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

T U R Y S T Y K I

ANNA SEMMERLING
Uniwersytet Gdański

UDZIAŁ TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ W ROZWOJU 
GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ

SHARE OF FOREIGN TOURISM IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMY 
ON EASTERN EUROPE COUNTRIES

Wstęp

Współcześnie w gospodarce usługowej zależność państwa i rozwoju gospodarki od 
turystyki zaczyna być coraz bardziej widoczna. Niejednokrotnie staje się ona akcelerato-
rem rozwoju gospodarczego.

Celem prezentowanego artykułu jest analiza udziału turystyki zagranicznej w roz-
woju gospodarczym wybranych państw. Należy jednak zaznaczyć, że dobór próby miał 
charakter nietypowy. Nie uwzględniono tu bowiem głównych destynacji turystycznych. 
Analizie poddano wybrane państwa Europy Wschodniej, których wspólnym mianowni-
kiem jest pozostawanie poza strukturami Unii Europejskiej. Z punktu widzenia turystyki 
zagranicznej ma to istotne znaczenie, gdyż choć państwa te posiadają znaczny potencjał 
turystyczny, to jednak dostęp do nich jest tak „płynny”, jak w państwach Unii Europejskiej, 
a dodatkowo są to państwa, które dopiero budują swoją tożsamość turystyczną na rynku 
międzynarodowym. 

Do analizy wybrano: Republikę Białorusi, Ukrainę, Mołdawię oraz Gruzję (państwo 
położone na pograniczu Europy i Azji, jednak na tyle ciekawe i silnie związane z Europą, 
że warte głębszej analizy i wykorzystania do porównania). 
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Znaczenie turystyki zagranicznej w gospodarce 

Istota turystyki 

Słowo „turystyka” pochodzi od łacińskiego słowa tornus – ruch obrotowy, obrót, okrą-
żenie; wyraz ten przyjął się w języku francuskim jako tour1, czyli okrążenie, a następnie 
jako tourisme na oznaczenie miejsca pobytu i powrotu do miejsca, z którego się wyru-
szyło. Początkowo mianem „turystyki” określono ruch wycieczkowy i to przede wszystkim 
pieszy, a dopiero w kolejnych okresach – w miarę rozwoju innych form jej uprawiania – 
objęto całość wspólną nazwą „turystyki”2. Jednak pojęcie „turystyka” ewoluowało łącznie 
ze zmieniającym się światem. Zgodnie z powszechnie uznawaną definicją, turystyka to 
ogół czynności osób podróżujących i przebywających w miejscach poza ich zwykłym oto-
czeniem przez okres do 12 miesięcy w celach wypoczynkowych, służbowych i innych”3. 
W.W. Gaworecki uważa, że współcześnie zjawisko turystyki należy rozpatrywać w różnych 
aspektach, co w konsekwencji powoduje, iż w rozmaitych definicjach akcentuje się różne 
jego cechy4. Turystyka jest więc zjawiskiem złożonym: ekonomicznym, przestrzennym, 
kulturowym, społecznym oraz psychologicznym5. 

W literaturze przedmiotu można odnaleźć zróżnicowanie pojęć turystyki międzynaro-
dowej i zagranicznej, jednak w poniższej pracy przyjęto używanie tych dwóch pojęć jako 
synonimów. Gaworecki turystykę międzynarodową definiuje jako „sumę zagranicznego 
ruchu turystycznego kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu państw”6. Zdaniem B.J. Dąbrow-
skiej, zjawisko turystyki międzynarodowej może być wyjaśnione na wiele sposobów7:

1) różne państwa mają różne zasoby środowiskowe; turyści kierują się do państw 
posiadających specyficzny klimat lub warunki naturalne, których brakuje w kraju 
emisji (kraju pochodzenia turystów zagranicznych);

2) popyt turystyczny kieruje się różnymi gustami, upodobaniami, modą;
3) zgodnie z zasadą podziału pracy każde państwo specjalizuje się w produkcji 

usług turystycznych zgodnie z jego zasobami. Implikuje to produkcję po naj-
niższych kosztach;

4) zgodnie z modelem Heckshera-Ohlina każde państwo specjalizuje się w pro-
dukcji usług turystycznych zgodnie z zasobami środków produkcji. Bezpośred-
nia produkcja usług turystycznych nie wymaga wysoko wykwalifikowanej siły 
roboczej, czego wymaga natomiast jej działalność organizacyjna;

1 W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2007, s. 11.
2 R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 14.
3 J. Hałaczkiewicz, Turystyka a turystyka biznesowa, [w:] Turystyka biznesowa, Zbiór materiałów pokonferen-
cyjnych, Gdańsk 6–7 września 2007, WSTiH, Gdańsk 2007, s. 109.
4 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2013, s. 20–21.
5 K. Przecławski, Wprowadzenie do filozofii turystyki, [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. R Winiarski, 
W. Alejziak, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków 2005, s. 57.
6 Ibidem, s.186.
7 B.J. Dąbrowska, Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce, PWE, Warszawa 2011, s. 12.
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5) poszukiwanie różnorodności: turysta z roku na rok zmienia kraj recepcji tury-
stycznej, wymagając jednak ciągle tego samego typu usługi8.

W tym ujęciu definicje dotyczące turystyki zagranicznej podkreślają ekonomiczny 
wymiar turystyki, który związany jest z przemieszczaniem się osób do innego kraju i wy-
datkowaniem przez nich środków pieniężnych9. Aspekt ten pozwala zakładać, że turystyka 
zagraniczna ma wpływ na gospodarkę krajów przyjmujących turystów. 

Rola turystyki we współczesnej gospodarce 

W skali globalnej turystykę traktuje się jako sektor priorytetowy, ze względu na korzyści 
dla gospodarki. W 2015 roku turystyka wygenerowała 10% światowego PKB10. Te dane pla-
sują turystykę na trzecim miejscu wśród największych dziedzin gospodarki. W gospodarce 
pełni ona przede wszystkim funkcje makroekonomiczne i może stymulować rozwój społecz-
no-gospodarczy obszarów recepcji turystycznej, a w konsekwencji gospodarki kraju przez:
 – tworzenie wartości dodanej, przez co wpływa na wzrost produktu krajowego brutto,
 – zwiększenie wpływów dewizowych uzyskiwanych z obsługi ruchu turystycznego,
 – stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i infrastruktury,
 – tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększanie dochodów ludności regionów turystycznych,
 – zwiększanie przychodów firm obsługujących turystów oraz sprzyjanie przedsiębior-

czości i innowacjom,
 – kształtowanie dochodów budżetowych samorządów lokalnych11. 

Od wielkości dochodów osiąganych ze sprzedaży usług turystycznych w dużym stop-
niu zależy wielkość PKB danego kraju. Wynika to z faktu, że podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obsłudze ruchu turystycznego tworzą łańcuch usługowy, który składa się 
z następujących ogniw: hotele, restauracje, biura podróży, firmy transportowe (por. rys. 1). 
Największy wkład w część PKB pochodzący z turystyki najczęściej wnoszą przedsiębior-
stwa hotelowe i transportowe.

Dodatkowo wielkość ruchu turystycznego jest uzależniona od sytuacji politycznej 
i gospodarczej zarówno w danym kraju, jak i na całym świecie. Tendencja ta była wyraź-
nie widoczna po zamachu z 11 września czy w czasie kryzysu gospodarczego w roku 
2007, kiedy to można było zaobserwować znaczny spadek globalnego poziomu podróży 
turystycznych.

8 A. Saveriades, Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist resorts of the east coast of the 
Republic of Cyprus, „Tourism Management” 2001, vol. 21, s. 149.
9 B.J. Dąbrowska, op. cit., s. 13.
10 UNWTO Tourism Highlights, UNWTO, Madrid 2016, s. 3.
11 A. Balińska, A. Sieczko, J. Zawada, Turystyka. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2014, s. 72.
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Rys. 1. Łańcuch usług turystycznych w wartości dodanej turystyki
Źródło: opracowanie własne.

Turystyka międzynarodowa jest źródłem przychodów dewizowych i stanowi ważny 
element bilansu płatniczego poszczególnych krajów. W roku 2015 suma wpływów z tytułu 
turystyki wyniosła 1 260 mln USD12. Największy udział w przychodach z turystyki według 
kontynentów posiadała Europa (36%). Na kolejnej pozycji znalazła się Azja i Oceania 
(33%) (por. rys. 2). Wśród państw największy wzrost wpływów z tytułu turystyki w roku 
2014 w stosunku do roku poprzedniego odnotowały Chiny (+9,2%), Niemcy (+4,9%) 
i Stany Zjednoczone (+4,8%)13.

Turystyka, w tym turystyka zagraniczna, wpływa na rozwój gospodarczy przede 
wszystkim dzięki temu, że wywołuje opisywany już przez J.M. Keynesa, tzw. efekt mnoż-
nikowy. Niedołączoną cechą branży turystycznej jest transfer środków pieniężnych ze 
stałego miejsca zamieszkania turystów do docelowych miejsc wypoczynku. Przybywając 
do obszarów recepcji turystycznej, turyści wprowadzają do obiegu określone środki pie-
niężne, które mogą być następnie zakumulowane lub dalej wydatkowane. Środki pieniężne 
pochodzące od turystów zamieniane są na towary i usługi, a następnie redystrybuowane 
krążą w gospodarce, tworząc efekt fi nansowy we wszystkich fazach obrotu gospodar-
czego.

12 UNWTO Tourism Highlights, op. cit., s. 6.
13 Ibidem.
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Rys. 2. Wpływy z turystyki międzynarodowej w roku 2015 według kontynentów
Legenda:
International tourist arrivals (ITA) – międzynarodowy ruch turystyczny 
International tourism receipts (ITR) – międzynarodowe wpływy z turystyki 

Źródło: UNWTO Tourism Highlights, UNWTO, Madrid 2016, s. 2.

Efekt mnożnikowy jest tym większy, im więcej środków pochodzących z wydatków tury-
stycznych zmienia właściciel. Powoduje to bowiem większą produkcję towarów i usług w da-
nym kraju. Początkowe wydatki turystów uruchamiają dodatkowy strumień pieniądza, który 
przepływa przez różne sektory gospodarki. Wielkość mnożnika jest uzależniona od trzech 
podstawowych czynników: liczby turystów przybywających do danego kraju, długości pobytu 
oraz ilości wydatkowanych środków na zakup usług turystycznych i paraturystycznych14.

Rozwój turystyki w danym państwie w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju 
przedsiębiorczości oraz infrastruktury. Przez wzrastający z roku na rok popyt na usługi 
turystyczne rozwój tej branży w sposób globalny oddziałuje na poziom przedsiębiorczości, 
inwestycji i innowacji. Rozwój przedsiębiorczości przez ilość odprowadzanych podatków 
stymuluje rozwój poszczególnych regionów oraz całego kraju. Przychody uzyskiwane 
z podatków pozwalają na realizację niezbędnych inwestycji turystycznych. To natomiast 
podnosi atrakcyjność danego państwa, które staje się znaną destynacją turystyczną15. 
Jednocześnie rozwój przedsiębiorczości, w oparciu o rozwój turystyki, może wpływać 

14 K. Klimek, Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii, Polskie Towarzystwo Eko-
nomiczne, Kraków 2010, s. 28.
15 Destynacja turystyczna z punktu widzenia popytu (kierunku, do którego podąża ruch turystyczny) rozumiana 
jest jako docelowe miejsce podróży, związane z jej charakterystycznymi funkcjami i właściwościami. Za: A. Pa-
nasiuk, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014, s. 79.
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stymulująco na rynek pracy. Dynamizując rozwój gospodarki, stwarza bowiem możliwości 
zatrudnienia i zwiększenia dochodu lokalnym społecznościom zamieszkującym tereny 
atrakcyjne turystycznie. 

Z kolei w obrębie infrastruktury16 w literaturze przedmiotu wskazuje się, że turystyka 
jest jednym z kluczowych sektorów wpływających na kształtowanie i przeobrażanie miejsc 
o szczególnych walorach turystycznych w regiony recepcji turystycznej. Wynika to z faktu, 
że u podstaw kształtowania przestrzeni turystycznej leżą zawsze potrzeby i motywy reali-
zowania podróży przez turystów. Infrastruktura turystyczna znajdująca się w danym kraju 
jest zawsze dobrem wtórnym i komplementarnym w stosunku do dóbr pierwotnych, jakimi 
są walory turystyczne (naturalne i społeczno-kulturowe) danego miejsca17. Infrastruktura 
turystyczna obok walorów turystycznych stanowi trzon produktu turystycznego. Jej stan 
i jakość mogą wpływać na atrakcyjność turystyczną oraz rozmiary ruchu turystycznego na 
danym terenie18.

W tym miejscu widoczny jest efekt sprzężenia zwrotnego19, w którym podstawową 
wartością są walory naturalne i społeczno-kulturowe kraju, przyciągają one turystów, 
co powoduje wzrost popytu turystycznego i poszerzanie infrastruktury turystycznej oraz 
rozwój przedsiębiorczości. To z kolei wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny, kreując 
jego dalszą atrakcyjność. Na poziomie turystyki zagranicznej nie można jednak pominąć 
takich czynników, jak ustrój polityczny, polityka wobec osób przyjeżdżających oraz poziom 
bezpieczeństwa i stabilności kraju. 

Stan sektora turystyki w wybranych krajach Europy Wschodniej 

Rejestrowane przyjazdy turystów zagranicznych 

Ruch przyjazdowy turystów zagranicznych do wybranych krajów można analizować 
w oparciu o dane publikowane w statystykach krajowych oraz międzynarodowych. Szcze-
gółowe dane dla wybranych krajów Europy Wschodniej, w latach 2010–2015, prezentuje 
tabela 1.

Wśród badanych krajów największą liczbę turystów zagranicznych przyjęła Ukraina. 
Na popularność tego państwa bardzo duży wpływ mają turyści z Mołdawii (w roku 2014 
stanowili oni 34% wszystkich turystów zagranicznych) oraz z Rosji (w roku 2014 ich 

16 Infrastruktura turystyczna składa się z kilku rodzajów infrastruktury, które tworzą całość umożliwiającą re-
alizowanie i rozwój turystyki. Podstawowe elementy decydujące o stanie zagospodarowania turystycznego to: 
dostępność komunikacyjna (zarówno sieć transportowa, jak i dostępne środki transportu), baza noclegowa – jej 
wielkość i struktura rodzajowa, baza żywieniowa oraz usługi towarzyszące. Za: P. Różycki, Zarys wiedzy o tury-
styce, Proksenia, Kraków 2006, s. 14.
17 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2006, s. 51.
18 E. Panfiluk, Wpływ polityki i planowania rozwoju na kreowanie konkurencyjności regionu turystycznego na przy-
kładzie makroregionu Puszcza Białowieska, [w:] Nowe wyzwania gospodarki turystycznej na poziomie lokalnym, 
regionalnym i międzynarodowym, red. M. Jalinik, A. Sierpińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 
Białystok 2011, s. 129.
19 L. Dwyer, P. Forsyth, P. Rao, The Price Competitiveness of Travel and Tourism: A Comparison of 19 Destina-
tions, „Tourism Management” 2000, nr 21, s. 10.
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udział w ogólnej strukturze wynosił 18,6%)20. Turyści zagraniczni na Ukrainie korzystają 
głównie z kurortów nadmorskich, uzdrowisk i ośrodków zimowych sportów. Od roku 2014 
widoczny jest drastyczny (o blisko połowę) spadek liczby turystów zagranicznych, co jest 
bezpośrednio związane z sytuacją polityczną tego kraju. Destynacją turystyczną Ukrainy, 
generującą znaczącą liczbę turystów, stanowił przede wszystkim Krym, który z uwagi 
na obecny konflikt przestał być postrzegany przez turystów zagranicznych jako miejsce 
bezpieczne. 

Tabela 1. Rejestrowane przyjazdy turystów zagranicznych w wybranych krajach w latach 2010–2015 [w tys.]

Rok
Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gruzja 1 067 1 319 1 789 2 065 2 540 2 822

Ukraina 22 203 22 415 24 013 24 671 12 711 9 645

Białoruś 114,7 116,0 118,7 136,2 137,4 132,0

Mołdawia 6,0 8,1 10,1 12,3 12,0 12,6

Źródło: Georgian Tourism and Figures 2013, http://gnta.ge/wp-content/uploads/2015/01/GEORGIAN-
TOURISM-IN-FIGURES-2013-Strucrure-Industry-Data.pdf; Travel & Tourism Economic Impact 2013 
Georgia, WTO 2013; Travel & Tourism Economic Impact 2013 Ukraine, WTO 2013; Travel & Tourism 
Economic Impact 2013 Belarus,WTO 2013 orazTravel & Tourism Economic Impact 2015 Georgia, WTO 
2015; Travel & Tourism Economic Impact 2015 Ukraine, WTO 2015; Travel & Tourism Economic Impact 
2015 Belarus, WTO 2015.

Republika Białorusi wśród badanych krajów pozostaje najbardziej niedostępna dla 
turystów zagranicznych. Wpływa na to przede wszystkim ustrój polityczny i wymagania 
wizowe, ale również polityka turystyczna, w której między innymi zakłada się, że zorgani-
zowane wycieczki turystyczne mogą zwiedzać tylko miejsca wskazane przez organizatora 
turystyki, który z kolei dostaje dokładne wytyczne z ministerstwa. W latach 2010–2014 
widoczny był powolny wzrost liczby turystów zagranicznych na Białorusi, jednak byli to 
przede wszystkim Ukraińcy i Rosjanie. W roku 2015 odnotowano nieznaczny spadek 
liczby turystów zagranicznych odwiedzających Białoruś. W przypadku tego kraju zdecy-
dowanie większe znaczenie ma turystyka wyjazdowa (około 90% wszystkich turystów) 
niż przyjazdowa21, która w znacznym stopniu determinowana jest przyzwoleniem władz 
państwowych.

Z kolei Gruzja jest krajem, który dostrzegł znaczenie turystyki i stara się wykorzystać 
swój potencjał. Obecnie kraj ten uznawany jest za jeden z dynamiczniej rozwijających 
się ośrodków turystycznych. Od 2010 roku podwoiła się liczba turystów zagranicznych 
w Gruzji. Sprzyja temu rozwój infrastruktury, np. uruchomienie w 2012 roku tanich połą-
czeń lotniczych z lotniskiem w Kutaisi (w roku 2013 liczba pasażerów obsłużonych na tym 

20 http://www.visitkievukraine.com/essential/tourism-statistics/ [08.11.2016].
21 Tourism and Tourist Resources in the Republic of Belarus. Statistical Book, National Statistical Committee of 
the Republic of Belarus, Minsk 2015, http://belstat.gov.by/ [02.12.2016].
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lotnisku wzrosła o 1395% w stosunku do roku poprzedniego22), jak również rozwój bazy 
noclegowej oraz polityka rządu. W strukturze turystów zagranicznych Gruzji największy 
udział ma Turcja (30%) oraz Azerbejdżan (20%). Jednak można dostrzec wzrost zaintere-
sowania tym krajem również wśród turystów z Europy Zachodniej. Natomiast Polacy sta-
nowią zaledwie 0,5% wszystkich odwiedzających Gruzję23. Wzrost ich udziału w turystyce 
Gruzji przynosi połączenie liniami Wizzair z Katowic i Warszawy do Kutaisi. Dodatkowo 
istotne znaczenie w tym względzie ma fakt, że Gruzja duży nacisk kładzie na promocję 
zewnętrzną, a także ułatwienia w dostępie dla turystów zagranicznych (obywatele UE 
mogą do Gruzji dostać się bez wiz, a nawet paszportu, wystarczy jedynie dowód osobisty).

Na marginesie pozostaje rola turystyki w Mołdawii. Jest to jeden z najbiedniejszych 
krajów, który jednak posiada potencjał turystyczny zarówno w warunkach naturalnych, jak 
i lokalnych produktach (wysokiej jakości plantacje winorośli i winiarnie). Liczba turystów 
zagranicznych świadczy o niskim zainteresowaniu tym regionem, a dodatkowo fakt ten 
wzmaga brak proturystycznej polityki rządu. W roku 2010 Mołdawia przyjęła tylko 6 tys. 
turystów zagranicznych. Do roku 2015 liczba ta podwoiła się, jednak nadal na tle statystyk 
innych państw jest zdecydowanie niska. 

Udział sektora turystyki w PKB

Z punku widzenia realizowanego tematu istotne znaczenie ma przedstawienie wpływu 
usług turystycznych do PKB. W Rocznikach Statystycznych nie wyodrębnia się turystyki jako 
oddzielnej kategorii działalności gospodarczej przynoszącej wpływy do PKB. Jednak w Travel 
& Tourism Economic Impact wyróżniono pozycję całkowity udział turystyki w PKB gospodarki 
narodowej. Szacunek ten uwzględnia ogół biznesu generowanego przez branżę turystyczną, 
a więc np. usługi budowlane związane z tworzeniem nowych miejsc noclegowych czy zakup 
środków transportu oraz wpływy pochodzące bezpośrednio z turystyki (tabela 2).

Tabela 2. Całkowity udział turystyki w PKB gospodarki wybranych krajów w latach 2010–2015

Rok
Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gruzja 14,0 15,9 15,9 15,8 19,8 20,0

Ukraina 7,7 7,6 7,9 8,2 7,1 7,2

Białoruś 6,2 5,9 6,4 6,3 5,9 6,0

Mołdawia 2,7 2,3 2,4 2,2 2,5 2,6

Źródło: Travel & Tourism Economic Impact 2013 Georgia, WTO 2013; Travel & Tourism Economic Impact 
2013 Ukraine, WTO 2013; Travel & Tourism Economic Impact 2013 Belarus, WTO 2013; Travel & Tourism 
Economic Impact 2013 Moldova, WTO 2013 oraz Travel & Tourism Economic Impact 2015 Georgia, WTO 
2015; Travel & Tourism Economic Impact 2015 Ukraine, WTO 2015; Travel & Tourism Economic Impact 
2015 Belarus, WTO 2015; Travel & Tourism Economic Impact 2015 Moldova, WTO 2015.

22 Georgian Tourism in Figures. Structure & Industry data 2013, Statistic Book, http://gnta.ge/wp-content/uplo-
ads/2015/01/GEORGIAN-TOURISM-IN-FIGURES-2013-Strucrure-Industry-Data.pdf [04.11.2016].
23 Ibidem.
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Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że najwyższy całkowity udział turystki 
w PKB od roku 2010 osiąga Gruzja. W roku 2015 udział ten kształtował się na poziomie 
20% i był wyższy o 6,0 p.p. w stosunku do roku 2010. Dane te pokazują, jak ważną gałęzią 
w rozwoju gospodarczym Gruzji jest turystyka. Na drugim miejscu znalazła się Ukraina, 
która w roku 2015 odnotowała 7,2% udział turystyki w PKB. Na Białorusi wartość ta 
kształtuje się na poziomie 6%. Po raz kolejny na marginesie pozostaje Mołdawia, gdzie 
najwyższy udział turystyki w PKB odnotowano w roku 2010 i wyniósł on 2,7%. W roku 
2015 było to 2,6%. Należy przy tym jeszcze raz podkreślić, że wskazywana wartość to nie 
tylko udział tzw. „czystej turystyki” w PKB, ale również związanych z nią prac budowlanych 
czy realizowanego transportu.

Rozwój rynku turystycznego generuje popyt pracowników. Dane ilustrujące udział pra-
cujących w sektorze turystyki w ogólnej strukturze zatrudnienia prezentuje tabela 3. 

Tabela 3. Udział pracujących w turystyce w zatrudnieniu ogółem w wybranych krajach w latach 
2010–2015

Rok
Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gruzja 12,4 14,2 14,2 14,2 14,2 15,5

Ukraina 6,8 6,8 7,0 7,1 6,2 6,4

Białoruś 6,1 5,3 5,8 5,8 5,6 5,6

Mołdawia 2,4 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0

Źródło: jak w tabeli 2. 

Najwyższy udział pracujących w ogólnej strukturze zatrudnienia w badanych latach 
miała Gruzja. W roku 2010 wyniósł on 12,4%, a w roku 2015 już 15,5%. Tak więc znaczenie 
turystyki w rozwoju gospodarki tego państwa potwierdzają kolejne analizowane dane. Na 
Ukrainie, do roku 2013, sektor turystyki zatrudniał średnio 7% ogółu zatrudnionych. Jednak 
od roku 2014 w udziale zatrudnionych w turystyce w ogólnej strukturze zatrudnienia odno-
towano spadek. Na Białorusi zatrudnienie w turystyce to obecnie niespełna 6% wszystkich 
pracujących. Są to głównie osoby zatrudnione w krajowych organizacjach turystycznych, 
przewodnicy turystyczni oraz osoby obsługujące hotele i restauracje. Wspólnym mianow-
nikiem tych podmiotów jest ich przynależność do sektora publicznego. W Mołdawii udział 
osób pracujących w turystyce to zaledwie 2,0% ogółu zatrudnionych. W przypadku tego 
państwa jest to o tyle ciekawe, że jak już wskazano wcześniej, posiada ono możliwości 
kreowania lokalnych produktów turystycznych (chociażby bardzo bogate i wysokiej jakości 
winnice), dodatkowo nie posiada znaczących gałęzi przemysłu, a mimo to nie stara się 
włączyć turystyki do polityki rozwoju gospodarczego.
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Porównanie międzynarodowe 

Porównanie międzynarodowe ma na celu odniesienie poziomu wykorzystania tury-
styki w badanych krajach Europy Wschodniej, w stosunku do krajów należących do Unii 
Europejskiej, a które cechuje duża atrakcyjność turystyczna. Do analizy wybrano cztery 
kraje: Hiszpanię, Włochy oraz Francję, które charakteryzują się jednymi z najwyższych 
wskaźników przyjmowanych rocznie turystów zagranicznych, oraz Chorwację. Ten 
ostatni kraj jest o tyle ciekawy, że do Unii Europejskiej wstąpił dopiero w roku 2013. 
Akcesja do UE dała Chorwacji znaczne możliwości nie tylko w przepływie turystów, 
ale również realizacji inwestycji dotowanych z unijnych funduszy. Dodatkowo należy 
podkreślić, że w latach 1990–1995 w Chorwacji miała miejsce wojna domowa, której 
zakończenie postawiło kraj przed koniecznością budowania swojej gospodarki i pozycji 
międzynarodowej, w tym również w zakresie turystyki, od nowa. Jednocześnie wszyst-
kie te cztery kraje znajdują się w pierwszej dziesiątce krajów przyjmujących najwięcej 
turystów w Unii Europejskiej. Hiszpania, Francja i Włochy w roku 2014 łącznie udzieliły 
47,6% wszystkich noclegów rejestrowanych w UE. Chorwacja zapewniła 5,6% noclegów 
turystom zagranicznym rejestrowanych w UE24. Pierwszym badanym czynnikiem była 
liczba przyjazdów turystów zagranicznych w wybranych krajach ogółem (rys. 3) oraz 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (rys. 4). Na rysunku 3 wyraźnie widać dysproporcje 
pomiędzy liczbą turystów zagranicznych rejestrowanych w krajach o potwierdzonym 
wysokim potencjale turystycznym, popularnych atrakcjach turystycznych oraz stabilnej 
sytuacji politycznej. 

Rys. 3. Rejestrowane przyjazdy turystów zagranicznych w wybranych krajach w roku 2015 [w tys.]
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTable
Action.do [08.03.2017] oraz danych z tabeli 1.

24 http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Top_10_tourism_destinations_%-E2%80%94_ni-
ghts_spent_at_tourist_accommodation_establishments,_2014_(million_nights_spent_in_the_country_by_non-re-
sidents)_YB16.png [20.12.2016].
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Ponad 50 mln turystów zagranicznych co roku przyjmuje Hiszpania oraz Włochy. Fran-
cja rejestruje przyjazdy nierezydentów na poziomie 46 mln. Ukraina przed konfl iktem noto-
wała około 40% tego co Hiszpania, a obecnie jest to zaledwie 17%. Porównując Gruzję do 
Hiszpanii, jest to 5%. Istotne znaczenie ma tu również wielkość kraju. Jednak porównując 
Gruzję i Chorwację, to ta pierwsza ma większą powierzchnię całkowitą. Także porównanie 
Republiki Białorusi i Hiszpanii wypada na korzyść kraju wschodniego, co z kolei wskazuje, 
że to nie wielkość kraju determinuje liczbę przyjazdów turystów zagranicznych. Badając 
rejestrowane przyjazdy turystów zagranicznych do wybranych krajów w przeliczeniu na 
1 000 mieszkańców (por. rys. 4), można dostrzec, że w roku 2015 najwyższy wskaźnik 
odnotowała Chorwacja – 2,806, na kolejnych pozycjach znalazły się Hiszpania (1,161) 
oraz Włochy (0,892), a na czwartym – przed Francją – Gruzja (0,763). 

Rys. 4. Rejestrowane przyjazdy turystów zagranicznych w wybranych krajach w roku 2015 
[w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców]
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.worldbank.org/ [18.01.2017] oraz danych przed-
stawionych na rysunku 3. 

Drugim badanym czynnikiem była wartość PKB per capita w wybranych krajach. Dane 
dla roku 2014 ilustruje rys. 5.
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Rys. 5. PKB per capita w wybranych krajach w roku 2014 [w $]
Źródło: dane Banku Światowego, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wba-
pi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc oraz http://www.ec.europa.
eu/eurostat [18.01.2017].

Kraje, które cechuje wysoka liczba rejestrowanych przyjazdów turystów zagranicznych, 
charakteryzują się wysokim wskaźnikiem PKB per capita. Najwyższą wartość PKB per 
capita w roku 2014 odnotowano we Francji (38 847 $) – kraju, który charakteryzuje się 
najwyższą liczbą przyjmowanych corocznie turystów zagranicznych. Na drugim miejscu 
znalazły się Włochy, z wartością PKB per capita na poziomie 34 706 $, a na trzecim 
Hiszpania z wartością 33 211 $. O prawie połowę mniejszy wskaźnik PKB per capita 
odnotowała Chorwacja (22 210 $). Z kolei wśród badanych państw Europy Wschodniej 
najwyższą wartość PKB per capita odnotowała Republika Białorusi 18 184 $, Ukraina 
oraz Gruzja przekroczyły wartość PKB per capita na poziomie 7,5 tys. $. Najsłabszy 
wynik odnotowała Mołdawia 4 892 $. Oczywiście należy wskazać, że tak wysoki poziom 
PKB per capita państw wybranych do porównania nie wynika jedynie z działalności tury-
stycznej, jednak jej udział w kształtowaniu PKB przez wiele lat i obecnie jest znaczący. 
Świadczy o tym m.in. udział sektora turystyki w PKB gospodarki (por. rys. 6) oraz udział 
zatrudnionych w sektorze turystyki (por. rys. 7). 
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Rys. 6. Całkowity udział sektora turystyki w PKB gospodarki w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Travel & Tourism Economic Impact 2015 Spain, WTO 2015; 
Travel & Tourism Economic Impact 2015 France, WTO 2015; Travel & Tourism Economic Impact 2015 
Italy, WTO 2015; Travel & Tourism Economic Impact 2015 Croatia, WTO 2015 oraz danych zawartych 
w tabeli 2. 

W 2015 roku najwyższy całkowity udział sektora turystyki w PKB gospodarki, tj. 28,8%, 
osiągnęła Chorwacja. Wynika to z faktu, że ten kraj po wstąpieniu do Unii Europejskiej 
odnalazła dla swojej gospodarki możliwość intensywnego rozwoju właśnie w obszarze 
świadczenia usług turystycznych. Ponadto cechuje są duża atrakcyjność turystyczna: 
blisko 6 tys. km linii brzegowej, z wyjątkowym wybrzeżem, liczne i unikatowe parki naro-
dowe. Przemysł i rolnictwo w sumie wnoszą do PKB Chorwacji tyle co sama turystyka25. 
Na drugim miejscu znalazła się Gruzja, gdzie w strukturze PKB udział całkowity turystyki 
to 20%, pokazuje to, jak ważna w polityce gospodarczej tego kraju jest turystyka i w jak 
dużym stopniu opiera się na niej rozwój. Jednocześnie można stwierdzić, że kraje rozwi-
jające się, do których z całą pewnością zalicza się Chorwacja i Gruzja, potrafi ą w sposób 
umiejętny wykorzystać potencjał turystyczny i w znacznej mierze oprzeć na nim rozwój 
gospodarczy. Kolejne miejsca zajmują: Hiszpania, Francja oraz Włochy, czyli kraje, które 
od wielu lat realizują aktywną politykę proturystyczną, posiadają rozbudowaną infra-
strukturę turystyczną oraz są pozytywnie postrzegane przez turystów zagranicznych. 
Istotnym czynnikiem jest tu również gwarancja pogody w sezonie letnim oraz możliwość 
korzystania z nadmorskiego położenia. Skorygowania wymaga tu jednak udział turystyki 
w PKB Ukrainy, który w latach przed obecnym konfl iktem przekraczał 10%. Analizując 
udział turystyki tego kraju sprzed roku 2014, można zdecydowanie stwierdzić, że była to 
istotna gałąź w rozwoju gospodarczym. 

25 Statistička analiza turističkog prometa 2014, Turistička Zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Split 2015.
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Kolejnym badanym wskaźnikiem jest udział zatrudnionych w sektorze turystyki 
w ogólnej liczbie zatrudnionych (por. rys. 7). W Chorwacji, w roku 2015, ponad 30% 
ogółu zatrudnionych pracowało w sektorze turystyki. Po raz kolejny potwierdza to tezę 
o istotnym wpływie turystyki na rozwój gospodarczy tego kraju, a przede wszystkim 
turystów zagranicznych, którzy stanowią blisko 80% wszystkich turystów26. Na drugim 
miejscu znalazła się Hiszpania, która znana jest z wysokiego udziału turystyki w ogól-
nym rozwoju. Na trzecim miejscu uplasowała się Gruzja, gdzie pracujący w turystyce, 
to 15,5% wszystkich zatrudnionych. Ponownie pokazuje to, że kraj ten pomimo poło-
żenia oraz sytuacji wewnętrznej w znacznym stopniu stara się budować swój potencjał 
gospodarczy w oparciu o turystykę. 

Rys. 7. Udział zatrudnionych w turystyce w ogólnej liczbie zatrudnionych, w wybranych krajach w roku 
2015 [w %] 
Źródło: jak na rysunku 6.

Porównanie danych sektora turystycznego znaczących europejskich destynacji tu-
rystycznych z danymi dla wybranych państw Europy Wschodniej pokazuje, że choć te 
pierwsze posiadają znaczną przewagę w liczbie przyjmowanych co roku turystów zagranicz-
nych, to jednak nie ma reguły dotyczącej przewagi co do skali udziału turystyki w rozwoju 
gospodarczym. Państwa takie jak Hiszpania, Francja czy Włochy od lat czerpią olbrzymie 
profi ty z turystyki zagranicznej. Jednak przykład Chorwacji pokazuje, że państwo po wojnie 
domowej, nieposiadające istotnych gałęzi przemysłu również potrafi  wykorzystywać swoją 
atrakcyjność turystyczną na rzecz budowania gospodarki. Doniosłym przykładem jest tutaj 
Gruzja, której udział turystyki zagranicznej w gospodarce jest najwyższy wśród wszystkich 
badanych państw. Na drugim biegunie znajduje się Mołdawia, która w żadnym zakresie nie 
włączyła turystyki do rozwoju gospodarczego. W tym miejscu warto dla porównania dodać, 
że według danych Banku Światowego jeden z najwyższych dochodów PKB per capita 

26 Ibidem.
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w roku 2014 osiągnął Specjalny Region Administracyjny Makao (140 649 $)27. Gospodarka 
tego regionu opiera się przede wszystkim na turystyce, w tym turystyce hazardowej. Od 
kilku lat obserwuje się dodatnią korelację pomiędzy powstawaniem nowych hoteli i kasyn 
a spadkiem zatrudnienia w przemyśle. Udział turystyki w PKB tego regionu w roku 2014 
wyniósł 89,9%28. Nie oznaczana to, że analizowane państwa powinny ukierunkować swo-
je działania na turystykę hazardową. Pokazuje jednak, że odpowiednie wykorzystanie 
potencjału i atrakcyjności turystycznej, jak również budowanie innowacyjnych produk-
tów turystycznych (opartych chociażby na turystyce zdrowotnej, biznesowej, kulinarnej 
czy turystyce objazdowej) pozostają w związku z pozytywnymi zmianami w gospodarce. 
Turystyka może być istotnym ogniwem transformowania gospodarki i budowania nowej 
jakości państwa na arenie międzynarodowej.

Zakończenie 

Współcześnie turystyka odgrywa coraz większą rolę w rozwoju gospodarczym. Kraje, 
które dostrzegają potencjał tkwiący w swojej atrakcyjności turystycznej lub umiejętnie 
kształtujące produkt turystyczny, odnotowują wysoki poziom wpływów z sektora turystyki 
do PKB. 

Atrakcyjność turystyczną współtworzą walory naturalne i antropogeniczne, jak również 
dostępność do infrastruktury turystycznej. Doświadczenie pokazuje, że powyższe czynniki 
kształtujące potencjał turystyczny kraju, podobnie jak motywacje do uprawiania turystyki, 
nie dają się zdecydowanie i jednoznacznie rozgraniczyć. W związku z tym występuje 
kombinacja czynników, sprawiająca, że o turystycznym charakterze państwa decydują 
równolegle czynniki naturalne, historyczne i społeczne, a w przypadku turystyki zagranicz-
nej dodatkowo sytuacja i stabilność polityczna oraz polityka proturystyczna i budowanie 
własnego wizerunku na arenie międzynarodowej. 

Badane państwa Europy Wschodniej borykają się z problemami wynikającymi z ich 
uwarunkowań historycznych i politycznych. Wcześniejsze egzystowanie w gospodarce 
centralnie planowanej, wojny domowe, zróżnicowana struktura gospodarcza powodują, 
że kraje te uczą się funkcjonować w zmieniającej się gospodarce, a przede wszystkim 
gospodarce globalnej. 

Największą rolę turystyki w gospodarce można dostrzec w Gruzji. Jest to kraj, który 
w czasach Związku Radzieckiego charakteryzował się wysokimi wskaźnikami gospodar-
czymi. Wojna domowa w latach 90. spowodowała problemy gospodarcze państwa. Od 
2000 roku Gruzja rozwija się bardzo dynamicznie – Bank Światowy ogłosił jej gospodarkę 
jedną z najlepiej reformowanych na świecie. Jednocześnie analizowane dane statystyczne 
wskazują na dynamiczny rozwój sektora turystycznego i znaczny jego wkład w rozwój 

27 Dane Banku Światowego, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_data_valu-
e_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc [01.12.2016].
28 http://knoema.com/atlas/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Total-Contribu-
tion-to-GDP-percent-share [04.11.2016].
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gospodarki. Gruzja dostrzega znaczenie turystyki zagranicznej i realizuje działania inwe-
stycyjno-promocyjne ukierunkowane właśnie na przyciągnięcie zagranicznych turystów. 
Dużą zaletą działań rządu w budowaniu roli turystki zagranicznej było zniesienie wymogów 
wizowych, a nawet umożliwienie turystom z UE przyjazdów bez paszportu. Dodatkowo 
systematycznie modernizowana i usprawniana jest infrastruktura komunikacyjna, jak 
również baza noclegowa i infrastruktura paraturystyczna.

Przeciwieństwem działań rządu gruzińskiego jest zachowanie Republiki Białorusi, która 
z uwagi na uwarunkowania polityczne nie dąży do tak intensywnego rozwoju turystyki 
zagranicznej. Jej rola w gospodarce jest niewielka. Dodatkowo widoczna jest znaczna 
przewaga wyjazdów Białorusinów na wczasy do Europy Zachodniej, co ma wpływ na 
ostateczny wynik bilansu turystycznego. Republika Białorusi to piękne miejsce z wieloma 
unikatowymi atrakcjami przyrodniczymi i antropogenicznymi, które gdyby tylko podjąć 
odpowiednie działania, przyciągnęłyby zagranicznych turystów i zwiększyły rolę turystyki 
w gospodarce. Jednak dla rządu Białorusi większe znaczenie ma sektor publiczny, który 
wypracowuje blisko 80% PKB, przemysł oraz powiązania ekonomiczne z Rosją. „Nie-
chęć” do rozwoju turystyki zagranicznej można również odnaleźć w polityce wizowej dla 
obywateli Europy Zachodniej. 

Marginalną rolę turystyki w gospodarce można dostrzec w Mołdawii. Jednocześnie jej 
potencjał gospodarczy nie jest w żadnym stopniu ugruntowany. Główną rolę pełni rolnic-
two, które jednak z uwagi na niekorzystne uwarunkowania (np. silne i długotrwałe susze) 
nie jest odpowiednio efektywne. Znaczący udział w uprawach rolnych mają winorośle, 
które mogłyby stać się bardzo dobrym produktem turystycznym, świadczy o tym przykład 
chociażby Korsyki, gdzie walory naturalne w połączeniu z rozbudowanym sektorem wi-
niarskim tworzą fantastyczną kompozycję atrakcyjnego produktu turystycznego. Ponadto 
Mołdawia jest położona w strefie klimatu umiarkowanego, w lecie nie występują upały, 
które dla wielu turystów z Europy Północnej są czynnikiem dyskwalifikującym wypoczynek 
w krajach Południa. Dodatkowo Mołdawia posiada rozbudowany system rzeczny, który 
również może stanowić fundament dla rozwoju turystyki. 

Ostatnim badanym państwem była Ukraina, gdzie do roku 2014 widoczna była zna-
cząca rola turystyki zagranicznej w rozwoju gospodarczym. Kraj ten był częstym miejscem 
wizyt turystów z byłego Związku Radzieckiego, jak również turystów z Europy Zachodniej. 
Ukraina systematycznie starała się rozwijać swoją atrakcyjność i dostępność. Sytuacja 
zmieniła się w roku 2014. Konflikt rosyjsko-ukraiński ma zdecydowany wpływ na spadek 
roli turystyki zagranicznej w gospodarce tego kraju. Pokazuje to, jak ważna dla między-
narodowej turystyki jest gwarancja stabilności i bezpieczeństwa.

Wszystkie omówione państwa Europy Wschodniej w sposób bardzo różny postrzegają 
rolę turystyki zagranicznej w rozwoju krajowej gospodarki. Niektóre z tych państw, jak 
Białoruś czy Ukraina, mają możliwość budowania gospodarki w oparciu o inne potencja-
ły: energetyczny i przemysł. Jednak w przypadku Gruzji i Mołdawii widoczne jest to, jak 
ważną funkcję w przyszłości powinna odegrać turystyka. Turyści zagraniczni, zarówno 
z Europy Zachodniej, jak i Azji (Chiny, Japonia) bardzo cenią inne kultury. Państwa Europy 
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Wschodniej mają wiele do zaoferowania turystom z zewnątrz. Dlatego funkcja turystyczna 
powinna odgrywać istotną rolę w rozwoju gospodarki tych krajów, a często stanowić o ich 
konkurencyjności na arenie międzynarodowej. 
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Streszczenie

Współcześnie turystyka traktowana jest jako jeden z priorytetowych sektorów w obszarze rozwoju 
gospodarczego. Kraje, które dostrzegają potencjał tkwiący w swojej atrakcyjności turystycznej 
lub umiejętnie kształtujące produkt turystyczny, odnotowują wysoki poziom wpływów do PKB. 
Celem artykułu jest analiza udziału turystyki zagranicznej w rozwoju gospodarczym. Należy 
jednak zaznaczyć, że dobór próby miał charakter nietypowy. Nie uwzględniono tu bowiem 
głównych kierunków turystycznych. Analizie poddano państwa Europy Wschodniej, których 
wspólnym mianownikiem jest pozostawanie poza strukturami Unii Europejskiej. Do analizy 
wybrano: Republikę Białorusi, Ukrainę, Mołdawię oraz Gruzję (państwo położone na pograni-
czu Europy i Azji, jednak na tyle ciekawe i silnie związane z Europą, że warte głębszej analizy 
i wykorzystania do porównania). 
Wymienione państwa posiadają liczne walory przyrodnicze i kulturowe, które stanowią o ich 
dużej atrakcyjności turystycznej. Jednak uwarunkowania historyczne i polityczne wpływały 
bądź wpływają na udział turystki w rozwoju gospodarczym. Rządy wybranych państw w sposób 
bardzo różny postrzegają rolę turystyki zagranicznej w rozwoju gospodarczym. Niektóre z nich, 
jak Białoruś czy Ukraina, mają możliwość budowania gospodarki w oparciu o inne potencjały: 
energetyczny i przemysł. Jednak w przypadku Gruzji i Mołdawii widoczne jest to, jak ważną 
funkcję w najbliższej przyszłości powinna odgrywać turystyka.

Słowa kluczowe: turystyka, turystyka zagraniczna, rozwój gospodarczy, PKB, państwa Europy 
Wschodniej

Abstract

Tourism is gaining importance in the development of economy. Countries of great attractiveness 
for tourists benefit from the income which contributes visibly to GDP.
The aim of this articleis to analyze the role of foreign tourism in the economic development of 
selected countries. The study includes Eastern Europe countries such as: Belaruse, Ukraine, 
Georgia and Moldova. 
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These countries have a number of natural and culture values which constitute a large tourist 
attractiveness. But political considerations influence negatively the development of tourism. 
The governments of selected countries use the potential of tourism to various extent. Therefore 
the participation of tourism in economic development is different in each selected country.

Keywords: tourism, foreign tourism, economic development, GDP Eastern Europe countries 
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EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI W MIĘDZYNARODOWYM 
SYSTEMIE HOTELOWYM ACCORHOTELS

EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT IN THE INTERNATIONAL HOTEL 
SYSTEM ACCORHOTELS

Wstęp

Funkcjonowanie międzynarodowego systemu hotelowego wymaga efektywnego zarzą-
dzania finansami na poziomie korporacji, sieci hoteli i pojedynczego hotelu. Podejmowane 
decyzje są determinowane zmieniającymi się preferencjami gości hotelowych, nasilającą 
się rywalizacją konkurencyjną oraz wymogami formalno-organizacyjnymi. Jednocześnie 
obserwowane są nowe tendencje w branży hotelarskiej odnoszące się do technik za-
rządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania finansami, marketingiem i zasobami 
niematerialnymi oraz kształtowania oferty usług podstawowych i dodatkowych. 

Celem niniejszego opracowania było przedstawienie wybranych aspektów efektyw-
nego zarządzania finansami na przykładzie międzynarodowego systemu hotelowego 
AccorHotels. Przeprowadzono analizę przypadku tzw. case study, przyjętą w naukach 
o zarządzaniu jako metoda badawcza, której celem jest identyfikacja istniejącej sytuacji, 
sformułowanie wniosków i zaleceń menedżerskich oraz ich wdrożenie. Przyjęto nastę-
pującą hipotezę badawczą: efektywne zarządzanie finansami wymaga wyróżnienia 
obszarów koncentrujących się na działaniach operacyjnych i inwestycyjnych. Zakresem 
pracy objęto przegląd literatury odnoszący się do międzynarodowych systemów hote-
lowych oraz identyfikację parametrów obrazujących efektywne zarządzania finansami. 
Szczegółowo przedstawiono specyfikę funkcjonowania międzynarodowego systemu 
hotelowego AccorHotels, zwracając uwagę na dywersyfikację hoteli (ekskluzywne i luk-
susowe, hotele tzw. klasy średniej oraz hotele ekonomiczne) oraz sposób zarządzania 
i własności hoteli (hotele własne, funkcjonujące w ramach leasingu, franchisingu lub 
kontraktów o zarządzanie). 
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Specyfika międzynarodowych systemów hotelowych

System hotelowy zdefiniowany jest jako „zestaw obiektów hotelowych zarządzanych lub 
nadzorowanych przez centralę, która wypracowała indywidualne cechy charakterystyczne 
w odniesieniu do funkcji, standardu, zakresu świadczonych usług, organizacji i wielu innych 
cech zewnętrznych”1. Inna definicja odnosi się do „zjednoczenia zespołu obiektów hotelo-
wych, zarządzanych lub nadzorowanych przez centralę, która wypracowała indywidualne 
cechy charakterystyczne w odniesieni do funkcji, standardu zakresu świadczonych usług, 
organizacji i innych cech zewnętrznych”2. System hotelowy to inaczej grupa hotelowa, 
zbiór budynków, kategorii hotelów lub ich łańcuchów działających według ustalonych 
kategorii i praw wewnątrzhotelowych, nadzorowanych przez osoby za to odpowiedzialne 
w centralnym zarządzie, prowadzących wspólną politykę ekonomiczną i marketing3.

Systemy hotelowe cechują się występowaniem wspólnych elementów deskrypcyjnych. 
Wśród nich wymienić należy jednakowość m.in. w odniesieniu do świadczonych usług, 
systemu obsługi klienta, poziomu standardu wyposażenia, systemów komputerowych, 
procedur dokumentacji prowadzonej działalności oraz struktur organizacyjnych. Istotną 
cechą jest także indywidualność systemu rezerwacji, organizacja systemu koncesyjnego 
oraz dążenie do ujednoliconych warunków lokalizacji hoteli4. 

Systemy hotelowe cechuje złożona struktura, w ich składzie występują różne hotele 
i inne podmioty. Wyróżnić można m.in. systemy hotelowe należące do korporacji, zaj-
mujące się również inną działalnością gospodarczą oraz skupiające hotele powiązane 
umowami koncesyjnymi5.

Rozwój hotelarstwa na świecie wpłynął na powstanie międzynarodowych systemów 
hotelarskich definiowanych jako umowne organizacje gospodarcze, działające w skali glo-
balnej w zakresie hotelarstwa, funkcjonujące w różnych formach prawno-organizacyjnych, 
pod różnymi nazwami i zróżnicowanych pod względem form własności6. 

Powstanie międzynarodowych systemów hotelowych było determinowane uwarunko-
waniami mikro- i makroekonomicznymi. Wynikało to z konieczności pogłębienia specjali-
zacji przedsiębiorstw hotelarskich, dążenia do obniżki kosztów działalności gospodarczej 
i zwiększenia osiąganego zysku7.

Międzynarodowe systemy hotelowe funkcjonują jako grupa podmiotów lub jednorod-
ne przedsiębiorstwo. Składają się z określonej liczby podmiotów gospodarczych i hoteli 
działających w skali międzynarodowej w różnych formach prawnych. Oferują usługi na 
określonym poziomie jakościowym zgodnym ze standardem jednolitym dla wszystkich 

1 Z. Błądek, Hotelarstwo, cz. II, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 
Warszawa 2003. 
2 Słownik terminów związanych z turystyką i hotelarstwem, red. M. Nowakowski, GWSH, Katowice 2001, s. 63.
3 M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo podstawowe wiadomości, PWE, Warszawa 2009, s. 276.
4 T. Tulibacki Międzynarodowe systemy hotelowe, WSHGiT, Warszawa 2000, s. 6. 
5 M. Wojciechowska, Łańcuchy i sieci hotelowe, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, Poznań 2011.
6 Cz. Witkowski, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003, 
s. 31.
7 T. Tulibacki, Organizacja pracy, t. 1, WSiP, Warszawa 2009, s. 11.
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hoteli działających pod daną marką. Jest to związane z określonymi standardami hotelo-
wymi, procedurami zarządzania zasobami ludzkimi, obsługą gości hotelowych itp.8

Rozwój międzynarodowych systemów hotelowych jest możliwy przez zastosowanie 
zróżnicowanych form własnościowych. Wyróżnić można hotele9:

 – własne – stanowiące własność danego łańcucha lub systemu hotelowego, wybudo-
wane lub kupione,

 – zarządzane – niebędące własnością danego łańcucha lub systemu hotelowego, lecz 
przekazane mu w zarząd,

 – dzierżawione – stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych, przekazane 
w użytkowanie łańcuchowi hotelowemu,

 – koncesjonowane – będące własnością osób fizycznych lub prawnych, które na mocy 
umów franchisingowych działają pod znakiem firmowym (marką) danego łańcucha 
hotelowego. 

Specyfika zarządzania finansami w międzynarodowych 
systemach hotelowych

Badając zarządzanie finansami w międzynarodowych systemach hotelowych, uwzględ-
nić należy złożoną strukturę prawno-organizacyjną, specyfikę procesu świadczenia usług 
oraz globalny zasięg działania. Analiza wskaźnikowa odnosi się do analizy płynności 
działania, zadłużenia, sprawności działania i rentowności w kontekście procesu inwesty-
cyjnego i funkcjonowania w formie grupy kapitałowej. Należy również uwzględnić para-
metry odnoszące się do specyfiki procesu świadczenia usług hotelarskich podstawowych 
i dodatkowych.

Zarządzanie finansami w międzynarodowych systemach hotelowych należy odnieść 
do trójszczeblowej struktury organizacyjnej, identyfikując: 

1) międzynarodowy system hotelowy (poziom globalny, działający w wielu krajach 
i na wielu kontynentach);

2) łańcuchy hoteli (poziom pośredni) działające pod różnymi markami, wchodzące 
w skład międzynarodowego systemu hotelowego; zwykle w skład jednego 
międzynarodowego systemu hotelowego wchodzi od kilku do kilkunastu marek 
hotelowych, którymi oznaczone są różne łańcuchy pozycjonowane w różnych 
segmentach jakościowo-cenowych;

3) hotel (poziom podstawowy), wchodzący w skład łańcucha hotelowego. 
Analizując specyficzne parametry ekonomiczno-finansowe dla międzynarodowych 

systemów hotelowych wskazać należy na trzy podstawowe elementy10:

8 Cz. Witkowski, Hotelarstwo, op. cit., s. 169–170.
9 T. Tulibacki, Organizacja pracy, op. cit., s. 13.
10 H. Górska-Warsewicz, Parametry ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstw 
hotelarskich i gastronomicznych, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i hotelarskim, red. 
H. Górska-Warsewicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2014, s. 96–104.
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1) zdolność usługową i jej wykorzystanie,
2) przychody generowane przez jeden pokój hotelowy,
3) cena sprzedaży jednej doby hotelowej. 

Ad 1. Analizując zdolność usługową i jej wykorzystanie, należy wskazać na tech-
niczną i eksploatacyjną zdolność usługową. Techniczna zdolność usługowa uwzględnia 
maksymalny możliwy okres eksploatacji obiektu w danym okresie, nie bierze pod uwagę 
okresów wyłączenia części pokoi z użytkowania. Na tej podstawie jest liczony wskaźnik 
wykorzystania technicznej zdolności usługowej obiektu WZt: 

gdzie: Ln – liczba udzielonych noclegów, Zt – techniczna zdolność usługowa obiektu hotelarskiego, 
Lsł – liczba stałych łóżek, Tmax – maksymalny czas eksploatacji obiektu w dniach w danym okresie 

(miesiącu, kwartale, roku).

Eksploatacyjna zdolność usługowa uwzględnia rzeczywistą liczbę dni eksploatacji 
obiektu hotelarskiego oraz rzeczywistą liczbę eksploatowanych miejsc. Na jej podstawie 
liczony jest wskaźnik wykorzystania eksploatacyjnej zdolności usługowej obiFektu WZe:

gdzie: Ln – liczba udzielonych noclegów, Ze – eksploatacyjna zdolność usługowa, Lsł – liczba stałych 
łóżek, Tw – rzeczywisty czas eksploatacji obiektu w dniach w danym okresie.

Istotnym wskaźnikiem uwzględnianym w międzynarodowych systemach hotelowych 
jest wskaźnik lub stopień wykorzystania pokoi (WZp), wskaźnik frekwencji lub frekwencja. 
Sposób obliczenia odnosi się do ilorazu sprzedanych pokoi w danym przedziale czasu 
do zdolności usługowej hotelu11. 

gdzie: Lwp – liczba sprzedanych pokoi w danym okresie, Lp – liczba pokoi w obiekcie w danym 
okresie, Tw – rzeczywisty czas eksploatacji obiektu w dniach w danym okresie. 

11 M. Kuniszyk, Podstawowe wskaźniki operacyjne, „Hotelarz” 2005, nr 2, s. 26–27; M. Milewska, M. Skrzypczyń-
ski, B. Włodarczyk, Mierniki jako ważny element hotelarstwa, „Turystyka i Hotelarstwo” 2004, nr 5, s. 107–133; 
P. Gryszel, Zarządzanie zapleczem materialnym przedsiębiorstwa turystycznego, [w:] Przedsiębiorstwo turystyczne, 
red. A. Rapacz, Difin, Warszawa 2007.
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Ad 2. Wskaźnik średniej rzeczywistej (zrealizowanej) ceny pokoju12 (ADR – average 
daily rate lub ARR – average room rate) obrazuje średnią rzeczywistą cenę, za którą do-
konano zakupu jednego pokoju w hotelu. Jest liczony jako iloraz przychodów ze sprzedaży 
netto pokoi przez liczbę sprzedanych pokojo/nocy:

gdzie: ADR – średnia rzeczywista (zrealizowana) cena pokoju, Pp – przychód z pokoi, Lps – liczba 
sprzedanych pokoi (miejsc) obiektu noclegowego w danym okresie (miesiąc, kwartał, rok).

Innym parametrem umożliwiającym ocenę efektywności przedsiębiorstwa hotelar-
skiego, odnoszącym się do zarządzania finansami jest wskaźnik przychodów na pokój13 
(RevPar – revenue per available room). Liczony jest z uwzględnieniem zdolności usłu-
gowej hotelu i przychodu ze sprzedaży usług noclegowych (określanych jako przychód 
z pokoi):

gdzie: Pp – przychód z pokoi, Zu – zdolność usługowa hotelu. 

RevPar wykorzystuje się w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem hotelarskim, co 
jest szczególnie istotne dla międzynarodowego systemu hotelowego. Celem jest osiąganie 
satysfakcjonujących przychodów ze sprzedaży w przeliczeniu na jeden pokój hotelowy. 
Technika zarządzania bazująca na RevPar, określana mianem yield management, dotyczy 
ciągłej obserwacji zmian popytu i podaży, bieżącej analizy frekwencji, struktury gości oraz 
stanu rezerwacji. Stosowane jest elastyczne kształtowanie cen, aby w każdym okresie 
osiągnięty przychód był zbliżony do maksymalnego14. 

Międzynarodowy system hotelowy AccorHotels

AccorHotels jest jednym z największych międzynarodowych systemów hotelowych, 
powstałym w 1967 roku we Francji. W rankingu MKG15 zajmuje piąte miejsce, mając w po-
siadaniu – według stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku – 3 873 hotele i 511 517 pokoi. 
Większe niż AccorHotels systemy hotelowe to: Hilton Worldwide, Marriott International, 
InterContinental Hotels Group oraz Wyndham Hotel Group.

12 Ibidem.
13 Ibidem; H. Górska-Warsewicz, Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelarskiego, [w:] Funkcjono-
wanie przedsiębiorstwa hotelarskiego, red. H. Górska-Warsewicz, E. Świstak, Wyd. SGGW, Warszawa 2009, 
s. 220–238.
14 M. Kuniszyk, op. cit., s. 26–27.
15 Hotelarstwo, raport MKG, marzec 2016 r.
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System AccorHotels prowadzi sieci hotelowe w trzech segmentach (tabela 1):
1) hotele luksusowe i ekskluzywne:

 – Sofitel – hotele pozycjonowane jako luksusowe, oferujące usługi na wysokim 
poziomie jakościowym, o charakterze zindywidualizowanym, funkcjonujące pod 
trzema submarkami: Sofitel Legend jako marka ikona systemu AccorHotels, Sofitel 
Hotels&Resorts, odzwierciedlająca francuską kulturę i sztukę, oraz Sofitel SO dla 
gości międzynarodowych;

 – Pullman – hotele o awangardowym wystroju, kierowane do tzw. nowej generacji 
podróżnych, łączących życie prywatne z zawodowym;

 – MGallery – hotele o wyszukanej architekturze, wystroju wnętrz i usługach, oferu-
jące usługi w trzech formatach: „Dziedzictwo” (nawiązujący do historii), „Podpis” 
(wskazujący na określoną osobowość) oraz „Serenity” (nawiązujący do krajobrazu 
naturalnego lub miejskiego klimatu);

 – Grand Mercure – ekskluzywne hotele i apartamenty łączące tradycje lokalne z ak-
centami francuskimi; funkcjonujące w trzech formatach: Grand Mercure, Grand 
Mercure MeiJue w Chinach i Grand Mercure MahaCipta w Indonezji; 

 – The Sebel – marka hotelowo-apartamentowa znana ze stylowych i przestronnych 
wnętrz i wysokiego poziomu obsługi; 

2) hotele tzw. średniej klasy:
 – Novotel – hotele oferujące usługi na średnim poziomie jakościowym, dla gości 

indywidualnych i zbiorowych, zlokalizowane w dużych miastach, dzielnicach biz-
nesowych i miejscach rekreacyjnych;

 – Mercure – hotele średniej klasy, łączące siłę międzynarodowej sieci z akcentami 
lokalnymi, przeznaczone dla turystów podróżujących w celach wypoczynkowych 
i biznesowych;

 – Adagio / Adagio Access – apartamenty dostosowane do dłuższych pobytów w lo-
kalizacjach miejskich, oferujące dwie linie: Adagio Contempory w centrach miast 
i Adagio Access na przedmieściach;

 – Mama Shelter – to hotele będące jednocześnie miejscem na spotkania towarzyskie;
3) hotele ekonomiczne:

 – Ibis – hotele oferujące usługi na ekonomicznym poziomie w trzech formatach: Ibis 
(średni poziom jakości usług), Ibis Styles (ciekawe rozwiązania architektoniczne 
o indywidualnym wystroju i wyspecjalizowanym poziomie usług) oraz Ibis Budget 
(usługi na poziomie ekonomicznym);

 – Hotele F1 – tanie hotele we Francji oferujące pokoje dwu- i trzyosobowe od 19 € za noc.
Na terenie Polski Accor jest inwestorem strategicznym spółki Orbis S.A., która ze 

spółkami zależnymi Hekon-Hotele Ekonomiczne i Orbis Kontrakty dysponuje bazą około 
19 000 pokoi w ponad 100 obiektach w Polsce oraz w Europie Centralnej i Wschodniej. 
Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek Accor w 16 krajach, w tym w Bośni i Hercego-
winie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, 
Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami 
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Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Ibis, o zróżnicowanym standardzie od luk-
susowych hoteli pięciogwiazdkowych po ekonomiczne jednogwiazdkowe16.

Tabela 1. Liczba hoteli międzynarodowego systemu hotelowego AccorHotels

Segment 
grupy Nazwa sieci hotelowej Liczba 

hoteli
Liczba 
pokoi

Liczba 
krajów

Goście 
biznesowi

Goście 
turyści

I

Sofitel Legend, Sofitel, O/Sofitel 114 29538 41 46% 54%
MGallery 82 8333 23 36% 64%
Pullman 108 31450 31 55% 45%

Grand Mercure 46 9648 11 50% 50%
The Sebel 25 1667 3 52% 48%

II

Novotel 459 87169 61 51% 49%
Mercure 741 93897 56 58% 42%

Mama Shelter 6 702 3 b.d.* b.d.*
Adagio, Adagio Access 97 10532 11 58% 42%

III

Ibis 1068 134786 64 52% 48%
Ibis Styles 310 29274 30 52% 48%
Ibis Budget 551 52699 17 52% 48%

F1 237 17860 1 b.d.* b.d.*

* b.d. – brak danych.

Źródło: Raport roczny Accor za rok 2015.

W międzynarodowym systemie AccorHotels struktura zarządzania obejmuje hotele wła-
sne, leasingowane, będące w systemie na podstawie kontraktu o zarządzanie oraz umowy 
o franchisingu. W Europie szczególnie istotne są hotele działające na podstawie kontraktów 
menadżerskich w segmencie hoteli luksusowych, kontraktów menadżerskich lub umów 
franczyzowych w hotelach ekskluzywnych, umów o zarządzanie lub umów franczyzowych 
w segmencie hoteli średnich oraz umów franczyzowych w segmencie ekonomicznym. Na 
rynkach wschodzących AccorHotels koncentruje się na: kontraktach menadżerskich w ho-
telach luksusowych i ekskluzywnych, wspólnych przedsięwzięciach z lokalnymi partnerami 
(np. w Indiach) i kontraktach menadżerskich w hotelach średniej klasy. 

Analizując strukturę zarządzania, należy dokonać podziału systemu zarządzania na 
segmenty hoteli: 
 – grupa I: zarządzane – 72% hoteli, umowa franchisingu – 15%, leasing stały – 4%, 

leasing zmienny – 4% i własne – 5%;
 – grupa II: zarządzane – 38% hoteli, franchising – 28%, leasing stały – 9%, leasing 

zmienny – 16% i własne – 9%;
 – grupa III: zarządzane – 20% hoteli, franchising – 36%, leasing stały – 10%, leasing 

zmienny – 23% i własne – 11%.

16 Sprawozdanie z Zarządu Orbis S.A. za I półrocze 2015 [16.08.2016].



34

Tabela 2. Podział hoteli międzynarodowego systemu hotelowego AccorHotels pod względem systemu 
zarządzania

Struktura 
zarządzania 

kontrakt  
zarządza-

nia

umowa fran-
chisingu własne

umowa leasingu RAZEM

stała zmienna liczba

Sofitel 85 23850 3 1196 17 2642 4 1199 5 651 114 29538
Pullman 72 20912 19 5951 5 1119 5 1219 7 2249 108 31450
MGallery 32 3733 39 3296 3 291 5 581 3 432 82 8333

Grand Mercure 28 8336 18 1312 0 0 0 0 0 0 46 9648
The Sebel 12 1079 13 588 0 0 0 0 0 0 25 1667
Grupa I 229 57910 92 12343 25 4052 14 2999 15 3332 375 80636
Novotel 149 35408 87 12652 49 9848 37 7500 106 17932 428 83340

Suite Novotel 5 637 8 707 1 118 6 971 11 1396 31 3829
Mercure 194 30880 395 39057 39 6282 47 7744 66 9934 741 93897
Adagio 32 3757 3 266 2 207 8 916 5 586 50 5732

Grupa II 380 70682 493 52682 91 16455 98 17131 188 29848 1250 186798
Hotele  

wielobranżowe 22 3031 3 189 1 294 1 51 0 0 27 3565

Ibis 158 28945 494 44707 121 18272 98 13722 197 29140 1068 134786
Ibis Styles 43 7025 239 18741 7 791 12 1025 9 1692 310 29274
Ibis Budget 40 5723 284 21088 65 6786 77 8538 85 10564 551 52699

Adagio Access 42 4257 0 0 0 0 4 383 1 160 47 4800
F1 0 0 59 3827 20 1455 0 0 158 12578 237 17860

Formuła 1 7 1036 0 0 1 63 0 0 0 0 8 1099
Grupa III 290 46986 1076 88363 214 27367 191 23668 450 54134 2221 240518
Francja 108 13370 987 73356 62 6537 40 4578 401 46168 1598 144009

Europa bez 
krajów śród-

ziemnomorskich 
i Francji

117 16988 313 35543 168 26400 185 28356 131 20432 914 127719

Bliski Wschód, 
Afryka, kraje 

śródziemnomor-
skie

131 27031 104 11597 55 7853 32 4059 53 7450 375 57990

Azja, Pacyfik 432 97744 186 23386 14 2265 43 6298 5 1105 680 130798
Ameryka 133 23476 74 9695 32 5113 4 558 63 12159 306 51001
RAZEM 921 178609 1664 153577 331 48168 304 43849 653 87314 3873 511517

1 – liczba hoteli, 2 – liczba pokoi.

Źródło: Raport roczny Accor za rok 2015, s. 6, 8.
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Wybrane wyniki finansowe międzynarodowego systemu 
hotelowego AccorHotels

Osiągnięte wyniki finansowe międzynarodowego systemu AccorHotels są następstwem 
rozwoju modelu „Asset light” polegającego m.in. na sprzedaży posiadanych hoteli i roz-
woju przez franchising. Istotą tego modelu biznesowego jest prowadzenie działalności 
hotelarskiej w budynkach należących do zewnętrznych inwestorów. Zaletami są mniejsza 
kapitałochłonność oraz większa elastyczność działania przy jednoczesnej koncentracji na 
kluczowej kompetencji, jaką jest hotelarstwo. W modelu przyjęto założenie o działaniu 
głównie na zasadach zarządzania, franczyzy i dzierżawy ze zmiennym czynszem. Wybór 
jednej z opcji wynika z lokalizacji hotelu i jego marki. W tym celu w strukturze AccorHotels 
wydzielono dwie grupy – HotelInvest, jako operatora obiektów własnych i leasingowanych, 
oraz HotelService, zajmującego się częścią franczyzową i zarządzaniem hotelami. 

W 2015 roku marża zysku przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji skory-
gowanego o wysokość czynszów w HotelInvest przyjęła najwyższą wartość w przypad-
ku działalności hotelarskiej prowadzonej w obiektach będących przedmiotem leasingu, 
kształtując się na poziomie 29,4–33,1% (tabela 3). Marża zysku przed odliczeniem po-
datków i odsetek w tych obiektach przekroczyła poziom 5%. Najwyższy poziom marży 
EBIT osiągnięto w przypadku hoteli franczyzowych i będących w portfolio AccorHotels na 
podstawie umów o zarządzanie. 

Tabela 3. Wybrane dane finansowe HotelInvest międzynarodowego systemu hotelowego AccorHotels 
(w mln euro)

Wyszczególnienie
Obszary działalności / sposób zarządzania

hotele własne hotele  
w leasingu stałym

hotele  
w leasingu zmiennym

hotele  
pozostałe

Liczba hoteli 331 304 653 b.d.

Przychody 1 254 1 310 2 193 58

EBITDAR 349 434 645 (4)

EBITDAR marża 27,8% 33,1% 29,4% (6,7)%

EBIT 190 71 117 (1)

EBIT marża 15,2% 5,4% 5,3% (1,6)%

EBITDA – zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji.

EBITDAR – EBITDA skorygowany o wysokość czynszów.

EBIT – zysk przed odliczeniem podatków i odsetek.

Źródło: Raport roczny za 2015 r. grupy Accor, s. 169.
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Tabela 4. Wybrane dane finansowe HotelServices międzynarodowego systemu hotelowego AccorHotels 
(w mln euro)

Wyszczególnienie
Obszary działalności

zarządzanie
i franchising

marketing/  
sprzedaż

pozostała  
działalność

Przychody 687 467 186

EBITDAR 380 (22) 68

EBITDAR marża 55,4% (4,8)% 36,7%

EBITDA 372 (33) 60

EBITDA marża 541% (7,1)% 32,5%

EBIT 355 (46) 51

EBIT marża 51,6% (9,9)% 27,3%

EBITDA – zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji.

EBITDAR – EBITDA skorygowany o wysokość czynszów.

EBIT – zysk przed odliczeniem podatków i odsetek.

Źródło: Raport roczny Accor za rok 2015, s. 168.

Specyficzne wyniki finansowe międzynarodowego systemu 
hotelowego AccorHotels

Wykorzystanie zdolności usługowej w systemie AccorHotels w 2015 roku ukształtowało 
się na poziomie 68%. W hotelach funkcjonujących na podstawie umowy o zarządzanie 
i w ramach franchisingu wskaźnik ten wyniósł 66%, natomiast w hotelach własnych i działa-
jących w ramach leasingu – 71,4%. W porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano wzrost 
wskaźnika wykorzystania zdolności usługowej we wszystkich hotelach systemu hotelowe-
go AccorHotels o 0,9 p.p. W hotelach zarządzanych przez AccorHotels i funkcjonujących 
w systemie franchisingu wzrost wykorzystania zdolności usługowej okazał się nieco większy 
(o 1,1 p.p.) w porównaniu z hotelami własnymi i działającymi w ramach leasingu (o 0,5 p.p.). 

W zależności od poziomu usług hotelarskich wystąpiły niewielkie różnice w wysokości 
wskaźnika wykorzystania zdolności usługowej. W hotelach funkcjonujących na podstawie 
umów o zarządzanie i działających w ramach franchisingu wysokość wskaźnika mieściła 
się w przedziale 65,5–67%, podczas gdy w hotelach własnych i działających w ramach 
leasingu – przekroczyła 71%.

Zarządzanie usługami w kontekście zarządzania ceną i przychodami urzeczywistniają dwa 
wskaźniki: wskaźnik średniej rzeczywistej (zrealizowanej) ceny pokoju (ARR) oraz RevPar.

W systemie AccorHotels wskaźnik średniej rzeczywistej ceny pokoju w 2015 roku wy-
niósł 81 €, i był uzależniony od struktury własności i zarządzania oraz poziomu i zakresu 
świadczonych usług. W hotelach funkcjonujących na podstawie umów o zarządzanie 
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i działających w ramach franchisingu wskaźnik ARR ukształtował się na poziomie 84 €, 
przy czym wahał się od 133 € w hotelach luksusowych do 57 € w hotelach ekonomicznych. 
Wskaźnik ARR w hotelach ekonomicznych funkcjonujących na podstawie umów o za-
rządzanie i działających na zasadzie franczyzy stanowił 42,85% wartości analogicznego 
wskaźnika w hotelach luksusowych. Podobne różnice stwierdzono w hotelach własnych 
i działających w ramach leasingu, wskaźnik ogółem wyniósł 76 € i wahał się od 149 € 
w hotelach luksusowych do 58 € w hotelach ekonomicznych. 

Średni przychód ze sprzedaży jednej doby hotelowej w 2015 roku w systemie AccorHotels 
wyniósł 55 € i – podobnie jak w przypadku wskaźnika ARR – podlegał zróżnicowaniu w zależ-
ności od struktury własnościowej i przynależności do grupy hoteli. W hotelach luksusowych 
wskaźnik RevPar ukształtował się na poziomie 90 €, w hotelach ekonomicznych – 39 €. 
W grupie hoteli działających na podstawie umów o zarządzanie i w ramach franchisingu 
RevPar wyniósł 56 € i wahał się od 87 € w hotelach luksusowych do 37 € w hotelach eko-
nomicznych. W hotelach własnych i funkcjonujących w ramach leasingu osiągnięto średni 
przychód ze sprzedaży jednego pokoju 54 € przy wahaniach od 106 € do 42 €. 

Tabela 5. Wskaźniki wykorzystania zdolności usługowej, ARR i RevPar międzynarodowego systemu 
hotelowego AccorHotels w podziale na sposób zarządzania (własności) i grupy hoteli 

Sposób 
zarządzania 
i własność

Badany 
parametr Jednostka 

I grupa 
(hotele  

luksusowe)

II grupa (hotele 
średniej klasy)

III grupa 
(hotele eko-
nomiczne)

RAZEM

Hotele na pod-
stawie umów 
o zarządzanie 
i franchisingu

OR
% 65,9 67,0 65,2 66,0

p.p. 2,6↑ 1,2↑ 0,2↑ 1,1↑

ARR
€ 133 87 57 84

p.p. 1,2↑ -0,3 0,8↑ 0,9↑

RevPar
€ 87 59 37 56

p.p. 5,2↑ 1,6↑ 1,0↑ 2,6↑

Hotele własne 
i działające 
w ramach 
leasingu

OR
% 71,2 71,2 71,7 71,4

p.p. 0,7↑ 1,0↑ 0,1↑ 0,5↑

ARR
€ 149 93 58 76

p.p. 0,6↑ 0,3↑ 1,8↑ 1,2↑

RevPar
€ 106 66 42 54

p.p. 1,6↑ 1,8↑ 1,9↑ 1,9↑

RAZEM

OR
% 66,7 68,6 68,2 68,0

p.p. 2,3↑ 1,2↑ 0,1↑ 0,9↑

ARR
€ 135 89 57 81

p.p. 1,1↑ -0,1 1,3↑ 1,1↑

RevPar
€ 90 61 39 55

p.p. 4,7↑ 1,7↑ 1,5↑ 2,3↑

Źródło: http://www.accorhotels-group.com/fileadmin/user_upload/ Contenus_Accor/Finance/PDF/2016/
EN/revpar_excluding_tax_by_segment_and_market.pdf [15.07.2016].
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Analizowane powyżej wskaźniki podlegały zróżnicowaniu w zależności od lokalizacji 
hotelu. Dane ogółem dotyczące AccorHotels wskazują na wahania wskaźnika wykorzy-
stania zdolności usługowej od 63,7% w Ameryce do 73,2% w krajach Europy Północnej, 
Środkowej i Wschodniej. W hotelach funkcjonujących na podstawie umów o zarządzanie 
i w ramach franchisingu wykorzystanie zdolności usługowej osiągnęło najniższą wartość 
w Ameryce, natomiast najwyższą – w krajach Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej.

Średnia wartość ARR wahała się od 78 € na terenie kontynentu amerykańskiego i 79 € 
we Francji do 91 € w krajach Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej. W hotelach 
działających na podstawie umów o zarządzanie i w ramach franchisingu zanotowano 
podobną tendencję. Średnia cena pokoju wahała się od 78 € na terenie kontynentu 
amerykańskiego i 79 € we Francji do 106 € w krajach Europy Północnej, Środkowej 
i Wschodniej. W hotelach własnych i działających w ramach leasingu najniższą wartość 
ARR osiągnięto w Ameryce, najwyższą natomiast – we Francji oraz w krajach Europy 
Północnej, Środkowej i Wschodniej.

Tabela 6. Wskaźniki wykorzystania zdolności usługowej, ARR i RevPar międzynarodowego systemu 
hotelowego AccorHotels w podziale na sposób zarządzania (własności) i położenie geograficzne

Sposób 
zarządzania 
i własność

Badany 
parametr

Jednost-
ka Francja NCEE MMEA Azja 

i Pacyfik Ameryka

Hotele na pod-
stawie umów 
o zarządzanie 
i franchisingu

OR
% 64,1 69,4 63,6 67,6 63,1

p.p. 0,7↑ 2,6↑ 0,8↑ 1,8↑ -2,6

ARR
€ 79 86 106 80 88

p.p. 1,2↑ 3,3↑ 0,0 0,9↑ -1,8

RevPar
€ 50 60 67 54 56

p.p. 2,3↑ 7,4↑ 1,4↑ 3,6↑ -5,4

Hotele własne 
i działające 
w ramach 
leasingu

OR
% 67,9 75,4 70,4 73,2 64,7

p.p. -1,3 1,9↑ 3,2↑ 1,3↑ -3,6

ARR
€ 79 79 67 77 61

p.p. -0,3 2,1↑ 4,0↑ 0,4↑ -0,1

RevPar
€ 54 59 47 56 39

p.p. -2,1 4,8↑ 8,9↑ 2,3↑ -5,3

RAZEM

OR
% 65,7 73,2 66,1 68,1 63,7

p.p. -0,1 2,1↑ 1,7↑ 1,8↑ -3,0

ARR
€ 79 81 91 80 78

p.p. 0,6↑ 2,6↑ 1,1↑ 0,8↑ -1,0

RevPAR
€ 52 59 60 54 50

p.p. 0,4↑ 5,7↑ 3,9↑ 3,4↑ -5,3

MMEA – rejon śródziemnomorski, Bliski Wschód i Afryka.

NCEE – Europa Północna, Środkowa i Wschodnia.

Źródło: http://www.accorhotels-group.com/fileadmin/user_upload/ Contenus_Accor/ Finance/ PDF/2016/
EN/revpar_excluding_tax_by_segment_and_market.pdf [15.07.2016].
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Podsumowanie

Efektywne zarządzanie finansami w międzynarodowym systemie hotelowym odnosi 
się do trzech płaszczyzn analitycznych: korporacji, sieci lub łańcuchów hoteli oraz poje-
dynczych hoteli. Jest również związane ze sposobem zarządzania i formami własności, 
włączając hotele własne i będące w leasing, działające na podstawie umowy franczyzy 
i umowy o zarządzanie. Przykład AccorHotels wskazuje również na rozdzielenie poszcze-
gólnych obszarów zarządzania, co obrazuje funkcjonowanie HotelInvest i HotelService. 
Pozwala to bardziej efektywnie wykorzystać posiadane zasoby majątkowe oraz dogłębne 
analizowanie planów inwestycyjnych w kontekście ich opłacalności i zwrotu zainwestowa-
nego kapitału. To jednocześnie potwierdza przyjętą hipotezę, że efektywne zarządzanie 
finansami wymaga wyróżnienia obszarów koncentrujących się na działaniach operacyjnych 
i inwestycyjnych w zależności od różnych form. W przypadku AccorHotels jedna grupa 
HotelInvest jest operatorem obiektów własnych i leasingowanych, HotelService zajmuje 
się częścią franczyzową i zarządzaniem hotelami.
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Streszczenie

Celem opracowania była analiza wybranych aspektów efektywnego zarządzania finansami mię-
dzynarodowego systemu hotelowego AccorHotels. Na podstawie raportu rocznego AccorHotels 
za 2015 rok dokonano analizy finansowej na trzech poziomach: całego systemu hotelowego, 
łańcuchów hoteli oraz wybranych hoteli. Zwrócono uwagę na specyfikę zarządzania finansami 
w międzynarodowym systemie hotelowym w odniesieniu do dwóch wyodrębnionych grup Ho-
telInvest i HotelService.

Słowa kluczowe: zarządzanie finansami, międzynarodowy system hotelowy

Abstract

The article attempt to analyze the effective financial management of the Accor hotel group. Based 
on the annual report of the Accor hotel group by 2015.Made financial analysis on three levels: 
the entire hotel system, chain hotels and selected hotels. Later in the article the authors focus 
on the analysis of financial management. The special attention was given to specific financial 
management in hotel group Accor divided into HotelInvest i HotelService.

Keywords: finance management, international hotel group
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Polityka turystyczna państwa. Powstanie, rozwój, główne obszary; redaktor naukowy. Zaintere-
sowania: kompleksowe zarządzanie marką, włączając zarządzanie kapitałem i wartością marki, 
zarządzanie architekturą marek, jej identyfikatorami i symbolami, także kreowanie marki, strategie 
przedsiębiorstw, w tym korporacji transnarodowych wobec marki i jej kapitału. Wyróżniona kilku-
krotnie nagrodą Rektora SGGW za osiągnięcia w dziedzinie naukowej i działalność dydaktyczną.

Mgr Sławomir Grzegorz Łuczak, magister turystyki i rekreacji o specjalizacji zarządzanie w ho-
telarstwie i gastronomii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Pedagogiczny – studia 

Hanna Górska-Warsewicz, Sławomir Grzegorz Łuczak, Mariusz Leszek Matoga
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I stopnia) oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych (studnia II stopnia). Od 2009 roku 
aktywny pilot wycieczek – rezydent współpracujący z biurami podróży w całym kraju. Specjalizuje 
się w krajach Bliskiego Wschodu, w szczególności w ZEA.

Mgr Mariusz Matoga, magister turystyki i rekreacji o specjalizacji zarządzanie w hotelarstwie 
i gastronomii, absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Wydział Za-
rządzania i Marketingu, specjalizacja Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia I stopnia) oraz 
absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie (studia II stopnia). Od 
2009 roku aktywny pilot wycieczek oraz rezydent na terenie kraju i zagranicą. Współpracuje 
z renomowanymi biurami podróży w całym kraju, pasjonat podróży, specjalizuje się w krajach 
Bliskiego Wschodu, szczególnie w krajach Zatoki Perskiej i Ziemi Świętej oraz Azji Południowo-
-Wschodniej, szczególnie Tajlandii, Malezji i Singapurze.
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ROLA E-POŚREDNIKÓW WE WSPARCIU PROCESU 
ZAKUPOWEGO NA RYNKU USŁUG HOTELOWYCH

THE ROLE OF CYBERMEDIARIES IN SUPPORTING OF PURCHASING 
PROCESS ON THE HOTEL SERVICES MARKET

Wstęp

Począwszy od początku XXI w. obserwuje się wzrost znaczenia zakupów przez In-
ternet. Handel elektroniczny (electronic commerce) wpłynął na sposób, w jaki firmy wielu 
branż dystrybuują swe produkty, jak również na sposób, w jaki nabywcy dokonują zakupu 
produktów. Udział sprzedaży internetowej w całkowitej sprzedaży wzrasta z roku na rok. 
Pomimo że sprzedaż tradycyjna jest nadal główną siłą handlu, to jednak sprzedaż inter-
netowa osiągnęła już znaczący poziom. Jedną z branż, na którą electronic commerce 
wywarł największy wpływ jest branża turystyczna. Nabywcy na rynku turystycznym coraz 
częściej sięgają do Internetu w celu zaplanowania podróży, zakupu biletu, rezerwacji 
hotelu lub zakupu całego pakietu turystycznego. Wielu dostawców usług turystycznych 
sprzedaje swe usługi poprzez własne strony internetowe. Jednakże wzrosło również zna-
czenie tak zwanych nowych pośredników (e-pośredników, cyberpośredników) na rynku 
turystycznym, jakimi są internetowe agencje turystyczne skupiające na swych stronach 
oferty wielu bezpośrednich dostawców produktów turystycznych. 

Celem artykułu jest identyfikacja elementów marketingowych stosowanych na stronie 
e-pośrednika, które przyczyniają się do wsparcia procesu zakupowego. Zastosowa-
ną metodą badawczą jest analiza treści strony internetowej najpopularniejszego wśród 
konsumentów w Europie e-pośrednika na rynku hotelowym, jakim jest serwis Booking.
com. Analiza treści jest najczęściej stosowana jako metoda ilościowa, choć w tym baniu 
posłużyła jako metoda jakościowa, ponieważ polegała na dogłębnej analizie treści serwisu 
jednej firmy. Analizę przeprowadzono w styczniu 2017 r.

E-commerce w branży turystycznej

W branży turystycznej działa wiele firm, które przyczyniają się do dodawania wartości 
w złożonym łańcuchu dostaw produktów turystycznych. Finalny produkt turystyczny ma 
charakter złożony, składa się z wielu elementów, z których każdy może być dostarczany 
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przez innego dostawcę1. Istotne jest to, że usługa turystyczna ma charakter produktu 
zagregowanego, składającego się z wielu elementów o charakterze materialnym i niema-
terialnym. Proces agregacji wymaga wysokiego stopnia koordynacji i sprawnego przepły-
wu informacji na każdym szczeblu łańcucha dodawania wartości (łańcucha dostaw). Ze 
specyfiką łańcucha dostaw w turystyce związany jest również fakt, że nie wszystkie firmy 
łańcucha są bezpośrednio związane z dostarczaniem produktu finalnym nabywcom, lecz 
rola wielu z nich sprowadza się jedynie do pośrednictwa w wymianie informacji. Produkty 
i wartości, które są dostarczane, przyjmują postać informacji przekazywanych kolejnym 
szczeblom łańcucha dostaw2. Z kolei firmy uczestniczące w dostarczaniu finalnego pro-
duktu nabywcom, jak np. hotele, linie lotnicze, gastronomia, wynajem samochodów itd., 
świadczą usługi wraz z powiązanymi z nimi dobrami o charakterze materialnym. Można 
więc je traktować jako bezpośrednich dostawców produktów o charakterze fizycznym, 
które nie mogą być przez finalnych nabywców konsumowane z wykorzystaniem medium 
internetowego. Istotnym jednak faktem jest to, że zarówno pośrednicy, jak i bezpośredni 
dostawcy produktów turystycznych mogą korzystać z systemów informacyjnych oraz 
Internetu w celu sprzedaży swych produktów nabywcom bez względu na to, czy są to 
nabywcy finalni, czy też są to inni uczestnicy łańcucha dostaw produktów turystycznych. 
Ma to również swoje konsekwencje w podziale firm branży turystycznej działających 
online. W dyscyplinie nauki e-commerce występuje podział przedsiębiorstw wykorzystu-
jących technologie informacyjne do swej działalności na „czysty electronic commerce” 
(pure electronic commerce) oraz „częściowy electronic commerce” (partial electronic 
commerce)3. Są to dwa podstawowe typy prowadzenia firmy z wykorzystaniem Internetu 
i innych technologii cyfrowych. Czysta forma polega na oparciu przez firmę wszystkich 
swych procesów i działań biznesowych na Internecie. Z kolei forma częściowego e-com-
merce charakteryzuje się opieraniem niektórych procesów na Internecie przy jednoczesnej 
realizacji niektórych w sposób tradycyjny. Skrajna forma, jaką jest czysty e-commerce, 
to realizacja sprzedaży online cyfrowych produktów dostarczanych przez cyfrowe medium 
przy wsparciu cyfrowych procesów obsługi zamówień. W częściowej formie e-commer-
ce przynajmniej jeden wymiar działalności biznesowej przedsiębiorstwa, np. produkt, nie 
ma postaci cyfrowej, lecz formę tradycyjną. Bezpośredni dostawcy produktów turystycznych 
są ograniczeni w stopniu rozwoju e-commerce do prowadzenia częściowego e-commerce. 
Z kolei firmy pośredniczące w łańcuchu dostaw produktów turystycznych w wielu przy-
padkach z natury oferowanych przez siebie produktów o charakterze informacyjnym nie 
są pod tym względem ograniczone i mogą prowadzić czysty e-commerce. Postać ofero-
wanych przez nich produktów o charakterze informacyjnym oraz sposób dystrybuowania 
tych produktów mają charakter cyfrowy. Na przykład e-agencje turystyczne prezentują 

1 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 207–209.
2 A. Oriade, H. Cameron, Logistics and Supply Chain Management in Travel Operations, [w:] Operations Ma-
nagement in the Travel Industry, red. P. Robinson, Wyd. CAB International 2016, s. 11.
3 R. Rahayu, J. Day, E commerce adoption by SMEs in developing countries: Evidence from Indonesia, „Eurasian 
Business Review”, March 2016, s. 4.



Rola e-pośredników we wsparciu procesu zakupowego… 45

oferty w formie cyfrowej. Również pełna obsługa zamówień oraz płatności klientów jest 
realizowana w Internecie. Co więcej, agencje online mogą również współpracować z do-
stawcami usług turystycznych wyłącznie przy wykorzystaniu Internetu i ekstranetu. Dzia-
łalność agencji turystycznych online można więc uznać za przejaw czystego e-commerce.

E-pośrednicy jako znaczący uczestnicy rynku turystycznego

Pośrednicy odgrywają w gospodarce bardzo dużą rolę, ponieważ wypełniają lukę, 
jaka istnieje między producentami a finalnymi nabywcami produktów. Pośrednicy wypeł-
niają tę lukę dzięki realizacji takich funkcji, jak: utrzymywanie kontaktów z producentami, 
badanie rynku i zdobywanie wiedzy o producentach, zmniejszanie ryzyka producentów, 
finansowanie producentów, zmienianie wąskiego asortymentu producentów na szeroki 
asortyment szczebla detalicznego, informowanie konsumentów o ofercie producentów.

Na rynku turystycznym szczególne znaczenie ma wypełnianie przez pośredników luki 
informacyjnej pomiędzy dostawcami usług turystycznych i finalnymi nabywcami. Pośred-
nicy dysponują dużą wiedzą zarówno o ofercie dostawców, jak i potrzebach nabywców, 
przez co skutecznie zmniejszają lukę między podażą i popytem na rynku turystycznym.

Internet i inne technologie informacyjne w szczególności pozwalają przezwyciężyć pew-
ne ograniczenia tradycyjnych pośredników, opierających swe działanie na bezpośrednich 
interakcjach z dostawcami i nabywcami. Technologie informacyjne pomagają pośrednikom 
w skuteczniejszej eliminacji barier występujących na rynku przez4:

 – obniżanie kosztów wyszukiwania. Technologie informacyjne ułatwiają odnajdywanie 
się dostawców i nabywców w szczególności na rynkach o dużej liczbie kupujących 
i sprzedających. Złożone bazy danych umożliwiają przechowywanie dużych ilości 
informacji o preferencjach nabywców oraz przewidywanie popytu. Dzięki temu infor-
macje o ofercie są lepiej ukierunkowane, co w konsekwencji prowadzi do lepszego 
dopasowywania produktów do preferencji nabywców;

 – dostarczanie pełniejszych informacji o ofercie. Technologie informacyjne umożliwiają 
pośrednikom łatwiejsze gromadzenie i publikowanie pełniejszych informacji o produkcie 
pochodzących nie tylko od producenta, ale również od nabywców tych produktów;

 – zmniejszenie ryzyka transakcyjnego. Technologie informacyjne pozwalają na zamiesz-
czanie informacji ułatwiających łatwiejszą wzajemną ocenę kupujących i sprzedających 
online, np. przez zamieszczanie komentarzy. Na wielu stronach internetowych mamy do 
czynienia z pośredniczeniem w zawieraniu transakcji, np. poprzez wstrzymywanie płatności 
na konto dostawcy przez pośrednika do momentu potwierdzenia dostawy przez nabywcę;

 – zmniejszanie nieskuteczności cenowych. Dzięki łatwości stosowania na stronach 
internetowych różnych mechanizmów kształtowania cen, np. aukcji, systemów „podaj 
swoją cenę”, negocjacji cenowych, obniżek cenowych skierowanych na wybranych 
nabywców.

4 E. Turban, Electronic commerce. A managerial perspective, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2006, 
s. 48–49.



Dariusz Strzębicki46

Znaczenie informacji w podejmowaniu decyzji zakupowych 
na rynku usług turystycznych

Proces podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów składa się z nastę-
pujących etapów5:

1. Rozpoznanie potrzeby – uświadomienie sobie przez osobę potrzeby zakupu 
określonego rodzaju produktu.

2. Poszukiwanie informacji – osoba poszukuje informacji na temat produktu 
w celu dokonania właściwego wyboru.

3. Ocena produktu – osoba określa kryteria, które uważa za ważne w wyborze 
produktu (np. lokalizacja hotelu, cena).

4. Wybór produktu i zakup – na tym etapie nabywca decyduje, który produkt 
kupić, gdzie i jak zakupić, na jakich warunkach.

5. Pozakupowe użycie i ocena produktu – na tym etapie kształtuje się opinia 
nabywcy, czy zakupiony produkt spełnia jego oczekiwania.

Każdy z wymienionych etapów procesu podejmowania decyzji zakupowych powinien 
mieć odpowiednie wsparcie ze strony informacji o produkcie. Elektroniczna informacja 
w branży turystycznej przejawia się w zamieszczaniu na stronach internetowych informacji 
dotyczących usług turystycznych w postaci portali internetowych, elektronicznych kata-
logów, informacyjnych broszur elektronicznych, blogów o tematyce turystycznej, relacji 
z podróży, fotoalbumów online, przewodników turystycznych online, forów dyskusyjnych 
i wirtualnych społeczności związanych z turystyką6. 

Informacje dotyczące produktów turystycznych są tworzone nie tylko przez sprze-
dawców produktów turystycznych, ale również przez konsumentów (jak ma to miejsce 
np. na forach dyskusyjnych) oraz przez pasjonatów podróżowania (np. blogi o tematyce 
turystycznej). W procesie tworzenia i przekazywania informacji duże znaczenie ma tak 
zwana reklama szeptana (word of mouth) polegająca na tym, że konsumenci przekazują 
sobie nawzajem informacje dotyczące produktów turystycznych. Wraz z rozwojem mediów 
społecznościowych dodatkowo wzrosło znaczenie marketingu szeptanego, ponieważ me-
dia społecznościowe wprowadziły wiele skutecznych narzędzi dzielenia się informacjami 
ze znajomymi, np.: tweety, profile, posty, polubienia, komentarze. Uważa się, że reklama 
szeptana jest szczególnie przydatna w sprzedaży usług z powodu trudności w ich ocenie 
przed zakupem oraz relatywnie wysokiego ryzyka zakupowego7.

5 Ph. Kotler, K. Keller, Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2012, s. 183–188.
6 S. Beatrice, C. Mihalcescu, The Impact And Perspectives Of The E-Tourism At A Global Level, „Romanian 
Economic and Business Review” 2013, 8, s. 290.
7 I. Confente, Word of Mouth in the tourism industry: an empirical investigation of Service experience, Procee-
dings of the 14th Toulon–Verona/ICQSS Conference – Excellence in services – at the University of Alicante, Spain 
2011, s. 6.
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Wsparcie procesu zakupowego przez serwis Booking.com

Booking.com jest pośrednikiem elektronicznym, który występuje w łańcuchu wartości 
pomiędzy bezpośrednimi dostawcami usług zakwaterowania (jakimi są np. hotele, pen-
sjonaty) i konsumentami. Skupia on na swej stronie internetowej oferty wielu obiektów 
zakwaterowania z całego świata. Dzięki temu osoby i firmy planujące podróż mogą w łatwy 
sposób znaleźć zakwaterowanie, zarezerwować pobyt oraz go opłacić.

Koncentracja wielu ofert w obrębie strony www.booking.com jest możliwa dzięki ści-
słej współpracy tego pośrednika elektronicznego z dostawcami usług hotelowych. Dzięki 
połączeniu ekstranetowemu hotelarze mają możliwość na bieżąco uaktualniać istotne 
informacje dotyczące oferty hotelowej wraz z cenami. Portal dba o to, aby ceny ofero-
wane przez hotele były konkurencyjne. Pomimo że portal ten pobiera od hoteli prowizję 
od sprzedaży, to stara się, by oferty cenowe hoteli w ramach serwisu były takie same jak 
w przypadku ich sprzedaży bezpośredniej. 

Booking.com zapewnia możliwość dokonania rezerwacji i zakupu usługi. Jednakże 
transakcje zawierane przez nabywców w tym serwisie nie są w pełni wystandaryzowane. 
Warunki transakcji w zakresie anulowania rezerwacji, zwrotu przedpłat lub płatności zależą 
już od szczegółowego regulaminu konkretnego hotelu8. 

Etapy zakupu w serwisie Booking.com

Proces zakupu, który nabywca przechodzi, by w rezultacie nabyć usługę hotelową 
w serwisie Booking.com, można podzielić na następujące etapy9:

1. Wpisanie w formularz na stronie głównej informacji dotyczącej destynacji 
podróży oraz planowanego terminu przyjazdu i odjazdu oraz liczby osób 
z wyszczególnieniem wieku dzieci.

2. Zapoznanie się z ofertami, które wyświetliły się w postaci listy jako odpowiedź 
na zapytanie poszukującego pokoju hotelowego.

3. Wybór oferty określonego obiektu i zapoznanie się z jej szczegółami.
4. Wypełnienie formularza rezerwacji wybranego pokoju w obiekcie i podanie 

swych danych.
5. Płatność za pokój.

W proces ten są zaangażowane następujące strony w serwisie10:
 – strona główna, w której określa się miejsce destynacji i terminy,
 – podstrona wyników wyszukiwania, będąca listą ofert pasujących do zapytania,
 – podstrona przedstawiająca szczegółową ofertę hotelu,
 – podstrona rezerwacji, na której znajduje się formularz rezerwacji pokoju,
 – podstrona płatności, na której dokonuje się zapłaty za pobyt w hotelu.

8 Booking.com, Ogólne warunki handlowe, https://www.booking.com [25.01.2017].
9 Opracowanie własne na podstawie analizy treści strony Booking.com.
10 Opracowanie własne na podstawie analizy treści strony Booking.com.
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Elementy wsparcia procesu zakupowego w serwisie hotelowym

Z punktu widzenia konsumenta decyzja o zakupie usługi noclegowej jest proce-
sem złożonym, w szczególności kiedy dotyczy nieznanego miejsca w obcym kraju. 
Informacje o nabywanej usłudze hotelowej, które są pozyskiwane w Internecie, mu-
szą mieć dobrą jakość i być przekazane w prosty sposób. Muszą być jednocześnie 
podawane szybko, aby uniknąć porzucenia strony internetowej przez potencjalnego 
nabywcę. Ponieważ zakup noclegu można traktować jako rodzaj produktu wiążącego 
się z pewnym ryzykiem, to znaczenie ma zaufanie do sprzedającego. Dlatego też 
proces zakupowy musi być odpowiednio wsparty przez sprzedającego produkt. Przed 
tym ostatnim stoi więc ważne zadanie przekazania wielu informacji w łatwy sposób 
dla kupującego usługę hotelową.

Łatwość obsługi serwisu wynika w dużej mierze z zapewnienia intuicyjności całego 
procesu zakupowego. Na początku wymaga się od potencjalnego nabywcy podania trzech 
podstawowych informacji związanych z poszukiwaną usługą zakwaterowania, jakimi są: 
nazwa destynacji, termin pobytu oraz liczba osób. Podanie tych informacji skutkuje moż-
liwością zapoznania się z listą ofert hotelowych. Lista może być sortowana według takich 
kryteriów, jak: wybrane oferty, od najniższej ceny, klasy hotelu (rosnąco lub malejąco), 
odległość od centrum miasta, średnia oceny gości, ocena lokalizacji.

Dodatkowo obok listy ofert znajduje się opcja filtrowania, która umożliwia zawężanie 
ofert do najbardziej dopasowanych do potrzeb klientów. Dzięki wybraniu określonego 
kryterium filtrowania można zawęzić wyniki wyszukiwania do: ofert zapewniających bez-
płatne odwołanie rezerwacji, niewymagających przedpłaty, umożliwiających rezerwację 
bez konieczności posiadania karty kredytowej. Dostępne jest również zawężanie wyników 
wyszukiwania ofert: do określonego przedziału cenowego za noc w hotelu, z wliczonym 
w cenę śniadaniem, z hotelem blisko plaży, z hotelem z parkingiem, z placem zabaw dla 
dzieci, wypożyczalnią rowerów, dobrą lokalizacją do pieszych wycieczek, akceptującym 
zwierzęta domowe, z bezpłatnym WiFi, z pokojami rodzinnymi, restauracją w hotelu, spa, 
salą fitness, udogodnieniami dla niepełnosprawnych, basenem, obsługą pokoju, klasą 
hotelu, oceną gości, rodzajem obiektów, określoną konfiguracją łóżek. Opcje filtrowania są 
bardzo przydatne dla osób mających lepiej sprecyzowane potrzeby co do rodzaju pokoju 
hotelowego, co skraca czas i ułatwia wybór najlepszej oferty.

W liście ofert, każda jest opatrzona zdjęciem i krótkim opisem zawierającym wyróż-
niające cechy obiektu hotelowego. Kliknięcie na pojedynczej pozycji listy ofert skutkuje 
przeniesieniem do oferty szczegółowej, w której zawarte są m.in. konkretne propozycje 
pokoi wraz z ich dostępnością oraz towarzyszącym linkiem odsyłającym do formularza 
rezerwacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu formularz rejestracji znajduje się już na czwartej 
stronie (licząc stronę główną jako stronę pierwszą, stronę wyników wyszukiwań jako drugą 
oraz stronę oferty jako trzecią).

Na przejrzystość informacyjną oraz łatwość wyszukiwania informacji w serwisie wpływ 
ma wykorzystanie obok tekstu wielu form obrazu. Zaliczyć do nich można: oddzielanie 
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bloków tekstu, czcionki oraz tła dla odrębnych informacji, stosowanie elementów inte-
raktywnych, takich jak: pojawienie się dodatkowych informacji po umieszczeniu kursora 
myszy nad elementem, pojawienie się nowego okienka po kliknięciu na niektóre elementy 
tekstu lub grafikę, stosowanie zdjęć obiektów, stosowanie symboli i ikon graficznych 
oznaczających cechy obiektów, stosowanie map.

Hotele wystawiające swe oferty w serwisie dbają o dużą ich szczegółowość, dokładność 
i aktualność informacji, ponieważ zależy od nich prawdopodobieństwo rezerwacji pokoju 
przez klientów. Szczególne znaczenie ma opis obiektu, w którym hotelarze starają się 
zawrzeć informacje wyróżniające obiekt spośród ofert konkurencyjnych. Serwis daje rów-
nież hotelarzom możliwość wskazania na konkretne udogodnienia sklasyfikowane w takie 
kategorie, jak: parking, Internet, kuchnia, sypialnia, łazienka, salon, media/technologia, 
udogodnienia w pokoju, zwierzęta, udogodnienia dla niepełnosprawnych, okolica, basen 
i odnowa biologiczna, posiłki i napoje, rekreacja, cechy budynku, transport, różne. W ra-
mach tych kategorii hotelarze zaznaczają bardziej szczegółowe cechy obiektu. Wskazanie 
przez hotelarzy tych cech zwiększa również prawdopodobieństwo znalezienia się danej 
oferty w filtrowanych wynikach wyszukiwania. 

Duże znaczenie dla jakości informacji mają również zdjęcia obiektu zamieszczane 
w górnej część oferty. Panuje opinia, że jedno dobrze wykonane zdjęcie przekazuje wiele 
treści i może być warte tyle co wiele setek wyrazów w tekście. Badania naukowe poka-
zują pozytywny wpływ jakości zdjęć na uwagę kupujących, zaufanie do sprzedawcy oraz 
wskaźnik konwersji11. Jakość zdjęć ma wpływ na większe prawdopodobieństwo wyboru 
oferty przez nabywców. Zdjęcia obiektów zamieszczone w analizowanym serwisie mają 
bardzo dobrą jakość, pokazują obiekty z jak najlepszej strony. 

Dla podejmujących decyzje zakupowe duże znaczenie mają informacje pochodzące 
od innych konsumentów. W omawianym portalu przyjmują one postać ocen, komentarzy 
i opinii gości hotelowych o obiektach, z których korzystali. Informacje te mają charakter 
reklamy szeptanej (word of mouth) i mogą mieć wpływ na końcową decyzję o rezerwacji 
wybranego hotelu. Na podstawie ocen gości w skali 1–10 tworzone są w serwisie ran-
kingi dotyczące takich cech obiektów, jak: czystość, komfort, lokalizacja, udogodnienia, 
personel, stosunek jakości do ceny oraz ogólnej oceny hotelu. Przy każdej ofercie już na 
stronie listy ofert znajduje się średnia ocena gości.

W ramach serwisu stosowane są różne działania marketingowe, które dodatkowo 
zachęcają użytkowników serwisu do dokonania zakupu usługi. Na stronie głównej oprócz 
wyszukiwarki ofert znajdują się m.in.:
 – informacje o zaletach serwisu przekonujące internautów do skorzystania z jego usług,
 – banery wybranych destynacji turystycznych,
 – w zależności od poprzedniej aktywności internauty znajdują się oferty wybranych pokoi 

z uprzednio przeglądanych destynacji,

11 W. Di i in., Is a Picture Really Worth a Thousand Words? – On the Role of Images in E-commerce, Proceedings 
of the 7th ACM International Conference on Web Search and Data Mining, ACM 2014, s. 8.
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 – link do sekcji inspiracji podróżniczych przeznaczonej dla podróżników, gdzie serwis 
proponuje destynacje podróżnicze według określonych kryteriów preferencji,

 – link do sekcji ofert promocyjnych12.
Na stronie z wynikami wyszukiwania, zarówno w samej liście ofert, jak i z boku listy, 

znajduje się wiele elementów treści, których celem jest wsparcie procesu zakupowego 
nabywców. Elementy te można sklasyfikować w dwóch grupach, które na potrzeby analizy 
nazwano: „Informacje zmniejszające niepewność nabywcy” oraz „Informacje zachęcające 
do szybkiego podjęcia decyzji, zakupu tu i teraz”. Pierwsza grupa obejmuje informacje 
racjonalne brane pod uwagę przy wyborze oferty. Z kolei druga grupa to informacje ma-
jące na celu przyspieszenie decyzji o zakupie lub mające wywołać zakupy impulsywne.

Przykładowe elementy mogące pojawić się na stronie wyników wyszukiwania ofert 
w zależności od rodzaju obiektu zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Elementy wsparcia procesu zakupu na stronie listy ofert

Kategorie  
elementów Nazwy elementów treściowych

Informacje 
zmniejszające 
niepewność 

nabywcy

Liczba osób, które zarezerwowały pokój w danym obiekcie w ciągu ostatnich 
48 godzin; data ostatniej rezerwacji; informacja o możliwości odwołania rezer-
wacji; transfer z lotniska organizowany przez hotel; rezerwacja bez posiadania 
karty kredytowej; restauracja na miejscu; bliskość plaży; obecność krytego lub 
odkrytego basenu; rezerwacja bez przedpłaty; śniadanie wliczone w cenę; link 

zachęcający do zapoznania się ze szczegółową ofertą dostępnych pokoi

Informacje 
zachęcające 
do szybkiego 

podjęcia decyzji, 
zakupu tu i teraz

Zachęta do skorzystania z wyjątkowej okazji cenowej; dzisiejsza oferta jest oka-
zyjna; pokoje w obiekcie są często rezerwowane i została tylko określona liczba 

pokoi; przekreślona dotychczasowa wyższa cena i obowiązująca niższa

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w serwisie Booking.com.

Dodatkowe oprócz zdjęć i opisu obiektu elementy wsparcia marketingowego procesu 
zakupowego są również widoczne na stronie prezentującej ofertę. Podzielono je również 
na dwie kategorie i zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 2. Elementy wsparcia procesu zakupu na stronie pojedynczej oferty

Kategorie  
elementów Nazwy elementów treściowych

Informacje 
zmniejszające 
niepewność 

nabywcy

Przypomnienie o wybranych przez internautę parametrach wyszukiwania z możli-
wością ich zmiany; przypomnienie o stosowanej przez serwis polityce najniższych 

cen; 4 najważniejsze powody, dla których warto wybrać obiekt; atuty lokalizacji 
wraz z mapą; średnia ocena gości; wybrane pozytywne komentarze gości; wy-

jaśnienie kwestii związanych z rezerwacją i płatnościami; link do szczegółowych 
informacji o zasadach korzystania z obiektu

12 Opracowanie własne na podstawie analizy treści strony Booking.com.
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Informacje 
zachęcające 
do szybkiego 

podjęcia decyzji, 
zakupu tu i teraz

Atuty apartamentu wraz z linkiem „zarezerwuj teraz”; informacja o zmniejszającej 
się dostępności podobnych pokoi w danej miejscowości opatrzona ikoną budzika; 

zarezerwuj teraz – ceny mogą wzrosnąć

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w serwisie Booking.com.

Na stronie formularza rejestracji znajduje się wiele istotnych informacji zmniejszających 
niepewność nabywców. Można również wyodrębnić elementy zachęcające do dokonania 
szybkiego zakupu. Przedstawiono je w tabeli 3.

Tabela 3. Elementy wsparcia procesu zakupu na stronie formularza rejestracji.

Kategorie  
elementów Nazwy elementów treściowych

Informacje 
zmniejszające 
niepewność 

nabywcy

W cenie pokoju darmowe wyżywienie, Wi-Fi, parking; cena wraz z doliczo-
nym VAT; wartość podatku miejscowego za 1 noc; link kierujący do informacji 
o zasadach rezerwacji i płatności w tym hotelu; cechy lokalizacji (przystanki, 

zabytki); liczba gości, którym podobał się pobyt w hotelu; dodatkowe informacje 
związane z transakcją (opłaty za dodatkowe łóżka, ceny za dzieci w przedziałach 

wiekowych); bardzo dobrze oceniana cecha hotelu przez gości; średnia ocena 
lokalizacji; potwierdzenie daty zameldowania i wymeldowania wraz z godzinami 
doby hotelowej i liczbą dni pobytu; typ pokoju; średnia ocena czystości pokoju; 

posiłki w cenie wraz ze średnią oceną posiłków; cechy charakterystyczne pokoju; 
możliwość wybrania dodatkowych usług (dodatkowe łóżka, pole tekstowe specjal-

nego życzenia do obsługi hotelowej) 

Informacje 
zachęcające 
do szybkiego 

podjęcia decyzji, 
zakupu tu i teraz

Informacja z ikoną budzika, że podobne obiekty w tym mieście szybko się 
sprzedają; informacja, że jest to jeden z najczęściej wybieranych obiektów w tym 

mieście

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w serwisie Booking.com

Porównując zaprezentowane trzy tabele, można stwierdzić, że na każdym z etapów 
procesu zakupowego wykorzystywane są różne elementy informacyjne zmniejszające 
niepewność nabywcy w procesie zakupowym. Jednocześnie stosowane są także od-
mienne dodatkowe bodźce marketingowe mające skłonić do szybszego podjęcia decyzji 
przez nabywcę.

Podsumowanie i wnioski

W świetle zaprezentowanej analizy można stwierdzić, że nowi elektroniczni pośred-
nicy stanowią ważne ogniwo w łańcuchu dostaw produktów turystycznych znajdujące 
się pomiędzy bezpośrednimi dostawcami usług i ich finalnymi nabywcami. E-pośrednicy 
potrafią skutecznie wykorzystać potencjał Internetu w zakresie koncentracji wielu ofert 
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sprzedawców na rynku turystycznym. Wielość ofert, ich szczegółowość i umożliwienie 
łatwego sposobu wyszukiwania ofert i informacji sprawiają, że nabywcy dysponują sku-
tecznym narzędziem wsparcia swych decyzji zakupowych oraz realizacji transakcji.

Analiza strony internetowej najpopularniejszego europejskiego e-pośrednika na rynku 
hotelowym Booking.com pokazuje, że odgrywa on dużą rolę we wspieraniu procesu zaku-
powego i jest przydatny nabywcom na każdym etapie podejmowania decyzji zakupowych.

Dużą rolę we wsparciu procesu zakupowego mają takie cechy tego serwisu interne-
towego, jak:

 – łatwość korzystania ze strony serwisu,
 – duża ilość i jakość informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o rezerwacji pokoju, 
 – stosowanie bodźców marketingowych mających na celu zachęcenie do finalizacji 

zakupu. 
Serwis dostarcza zróżnicowane informacje w zależności od etapu procesu zakupowe-

go, w którym znajduje się kupujący. Informacje wspierające proces zakupowy pochodzą 
w głównej mierze od hotelarzy, lecz na uwagę zasługuje umiejętne zastosowanie przez 
serwis tych wybranych informacji na każdym etapie. Proces zakupowy na każdym etapie 
wspierany jest także informacjami pochodzącymi od konsumentów: komentarzami, opi-
niami i ocenami gości hotelowych. Informacje te są również umiejętnie aplikowane przez 
serwis na każdej ze stron. Serwis promuje również oferty konkurencyjne na niektórych 
stronach procesu zakupowego w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa rezygnacji 
internauty z rezerwacji w ramach serwisu.

Największą rolę we wsparciu procesu zakupowego w serwisie odgrywają informacje 
zmniejszające niepewność nabywcy w procesie zakupowym, co odpowiada wsparciu 
zachowań zakupowych produktów wybieralnych. Jednakże obecność elementów zachę-
cających do szybkiego podjęcia decyzji, zakupu tu i teraz, jest próbą wywołania zakupów 
impulsywnych. 

Dzięki odpowiedniej organizacji informacji w serwisie oraz umiejętnemu stosowaniu 
narzędzi marketingowych serwis Booking.com jest skutecznym narzędziem wspierają-
cym podejmowanie decyzji zakupowych na rynku hotelowym, w szczególności na rynku 
międzynarodowym.
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Streszczenie

E-pośrednicy stają się coraz ważniejszymi graczami na rynku turystycznym i hotelowym. Ważnym 
czynnikiem wspomagającym ich rozwój jest odpowiednie zastosowanie działań marketingowych 
na prowadzonej przez nich stronie sprzedażowej. Celem artykułu była identyfikacja elementów 
marketingowych stosowanych na stronach e-pośrednika, przyczyniających się do wsparcia 
procesu zakupowego konsumentów. Analiza treści strony internetowej najpopularniejszego 
e-pośrednika na rynku hotelowym w Europie pozwoliła na wyodrębnienie elementów wsparcia 
procesu zakupowego, które można zaliczyć do dwóch kategorii: informacje zmniejszające 
niepewność nabywcy oraz informacje zachęcające do szybkiego podjęcia decyzji zakupowej. 
Wsparcie zakupowe zależy w dużej mierze od umiejętnego wykorzystania tych elementów na 
poszczególnych stronach procesu zakupowego w serwisie.

Słowa kluczowe: e-turystyka, handel elektroniczny, hotele, elektroniczni pośrednicy

Abstract

Cybermediaries are becoming increasingly important players in the tourism and hotel market. An 
important factor in the development of cybermediaries is the appropriate use of marketing activi-
ties on their e-commerce websites. The aim of the article was to identify marketing elements of 
the websites supporting the purchasing process of consumers. Content analysis of the website 
of the most popular cybermediary in the hotel market in Europe allowed to separate elements 
supporting the procurement proces of consumers. The elements can be classified into two 
categories: information that reduce the uncertainty of the buyer and information that encourage 
the rapid purchasing decision.

Keywords: e-tourism, electronic commerce, hotels, cybermediaries
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BOLESŁAW IWAN
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

ROZWÓJ TURYSTYKI EVENTOWEJ W POLSCE 

DEVELOPMENT OF EVENT TOURISM IN POLAND 

Wstęp

Turystyka eventowa jest jedną z najszybciej rozwijających się form turystyki biz-
nesowej i kulturowej w Polsce. Każdego roku rośnie liczba zarówno wydarzeń kultu-
ralno-artystycznych, jak i ich uczestników. Dzięki temu w różnych miejscowościach, 
a głównie w miastach przybywa turystów. Destynacje turystyczne, w których odbywają 
się imprezy eventowe, generują wyższe dochody z turystyki. Ruch w dziedzinie turystyki 
eventowej wzbudza zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, 
tak w aspekcie gospodarczym, jak i marketingowym. Wydarzenia kulturalne oddziałują 
pozytywnie nie tylko na budżet miast i ich aktywizację gospodarczą, ale także na spo-
łeczności tam zamieszkujące.

Imprezy eventowe występują praktycznie we wszystkich megasegmentach turystyki biz-
nesowej, a zwłaszcza w turystyce korporacyjnej i motywacyjnej. Organizatorzy turystyki 
biznesowej wykorzystują wydarzenia kulturalne oraz sportowe i inne do wzbogacenia 
swojej oferty. Bez ryzyka popełnienia błędu można postawić tezę, że biznes i kultura 
zacieśniają wzajemne relacje. Jest to zjawisko korzystne dla sfery biznesu i kultury.

Przewodnim celem niniejszego opracowania jest charakterystyka turystyki eventowej 
na tle turystyki biznesowej oraz w kontekście turystyki kulturowej. W pracy przedstawione 
zostały także różne formy turystyki eventowej. Autor podejmie się także próby wykazania 
oddziaływania imprez eventowych na rozwój ruchu turystycznego.

Metodyka badawcza zastosowana w trakcie przygotowywania niniejszego opraco-
wania została podporządkowana jego przewodniemu celowi. W pracy korzystano więc 
z metody analizy literatury naukowej, analizy opisowej i porównawczej, metody indukcji 
oraz dedukcji, a także z metody graficznej. Pomocna okazała się też metoda obserwacji 
uczestniczącej. Autor uczestniczył bowiem w wielu imprezach eventowych w czasie wie-
loletniej pracy zawodowej. Źródła informacji, które posłużyły do napisania tego artykułu, to 
przede wszystkim literatura naukowa z zakresu marketingu oraz turystyki, w tym turystyki 
kulturowej i biznesowej oraz eventowej, a także odpowiednio dobrane branżowe źródła 
internetowe.
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Kluczowe zagadnienia kultury

Termin „kultura” (z języka łacińskiego colere – dbać, uprawiać, kształcić) ma wiele 
znaczeń. Łacińskie wyrażenie cultus agri oznacza uprawę roli. Pierwotne określenie 
„kultura” odnosiło się więc do uprawy ziemi i oznaczało przystosowanie naturalnego 
środowiska przyrodniczego do potrzeb człowieka. Współcześnie jest ono interpretowane 
różnorodnie przez przedstawicieli różnych nauk.

W znaczeniu najszerszym kultura obejmuje to wszystko, co w zachowaniu się i wy-
posażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat zbiorowej działalności. 
Mówi się też o kulturze jako tym, co w zachowaniu się ludzkim jest wyuczone – w od-
różnieniu od tego, co biologicznie odziedziczone. W zastosowaniach pierwotnych 
słowo cultura odnosiło się głównie do uprawy roli, dość wcześnie jednak zaczęło 
być stosowane metaforycznie (np. przez Cycerona, który pisał również o „kulturze 
duszy”) do innych dziedzin, w których starania ludzkie prowadzą do poprawy stanu 
wyjściowego. Przez stulecia używany w tym drugim znaczeniu jedynie sporadycznie, 
termin kultura zyskał pewną popularność w XVIII w., kiedy był odnoszony zwłaszcza 
do moralnego i umysłowego doskonalenia się człowieka. Szeroko, choć jeszcze 
nie powszechnie, zaczął być stosowany w XIX w., oznaczano nim całokształt tak 
duchowego, jak i materialnego dorobku społeczeństwa. W tym znaczeniu używano 
go na ogół zamiennie z terminem cywilizacja, od którego później odróżniano go jako 
określenie dorobku raczej duchowego niż materialnego. W XX w. upowszechniła 
się tendencja do ujmowania kultury przede wszystkim jako zespołu wzorów roz-
wiązywania problemów charakterystycznego dla danego społeczeństwa, wzorów 
postępowania itp.1

Badaniem całokształtu zjawisk, jakim jest kultura, zajmuje się kulturoznawstwo. Pewne 
aspekty kultury rozpatruje też filozofia kultury, antropologia kulturowa, socjologia kultury 
oraz etnografia. W nauce sformułowano wiele określeń kultury. Różne dyscypliny naukowe 
(np. filozofia kultury, historia kultury, antropologia kulturowa, socjologia, etnografia) i róż-
ne szkoły naukowe (np. ewolucjonizm, funkcjonalizm, strukturalizm) skupiały uwagę na 
poszczególnych aspektach kultury – zależnie od stawianych celów badawczych i całości 
zapatrywań na życie społeczne.

Turystyka kulturowa i jej istota oraz rodzaje

Turystyka jako sposób wykorzystania czasu wolnego jest elementem szeroko poj-
mowanej kultury. Relacje pomiędzy turystyką a kulturą można ująć w kilku aspektach.
 – Turystyka jako funkcja kultury – jest wyrazem danej kultury.
 – Turystyka jako element kultury – pełni istotną rolę w zrozumieniu kultury współ-

czesnej.
 – Turystyka jako przekaz kultury – przekazuje informacje na temat wartości kulturowych.

1 Encyklopedia PWN, Kultura, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura;3928887.html [05.01.2017]. 
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 – Turystyka jako spotkanie kultur – jest wymianą wartości kulturowych pomiędzy 
turystami.

 – Turystyka jako czynnik przemian kulturowych – odgrywa aktywną rolę w przekazie 
kultury oraz w spotkaniach kultur2.
Turystyka kulturowa – jest to dziedzina turystyki nastawiona na odwiedzanie i pozna-

wanie miejsc oraz atrakcji kulturalnych w ich rozmaitych aspektach. Obejmuje ona zatem 
turystykę dziedzictwa kulturowego oraz turystykę skierowaną na sztukę.

Według UNWTO turystyka kulturowa w „wąskim” znaczeniu „obejmuje podróże 
podejmowane z zasadniczo kulturalnej motywacji, takie jak wyprawy studyjne związane 
z wystawianiem sztuki, wycieczki kulturalne, podróże dla wzięcia udziału w festiwalach 
i innych wydarzeniach kulturalnych, zwiedzanie miejsc oraz monumentów, wyprawy dla 
zapoznania się z przyrodą, folklorem i sztuką oraz pielgrzymki”3. W „szerokim” zna-
czeniu – turystyka kulturowa zaspokaja ludzkie pragnienie różnorodności, umożliwiając 
podnoszenie poziomu kulturowego jednostek i zapewniając wzrost wiedzy, nowego do-
świadczenia oraz różnych spotkań.

Mianem turystyki kulturowej można ponadto określić te wszystkie grupowe lub indywi-
dualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży 
z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej albo powięk-
szenie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka otaczającym świecie jest zasadniczą 
częścią programu podróży lub stanowi rozstrzygający argument dla indywidualnej decyzji 
o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału4.

Wyróżnia się trzy podstawowe kryteria wyróżniające turystykę kulturową spośród 
innych jej form.

1. Przede wszystkim musi spełniać wymóg samej turystyki, tzn. zakładać, 
że zostaje opuszczone miejsce stałego zamieszkania na więcej niż jedną 
dobę (z noclegiem), ale nie dłużej niż na rok, i nie może być prowadzona 
działalność zarobkowa. 

2. Zasadnicza część programu turystycznego nakierowana jest na kulturę 
lub też na czynnik kulturowy, stanowiący główny motyw podróży. Jest to o tyle 
istotne, że częstokroć wyprawy turystyczne nie mają jednolitego charakteru, 
wyłącznie kulturowego czy wypoczynkowego, ale mieszają się w różnych 
proporcjach elementy kultury i relaksu.

3. Oprócz wycieczek ze stałym programem zwiedzania do turystyki kultu-
rowej mogą się kwalifikować również podróże edukacyjne, np. w celu nauki 
języka obcego w krajach jego codziennego użytku. Niemal każdy rodzaj edu-
kacji humanistycznej otwiera się na kulturę własną i obcą.

2 B. Iwan, Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej, [w:] Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, 
red. D. Orłowski, E. Puchnarewicz, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2010, s. 360.
3 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa” 2008, nr 1, s. 7–8, 
www.turystykakulturowa.org/ [28.03.2017].
4 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, 
Gniezno 2008, s. 31.
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Związek kultury z turystyką jest ścisły i wzajemny. Turystyka wzbogaca oraz popu-
laryzuje i chroni dobra kulturalne. Kultura z kolei inspiruje rozwój turystyki. Współcześ-
nie szeroko rozumiana kultura zajmuje coraz istotniejszą pozycję jako główny motyw 
podróżowania. 

Turystyka kulturowa jest zjawiskiem wielowymiarowym w odniesieniu do różnych 
wartości jako motywów i celów podejmowania podróży turystycznych. Turystyka, w tym 
i kulturowa, pełni także ważną rolę w procesie zachowania oraz przekazu kultury i dzie-
dzictwa kulturowego. Jest ona bowiem ukierunkowana na poznanie przez podróżujących 
wytworów kultury w odwiedzanych miejscach i regionach świata. Różne rodzaje podróży 
zorientowane na poznawanie kultury oraz podejmowane dla przeżywania różnych jej 
aspektów, a także towarzyszące im zjawiska tworzą turystykę kulturową5. Turystyka kul-
turowa może być także sposobem twórczości. Wielu wybitnych twórców kultury i sztuki 
podejmowało podróże turystyczne w poszukiwaniu natchnienia i tematów do swojej twór-
czości. Dzięki temu powstały wybitne dzieła literackie, malarskie, rzeźbiarskie, a także 
architektoniczne. Mając na uwadze podział turystyki kulturowej na kulturę elitarną i popu-
larną, a także fakt włączenia podróży edukacyjnych do turystyki kulturowej, Armin Mikos 
von Rohrscheidt dokonał podziału turystyki kulturowej na trzy główne rodzaje – turystykę 
edukacyjną, turystykę kultury wysokiej oraz powszechną turystykę kulturową6.

Turystyka eventowa – zarys zagadnienia

Turystyka eventowa została zaliczona przez A. Mikosa von Rohrscheidt do kategorii 
kultury wysokiej i powszechnej turystyki kulturowej. Po raz pierwszy określenie turysty-
ka eventowa (event tourism) zostało użyte przez Donalda Getza, który w swej książce 
Festivals, Special Events and Tourism (New York, 1991) objaśnia zagadnienia związane 
z wydarzeniami kulturalnymi przy udziale turystów. Uważa on, że dla turystów „udział 
w eventach jest okazją do przeżycia doświadczenia społecznego, kulturalnego 
i rekreacyjnego, które wykracza poza ich codzienne doświadczenie”7.

Czym jest zatem turystyka eventowa? Dosłowne tłumaczenie słowa „event” z języka 
angielskiego oznacza „wydarzenie”, „zdarzenie” lub „okazja”. Event jest to wydarzenie 
wykraczające poza doświadczenia codzienne. Eventy służą spełnieniu określonego 
celu ze strony sponsorów czy organizatorów. Firmy, które chcą wprowadzić na rynek 
nową usługę czy towar, mogą posłużyć się w tym celu eventem. Za pomocą eventu 
firmy integrują swoich pracowników, by nauczyć ich tego, jak mają współpracować ze 
sobą. Poza tym są organizowane eventy o mniejszych budżetach i na mniejszą skalę, 
których celem jest ożywienie atmosfery czy dobra zabawa, np. urodziny dla dzieci 
z klaunem czy pokaz sztucznych ogni z okazji rozpoczęcia wakacji – to również są 

5 B. Iwan, Kulturowe uwarunkowania regionalnej kuchni świętokrzyskiej, [w:] Kulturowe uwarunkowania żywienia 
w turystyce, red. H. Makała, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2013, s. 220.
6 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa…, op. cit., s. 51–52.
7 P. Ratkowska, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, www.
turystykakulturowa.org/pdf/2010_06_02.pdf [07.01.2017].
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eventy. Ich celem jest budowanie relacji międzyludzkich, integracja oraz budowanie 
przywiązania i lojalności8. 

Włodzimierz Kurek, charakteryzując wybrane formy turystyki, klasyfikuje z kolei tu-
rystykę eventową jako jedną z form turystyki poznawczej. Anglojęzyczne określenia 
„festival tourism” oraz „event tourism” tłumaczy jako turystykę festiwalową. Ta z kolei 
obejmuje formy turystyki, których głównym motywem jest uczestnictwo w wydarzeniach 
o charakterze kulturalnym, w tym festiwalach, np. filmowych, teatralnych, muzycznych, 
bądź udział w wydarzeniach o charakterze imprez i spotkań połączonych z rozrywką, 
zabawą oraz sportem. Eventy obejmują również spotkania o charakterze biznesowym, 
takie jak: targi, konferencje, seminaria oraz wizyty znanych osobistości ze świata sztuki 
czy polityki. Wielkie międzynarodowe wydarzenia, jak np. igrzyska olimpijskie czy wystawy 
światowe, które stanowią światową atrakcję turystyczną, przyciągają dużą liczbę turystów 
z całego świata. Z przebiegiem takich imprez związane jest duże zaangażowanie mediów, 
a także prestiż i znaczące efekty ekonomiczne9.

Fotografia 1. Polski pawilon na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie
Źródło: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1620647,1,expo-sie-rozkreca.read [07.03.2017].

Event – to inscenizowana impreza o charakterze kulturalnym. Wydaje się jednak, że 
pojęcie to dla turystów nie ma już tylko wydźwięku o charakterze stricte kulturalnym, 
ale także o charakterze religijnym i historycznym. Można porównać event ze świętem czy 
fiestą. Turystyka biznesowa wypracowała znaczną liczbę form jej realizacji. Jednakże 
poszczególne jej segmenty nie mają ściśle, a nawet ogólnie nakreślonych granic. Nakła-
dają się one na siebie, tworząc różne kombinacje i konfiguracje10.

8 B. Bączek, Psychologia eventów, Wyd. Stageman Polska, Warszawa 2011, s. 12.
9 W. Kurek, Rodzaje i formy turystyki, [w:] W. Kurek, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 215–217.
10 B. Iwan, Czynniki rozwoju turystyki biznesowej w Polsce, [w:] Turystyka biznesowa. Determinanty rozwoju, 
red. B. Iwan, M. Kacprzak, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2012, s. 26.



Bolesław Iwan60

Turystyka eventowa to również podróże w celu uczestnictwa w uroczystościach 
o charakterze kulturalnym, uroczystościach religijnych, paradach oraz imprezach roczni-
cowych. Poza tym jest to również forma kontaktu ze sztuką i rozrywką za sprawą organi-
zowanych koncertów, przedstawień, wystaw czy ceremonii wręczenia nagród. Osobami 
korzystającymi z turystyki eventowej są grupy turystów, rodziny oraz turyści indywidualni, 
którzy w miejscach odbywania się imprez tworzą grupę widzów lub też bezpośrednich 
uczestników. Według twórcy terminu event tourism D. Getza, „dla turystów udział w even-
tach jest okazją do przeżycia doświadczenia społecznego, kulturalnego i rekreacyjnego, 
które wykracza poza codzienne doświadczenie”11. Jest bowiem doświadczeniem czegoś 
wyjątkowego, specjalnego oraz unikatowego.

Dla marketingu organizacja eventów to ważne narzędzie w budowaniu wizerunku 
organizacji. Dzięki imprezom eventowym marki przedsiębiorstw zyskują rozgłos, który 
właściwie ukierunkowany może się przyczynić do osiągnięcia lepszych efektów niż nie-
jedno standardowe działanie promocyjne. Imprezy takie mogą mieć różny charakter, od 
masowych po kameralne oraz od wytwornych po najbardziej kreatywne i niestandardowe. 

Istota i rodzaje eventów

W zależności od tematyki i charakteru można wyróżnić kilka rodzajów eventów.
 – Business events (wydarzenia biznesowe) – są to imprezy służące do bezpośred-

niej komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa (z pracownikami, dostawcami, siecią 
dystrybucji) oraz do zewnętrznych kontaktów z prasą, konsumentami i liderami opinii 
publicznej. Do tej kategorii zalicza się zjazdy, konferencje, kongresy, zgromadzenia, 
święta, targi branżowe itp.

 – Institutional events (wydarzenia społeczne) – organizowane przez władze publiczne 
i partyjne w celu dotarcia do obywateli, zrzeszeń, organizacji, wybranych reprezen-
tantów, członków partii i wyborców. Wydarzenia takie przyjmują najczęściej postać 
zjazdów, konferencji, sympozjów naukowych, obchodów i jubileuszy.

 – Special events (wydarzenie specjalne) – to szeroka gama imprez rozrywkowych 
o charakterze promocyjno-popularyzatorskim. Są to imprezy promocyjne, kulturalne, 
happeningi, koncerty, wydarzenia sportowe.

 – Incentice events (wydarzenia motywacyjne) – należą do nich imprezy o charakterze 
zachęcającym, stosowane przez pracodawców jako skuteczne narzędzie motywują-
ce pracowników, dealerów i hurtowników. Do tego rodzaju imprez należą atrakcyjne 
wycieczki, szkolenia zagraniczne, nagrody i wyróżnienia12. 

W tabeli 1 zamieszczono informacje dotyczące klasyfikacji eventów według różnych 
kryteriów.

11 K. Buczkowska, Kulturowa turystyka eventowa, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Bucz-
kowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Wyd. AWF, Poznań 2009, s. 93–100; B. Bączek, op. cit., s. 12.
12 B. Iwan, Czynniki rozwoju turystyki biznesowej…, op. cit., s. 26–28.



Rozwój turystyki eventowej w Polsce 61

Tabela 1. Klasyfikacja eventów według różnych kryteriów

Kryterium Eventy 

Miejsca Przywiązane (jednoznacznie kojarzące się z miejscem) 
objazdowe, stacjonarne

Czasu Jednodniowe, wielodniowe, etapowe

Powtarzalności Jednorazowe, kilkurazowe, cykliczne

Odbiorców Wewnętrzne (np. dla pracowników firmy), zewnętrzne (np. 
dla klientów czy dostawców)

Dostępności Zamknięte (biletowane, na zaproszenia), otwarte

Zasięgu Kameralne, grupowe, masowe, globalne

Celów 

Wizerunkowe (marka, polityk), prosprzedażowe lub non 
profit (charytatywne, ekologiczne, religijne), „partyzanc-

kie” – maksimum rozgłosu skandalem przy bardzo niskich 
nakładach

Według obszaru działania Online / multimedialne, offline

Interakcji z uczestnikami Aktywne, pasywne

Przywiązania klienta –  
turysty Stałe, przypadkowe

Rozgłosu Medialne, nastawione tylko na bezpośrednich uczestników

Zaangażowania firmy Sponsoring, własne

Głównych korzyści dla 
uczestników

Obecność gwiazd, gratis, konkursy, doznania artystyczne, 
rywalizacja, biesiady, widowiska

Branż / typów / form  
imprezy muzycznej

Imprezy muzyczne, sportowe, rekreacyjne, widowiskowe, 
piknikowe, multimedialne, instalacje, performing i inne

Źródło: http://www.epr.pl/event-marketing-organizacja-imprez-czy-cos-wiecej,event-pr,1226,2.html 
[18.03.2017]. 

W Encyclopedia of Tourism dokonano podziału eventów na główne kategorie plano-
wanych imprez.

1. Uroczystości kulturalne – festiwale i fiesty, karnawały, uroczystości religijne.
2. Sztuka i rozrywka – koncerty, przedstawienia, wystawy.
3. Biznes i handel – targi oraz imprezy handlowe, pokazy handlowe i konsu-

menckie, ekspozycje, spotkania oraz konferencje, zbiórki pieniędzy/akcje 
charytatywne.

4. Zawody sportowe – profesjonalne i amatorskie.
5. Edukacja i nauka – seminaria i warsztaty, zajęcia kliniczne, kongresy.
6. Imprezy rekreacyjne – gry i sporty dla zabawy, rozrywki.
7. Polityczne i narodowe wydarzenia – inauguracje, mianowania, wizyty VIP-ów.

Następnie pogrupowano te kategorie w trzy rodzaje eventów: imprezy specjalne, 
imprezy, megaevent13.

13 K. Buczkowska, op. cit., s. 93–95.
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Słowo event znaczy po prostu wydarzenie i odkąd się pojawiło w języku polskim 
około 2004 r., nabrało głębszego znaczenia. Event znalazł szersze zastosowanie i zaczął 
funkcjonować jako narzędzie służące do komunikacji, mające głównie na celu dostarcza-
nie odbiorcom ściśle określonych emocji. Według J. Walickiego, zadaniem eventów jest 
„w niecodziennych okolicznościach przekazać informacje o marce za pomocą emo-
cji. Żaden przekaz statyczny, film reklamowy czy spot radiowy nie dostarczą tylu 
emocji, co osobiste uczestnictwo w specyficznym wydarzeniu”14. Jest to określenie 
eventu w ujęciu marketingowym, ale równie ważne jest jego znaczenie, kiedy bierze się pod 
uwagę eventy mające na celu promocję niecodziennych wydarzeń związanych z kulturą, 
sztuką czy po prostu rozrywką. Eventy obejmują ponadto wydarzenia sportowe, edukację 
i naukę w ramach warsztatów oraz seminariów. Wielu animatorów kultury zajmuje się or-
ganizacją imprez rekreacyjnych w ramach eventów. Eventami nazywa się też wydarzenia 
polityczne czy narodowe, różnego rodzaju inauguracje, mianowania czy wizyty VIP-ów.

Eventy firmowe z punktu widzenia ich celu mogą być kierowane do własnych pra-
cowników oraz współpracowników, aktualnych i potencjalnych klientów. Organizowanie 
eventów można analizować w dwóch podstawowych aspektach. Pierwszy z nich to sto-
sowanie eventów jako form działań marketingowych lub działań z zakresu public relations 
(PR). W drugim aspekcie można rozpatrywać eventy na małą skalę i będą to wydarzenia 
organizowane dla ożywienia atmosfery i dobrej zabawy, np. pokaz fajerwerków podczas 
nocy sylwestrowej.

Eventy są więc jednym z narzędzi działań o charakterze PR. Organizowanie bizneso-
wych eventów może też być elementem promocji miasta, gminy lub regionu. Najczęstszymi 
eventami w regionach są: dni miast, gmin, festiwale, pikniki, jarmarki (np. Święto Truskawki 
Świętokrzyskiej w Bielinach, Jarmark Dominikański w Gdańsku), turnieje, pokazy, rajdy 
itp. Mają one na celu promowanie regionu i przyciągnięcie turystów oraz inwestorów15.

Reasumując, należy jeszcze raz zaakcentować, że event jest to wydarzenie nie-
codzienne – okazjonalne. Jeżeli np. turyści decydują się na jazdę quadami, to jest to 
zdecydowanie event, czyli wydarzenie, którego turyści nie doświadczają na co dzień 
w miejscach swojego zamieszkania. Eventy poza rozrywką służą jednak ważniejszemu 
celowi, tzn. biznesowemu ze strony organizatorów – sponsorów eventów. Firmy, które 
zamierzają wprowadzić na rynek nowy towar lub usługę, mogą się w tym celu posłużyć 
eventami. Celem eventów jest ponadto budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich 
oraz integracja i rozrywka, budowanie lojalności interesariuszy oraz konsumentów wobec 
firmy czy też marki. W ujęciu sensu largo event to niecodzienne i wyjątkowe zaplanowa-
ne wydarzenie, które ma dostarczyć uczestnikom przeżyć oraz emocji będących celem 
organizatorów. Cel ten, jak już podkreślono, może mieć wymiar biznesowy, PR-owski, 
kulturalny oraz rekreacyjny itp.16

14 www.eventforum.pl/articles/view/16 [21.03.2017].
15 A. Werenowska, Zastosowanie eventu w promocji regionu, „Turystyka i Rozwój Regionalny” 2014, nr 2, 
s. 110–111.
16 B. Bączek, op. cit., s. 12–13.
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Event marketing

W literaturze naukowej funkcjonuje też pojęcie event marketing. Odnosi się ono do 
organizowania imprez promujących przedsiębiorstwo, jego ofertę rynkową lub markę. Event 
marketing najczęściej adresowany jest do klientów, dostawców, kooperantów i kontrahen-
tów, dystrybutorów itp. Event marketing to specyficzne działania marketingowe, których 
celem jest oddziaływanie na odbiorców przez bezpośrednie i rzeczywiste przeżycia oraz 
doświadczenia realizowane w ramach wydarzeń organizowanych na potrzeby promowa-
nych produktów. To nie tylko działania zmierzające do zwiększenia sprzedaży danego 
produktu, ale również narzędzie budowania wizerunku marki. Współcześnie obserwuje 
się wyraźny wzrost imprez o charakterze eventowym. 

Potencjalne korzyści z event marketingu:
 – różnorodne formy oddziaływania na klientów, 
 – możliwość emocjonalnego zaangażowania wobec marki,
 – interakcja – zaangażowanie klientów w działania marketingowe,
 – organizowanie bezpośredniego kontaktu klientów z marką,
 – możliwość obserwacji reakcji na markę,
 – możliwość podkreślenia niematerialnych elementów marki17.

Event marketing na świecie ma rangę branży i jest wiodącą formą promocji firm oraz 
marek i idei. Jest też jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju komu-
nikacji z konsumentami. W dobie biznesu wirtualnego i marketingu globalnego nieodzow-
nym zjawiskiem jest oddalanie się nadawców od odbiorców przekazów marketingowych. 
Konsumenci stają się bezosobową masą, do której kieruje się komunikaty. To, ile i jak do 
nich dociera, pozostaje tajemnicą zgłębianą przez firmy badawcze. Dlatego firmy (ściślej 
marki) poszukują i rozwijają te formy oddziaływania na konsumentów, które ułatwiają 
maksymalizację kontaktów z nimi. Skuteczne działanie zgodne z zasadami współczesnego 
zarządzania narzuca firmom komunikację nie tylko z jej otoczeniem (klientami, dostawca-
mi), ale również z własnymi pracownikami. Korporacje, pragnąc spełnić te cele, posługują 
się zazwyczaj jednym z najskuteczniejszych narzędzi – tzw. event marketingiem.

Event marketing (EM) przeważnie rozumiany jest jako narzędzie promocyjne polega-
jące na organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń (imprez) masowych służących realizacji 
celów firmy wobec otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego – klientów, decydentów, 
kontrahentów, środowisk opiniotwórczych oraz pracowników. Ma wyjątkową cechę, tzn. 
dwukierunkowość. Dzięki organizowanym wydarzeniom oddziałuje na wybrane podmioty 
poprzez prezentację własnych idei. Ponadto dzięki bezpośrednim kontaktom umożliwia 
poznanie postaw i opinii podmiotów, na które ma wpływ18.

17 K.J. Barczyk, Event marketing w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie woj. zachodniopomor-
skiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 663, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 75, 2011, 
s. 439–440.
18 B. Bączek, op. cit., s. 13.
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Potencjał nietypowych zabiegów reklamowych jest relatywnie duży, jednak ciąg-
le przedsiębiorcy chętniej inwestują w plakaty i ulotki niż w bardziej oryginalne zabiegi 
promocyjne. Uzyskanie przewagi nad konkurencją dzięki stosowaniu nowatorskich za-
biegów marketingowych to klucz do sukcesu. Współczesne i innowacyjne korporacje 
w działaniach marketingowych powinny stawiać na wszystko co nowe i nietypowe. Celem 
tych zabiegów jest wyróżnić się w szumie przekazów reklamowych (strumieniu reklamy). 

Turystyka festiwalowa jako ważna forma turystyki eventowej

Wydarzenia kulturalne organizowane są na całym świecie z myślą o przyciągnięciu 
turystów. Różnią się między sobą prezentowaną tematyką, liczbą uczestników oraz rangą, 
która też wpływa na wielkość i zakres przestrzenny przyjazdów turystycznych. Uczestnictwo 
w wydarzeniach festiwalowych jest jedną z najszybciej rozwijających się współcześnie form 
spędzania wolnego czasu, a także przedsięwzięć ekonomicznych związanych z turystyką. 

Turystyka festiwalowa – określenie to zaczerpnięto z anglojęzycznych terminów 
festiwal tourism oraz event tourism, obejmujących formy turystyki, których głównym 
celem jest uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, w tym festiwalach 
filmowych, muzycznych, teatralnych, ulicznych, bądź udział w wydarzeniu o charakterze 
imprez i spotkań połączonych z rozrywką, sportem oraz zabawą. Turystyka festiwalowa 
jest ważnym elementem turystyki eventowej – miejskiej. Współcześnie prawie w każdym 
większym mieście europejskim są organizowane takie wydarzenia. Organizatorzy sięgają 
po różne tematy – kulturowe, historyczne, rozrywkowe. Do znanych festiwali w Europie 
należą: karnawał w Wenecji, karnawał Notting Hill w Londynie, festiwale filmowe 
w Cannes, monachijski festiwal piwny Oktoberfest. W Polsce najpopularniejszymi 
festiwalami są: Open’er Festival, Piknik Country w Mrągowie, Przystanek Woodstock, 
Sunrise Festival w Kołobrzegu, Sopot Top Trendy Festiwal. Dużą popularnością cieszą 
się obchody nocy sylwestrowej pod gołym niebem, organizowane w większych miastach. 
Szczególne zainteresowanie wzbudzają wydarzenia o charakterze zabaw karnawałowych. 
Ich symbolem jest brazylijski karnawał w Rio de Janerio. Dużą atrakcją turystyczną 
są także karnawały w stylu karaibskim w Trynidadzie. Sezon karnawałowy trwa ponad 
miesiąc. Zabawy odbywają się na wszystkich większych wyspach Archipelagu Wielkich 
i Małych Antyli.

W kontekście ekonomicznym w turystyce festiwalowej dostrzega się generator docho-
dów dla miejsc, gdzie jest ona organizowana. Duże wydarzenia kulturalne mają znaczną 
siłę przyciągania ruchu turystycznego, a tym samym przyczyniają się w istotny sposób do 
pobudzenia miejscowego sektora turystycznego oraz usług z nim związanych. Wydarzenia 
festiwalowe są czynnikiem przeciwdziałania skutkom sezonowości ruchu turystycznego, 
a w niektórych miejscowościach turystycznych są elementem wydłużającym sezon tury-
styczny. W ujęciu marketingowym podkreśla się funkcję promocyjną festiwali oraz jako 
elementu kształtowania wizerunku miasta lub regionu. Festiwale pełnią także ważne 
funkcje społeczne wobec społeczności, które je organizują. 
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Kierunki rozwoju turystyki eventowej w Polsce

Początkowo w Polsce pojęcie event znane było i stosowane w marketingu oraz w dzia-
łaniach PR oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W następnych latach określenie 
turystyka eventowa zaczęło mieć zastosowanie w branży turystycznej i rozrywkowej19. 
Polska ma potencjał w zakresie kultury, architektury, religii czy historii sztuki. Wpływa to 
na rozwój turystyki eventowej. Możliwości w tym względzie mają nie tylko wielkie aglo-
meracje miejskie, ale też małe miasteczka i wsie. Na terenie całego kraju odbywa się 
wiele festiwali muzycznych. Jednym z pierwszych w powojennej Polsce był powołany do 
życia w 1946 r. Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju. Następnie kolejno były 
organizowane inne festiwale.

 – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień (1956 r.).
 – Festiwale piosenkarskie, jazzowe i inne – Jazz Jamboree (kontynuacja Festiwalu 

Muzyki Jazzowej w Sopocie od 1956 r.).
 – Międzynarodowy Festiwal Piosenki Sopot, 1961 r (od 1977 r. pod nazwą Między-

narodowy Festiwal Interwizji).
 – Studencki Festiwal Piosenki – Kraków 1962 r.
 – Festiwal Piosenki Polskiej – Opole 1963 r. 
 – Heineken Open’er Festiwal – pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2002 r. w War-

szawie; w 2003 r. został przeniesiony do Gdyni – skwer Kościuszki. Od 2006 r. miejscem 
festiwalu jest Lotnisko Babie Doły-Kosakowo20.
W Polsce odbywają się też cyklicznie festiwale muzyki – bluesowej, country, gospel, 

folkowe, metalowe, muzyki dawnej, klasycznej, chrześcijańskiej, elektronicznej, poezji 
śpiewanej itd. Obserwuje się duże zapotrzebowanie na organizowanie wyjazdów na tego 
rodzaju wydarzenia kulturalne. Coraz więcej agencji eventowych zajmuje się dystrybucją 
biletów oraz organizacją transportu do miejsc imprez muzycznych.

W Polsce corocznie odbywa się około 60 festiwali filmowych. Organizowane są zwy-
kle na zasadach konkursów, podczas których jury lub publiczność przyznaje nagrody 
w określonych kategoriach. 

► Najbardziej znane festiwale filmowe: 
 – Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage w Byd-

goszczy (w latach 1993–1999 w Toruniu),
 – Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni,
 – Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, dawniej Warszawski Tydzień Filmowy.

Festiwale teatralne mają na celu prezentację widowisk teatralnych. Tego rodzaju 
wydarzenia należały do najwcześniejszych typów festiwali – już klasyczny grecki teatr 
towarzyszył festiwalom religijnym poświęconym Dionizosowi. 

19 B. Bączek, op. cit., s. 14.
20 Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Festiwale-muzyczne-w-Polsce-po-1945-roku-wy-
bor;447030.html [26.03.2017]. 
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► Najbardziej znane festiwale teatralne w Polsce: 
 – Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta w Poznaniu, 
 – Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej TrotuArt w Łodzi.

Poza tym w całym kraju odbywają się liczne wernisaże i wystawy malarstwa, rzeźby, 
pokazy multimedialne i inne. Istotnym czynnikiem w rozwoju turystyki eventowej jest orga-
nizacja tego rodzaju imprez turystycznych przez touroperatorów. W Polsce jest kilka biur 
podróży specjalizujących się w organizowaniu turystyki kulturowej, szczególnie w obsłudze 
turystów przyjazdowych. Oferują one poznanie regionów, w których są zlokalizowane 
festiwale. Są to: WarsawAdventure w Warszawie, Kultour.pl w Poznaniu, IdeaTour 
w Gdańsku, Marco der Pole w Krakowie oraz Culture Art Travel w Lublinie21.

► Agencje eventowe i koncertowe w Polsce:
Wraz z rozwojem turystyki kulturowej i eventowej w Polsce powstało też kilka agencji 

zajmujących się organizacją wydarzeń kulturowych i eventowych. Oto niektóre z nich: 
 – Event in Poland – to pierwsza w Polsce wszechstronna grupa eventowa skupiająca 

siedem doświadczonych firm oraz dziewięć silnych marek, takich jak: Men’s Day, 
Women’s Day, Beach Village, Extreme Weekend, Galeon Owners Club, Yamacha 
Quad Club i inne,

 – Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE) – zrzesza organizatorów, przedstawi-
cieli miejsc eventowych i podwykonawców eventów. Działa na rzecz popularyzacji 
i profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń. Dąży też do wypracowania wspólnych 
dla całej branży standardów działania (przez ujednolicenie procedur, dokumentacji, 
terminologii, zasad etyki zawodowej). Stowarzyszenie organizuje ponadto wydarzenia 
typu szkolenia, spotkania networkingowe, panele dyskusyjne itp.

Fotografia 2. Logo Live Nation Entertainment
Źródło: http://www.wonderlandhouston.com [28.03.2017].

21 http://www.turystykakulturowa.eu/?id=num&nr=35&txt=10 [28.03.2017]. 
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Syntetyczna charakterystyka wybranych festiwali w Polsce

Open’er Festival

Pierwsza edycja Open’er Festival odbyła się w 2002 r. na Torze Łyżwiarskim Stegny 
w Warszawie, pn. Open Air Festival. Wówczas była to impreza jednodniowa. Po raz drugi 
festiwal zorganizowano w 2003 r. w Gdyni na skwerze Kościuszki pn. Heineken Open’er 
Festival. Głównym sponsorem został w tym czasie koncern Heineken – producent piwa 
z Holandii. Liczba uczestników pierwszych dwóch edycji szacowana jest na około 3–4 tys. 
osób. W czwartej edycji (2005 r.) wzięło udział już ponad 25 tys. osób. Piąta edycja w 2006 r. 
trwała już trzy dni. Festiwal przeniesiono wówczas ze skweru Kościuszki na Lotnisko 
Babie Doły w Gdyni. Każdego roku odbywały się kolejne edycje. Organizatorzy festiwa-
lu po siódmej edycji w 2013 r. 4 listopada tego roku zakończyli współpracę z głównym 
sponsorem tzn. koncernem Heineken. Szacuje się, że w pierwszych 10 edycjach wzięło 
udział w sumie około 341 tys. uczestników, a dla przykładu w samym tylko 2011 r. na festi-
walu w Gdyni-Babich Dołach bawiło się ponad 85 tys. osób. Podobna liczba uczestników 
była w roku 2013. Poza występami gwiazd różnych nurtów muzycznych goście festiwalowi 
mogli obejrzeć aż cztery spektakle teatralne, a także wystawę przygotowaną przez Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej. Można było także wziąć udział jak dotychczas w dodatkowych 
aktywnościach festiwalu – Fashion Stage, Silent Disco, Kids Zone itp.

Open’er Festival 2014 to następna odsłona tej imprezy. Event ten oferował jak za-
wsze przybyłym turystom duży przekrój wydarzeń muzycznych i zdobył pozycję jednego 
z najważniejszych festiwali w Europie. Kontynuował poszerzoną formułę eventową, za-
praszając do współpracy teatry, muzea i artystów z innych dziedzin sztuki niż muzyka. 
Uczestnicy mogli nadal korzystać z różnych dodatkowych atrakcji (Fashion Stage, Silent 
Disco, Kids Zone itp.).

Czternasta edycja Open’er Festival miała miejsce w 2015 r. w dniach 1–4 lipca. Orga-
nizatorzy festiwalu zapewnili gościom jak zwykle wiele muzycznych atrakcji. Uznaniem 
i powodzeniem cieszyła się też wystawa zrealizowana wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie. Turyści mogli ponadto obejrzeć przedstawienia teatralne oraz spotkać się 
z pisarzami.

W 2016 r. odbyła się piętnasta jubileuszowa edycja omawianego festiwalu. W wyda-
rzeniu tym wzięła udział rekordowa liczba uczestników – ponad 120 tys. osób.

Analizowany festiwal zdobył wiele międzynarodowych wyróżnień i nagród. Jedną 
z bardziej prestiżowych przyznano mu w 2016 r., tj. European Festival Awards 2016 – 
Promoter of the Year22.

22 http://opener.pl/pl/O-NAS/Historia [14.04.2017].
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Fotografia 3. Plakat Open’er Festival z 2006 r.
Źródło: http://opener.pl [29.03.2017].

Sunrise Festival w Kołobrzegu

Sunrise Festival („Festiwal wschodzącego słońca”) – to jedna z najpopularniejszych 
imprez eventowych w Polsce. Odbywa się co roku w ostatnim tygodniu lipca w amfiteatrze 
w Kołobrzegu. Wydarzenie to organizuje MDT Agency. 

Fotografia 4. Zdjęcie i logo Sunrise Festival
Źródło: http://www.emuza.net; http://www.eska.pl. [29.03.2017].

Początki Sunrise Festival sięgają 1999 r. Najpierw odbywał się w klubie Miami Nice 
w Mielnie, a w 2003 r. został przeniesiony do kołobrzeskiego amfiteatru. Wydarzenie to 
było prekursorem tego typu imprez na polskiej scenie muzycznej. Omawiany festiwal cie-
szył się coraz większą popularnością wśród mieszkańców Kołobrzegu i turystów. Jedna 
z jego kolejnych odsłon, która miała miejsce w 2008 r., została okrzyknięta najlepszym 
eventem, jaki odbył się w Polsce. Do jego realizacji został wykorzystany największy ekran 
diodowy w Europie. Bezpośrednią transmisję na żywo z Sunrise Festival przeprowadziło 
wówczas Radio RMF Maxxx. Przebieg festiwalu w 2009 oraz 2010 r. transmitowało Radio 
PLANETA FM, a w 2011 i 2012 r. główny patronat nad imprezą objęło Radio ESKA.
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W 2012 r. Sunrise Festival miał wyjątkowy charakter i trwał 10 dni (od 20 do 29 lipca). 
Liczbę osób uczestniczących w tym evencie szacowano na około 70 tys., głównie byli to 
turyści spoza Kołobrzegu. W 2013 r. powrócono do trzydniowej formuły festiwalu, który 
odbył się w dniach 26–28 lipca. Patronat medialny nad imprezą ponownie objęło Radio 
RMF Maxxx. W lipcu miasteczko festiwalowe powstało jak co roku w uzdrowiskowej 
dzielnicy Kołobrzegu, przy ulicy Fredry. Scenografię festiwalu wzbogaciły futurystyczne 
wizualizacje wyświetlane w technice wideomappingu23. 

Event pod nazwą Sunrise Festival przyciąga każdego roku wielotysięczne rzesze 
turystów z różnych państw świata, przybywających też specjalnie na festiwal. Część 
z nich zostaje w Kołobrzegu i w Polsce również po zakończeniu imprezy. Festiwal ten 
jest też ważnym instrumentem promocji Kołobrzegu i Polski jako bardzo dobrej destynacji 
turystycznej. Podobnie jak inne festiwale zdobył międzynarodowy rozgłos i prestiż oraz 
wiernych uczestników.

Orange Warsaw Festival (OWF) 

Jest to wydarzenie muzyczne odbywające się w Warszawie od 2008 r. Sponsorem 
tytularnym jest firma Orange. Pierwsza edycja tego festiwalu miała miejsce 6 września 
2008 r. na Placu Defilad. W tym czasie sześć koncertów festiwalowych obejrzało ponad 
35 tys. osób. 

Fotografia 5. Orange Warsaw Festival
Źródło: https://orangewarsawfestival.pl/pl/galeria/galeria-2016 [05.04.2017].

Druga edycja eventu miała już dwudniową formułę – 4 i 5 września 2009 r. na Placu 
Defilad. Ogółem w koncertach i dodatkowych wydarzeniach wzięło udział już ponad 50 tys. 
osób. Natomiast trzecia edycja odbyła się 28–29 sierpnia 2010 r. tym razem na terenie 
Toru Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie. Organizatorzy szacują, że w ciągu 
dwóch dni trwania tego eventu wzięło w nim udział ponad 30 tys. osób. Z kolei czwarta 

23 http://www.rmfmaxxx.pl/news/Znamy-harmonogram-Sunrise-Festival-2016,30343.html [14.04.2017].
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edycja OWF odbyła się 17 i 18 czerwca 2011 r. na stadionie Pepsi Arena i przyciągnęła 
ponad 50 tys. uczestników. Po raz piąty na festiwalu goście bawili się od 9 do 10 czerw-
ca 2012 r., a szósta edycja Orange Warsaw Festival odbyła się tym razem w dniach 
25 i 26 maja 2013 r. na Stadionie Narodowym. W eventach festiwalowych niezmiennie 
biorą udział dziesiątki tysięcy turystów. Turystyka eventowa promuje ponadto podróże 
biznesowe i kulturowe.

Siódma edycja festiwalu w 2014 r. stała się ponownie jednym z najważniejszych wyda-
rzeń muzycznych w Polsce. Zorganizowano ją na Stadionie Narodowym i trwała trzy dni 
(13–15 czerwca). W czasie trwania festiwalu funkcjonowało też miasteczko festiwalowe, 
które oferowało wiele dodatkowych atrakcji. W imprezie uczestniczyło tym razem ponad 
110 tys. festiwalowiczów. Edycja ósma Orange Warsaw Festival w 2015 r. miała miejsce 
ponownie na służewieckim torze. Profesjonalne nagłośnienie i gwiazdy muzyczne świato-
wego formatu przyciągnęły rzesze mieszkańców Warszawy i turystów. Miasteczko festiwa-
lowe tętniło życiem przez trzy dni, od 12 do 14 czerwca. Artyści występowali aż na trzech 
scenach. Kolejna dziewiąta już edycja Orange Warsaw Festival miała miejsce w 2016 r. 
także na torze wyścigów konnych. Ten event muzyczny trwał tym razem dwa dni, w cza-
sie których zaprezentowali się artyści z wielu krajów świata. Organizatorzy szacują, że 
w 2016 r. w festiwalu uczestniczyło ponad 50 tys. osób24. 

Warszawa ma więc event muzyczny, który jest jej muzyczną wizytówką koncentrującą 
rzesze krajowych i zagranicznych turystów. Wielu turystów uczestniczących w Orange War-
saw Festival pozostaje w Polsce dłużej niż tylko na czas trwania wydarzenia muzycznego. 

Można więc z całą pewnością stwierdzić, że festiwale takie jak: Sunrise Festival, Przy-
stanek Woodstock, Orange Warsaw Festival oraz Open’er Festival i inne są przykładami 
wydarzeń, które koncentrują i integrują rzesze turystów z wielu krajów świata. Eventy 
muzyczne przyczyniają się do rozwoju ruchu turystycznego w Polsce.

Wnioski

Turystyka eventowa jest jedną z najszybciej rozwijających się form turystyki bizneso-
wej i kulturowej w Polsce. Jest ona bowiem ich integralną częścią. Pomiędzy turystyką 
i kulturą występują wzajemne związki i zależności. Turystyka wzbogaca i popularyzuje 
oraz chroni dobra kultury. Kultura z kolei inspiruje rozwój turystyki.

Turystyka eventowa to podróże w celu uczestnictwa w uroczystościach i imprezach 
m.in. o charakterze kulturalnym, a więc udział w festiwalach teatralnych, filmowych, mu-
zycznych oraz w koncertach, widowiskach, karnawałach i uroczystościach religijnych, 
paradach oraz imprezach jubileuszowych. 

Event oznacza po prostu wydarzenie. Początkowo kojarzony był z imprezami 
rozrywkowymi. Z biegiem czasu eventy znalazły szersze zastosowanie i zaczęły 
funkcjonować jako narzędzie komunikacji społecznej. Dotyczą one także handlu 

24 https://orangewarsawfestival.pl/pl [18.04.2017].
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i szerzej biznesu poprzez pokazy handlowe, konsumenckie, ekspozycje, targi i inne 
imprezy biznesowe. 

W literaturze funkcjonuje też pojęcie event marketingu i dotyczy organizowania wyda-
rzeń promujących przedsiębiorstwo oraz jego ofertę rynkową lub markę. Event marketing 
ma na świecie rangę branży i jest wiodącą formą promocji firm oraz marek i idei. Udział 
turystów w eventach jest okazją do przeżycia czegoś wyjątkowego, specjalnego oraz 
unikatowego.

Różnorodne festiwale odbywające się w Polsce, m.in. Sunrise Festival w Kołobrzegu, 
Orange Warsaw Festival, Open’er Festival i wiele innych, są eventami, które integrują 
turystów wielu narodowości. Wydarzenia te generują rozwój ruchu turystycznego, w tym 
ruchu turystycznego przyjazdowego do Polski. Polska ze względu na swoje położenie 
w centrum Europy jest bardzo dobrym miejscem różnych spotkań uczestników turystyki 
eventowej.
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Streszczenie

Turystyka eventowa jest integralną częścią turystyki biznesowej, a jednocześnie ważnym pro-
duktem turystyki kulturowej. Głównym celem niniejszego opracowania jest charakterystyka 
i analiza turystyki eventowej w Polsce na tle turystyki biznesowej oraz kulturowej. Artykuł za-
wiera ponadto treści dotyczące takich zagadnień jak turystyka kulturowa, turystyka biznesowa. 
W opracowaniu zawarto także analizę istoty eventów oraz turystyki eventowej i jej rodzajów. 
Autor dokonał także charakterystyki event marketingu i potencjalnych korzyści z niego dla 
przedsiębiorstw i destynacji turystycznych, gdzie odbywają się eventy. Końcowa część opraco-
wania zawiera prezentację wybranych eventów w formie festiwali odbywających się w Polsce. 
Turystyka eventowa wpływa bez wątpienia na rozwój turystyki, w tym kulturowej i przyjazdowej.

Słowa kluczowe: turystyka eventowa, event, turystyka biznesowa, turystyka kulturowa, event 
marketing

Abstract

Event tourism is an integral part of business tourism and, at the same time, an important cul-
tural tourism product. The main objective of this study is the characterization and analysis of 
event tourism in Poland in the context of business and cultural tourism. The article also contains 
content on issues such as cultural tourism, business tourism. The study also included an analysis 
of the nature of events and event tourism and its types. The author has also characterized the 
marketing event and the potential benefits of event marketing for businesses and destinations 
where events take place. The final part of the paper contains presentations of selected events 
in the form of some festivals in Poland. Event tourism undoubtedly influences the development 
of tourism, including inbound tourism.

Keywords: event tourism, event, business tourism, cultural tourism, event marketing
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KATARZYNA OBŁĄKOWSKA-KUBIAK
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ZNAJOMOŚĆ, ZACHOWANIA I EMOCJE WOBEC ZABYTKOWYCH 
BUDYNKÓW W PERSPEKTYWIE ICH POTENCJAŁU 
TURYSTYCZNEGO

KNOWLEDGE, BEHAVIORS AND EMOTIONS TO THE HISTORIC BUILDINGS 
IN THE PERSPECTIVE OF THEIR TOURISM POTENTIAL

Wstęp

Zgodnie z zasobem krajowej ewidencji zabytków, gromadzonym i zarządzanym przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, w 2014 roku było w Polsce ponad 147 tys. zabytków archi-
tektury i budownictwa1. W tym 71 041 zabytków nieruchomych, zgodnie z danymi z 2016 r., 
znajduje się w rejestrze zabytków2. Zabytki nieruchome są bardzo różne. Są to: krajobrazy 
kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i bu-
downictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki (kopalnie, huty, elektrownie 
i inne zakłady przemysłowe), cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, 
miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub 
instytucji3. Część z nich stanowią zabytkowe budynki. Ta kategoria zabytków ma szcze-
gólny potencjał, czyli moc, zdolność wytwórczą4, która w nich tkwi, mogą bowiem zostać 

1 Stan na 31.03.2014, Ewidencja zabytków, zestawienie statystyczne – Zabytki nieruchome, Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Ewidencja_zabytkow/ [15.05.2017]. 
2 Stan na 28.09.2016, Zestawienia zabytków nieruchomych. Tabelaryczne zestawienie różnych typów zabytków 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w podziale na województwa, Narodowy Instytut Dziedzictwa, http://www.
nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/ [15.05.2017].
3 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. nr 162 poz. 1568 z późn. 
zm., art. 3 pkt 1.
4 A. Zajadacz, Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich, Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004, s. 33.
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wykorzystane dla przeróżnych współczesnych funkcji, w tym mogą zostać przekształcone 
w produkt turystyczny. Są one elementem potencjału turystycznego danego terytorium.

Potencjał ten definiowany jest jako zespół naturalnych, historycznych, kulturowych, 
społecznych, demograficznych, technicznych i ekonomicznych elementów, których możli-
wość turystycznej kapitalizacji (ang. touristic capitalization) i dawania określonych funkcjo-
nalności dla turystów są rozpoznane naukowo (ilościowo i jakościowo) oraz potwierdzone 
praktycznie. Inna definicja wskazuje, że potencjał ten jest sumą pewnych obiektywnych 
uwarunkowań (naturalnych lub społecznych), ale subiektywnych w tym względzie, iż od-
noszących się głównie do motywacji i potrzeb ludzi, które są poddawane ciągłej dynamice. 
Podobnie subiektywny wymiar wskazuje definicja mówiąca, że potencjał turystyczny jest to 
zespół elementów materialnych i niematerialnych oferowanych do konsumpcji i zaspoka-
jących potrzeby oraz pożytki turysty5. Jednak potencjał ten to także wszelkie możliwości, 
które mogą być wykorzystane do zajmowania się turystyką6. Zatem należy uznać, że 
potencjał turystyczny jest to kompleks różnych materialnych i niematerialnych elementów 
oraz atrybutów danego terenu komplementarnie zaspokajających (lub mogących zaspoka-
jać) różne potrzeby turystów, kompleks posiadający „moc zmiany” domownika w turystę. 

Analizując potencjał turystyczny danego obszaru (gminy, powiatu, województwa, 
kraju i innych), bierze się pod uwagę wszelkie elementy, które mogą umożliwić rozwój 
turystyki i dzięki którym można liczyć na ilościowe oraz jakościowe zmiany w turystyce dziś 
i w przyszłości, a wśród nich zabytki architektury jako elementy kulturowe (antropogenicz-
ne)7. Wiele zabytkowych budynków funkcjonuje już dziś w Polsce jako znakomite marki 
turystyczne. Turystyka dziedzictwa kulturowego jest ważnym segmentem branży turystycz-
nej na całym świecie, ważną formą zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz metodą 
(narzędziem) utrzymania zasobu zabytkowego w dobrej kondycji dla następnych pokoleń.

Analiza potencjału turystycznego każdego elementu składającego się na kompleks 
tworzący ten potencjał, wobec wskazanego już obiektywnego i subiektywnego wymia-
ru jego uwarunkowań, musi mieć dwa wymiary, które można nazwać: 1) eksperckim 
i 2) społeczno-psychologicznym8. W ocenie eksperckiej element potencjału oceniany 
jest przez ekspertów w jego wymiarze przedmiotowym (przykładowo zabytkowy budynek 
zostanie poddany ocenie przez historyka sztuki, konserwatora, inżyniera). W wymiarze 
społeczno-psychologicznym dany element potencjału oceniany jest przez pryzmat 
postaw, potrzeb, motywacji, możliwości, barier, ocen, wartości, stylów życia ludzi w da-
nym konkretnym społeczeństwie (przez pryzmat podmiotów, odbiorców). Oczywiście, 
istnieje jeszcze jeden wymiar oceny każdego elementu potencjału turystycznego, czyli 

5 C. Letos, D. Letos, The Determination of the Touristic Potencial for the settlements from Ozana-Topolita 
Depression, „GeoJournal of Tourism and Geosities” 2012, nr 2, s. 172.
6 P. Gabryjończyk, Potencjał turystyczny szlaku Polskich Zamków Gotyckich w województwie pomorskim – próba 
pomiaru i analizy, [w:] Potencjał turystyczny regionów, red. A. Balińska, Wydawnictwo FAPA, Warszawa 2009, s. 9–10.
7 Por. K. Kowalska, Próba syntetycznej oceny atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie Karelii Północ-
nej (Finlandia), „Turyzm” 2012, nr 22/1, s. 26; B. Marciszewska, Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego 
wizerunku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 590, s. 13.
8 Por. A. Zajadacz, op. cit., s. 11.
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wymiar ekonomiczny obejmujący analizy ekonomiczno-finansowe elementu traktowa-
nego jako projekt.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie postaw dorosłej części społeczeństwa 
polskiego wobec zabytkowych budynków w perspektywie ich potencjału turystycznego. 
Artykuł uzupełnia wiedzę dotyczącą społeczno-psychologicznego wymiaru oceny zabyt-
kowych budynków w analizach potencjału turystycznego. Jest także istotnym wskazaniem 
w zakresie planowania inwestycji w zabytkowe obiekty polegających na nadawaniu im 
funkcji turystycznej oraz prowadzenia przez instytucje publiczne polityki turystycznej. 
Temat omówiony zostanie w oparciu o wyniki badania społecznego pt. „Stosunek społe-
czeństwa polskiego do zabytków oraz do polityki ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
w kontekście zabytków kubaturowych”. Badanie to zostało zrealizowane przez autorkę 
niniejszego artykułu w ramach programu Badań Młodych Naukowców Kolegium Ekono-
miczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (nr zadania badawczego: 
KES/BMN16/08/16). W części ilościowej badania metodą badawczą był wywiad kwestio-
nariuszowy zrealizowany przez firmę Millward Brown S.A. techniką wspomaganego kom-
puterowo wywiadu telefonicznego (ang. CATI, Computer Assisted Telephone Interview) 
w ramach sondażu CATIBUS w dniach 19–21 sierpnia 2016 r. Próba została dobrana 
przez firmę Millward Brown S.A. w sposób reprezentatywny (metodą losowo-kwotową) 
dla dorosłej części społeczeństwa polskiego i liczyła 1002 osoby. Maksymalny błąd 
statystyczny założono na poziomie 3,2%. Wyniki tego badania uzupełniono w artykule 
wynikami badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), Głów-
ny Urząd Statystyczny (GUS), Monikę Murzyn-Kupisz oraz Zbigniewa Kobylińskiego 
i Agnieszkę Paczuską.

Zabytkowy budynek

Budynek jest to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz ma fundamenty i dach9. Zabytkowe 
budynki to zabytki nieruchome mieszczące się w kategorii dzieł architektury i budownic-
twa10, wyłączając budowle i obiekty małej architektury. Najogólniej rzecz biorąc, zabyt-
kowym budynkiem jest budynek stanowiący świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 
którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość histo-
ryczną, artystyczną lub naukową11. W perspektywie prawnej istotna jest kwestia objęcia 
budynku przez władze publiczne ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków (lub 
inną formą ochrony prawnej). Jednak na gruncie obowiązującej w Polsce ustawy to nie fakt 
wpisania budynku do rejestru zabytków decyduje o tym, że jest on zabytkowy. „Konkretny 
obiekt nie staje się zabytkiem poprzez uznanie go za taki w decyzji o wpisie do rejestru. 
Jest nim już uprzednio, a wspomniana decyzja jedynie ten status potwierdza i stanowi 

9 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm., art. 3, pkt 2.
10 Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, op. cit., art. 6, ust. 1 pkt. 1.
11 Ibidem, art. 3, pkt. 2.
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podstawę do objęcia go dodatkową ochroną z wykorzystaniem władczych instrumentów 
nadzoru konserwatorskiego”12. 

Jednak w innych państwach bywa inaczej. Przykładowo w prawie francuskim definicja 
zabytku nieruchomego oparta jest na kryterium formalnym wpisu do rejestru zabytków 
lub inwentarza uzupełniającego13. We francuskim Kodeksie dziedzictwa z 2004 r. (franc. 
Code du patrimoine) zapisano, że budynki, których zachowanie, z punktu widzenia 
historii lub sztuki, leży w interesie publicznym, są klasyfikowane przez organ administra-
cyjny jako zabytki (franc. monuments historiques)14. Zaś w brytyjskim National Heritage 
Act 1983 zapisano, że zabytek (ang. ancient monument) oznacza obiekt, dzieło, miej-
sce, ogród lub obszar, który w opinii utworzonej tym aktem komisji dla Anglii o nazwie 
Historic Buildings and Monuments Commission for England ma znaczenie historyczne, 
architektoniczne, tradycyjne, artystyczne lub archeologiczne. Zaś historyczny budynek 
(ang. historic building) to budynek, który w opinii tej komisji ma znaczenie historyczne 
lub architektoniczne15. Podobnie w Polsce w okresie obowiązywania Ustawy z dnia 
15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U. 1962 nr 10 poz. 48) za 
zabytki uznawane były dobra kultury wpisane do rejestru zabytków, wchodzące w skład 
muzeów i bibliotek oraz inne, jeżeli ich charakter zabytkowy był oczywisty, a w praktyce 
jako zabytkowe traktowano obiekty figurujące w ewidencji zabytków16. Wcześniejszy 
podstawowy dla ochrony zabytków w Polsce akt prawny, czyli Rozporządzenie Prezy-
denta RP z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz.U. 1928 nr 29 poz. 265), 
podobnie stanowił, że „zabytkiem […] jest każdy przedmiot tak nieruchomy, jak rucho-
my, charakterystyczny dla pewnej epoki, posiadający wartość artystyczną, kulturalną, 
historyczną, archeologiczną lub paleontologiczną, stwierdzoną orzeczeniem władzy 
państwowej, i zasługujący wskutek tego na zachowanie”17.

Przyjmując dla celów wstępnego rozpoznania tematu, że zabytkowym budynkiem jest bu-
dynek wpisany do rejestru zabytków, zauważamy, że w Polsce jest obecnie około 54 tys. takich 
obiektów w następujących kategoriach: mieszkalne (18 931), sakralne (12 769), folwarczne 
(5 278), rezydencjonalne (4 834), publiczne (4 589), przemysłowe (2 431), gospodarcze (2 281), 
obronne (1066), zamki (408)18. Kategoria mieszkalne obejmuje domy, kamienice, chałupy wiej-
skie, pałace i dwory miejskie, plebanie, wikariaty, organistówki, domy w osiedlach. Kategoria 
sakralne obejmuje kościoły różnych wyznań, klasztory, dzwonnice, kaplice, kostnice, kapliczki 
przydroże, figury. Obiekty folwarczne to oficyny mieszkalne i gospodarcze w zespołach, budynki 

12 P. Antoniak i in., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 
2010, s. 48–49.
13 M. Drela, Definicja zabytku nieruchomego w prawie polskim i francuskim, „Ochrona Zabytków” 2008, nr 1, s. 114–115.
14 Code du patrimoine, Livre VI, Art L621-1, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6D7CD%20
47470B8C974396851429DC0A997.tpdila10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006177318&cidTexte=LEGITEXT0
00006074236&dateTexte=20050908 [02.09.2016].
15 National Heritage Act 1983, Section 33(8), http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/47/crossheading/histori
c-buildings-and-monuments-commission-for-england [02.09.2016].
16 M. Kurzątkowski, Mały słownik ochrony zabytków, „Spotkania z Zabytkami” 1989, nr 1, s. 86.
17 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami, Dz.U. 1928 
nr 29 poz. 265, art. 1.
18 Stan na 28.09.2016, Zestawienia zabytków nieruchomych…, op. cit.
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inwentarskie, produkcyjne i mieszkalno-usługowe w zespołach folwarcznych, pojedyncze 
obiekty po zespołach folwarcznych. Obiekty rezydencjonalne to pałace wiejskie i dwory wiejskie 
(ośrodki dóbr), pałace miejskie i dwory podmiejskie (w zespołach rezydencjonalnych). Kategoria 
obiekty publiczne obejmuje różne budowle użyteczności publicznej, takie jak: siedziby władz, 
szkoły i internaty, banki, poczty, hotele, pensjonaty, teatry, kina, koszary, więzienia, dworce 
kolejowe, szpitale, zakłady opiekuńcze, budynki administracyjne zakładów przemysłowych. 
Obiekty gospodarcze to wszelkie pojedyncze obiekty gospodarskie w zagrodach wiejskich, 
spichlerze, magazyny, budynki pomocnicze. Obiekty obronne to twierdze i ich elementy, forty, 
mury i bramy miejskie, fortyfikacje zamków i dworów obronnych (w tej kategorii nie wszystkie 
obiekty są budynkami, niektóre są budowlami)19. 

Rangę pomnika historii mają w Polsce 52 zespoły zabytkowych budynków lub poje-
dynczych obiektów20. Tą formą ochrony objętych jest w Polsce 70 obiektów, ale 18 z nich 
uznać należy za inne rodzaje zabytków nieruchomych, a nie budynki. Jedenaście zespołów 
zabytków nieruchomych i jeden pojedynczy zabytkowy obiekt w Polsce znajdują się także 
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i są to: Stare Miasto w Krakowie, Królewskie 
Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Auschwitz-Birkenau (Niemiecki nazistowski obóz 
koncentracyjny i zagłady 1940–1945), Stare Miasto w Warszawie, Stare Miasto w Za-
mościu, Średniowieczny zespół miejski Torunia, Zamek krzyżacki w Malborku, Kalwaria 

19 Definicje pojęć używanych w zestawieniu różnych typów zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabyt-
ków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/
zestawienia-zabytkow-nieruchomych/ [14.09.2016].
20 Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary, Chełmno – stare miasto, Duszniki Zdrój – młyn papierniczy, 
Frombork – zespół katedralny, Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku, Gliwice – radiostacja, 
Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha, Gostyń-Głogówko – zespół 
klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego 
zwany Kościołem Pokoju, Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymko-
wego, Kamień Pomorski – zespół katedralny, Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego, Katowice – 
osiedle robotnicze Nikiszowiec, Kazimierz Dolny, Klępsk – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 
Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny 
państwowej, Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej, Kozłówka – zespół 
pałacowo-parkowy, Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli, 
Kraków – historyczny zespół miasta, Krzeszów – opactwo cystersów, Ląd – zespół dawnego opactwa cyster-
skiego w Lądzie nad Wartą, Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny, Leżajsk – zespół klasztorny oo. 
bernardynów, Lubiń – zespół opactwa benedyktynów, Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny, 
Łańcut – zespół zamkowo-parkowy, Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego, Łowicz – Bazylika 
Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Malbork – zespół 
zamku krzyżackiego, Nysa – zespół kościoła farnego pw. św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy 
i Męczennicy, Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji, Pelplin – zespół pocy-
stersko-katedralny, Poznań – historyczny zespół miasta, Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne, 
Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku, Stargard – zespół kościoła 
pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta, Strzegom – kościół pw. 
św. św. Apostołów Piotra i Pawła, Sulejów – zespół opactwa cystersów, Świdnica – katedra pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika, Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. 
Świętej Trójcy, Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne 
na Łysej Górze, Toruń – Stare i Nowe Miasto, Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek, Tyniec – zespół 
opactwa benedyktynów , Wąchock – zespół opactwa cystersów, Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem 
Królewskim i Wilanowem, Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya, Wrocław – zespół historycznego 
centrum, Wrocław – Hala Stulecia, Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku, Żagań – 
poaugustiański zespół klasztorny, Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna. Za: Pomniki historii, Narodowy 
Instytut Dziedzictwa, http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/ [22.05.2017]. 
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Zebrzydowska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Drewniane kościoły południowej 
Małopolski (Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa), Hala Stulecia 
we Wrocławiu, Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat21.

Województwa w Polsce różnią się pod względem liczby zabytkowych budynków. 
Najwięcej tych zabytków jest w województwie dolnośląskim (6670), wielkopolskim (5327) 
i mazowieckim (5322). Zróżnicowanie województw pod względem liczby zabytków przed-
stawia rysunek 1. Oczywiście, dla wartości zasobu zabytkowego jako elementu potencjału 
turystycznego obszaru nie jest istotna tylko liczba zabytków. Waloryzacja zabytków opiera 
się bowiem przede wszystkim na ocenie wartości niematerialnych, „jakościowych” (nie-
mierzalnych liczbami, tj. statystycznie lub matematycznie, choć próbowano je oceniać, 
wykorzystując skale22), takich jak: wartość historyczna, naukowa, artystyczna, społeczna, 
symboliczna, duchowa, autentyczności, estetyczna, atmosfery, emocjonalna, krajobrazo-
wa, unikalności. Za wartości mierzalne liczbami, które można opisać przy wykorzystaniu 
metod statystycznych lub matematycznych, czyli wartości „ilościowe”, można uznać war-
tość rozpoznawalności, stanu zachowania, trwałości, funkcjonalności (wartość użytkowa), 
infrastruktury turystycznej, infrastruktury transportowej oraz istnienia komplementarności 
na rynku turystycznym. Za wartości ilościowo-jakościowe można uznać wartość formy 
udostępnienia i żywotności23. W każdym budynku zabytkowym zawarta jest niezliczona 
liczba faktów i problemów24, i ocena wartości każdego takiego obiektu wymaga interdy-
scyplinarnych badań łączących nauki humanistyczne, obszaru sztuki, ścisłe, techniczne 
i społeczne.

21 Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa, Polski Komitet ds. UNESCO, http://www.unesco.pl/kultura/
dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/ [03.09.2016].
22 Najbardziej znaną skalą oceny wartości zabytków w Polsce była wprowadzona w 1961 r. klasyfikacja za-
bytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków na pięć grup od „0”, czyli zabytki i zespoły zabytkowe 
o najwyższej wartości w skali światowej, do „IV”, czyli obiektów o minimalnej wartości artystycznej, historycznej 
i naukowej. Klasyfikacja ta, jak pisał Jan Pruszyński, doczekała się określenia „brzytwa w ręku szaleńca”, ponie-
waż przyczyniła się ona do zniszczenia znacznej części zabudowy drewnianej, architektury małomiasteczkowej, 
przedmiejskiej i niejednokrotnie uniemożliwiała interwencję konserwatorską nawet tam, gdzie była ona jeszcze 
możliwa. J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce. Geneza. Organizacja. Prawo, PWN, Warszawa 1989, 
s. 207–208.
23 Por. Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, red. B. Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 
Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013; Wartościowanie zabytków architektury, red. B. Szmygin, Polski 
Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013.
24 Por. M.E. Brykowska, Nośniki wartości w architekturze zabytkowej, [w:] Wartościowanie zabytków architektury, 
op. cit., s. 53.
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Rysunek 1. Liczba zabytków w kategoriach: mieszkalne, sakralne, folwarczne, rezydencjonalne, 
publiczne, przemysłowe, gospodarcze, obronne, zamki, wpisanych do rejestru zabytkowych budynków 
w poszczególnych województwach w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa z dnia 
28.09.2016.

Znajomość zabytkowych budynków wśród Polaków 

Przeprowadzone badanie pokazało, że zabytkowe budynki są fenomenem istnieją-
cym powszechnie w świadomości Polaków. 86,3% badanej populacji znało przynajmniej 
jeden zabytkowy budynek we własnej gminie/mieście. 71,5% znało zabytkowy budynek 
we własnym województwie poza gminą/miastem zamieszkania. 76,9% znało zabytkowy 
obiekt w Polsce w innym niż własne województwo. 60,5% znało taki obiekt w Europie poza 
Polską, a 37,6% w innym rejonie świata poza Europą. W sumie 92,3% interesującej nas 
populacji znało zabytek w swoim regionie zamieszkania (gmina, miasto, województwo), 
a 95,5% znało przynajmniej jeden zabytek w Polsce.

Respondenci poproszeni o podanie przykładu zabytkowego budynku w Polsce poza 
własnym województwem zamieszkania (wymiar ponadwojewódzki świadomości sponta-
nicznej) jako pierwsze spontanicznie wymienili obiekty przedstawione w tabeli 1. Rozkład 
odpowiedzi na to pytanie jest wskaźnikiem świadomości spontanicznej poszczególnych 
zabytków. Świadomość spontaniczna marki jest ważnym wskaźnikiem marketingowym, 
zakłada się bowiem, „że w sytuacji planowania lub faktycznego zakupu produktu z danej 
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kategorii konsumenci będą wybierać spośród znanych sobie marek”25. Zatem w per-
spektywie produktu turystycznego można przewidywać, że zabytki, które są bardziej 
znane, mają większą szansę stać się celem podróży turystycznej. Potwierdzają to wyniki 
badań Moniki Murzyn-Kupisz, w których znajomość (świadomość) zabytku (zbudowana 
za pośrednictwem mediów, szkoły, przewodników-wydawnictw) znalazła się wśród naj-
istotniejszych powodów, dla których turyści zdecydowali się odwiedzić zespoły zamkowe 
w Łańcucie i Pszczynie26. 

Najwyższy wskaźnik spontanicznej świadomości w wymiarze ponadwojewódzkim 
uzyskały zamki. Wymieniło je 48,6% respondentów. Najczęściej wskazywane obiekty to: 
Wawel i Zamek Królewski na Wawelu (18,6%), zamek w Malborku (8,8%), Zamek Królewski 
w Warszawie (5,2%)27, zamek Książ w Wałbrzychu (4,4%) oraz zamek w Łańcucie (1,1%). 
Zamki wobec tego wydają się w świadomości społecznej symbolami kategorii semantycz-
nej „zabytkowy budynek”. Warto zauważyć, że współcześnie pojedyncze zamki w Polsce 
łączone są w szlaki turystyczne, tworząc „marki matki”. Szlaki dziedzictwa są to sposoby 
„zorganizowania doświadczeń zwiedzających poprzez zaoferowanie im celowej, zinter-
pretowanej trasy, która może być pokonana pieszo, samochodem, rowerem lub konno”. 
Są to zbiory obiektów lub miejsc powiązanych tematycznie i połączonych przebiegającą 
przez nie trasą turystyczną28. Przykładem takich „szlaków zamkowych” są następujące 
„zamkowe marki matki”: Szlak Orlich Gniazd, Szlak Zamków Gotyckich29, Szlak Zamków 
Piastowskich, Pałace i Zamki Podkarpacia.

Na drugim miejscu pod względem spontanicznej świadomości ponadwojewódzkiej 
zabytkowych obiektów znalazły się ex aequo obiekty sakralne (3,1% kościół Mariacki 
w Krakowie i 6,3% inne obiekty sakralne) oraz budynki związane głównie z gospodarką 
i sferą publiczną (1,7% Sukiennice w Krakowie, 1,6% Pałac Kultury i Nauki w Warsza-
wie, 6,3% inne: ratusze, domy kupieckie, dworce, szkoły, teatry, obiekty pofabryczne, 
kamienice), uzyskując każdy po 9,4% wskazań. 5,2% respondentów wskazało zespoły 
staromiejskie w następujących miastach: Gdańsk, Gliwice, Gniezno, Jelenia Góra, Kazi-
mierz (w Krakowie), Kraków, Kazimierz Dolny, Warszawa, Poznań, Przemyśl, Sandomierz, 
Toruń, Zamość. Zaś 4,7% respondentów wskazało pałace i zespoły pałacowo-ogrodowe 
(1,5% Łazienki Królewskie w Warszawie, 3,2% inny pałac). 

25 R. Kozielski, J. Pogorzelski, M. Dziekoński, Komunikacja marketingowa, [w:] Wskaźniki marketingowe, red. 
R. Kozielski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 286–288.
26 M. Murzyn-Kupisz, Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury, Universitas, Kraków 2016, s. 230.
27 Zamek Królewski w Warszawie został odbudowany w latach 70. XX w. Zbigniew Kobyliński i Agnieszka Pa-
czuska w swoich badaniach z 2005 r. wskazali, że w percepcji młodych warszawiaków (43,24% ankietowanych) 
nastąpiło pełne utożsamienie rekonstrukcji Zamku Królewskiego w Warszawie z autentycznym zabytkiem, że dla 
nich kryterium autentyczności zabytku to nie autentyczność substancji zabytkowej, ale autentyczność niemate-
rialnych wartości zabytkowych i autentyzm historycznej formy. Wydaje się, że proces taki nastąpił także w pewnej 
mierze w perspektywie ogólnopolskiej. Por. Z. Kobyliński, A. Paczuska, Poglądy młodzieży liceów warszawskich 
na temat zabytków: czy teorie konserwatorskie są zgodne z oczekiwaniami społecznymi, „Ochrona Zabytków” 
2007, nr 2, s. 86.
28 M. Nowacki, Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej, [w:] Kultura i Tu-
rystyka. Wspólna droga, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Łódzkiego, Łódź 2011, s. 13–14.
29 P. Gabryjończyk, op. cit., s. 9, 13.
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Tabela 1. Spontaniczna świadomość zabytkowych budynków w Polsce w wymiarze ponadwojewódzkim 

Zabytkowy obiekt Odsetek 
wskazań

Wawel lub Zamek Królewski na Wawelu 18,6
Zamek w Malborku 8,8

Zamek Królewski w Warszawie 5,2
Zamek Książ w Wałbrzychu 4,4
Kościół Mariacki w Krakowie 3,1

Sukiennice w Krakowie 1,7
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie 1,6
Łazienki Królewskie w Warszawie 1,5

Stare Miasto w Krakowie 1,4
Zamek w Łańcucie 1,1

Inny zamek*, m.in.: w Bolkowie, w Baranowie Sandomierskim, w Będzinie, w Chęcinach (Chęciny), 
Chojnik, w Ciechanowie, Czocha, w Czorsztynie, w Darłowie, w Giżycku, w Golubiu, w Gołucho-
wie, Grodno (w Zagórzu Śląskim), Kamieniec, w Kazimierzu Dolnym, w Kęcinach, w Kliczkowie 
(Kliczków), w Kole, w Kórniku, w Krągu (Krąg), w Krasiczynie, w Krupem, w Kruszwicy, Krzyż-

topór w Ujeździe, w Liwie, w Lublinie, w Łańcucie, w Łęczycy, w Mirowie, w Niedzicy (Dunajec), 
w Nowym Sączu, Ogrodzieniec, Orle Gniazda, w Olsztynie (ruiny), w Opatowie, w Oporowie, 

w Ostródzie, Pieskowa Skała, w Pszczynie, w Rytrze (ruiny), w Suchej Beskidzkiej, w Szczecinie, 
w Śląskiej Ostrawie (Śląski), w Wiśniczu, w Zamościu

10,5

Inne obiekty sakralne*, m.in.: bazyliki, katedry, sanktuaria, kaplice katolickie: sanktuarium maryjne 
w Gietrzwałdzie, katedra gnieźnieńska, bazylika Mariacka w Gdańsku, bazylika św. Anny w Kodniu, 

Kaplica Czaszek w Kudowie-Zdroju, katedra w Pelplinie, katedra poznańska (św. Piotra i Pawła 
w Poznaniu), bazylika w Sandomierzu, sanktuarium maryjne Święta Lipka, sanktuarium św. Jadwigi 
w Trzebnicy, kolegiata w Tumie, katedra św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, fara Elżbietańska we 
Wrocławiu, bazylika św. Jakuba Apostoła w Szczecinie; kościoły katolickie: w Brochowie (obronny), 
we Fromborku, w Gliwicach, w Gniewie, w Grójcu, w Gryfowie Śląskim, w Jaroszewie, drewniany 
św. Leonarda w Lipnicy, Fara Poznańska, drewniany kościół we wsi Sominy (dawniej luterański), 

drewniany kościół św. Floriana w Stalowej Woli; zespoły klasztorne katolickie: w Dukli, Jasna Góra, 
w Sieradzu, na Świętym Krzyżu (Łysej Górze), w Wigrach; kościoły ewangelickie: Świątynia Wang 

w Karpaczu, Kościół Pokoju w Świdnicy

6,3

Inne zespoły staromiejskie*: Gdańsk, Gliwice, Gniezno, Jelenia Góra, Kazimierz (w Krakowie), 
Kazimierz Dolny, Warszawa, Poznań, Przemyśl, Sandomierz, Toruń, Zamość 3,8

Inne pałace*, m.in.: Branickich w Białymstoku, w Golejewku, w Kozłówce, w Krokwiarkach, 
Mirów w Książu Wielkim, Miera w Leżajsku, Juliusza Heinzla w Łodzi, w Mosznej, w Nieborowie, 

Czartoryskich w Puławach, w Rytwianach, w Trzebiatowie, Pałac Prezydencki w Warszawie, Pałac 
w Wilanowie, Lobkowitzów w Żaganiu, Habsburgów w Żywcu

3,2

Inne obiekty zabytkowe*, m.in.: Dom Uphagena w Gdańsku, Dwór Artusa w Gdańsku, Latarnia 
Morska w Gdańsku, Złota Brama w Gdańsku, Wieża Więzienna w Gdańsku (siedziba Muzeum 

Bursztynu), Twierdza Kłodzko, Latarnia Morska Kołobrzeg, Wieża Ratuszowa w Krakowie, Dwór 
Starościński w Leżajsku, Fabryka Izraela Poznańskiego w Łodzi, Szkoła Małachowianka w Płocku, 

Akademia Morska w Szczecinie, Toruńskie kamienice gotyckie, Ratusz Staromiejski w Toruniu, 
Hotel Bristol w Warszawie, Teatr Wielki w Warszawie, Kopalnia Soli „Wieliczka”, dworzec kolejowy 
Wrocław Główny, Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu, Stary Ratusz we Wrocławiu, Dwo-
rzec Tatrzański w Zakopanem, Ratusz w Zamościu, budynki w osadzie fabrycznej w Żyrardowie

6,1

* W kolejności alfabetycznej miejscowości położenia lub nazwy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Wśród najczęściej wymienianych zabytków europejskich poza Polską znalazły się: 
Luwr, Wieża Eiffla, Katedra Notre-Dame w Paryżu, Koloseum w Rzymie, Pałac w Wersalu, 
a najczęściej wymienianymi zabytkami na świecie poza Europą były: Wielki Mur Chiński 
(Chiny), Piramidy w Gizie (Egipt) i Taj Mahal w Agrze (Indie).

Działania podejmowane wobec zabytkowych budynków

Przedmiotem badania była kwestia interesowania się zabytkowymi budynkami 
przez pełnoletnich Polaków, a także angażowania się przez tę grupę w pracę lub 
finansowo na ich rzecz. Wyniki wskazują, że 75,5% badanej populacji podjęło w roku 
poprzedzającym badanie działania wskazujące na interesowanie się zabytkowymi 
obiektami. 55,8% powiedziało, iż zwiedzało zabytkowy budynek, 54,6%, że czytało 
o zabytkowym budynku w Internecie, w książce lub w innej publikacji, a 55,1%, że 
przekazało informacje o zabytkowym budynku rodzinie, znajomym lub innym odbior-
com. Odsetek osób angażujących się w jakiś sposób na rzecz tych zabytków ustalony 
został na 16,9%. 13,1% badanej populacji powiedziało, że przekazało własne pieniądze 
na rzecz zabytkowego budynku. 4,1% nieodpłatnie pracowało na rzecz zabytkowego 
budynku, a 3,9% działało w organizacji społecznej zajmującej się zabytkami. Zaś 
24,5% badanej grupy nie podjęło żadnych z tych działań wobec zabytków. Ziden-
tyfikowane działania podjęte przez respondentów wobec zabytkowych budynków 
w zeszłym roku prezentuje tabela 2. 

Tabela 2. Działania podejmowane względem zabytkowych budynków

Działanie Odsetek  
wskazań

Zwiedzanie zabytkowego budynku 55,8

Przekazanie informacji o zabytkowym budynku rodzinie, znajomym lub innym odbiorcom 55,1

Czytanie o zabytkowym budynku w Internecie, w książce lub w innej publikacji 54,6

Przekazanie własnych pieniędzy na rzecz zabytkowego budynku 13,1

Nieodpłatna praca na rzecz zabytkowego budynku 4,1

Aktywność w organizacji społecznej zajmującej się zabytkami 3,9

Żadne z powyższych 24,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Wyniki badania pokrywają się z ustaleniami badania Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
z 2011 r., w których 49% badanych zadeklarowało, że odwiedziło w ostatnim czasie jakiś 
zabytek albo obiekt dziedzictwa kulturowego30, a 62%, że generalnie odwiedza zabytko-
we obiekty (12% robi to często, ponieważ bardzo interesują się zabytkami, a 50% tylko 

30 A. Kozioł, M. Trelka, P. Florjanowicz, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport 
z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2013, s. 67.
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raz na jakiś czas, gdy „nie ma nic lepszego do roboty”)31. Jest on jednak dużo wyższy 
od wyników badania Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 r., w którym zwiedzanie 
zabytków historycznych w kraju w ciągu ostatniego roku zadeklarowało 29,4% osób, 
a za granicą 9,3%32. Wydaje się, że różnice te mogą wynikać ze sposobu zadania py-
tań. W referowanym badaniu zapytano respondentów o to, czy w ciągu ostatniego roku 
podjęli działanie polegające na zwiedzaniu zabytkowego budynku, po wyjaśnieniu (przy-
pomnieniu) we wstępie badania, że obiekty te są bardzo różnorodne33. W badaniu NID 
zapytano: „Czy odwiedziłeś ostatnio jakiś zabytek lub obiekt dziedzictwa kulturowego?” 
oraz „Czy odwiedzasz zabytkowe obiekty?”34. W badaniu GUS ankieter stawiał respon-
dentom następujące pytanie: „Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiedzał/ła Pan/
Pani zabytki historyczne (zamki, pałace, kościoły, zespoły parkowe)?”. Tymczasem słowo 
„zabytek” w języku polskim oznacza obiekt historyczny, będący reliktem z przeszłości, 
coś pozostałego z „byłych rzeczy”35. Inaczej jest w językach angielskim czy francuskim. 
Angielski termin monument i francuski monument oznaczają pomnik, coś pomnikowego, 
monumentalnego, bez zaznaczania dawności i dlatego zabytki w tamtych językach określa 
się jako: w języku angielskim ancient monuments, historic monuments, historic buildings36, 
a w języku francuskim monuments historiques37. Kategoria „zabytki historyczne” w ję-
zyku polskim może być niezrozumiała lub może wydawać się kategorią specjalistyczną, 
zawężeniem kategorii „zabytek”.

Postawy wobec zabytkowych budynków

Większość respondentów referowanego badania miało pozytywny emocjonalny sto-
sunek do zabytkowych budynków, co objawiało się emocjonalnym podejściem do sytuacji 
wyburzania takiego obiektu. 36,5% respondentów zadeklarowało, że burzenie zabytko-
wego budynku wywołuje w nich złość i oburzenie, 22,3% nostalgię, smutek, żal, a 8,9% 
poruszenie i niepokój. 14,3% zamiast emocji doświadcza w takiej sytuacji refleksji, czy 
dzieje się to zgodnie z prawem. Dla 8,3% osób wyburzanie zabytkowego budynku było 
obojętne. U 3,8% osób sytuacja taka budziła ciekawość, co powstanie na miejscu zabytku, 
a 0,3% odczuwało radość, ulgę, że znika stare. Rozkład deklarowanych odczuwanych 
emocji w takiej sytuacji prezentuje wykres 1. 

31 Ibidem, s. 71.
32 Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016, s. 88.
33 Wstęp do badania: Chciał(a)bym teraz chwilkę porozmawiać o zabytkowych budynkach. Zabytkowe budynki 
są bardzo różne. Są to m.in. różne zamki, pałace, dwory, kamienice, wille, chaty, dworce, fabryki, stare kościoły, 
katedry, klasztory.
34 A. Kozioł, M. Trelka, P. Florjanowicz, op. cit., s. 67, 71.
35 M.S. Linde, Słownik języka polskiego, t. 6, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1860, reprint, Warszawa 
1995, s. 714.
36 National Heritage Act 1983, 1983 Chapter 47, Section 33(8), op. cit.
37 Code du patrimoine, Version consolidée au 3 avril 2017, Livre VI, Art L621-1, op. cit.
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Wykres 1. Deklarowane emocje związane z doświadczeniem wyburzania zabytkowego budynku
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Postawa jest to względnie stały emocjonalny stosunek (nastawienie) do obiektu, który 
uzewnętrznia się w zachowaniach i jest wzmacniany przez przekonania38. Większość 
respondentów miało postawę pozytywną wobec zabytkowych budynków. Postawę bardzo 
pozytywną prezentowało 14,2% badanych. Mieli oni pozytywne emocje wobec zabyt-
ków, interesowali się nimi i angażowali własny czas lub pieniądze na ich rzecz. Postawę 
pozytywną (pozytywne emocje i działalność świadcząca o zainteresowaniu zabytkami) 
przyjęło 51,4% badanych. Postawę raczej pozytywną (pozytywne emocje, brak działalności 
świadczącej o zainteresowaniu zabytkami i zaangażowaniu względem nich) miało 17,2% 
respondentów. Postawę raczej negatywną, charakteryzującą się emocjami negatywnymi 
wobec zabytkowych budynków, ale podjęciem w ciągu roku poprzedzającym badanie 
działania polegającego na wsparciu finansowym zabytku, zaprezentowało 9,9% badanych. 
Postawę bardzo negatywną, czyli negatywne emocje wobec zabytkowych budynków oraz 
brak jakiegokolwiek zainteresowania nimi i zaangażowania względem nich miało 7,3% 
osób biorących udział w badaniu. Wyniki te prezentuje wykres 2.

38 Por. J. Strelau, Osobowość jako zespół cech, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, 
red. J. Strelau, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008, s. 530; B. Wojciszke, Postawy i ich 
zmiana, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii społecznej, 
red. J. Strelau, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, s. 79–84; A. Oppenheim, Kwestio-
nariusze, wywiady, pomiary postaw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004, s. 203–209.
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Wykres 2. Postawy wobec zabytkowych budynków wśród dorosłych Polaków
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Odsetek osób negatywnie nastawionych do zabytkowych budynków (17,2%) jest 
bardzo zbliżony do grupy zidentyfikowanej w 2011 r. przez NID, która deklarowała bier-
ność w sytuacji, gdyby byli świadkami niszczenia zabytków (19%), i tej twierdzącej, że 
zabytki w ogóle ich nie interesują (14%). Odsetek osób o postawie bardzo pozytywnej 
(14,2%) pokrywa się zaś z odsetkiem osób, które w badaniu NID zadeklarowały duże 
zainteresowanie zabytkami (12%)39.

Podsumowanie

Przeprowadzone badanie wskazało, że zabytkowe budynki mają potencjał turystyczny, 
a zabytkowość jest walorem w perspektywie turystycznej, ponieważ Polacy interesują się 
zabytkami i mają wobec nich pozytywne postawy, choć nie dotyczy to 100% polskiego 
społeczeństwa. Trudno jednak, aby całe społeczeństwo ceniło w ten sam sposób pewną 
wartość. Chociaż na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że stosunek 
do zabytków raczej łączy Polaków, niż dzieli. Wyniki prezentowanego badania wskazały, 
że około połowy dorosłych osób w Polsce przynajmniej raz w roku odwiedza zabytkowe 
obiekty, które rozumiane są szeroko, zarówno jako pojedyncze budynki, jak i ich zespoły 
(np. zespoły staromiejskie) – czyli w granicach angielskiego terminu site. Podobna część 
rozmawia o zabytkach i czyta o nich, a większość emocjonalnie podchodzi do kwestii 
wyburzenia zabytkowych budynków (dwie trzecie respondentów). Zidentyfikowano także 
grono osób, które osobiście angażują się w działalność związaną z zabytkami, działają 
w organizacjach pozarządowych zajmujących się nimi, a także wspierają je finansowo.

Podsumowując, dla około 10–15% społeczeństwa polskiego zabytkowe budynki 
są czymś bardzo wyjątkowym. W omawianym badaniu 14,2% respondentów przyjęło 
postawę bardzo pozytywną wobec zabytkowych obiektów. W badaniach NID 16% res-
pondentów powiedziało, że kieruje się liczbą zabytków, muzeów i innych ciekawych 

39 A. Kozioł, M. Trelka, P. Florjanowicz, op. cit., s. 31, 70–71.
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miejsc do zwiedzania, wybierając destynację urlopu/wakacji, a 12%, że bardzo interesuje 
się zabytkami40. W badaniach GUS 29,4% respondentów zadeklarowało zwiedzanie 
zabytków historycznych, w tym 2,9% częściej niż cztery razy w roku, a 9,3% także za 
granicą41. I ponad 50% dorosłych Polaków to także potencjalni klienci zainteresowani 
produktami turystycznymi, dla których rdzeniem są zabytkowe budynki, choć niektórzy 
tylko wtedy, gdy nie będą mieli nic innego do roboty42. Dane te pokazują, że zabytkowe 
budynki mają potencjał turystyczny i słusznie wliczane są do potencjału turystycznego 
obszaru. Oczywiście, należy pamiętać o tym, że produkt turystyczny (także ten, dla któ-
rego rdzeniem jest zabytkowość) wymaga wielu innych produktów komplementarnych 
i sam jest jednym z dóbr komplementarnych na rynku turystycznym. Możemy liczyć 
na ilościowe i jakościowe zmiany w turystyce dziś i w przyszłości, na rozwój rynku 
turystycznego, pod warunkiem że pewne komplementarne dobra i usługi turystyczne 
zaistnieją na pewnym obszarze w odpowiedniej ilości oraz jakości: usługi noclegowe, 
gastronomiczne, rozrywkowe, infrastruktura transportowa i rekreacyjna, wydarzenia 
kulturalne, sportowe itd. Na rynku turystycznym potrzebne jest bowiem przekroczenie 
pewnego poziomu podaży dóbr komplementarnych, aby przesunął się on do wyższego 
stanu równowagi43.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono świadomość spontaniczną, rodzaje zachowań i stosunek emocjonalny 
Polaków do zabytkowych budynków w perspektywie potencjału turystycznego tych obiektów. 
Artykuł uzupełnia wiedzę niezbędną do analiz potencjału turystycznego, prowadzenia polityki 
turystycznej oraz planowania inwestycji w zabytkowe obiekty polegających na nadawaniu im 
funkcji turystycznej. Opiera się on na wynikach reprezentatywnego badania społecznego prze-
prowadzonego przez autorkę w sierpniu 2016 r. we współpracy z firmą Millward Brown S.A.

Słowa kluczowe: zabytek, zabytkowy budynek, dziedzictwo kulturowe, potencjał turystyczny, 
postawa

Abstract

The article presents a spontaneous awareness, behaviors and emotional attitudes of Poles 
to the historic buildings in the perspective of the tourism potential of these objects. The article 
complements the knowledge necessary for tourism potential analysis, tourism policy and plan-
ning investments in historic buildings in order to give them a tourist function. It is based on the 
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results of a representative survey conducted by the author in cooperation with a Millward Brown 
S.A. in August 2016.

Keywords: historic monument, historic building, cultural heritage, tourism potential, attitude
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„Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”. TURYSTYKA KULTUROWO-
PRZYRODNICZA NA PRZYKŁADZIE PARAFIALNEGO OGRODU 
BOTANICZNEGO W BUJAKOWIE (WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE)

„FRIENDS WITH ECOLOGY”. CULTURAL AND ENVIONMENTAL TOURISM 
AS EXAMPLE BY THE PAROCHIAL BOTANICAL GARDEN IN BUJAKOW 
(SILESIAN VOIVODSHIP)

Wprowadzenie 

Województwo śląskie leży w południowej części Polski, na jego obszarze mieszka pra-
wie 5 milionów osób w 167 gminach (49 miejskich, 22 – miejsko-wiejskich i 96 wiejskich). 
Jest to najsilniej uprzemysłowiony obszar kraju, występują tu kopalnie węgla kamiennego, 
huty i elektrownie, przemysł maszynowy i motoryzacyjny, także przemysł lekki – głównie 
w okolicach Częstochowy i Lublińca. 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Jerzego Kondrackiego województwo 
śląskie znajduje się w obrębie trzech prowincji: Niżu Środkowoeuropejskiego, Wyżyn 
Polskich oraz Karpat Zachodnich z Podkarpaciem1, stąd na jego obszarze spotyka się 
zarówno góry, tereny wyżynne, jak i nizinne. Na tak ukształtowanej przestrzeni przez długi 
czas występowała zróżnicowana i bogata fauna oraz flora. Sytuacja uległa zmianie na 
przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. Postępująca od XVIII wieku industrializacja i urbani-
zacja, głównie wschodniej części Górnego Śląska, zmieniła wcześniejszy charakter tego 
regionu. Z obszaru typowo rolniczego, w krajobrazie którego dominowały pola uprawne 
i gęste lasy, przeobraził się w krainę naznaczoną szybami wyciągowymi kopalń, hałdami, 
kominami hut i innych zakładów przemysłowych. Podróżujący po Śląsku Wincenty Pol 
w 1847 roku tak opisał swoje wrażenia z pobytu w tym regionie: 

Okolica Gliwic i Królewskiej Huty (Chorzowa) należy na Śląsku do najbardziej ożywio-
nych przemysłem. Gdzie tylko okiem rzucisz, wznoszą się po polach samotne domy 
fabryczne, kuźnie i warsztaty, i wysokie kominy parowych maszyn, i długie koszary 
robotników, a obok nich sterczą wszędzie mogiły rudy, żużla i węgli kamiennych. 
Żużelicą wysypane drogi, dymami napełniona nieraz cała okolica; a sadzą okopcone 
domy, pola, a nawet i lasy na znacznej przestrzeni dokoła tych kuźnic nadają dziwnie 

1 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002.
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ponury wyraz tym okolicom, gdzie człowiek pod ziemią nurkuje tylko za rudą i węglem, 
a na ziemi zajmuje się tylko wyrobem żelaza2. 

Od lat 90. ubiegłego wieku region ten, w związku z przeobrażeniami polityczno-gospo-
darczymi, nieustannie się zmienia. Licznie funkcjonujące tu niegdyś kopalnie, kombinaty 
hutnicze znikają ze śląskiego krajobrazu, ustępując miejsca nowoczesnym osiedlom 
mieszkaniowym, biurowcom, galeriom handlowym, zakładom produkcyjnym itp. Wraz 
z tymi przemianami następuje poprawa całego środowiska naturalnego. Choć jest to pro-
ces bardzo powolny i wiele dziesiątków lat musi upłynąć, żeby człowiek zdołał naprawić 
wyrządzone szkody, to należy cieszyć się z faktu, że z każdym rokiem przybywa terenów 
zrekultywowanych. Przestrzenie te, odpowiednio zagospodarowane, w niedługim czasie 
stają się miejscami przyrodniczych eksploracji. 

Celem opracowania jest turystyka kulturowo-przyrodnicza w województwie śląskim. 
Jako przykład do analizy wybrano parafialny ogród botaniczny w Bujakowie (jednej z dziel-
nic Mikołowa), który powstał w latach 70. XX wieku. 

Turystyka przyrodnicza 

Ten rodzaj turystyki z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem, 
obecnie wynosi 7% wszystkich międzynarodowych wypraw3. Podróżowanie w celu pozna-
wania świata natury, odkrywania jego tajemnic wpisuje się tak w potrzeby, jak i marzenia 
człowieka. Nie od dzisiaj wszak wiadomo, że środowisko przyrodnicze ma dobroczynny 
wpływ na funkcjonowanie organizmu ludzkiego, pozwala na rekonwalescencję zarówno 
sił fizycznych, jak i psychicznych. Jest nadto doskonałym stymulatorem wyzwalającym 
aktywność fizyczną. Wraz z kurczeniem się naturalnego środowiska przyrodniczego 
nabiera ono jeszcze dodatkowej wartości, pozwala zobaczyć rzadko występujące ga-
tunki roślin i zwierząt, różnorodne formy geologiczne, obszary o interesujących walorach 
krajobrazowych. 

Zagadnienie turystyki przyrodniczej jest wieloaspektowe, w Polsce dla podejmowanych 
podróży przyrodniczych przyjęło się używać określeń: „turystyka ekologiczna” i „turystyka 
przyrodnicza”4, często także zamiennie z takimi sformułowaniami, jak: „turystyka zielo-
na”, „turystyka alternatywna”, „turystyka miękka”, „turystyka zrównoważona”, „turystyka 
odpowiedzialna”, „ekoturystyka”5. Zdefiniowanie pojęcia turystyka przyrodnicza nie jest 
zadaniem łatwym. Problemy pojawiają się już w momencie wskazania, co jest jej przed-
miotem. Czy tylko środowisko przyrodnicze, głównie naturalne, a więc nieprzekształcone 

2 Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX wieku (do 1863 r.), red. A. Zieliński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław 1974, s. 230. 
3 S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, Jak rozumieć turystykę przyrodniczą? Studium przypadku młodzieży aka-
demickiej, „Turyzm” 2013, nr 23/1, s. 39. 
4 M. Mika, Turystyka przyrodnicza – jej istota i współczesne kierunki rozwoju, [w:] Studia nad turystyką. Tradycje, 
stan obecny, perspektywy badawcze, red. W. Kurek, M. Mika, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 312.
5 S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, op. cit., s. 40. 
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przez człowieka, czy turystyka w szerokim kontekście związana z przyrodą, występująca 
również w środowiskach zurbanizowanych? 

Turystyka przyrodnicza, zdaniem Mirosława Miki, jest 

[…] formą szeroko rozumianej turystyki poznawczej, w której głównym motywem 
uczestnictwa jednostki jest pragnienie doświadczenia kontaktu z naturalną bądź 
słabo przekształconą przyrodą, jej osobliwościami i zjawiskami, w celach poznaw-
czych i samorealizacyjnych. […] Jednym z podstawowych kryteriów wydzielenia tej 
formy turystyki w klasyfikacji ruchu turystycznego jest wyraźne odróżnienie wartości 
poznawczych walorów przyrodniczych od walorów wytworów działalności ludzkiej, 
które stanowią podstawę rozwoju turystyki kulturowej6. 

Ze względu na nadrzędny cel podejmowanych wypraw wyróżnia się podróże przyrod-
niczo-kulturowe i podróże przyrodniczo-edukacyjne. Oba rodzaje mieszczą się w typie 
podróży, której głównym celem są „naturalne walory środowiska, a motywacją uczestników 
jest spotkanie z chronionym lub organizowanym przez człowieka dziedzictwem naturalnym 
albo powiększenie wiedzy o otaczającym świecie”7. Do tego rodzaju wypraw zaliczyć 
można zarówno zwiedzanie jednego miejsca, jak i objazdowe wycieczki po parkach 
narodowych, także ściśle kulturowe podróże ze zwiedzaniem historycznych ogrodów, 
parków, arboretów, palmiarni, oranżerii itp. Szczególną grupę stanowią podróże przyrod-
niczo-studyjne, których uczestnicy chcą nie tylko przeżywać piękno przyrody, ale przy tej 
okazji uzupełnić informacje na jej temat, uczestnicząc w prelekcjach, wykładach, pogadan-
kach prowadzonych przez znawców przedmiotu. Podobną formą, ale z przewagą celów 
kształcących, są szkolne czy akademickie wycieczki edukacyjne, kiedy wiedzę przekazuje 
się w naturalnych warunkach życia roślin i zwierząt8. 

Ogrody botaniczne i arboreta 

Ogrody botaniczne i arboreta mają już długą historię9. Od zarania dziejów człowiek 
wysadzał rośliny przy swoich siedzibach, dawały mu one pożywienie albo były wykorzysty-
wane w innych pożytecznych celach. Wraz z rozwojem cywilizacji i kultury społeczeństw 
zaczęto interesować się ozdobnymi walorami roślin i uprawiać je w celach dekoracyj-
nych, naukowych, dydaktycznych itp.10 Ogrody już w czasach starożytnych – w Egipcie, 
Mezopotamii, Persji, Grecji czy Rzymie – wyróżniały się charakterystycznymi układami 
przestrzennymi, różnorodną roślinnością, architekturą (ogrodzenia, bramy, tarasy, pałace 

6 M. Mika, op. cit., s. 312–313. 
7 A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Podręcznik akademicki, 
GWSHM Milenium, Poznań 2010, s. 155. 
8 Ibidem, s. 156–157. 
9 N.K. Monem, B. Craig, Botanic Gardens. A Living History, Black Dog, London 2007. 
10 A. Łukasiewicz, Rozwój ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce na tle światowego rozwoju tych instytucji, 
[w:] Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce, red. A. Łukasiewicz, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 
Warszawa 1987, s. 8. 
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przeznaczone do wypoczynku, wille mieszkalne), także elementami w postaci zbiorników 
wodnych (stawy z roślinnością wodną i rybami, wodotryski). Słynne wiszące ogrody Ba-
bilonu, opisywane przez Herodota, Strabona czy Diodora, zaliczane do siedmiu cudów 
starożytnego świata, reprezentowały największe osiągnięcia świata antycznego11. 

W starożytnej Grecji narodziła się praktyka zakładania ogrodów przez filozofów jako 
miejsc przeznaczonych do nauczania. Najbardziej znany gaj platanowy, poświęcony Aka-
demosowi, założony został w pobliżu Aten, wykładał w nim Platon. Również przy Lykeionie 
(szkole filozoficznej Arystotelesa, z którą związany był Teofrast z Eresos, nazywany ojcem 
biologii, prekursorem ekologii i geografii roślin) funkcjonował podobny ogród. Znane były 
także ogrody w innych miastach greckich, jak np. w Aleksandrii (tu: Musejon – wyposa-
żony w bibliotekę, ogród botaniczny z roślinami pochodzącymi z różnych krajów oraz 
zwierzyniec, Panejon – ze sztucznym wzgórzem i ślimakowatą drogą), Antiochii itd. Na 
początku naszej ery zaczęły powstawać przy mieszkalnych domach rzymskich miejskie 
ogrody domowe, a także ogrody publiczne – ogólnodostępne dla społeczności, zakłada-
ne specjalnie dla wypoczynku i rekreacji. Wspaniałe założenia ogrodowe związane były 
zarówno z pałacami cesarskimi (Domicjana, Cezara, Nerona), jak i willami oraz pałacami 
miejskimi12. 

Średniowieczne ogrody w większości były niewielkimi przestrzeniami, izolowanymi od 
otoczenia. Reprezentatywnym przykładem ogrodu zamkniętego (hortus conclusus) stał 
się wirydarz klasztorny. Niektóre zakony (benedyktyni, cystersi) zajmowały się w szerokim 
zakresie uprawą roli i ogrodnictwem, przyczyniając się do spopularyzowania określonych 
gatunków roślin sadzonych później w przydomowych warzywnikach. Oprócz wspomnia-
nych ogrodów ważną rolę pełniły ogrody miłości, łąki podmiejskie urządzane dla mieszczan 
i przyzamkowe tereny zabaw dla młodzieży rycerskiej13. 

Dopiero w okresie renesansu można mówić o rozwoju ogrodów botanicznych we 
współczesnym rozumieniu. Obiekty tego typu powstawały przy uniwersytetach. Najstar-
szy z nich, dekretem Republiki Weneckiej, ustanowiono w 1545 roku przy Uniwersytecie 
w Padwie (Orto Botanico di Padova), w 1997 roku został on wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Początkowo ogród służył studentom medycyny, którzy poznawali 
uprawiane w nim rośliny stosowane w lecznictwie, zielarstwie. Podobny początek ma 
również najstarszy ogród botaniczny w Polsce założony w 1783 roku przy Uniwersytecie 
Jagiellońskim14. 

Ogród botaniczny według Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, 
stanowi „urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami 
funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych 
stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań 

11 L. Majdecki, Historia ogrodów, PWN, Warszawa 1972, s. 23. 
12 Ibidem, s. 34–44. 
13 A. Mitkowska, Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, cz. 1: Od starożytności do renesansu, Wyd. 
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 9.
14 A. Zemanek, 230 lat ogrodu Botanicznego UJ (1783–2013), „Alma Mater” 2013, 158, s. 28–43. 
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naukowych i edukacji”15. Aby utworzyć i prowadzić ogród botaniczny konieczne jest 
zezwolenie wydawane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska po zasię-
gnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego ze względu 
na miejsce położenia ogrodu oraz opinii organizacji zrzeszającej przedstawicieli 
ogrodów botanicznych, którą jest Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Pol-
sce16. Obecnie na obszarze Polski status ogrodu botanicznego posiadają 34 obiekty, 
m.in. we Wrocławiu, Sycowie, Bydgoszczy, Toruniu, Lublinie, Zielonej Górze, Łodzi, Ro-
gowie, Zakopanem, Krakowie, Warszawie, Powsinie, Bolestraszycach, Grodzisku, Gdyni, 
Gołubie, Liniewie, Gdańsku, Gietrzwałdzie, Zabrzu, Mikołowie, Raciborzu, Sosnowcu, 
Sandomierzu, Kielcach, Poznaniu, Kórniku, Gryfinie, Przelewicach itd. Zdecydowana 
większość z nich działa jako wyodrębnione jednostki naukowe ośrodków akademickich, 
np. Akademii Medycznej we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ka-
zimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Akademii Rolniczej w Poznaniu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
i Polskiej Akademii Nauk. 

W województwie śląskim znajduje się sześć ogrodów botanicznych, w tym jeden pa-
rafialny w Bujakowie (jest o nim mowa w dalszej części artykułu). Budowa najstarszego 
z nich – Botanicznego Centralnego Ogrodu Szkolnego (Botanischer Zentralschulgarten) 
w Zabrzu rozpoczęła się w dwudziestoleciu międzywojennym, ostatecznie został on otwarty 
dla publiczności w czerwcu 1938 roku. Jego inicjatorem i projektantem był pochodzący 
z Halle dyplomowany inspektor budownictwa ogrodniczego Fritz Berckling, absolwent 
cenionej Szkoły Ogrodniczej (Gartenbauschule) w Berlinie-Dahlem17. Obecnie obiekt ten 
nosi nazwę Miejski Ogród Botaniczny. Na terenie Sosnowca, w parku miejskim im. Leona 
Kruczkowskiego, mieści się z kolei Ogród Botaniczny Egzotarium, powstały w latach 
50. XX wieku w miejscu parku i palmiarni zniszczonych w czasie drugiej wojny światowej. 
Kolejne trzy ogrody nie mają tak odległej historii. Arboretum Bramy Morawskiej powstało 
w 2000 roku, znajduje się we wschodniej części Raciborza i obejmuje swoim zasięgiem 
cały obszar lasu komunalnego Obora. Natomiast Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie 
i Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie swoją działalność zainicjowały niedawno. 
Pierwszy z nich w 2003 roku, drugi – w 2009 roku. 

Zainteresowanie ogrodami botanicznymi18 – w porównaniu z ruchem turystycznym 
obserwowanym w ogrodach otaczających wybitne zabytki architektury (zamki, pałace, 
parki) – jest stosunkowo niewielkie19. Wynika to m.in. z faktu, iż osobami odwiedzającymi 
tego typu przestrzenie są zazwyczaj pasjonaci przyrody nieustannie uzupełniający swoją 

15 Dz.U. 2016 poz. 2134, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002134 [16.03.2017]. 
16 http://www.robia.pl/zezwolenie_na_utworzenie_i_prowadzenie_ogrodu_botanicznego,i-1917.html [17.03.2017]. 
17 http://www.mob-zabrze.pl/historia-i-uklad-ogrodu.html [15.03.2017]. 
18 S. Oldfield, Great Botanic Gardens of the World, New Holland Publishers Ltd, London 2007. 
19 A. Pawlikowska-Piechotka, Turystyka ogrodowa w zabytkowych parkach i ogrodach, „Problemy Ekologii” 2009, 
nr 4, s. 218. 
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wiedzę na temat wybranych gatunków roślin. Dla nich obiekty te są kopalniami ważnych 
informacji. 

Parafialny ogród botaniczny w Bujakowie 

Bujaków to miejscowość o charakterze typowo wiejskim, od 1994 roku jedna z dzielnic 
miasta Mikołów. Wieś położona jest w malowniczej okolicy o dużych walorach turystycz-
nych. Jej historia sięga średniowiecza, pierwsza pisemna wzmianka o funkcjonującej tu 
osadzie pochodzi z 1305 roku z wykazu miejscowości płacących dziesięcinę dla biskupa 
wrocławskiego. W samym centrum, przy drodze wiodącej do Orzesza, znajduje się za-
bytkowy murowany kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja, który powstał około 
1500 roku w miejscu poprzedniego – drewnianego. Do czasów współczesnych zachowało 
się także zabytkowe probostwo z 1820 roku oraz budynek dawnej szkoły, tzw. organistów-
ki. Pomiędzy tymi budynkami mieści się Dom Katechetyczny i Klasztor Sióstr Służebni-
czek NMP20. Do niewątpliwie interesujących zabytków historycznych należy murowana 
kapliczka słupowa pochodząca z czasów wojny 30-letniej (1618–1848), która – według 
lokalnej tradycji – stoi na tzw. mogile szwedzkiej. Z tym małym obiektem architektury 
sakralnej bezpośrednio związana jest drewniana figura Matki Bożej ze skrzyżowanymi 
rękoma, datowana na 1480 rok. Rzeźba ma wysokość 1 m i 8 cm, w latach 80. XX wieku 
odnalazł ją ówczesny proboszcz parafii ks. Jerzy Kempa. 8 grudnia 1982 roku figura została 
uroczyście wniesiona do kościoła i ogłoszona Matką Boską Bujakowską, umieszczono ją 
nad ołtarzem w prezbiterium.

Od lat 70. ubiegłego wieku Bujaków stał się znany dzięki parafialnemu ogrodowi bota-
nicznemu, umiejscowionemu w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła pw. św. Mikołaja. Ogród 
został założony w 1976 roku przez ówczesnego proboszcza tutejszej parafii – ks. kanonika 
Jerzego Kempę – wielkiego miłośnika przyrody, ogrodnika i pszczelarza. W stosunkowo 
krótkim czasie miejsce to, niefigurujące jeszcze w przewodnikach turystycznych, stało się 
rozpoznawalne i chętnie odwiedzane przez mieszkańców województwa śląskiego. Sytua-
cja taka utrzymuje się do dzisiaj, z każdym rokiem przybywa osób pragnących zobaczyć 
farski ogród. Dzięki zaś środkom społecznego komunikowania, portalom turystycznym 
coraz większa liczba turystów przyjeżdża z innych regionów kraju. 

Ogród zajmuje powierzchnię jednego hektara (został powiększony z inicjatywy obecne-
go proboszcza) i podzielony jest na kilka stref tematycznych, które – ze względu na małą 
powierzchnię samego obiektu – tworzą zgrabną całość. Można zatem wyróżnić: obszar 
tzw. rekreacyjny z ławeczkami (przy budynku starej plebanii), gdzie zwiedzający mogą 
w spokoju delektować się otaczającą przyrodą. W miejscu tym odbywają się także koncer-
ty muzyczne, a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych spotkania różnych grup 
parafialnych itp. Wąskie ścieżki pomiędzy maksymalnie zagospodarowanymi klombami 
prowadzą do ogrodu ziołowego, przy wejściu którego po obu stronach – na drewnianych 

20 Zob. ks. J. Kempa, G.B. Marek, Historia miejscowości i parafii Bujaków, Wydawnictwo Archidiecezjalne w Ka-
towicach, Katowice 1995, s. 7–8. 
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deskach – znajdują się wymowne motta: „Zioła to przyjaciele lekarza i sława kucharza” 
oraz „Leki z Bożej apteki”. Dalej na równych rabatach rosną wybrane gatunki ziół (lubczyk, 
majeranek, pietruszka, melisa, szałwia, bazylia, tymianek, szczypiorek czosnkowy itp.), 
także krzaczki papryk i pomidorów. Na końcu ścieżki, w centralnym punkcie, umiejscowio-
no drewnianą kapliczkę poświęconą św. Hildegardzie z Bingen – benedyktynce, doktor 
Kościoła, średniowiecznej popularyzatorce zdrowego odżywiania.

Fotografia 1. Napis przy wejściu do zielnika 
Źródło: wszystkie zamieszczone w tym artykule fotografie wykonała D. Świtała-Trybek.

Nieopodal można zobaczyć także inną kapliczkę, której bohaterami są (jak informuje 
napis) pierwsi „święci ekolodzy”: Ambroży (patron pszczelarzy), Hubert (patron leśników 
i myśliwych), Izydor (patron rolników) i Franciszek (patron ptaków, zwierząt i kwiatów). 
Niewielkich rozmiarów drewniane figury świętych orędowników przestawione są z typowymi 
dla nich rekwizytami: barcią, psem myśliwskim, radłem i gołębiem. 

Na terenie ogrodu wydzielono również pasiekę z ulami. Przed nią ustawiono rzeźbę 
św. Ambrożego, zaś w pobliżu – na tabliczkach – ludowe sentencje: „Wielkie to mozoły, 
nim miód dają pszczoły”, „Kto miód pije, ten długo żyje”. Dopełnieniem miniskansenu 
pszczelego są stare barcie w postaci trzech pni drzew z misternie wykonanymi zdobieniami. 
Cała ta kompozycja pełni funkcję edukacyjną, popularyzuje wiedzę o jednej z najstarszych 
profesji naszych przodków. 
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Fotografia 2. Zabytkowe barcie pszczele 

Fotografia 3. Postać św. Ambrożego  Fotografia 4. Ludowe sentencje 

Dużą atrakcją ogrodu jest sadzawka z nenufarami. W okresie kwitnienia (od czerwca 
do października) lilie wodne pokrywają prawie całą taflę wody, tworząc piękny kolorowy 
dywan. Kwiaty można podziwiać z drewnianego mostka, przy którym – zgodnie z trady-
cją – umieszczono kapliczkę z figurą św. Jana Nepomucena (patrona mostów i orędownika 
w czasie powodzi)21. 

21 Ks. W. Zalewski, Święci na każdy dzień, Wyd. Salezjańskie, Łódź 1984, s. 115. 
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W założeniu krajobrazowym farskiego ogrodu wydzielono również inną szczególną 
przestrzeń, bo bezpośrednio związaną z kultem Matki Boskiej Bujakowskiej, która w 2009 
roku stała się opiekunką środowiska naturalnego. Na niewielkim wzniesieniu, w kapliczce 
wykonanej z pnia drzewa znajduje się figura Maryi, obok na kolumienkach asystują jej 
aniołowie. Teren ogrodzono drewnianym płotkiem (z konarów drzew), na którym zawie-
szono gliniane naczynia, nadając mu w ten sposób swojski charakter. Ale sakralny wymiar 
ogrodu, obok licznie występujących tu kapliczek z postaciami świętych (z pominięciem już 
wyróżnionych, także św. Ojca Pio, św. Barbary, św. Floriana, św. Krzysztofa, św. Jerzego, 
św. Jadwigi, św. Anny) przejawia się także poprzez wydzielenie specjalnego miejsca, gdzie 
odbywają się msze św. i nabożeństwa polowe. 

Na stosunkowo niewielkim obszarze ogrodu zgromadzono i wyeksponowano różne 
elementy przynależne do świata przyrody. Oprócz wielu gatunków drzew, krzewów (np. 
jodły, świerki, cisy, jałowce, limby, metasekwoje, daglezje, miłorzęby, kosodrzewiny, mo-
drzewie, lipy, klony, wierzby, jarzębiny, akacje, tulipanowce, złotokapy, perukowce, magno-
lie itd.) i kwiatów są też mniej spotykane artefakty, jak chociażby głazy narzutowe. Dużą 
popularnością wśród odwiedzających cieszy się ptaszarnia. Przechadzające się dumnie 
pawie i inne gatunki ptactwa ozdobnego są niewątpliwie atrakcją, zwłaszcza dla dzieci. 
Częstymi gośćmi ogrodu botanicznego są uczniowie szkół podstawowych. Na łonie natury 
biorą udział w „żywych” lekcjach przyrody. Nadto poznają treści związane z dziedzictwem 
materialnym i niematerialnym Górnego Śląska. 

Fotografia 5. Kapliczki z figurami świętych patronów  
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 Fotografia 6. Głaz narzutowy w ogrodzie parafialnym w Bujakowie 

Ogród pod względem formalno-organizacyjnym odbiega od specjalistycznych jednostek 
tego typu działających pod opieką określonych instytucji czy stowarzyszeń. Wstęp do ogro-
du jest bezpłatny, można go zwiedzać tylko w soboty i niedziele – od 13.00 aż do zmroku. 
Przy wejściu na tablicy informacyjnej wypisano, jakie zachowania są niepożądane (wpro-
wadzanie psów, rowerów, granie w piłkę, palenie ogniska, grillowanie, zrywanie kwiatów), 
ale też zachęca się odwiedzających do pozdrawiania się dawną formułą „Szczęść Boże”22 
czy zachowania ciszy, „bo w ciszy poznasz piękno Boga”. Aranżacją przestrzeni ogrodu, 
pracami porządkowymi, konserwatorskimi, nasadzeniami zajmuje się niewielkie grono 
osób: miejscowy proboszcz, siostry Służebniczki NMP, kilku mieszkańców Bujakowa, 
którym bliska jest natura. Nie sposób tu spotkać pracowników ochrony dbających o prze-
strzeganie regulaminu zwiedzania. Każdy kawałek tego „zielonego zakątka” jest wyko-
rzystany, odpowiednio zaadaptowany do funkcji, jaką ma pełnić. Styl ogrodu jest trudny 
do jednoznacznego określenia. Nie jest to z pewnością klasyczny ogród botaniczny, ale 
oryginalny przykład zagospodarowania terenu przykościelnego, który swoim nietuzinkowym 
stylem zachęca do jego eksploracji. Przebywając w ogrodzie, ma się nieustanne wrażenie, 
że na każdym kroku przeplata się tu sacrum z profanum. I chyba o takie uczucia chodziło 
i nadal chodzi opiekunom tego miejsca. 

22 Pozdrowienie „Szczęść Boże” nadal jest powszechnie stosowane wśród pracowników kopalń, można je 
zobaczyć przy wejściu do zakładów wydobywczych. 
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Ogród w Bujakowie, mimo że jest coraz bardziej rozpoznawalnym obiektem turystycz-
nym na mapie województwa śląskiego, to niewątpliwie jego słabą stroną jest promocja. 
Ogród nie jest reklamowany ani na billboardach, plakatach, środkach transportu, ani 
w mediach (telewizji, radio)23, jedynie podstawowe informacje o nim umieszczone są na 
portalu turystycznym województwa śląskiego24. Wydaje się jednak, że brak strategii mar-
ketingowych ze strony właściciela obiektu wynika z dbałości o sam ogród. Po pierwsze, 
jest to niewielki, zielony obszar wymagający odpowiedniego traktowania (masowy ruch 
turystyczny nie jest wskazany). Po drugie, znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie 
kościoła i probostwa, co w znacznym stopniu ogranicza jego funkcjonowanie. Po trzecie, 
jak sama nazwa wskazuje, jest ogrodem parafialnym – a więc w zdecydowanej mierze 
adresowanym do mieszkańców Bujakowa. 

Ogród nie doczekał się odpowiedniego oznakowania. Brakuje oznaczników, które nie 
tylko informowałyby o obiekcie, ale wskazywałyby, jak należy do niego dojechać. Turyści 
mogą się do niego dostać transportem publicznym (bezpośrednia komunikacja miejska 
z Mikołowa w kierunku Ornontowic i Orzesza). Przystanek autobusowy znajduje się około 
100 m od obiektu. Większość turystów jednak przyjeżdża do Bujakowa samochodami 
prywatnymi i następnie zostawia je na parkingu parafialnym (niewielkim, mogącym po-
mieścić jedynie kilkanaście pojazdów) usytuowanym nieopodal wejścia na teren ogrodu. 
Przez miejscowość prowadzi droga 925. 

Osoby niepełnosprawne (niewidome, na wózkach inwalidzkich), które chciałyby zwie-
dzić ogród, mogą spotkać się z trudnościami. Ścieżki w wielu miejscach są bardzo wą-
skie, nie sposób poruszać się po nich na wózkach, nadto nie ma oznaczeń w alfabecie 
Braille’a. Lepsza sytuacja dotyczy dostępności niepełnosprawnych do sanktuarium. Sama 
świątynia jest wprawdzie niewielka, ale wejście do niej nie jest „obarczone” pokonaniem 
wcześniej schodów. 

Pozaprzyrodnicze znaczenie ogrodu 

Bujakowski ogród parafialny jest miejscem, w którym przeszłość łączy się z teraźniej-
szością, gdzie oprócz uprawianych tu różnorodnych gatunków roślin znajdują się zabytki 
kultury materialnej (studnia z 1604 roku, krzyż pokutny z 1681 roku, stawiany niegdyś przez 
zabójcę na miejscu zbrodni). Tu także upamiętniono ważne wydarzenia ze współczesności, 
jak np. 700-lecie istnienia miejscowości (na tę okoliczność postawiono kamienny obelisk) 
czy wybór kardynała Josepha Ratzingera na papieża (posadzono sosnę, nazywając ją 
Sosną Benedykta XVI). Jak zatem można sądzić, przestrzeń ta dla mieszkańców Bujakowa 
ma dodatkowy wymiar – symboliczny, jest swego rodzaju lokalnym muzeum, w którym 
wyeksponowano najważniejsze momenty z dziejów ich „małej ojczyzny”. 

Ogród pełni ważną funkcję kulturotwórczą. Kalendarz odbywających się tu imprez, 
zwłaszcza w okresie letnim, jest bardzo bogaty: koncerty muzyczne, występy chórów, 

23 Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja w turystyce, Wyd. Proksenia, Kraków 2010, s. 49–132. 
24 http://www.slaskie.travel/Poi/Pokaz/3776/5763 [13.03.2017]. 
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spotkania poetyckie, plenery malarskie, degustacje kulinarne. Farskie „spotkania z kul-
turą” cieszą się dużą popularnością, nie tylko wśród parafian, ale także mieszkańców 
sąsiednich miejscowości. Rola, jaką parafialny ogród botaniczny pełni w upowszechnianiu 
kultury, nie jest jednak novum, Kościół katolicki bowiem już od średniowiecza miał duże 
znaczenie w tym zakresie25. Nadto każda działająca dzisiaj instytucja, organizacja czy 
stowarzyszenie w swoich programach uwzględnia działalność kulturalną. Uczestnictwo 
w kulturze integruje z drugim człowiekiem (szerzej środowiskiem), pozwala na spędzenie 
czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami, wreszcie rozwija potrzeby kulturalne. 

Malowniczy ogród w Bujakowie jest miejscem chętnie wybieranym na sesje fotograficz-
ne. Zwłaszcza młode pary, w otoczeniu pięknej przyrody, pragną uwiecznić najważniejsze 
wydarzenie w swoim życiu. 

Fotografia 7. Studnia z 1604 roku  Fotografia 8. Obelisk upamiętniający 700-lecie 
Bujakowa

Bujaków – miejsce z jedynym w Polsce sanktuarium 
„ekologicznym” 

W 2000 roku miała miejsce uroczysta koronacja figury Matki Bożej Bujakowskiej, której 
dokonał ks. arcybiskup Damian Zimoń. On też wypowiedział wówczas znamienne słowa: 
„Na uprzemysłowionym Śląsku Matka Boża w Bujakowie będzie patronką środowiska 

25 J. Kargul, Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury. Podręcznik akademicki, Wyd. PWN, Warszawa 
2012, s. 19–23. 
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naturalnego”. Fakt ten spowodował, że w archidiecezji katowickiej powstało nie tylko 
kolejne sanktuarium maryjne26, ale było to pierwsze sanktuarium w Polsce, w którym 
kwestia ochrony środowiska naturalnego – już w tytule nadanym Matce Bożej – została 
podkreślona. Nie można również pominąć innej kwestii, a mianowicie faktu, iż do tej 
pory niewielka miejscowość na Śląsku – kojarzonym wszak z degradacją tutejszego 
środowiska naturalnego, kopalnianymi hałdami, dużym zanieczyszczeniem powietrza, 
gleb i wód – stała się ośrodkiem religijnym, gdzie problem dbałości o przyrodę przyjął 
wymiar również duchowy. Nie wybrano zatem miejsca o nieskazitelnej naturze, ale wręcz 
przeciwnie – kojarzonego z najgorszymi skutkami jej eksploatacji. Bujaków stał się zatem 
centrum religijnej troski o przyrodę w jej różnorodnych aspektach. 

Fotografia 9. Tabliczka przy wejściu do kościoła pw. św. Mikołaja w Bujakowie 

26 „Przez sanktuarium rozumie się kościół lub inne miejsce święte, do którego – za aprobatą ordynariusza miej-
scowego – pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności”. Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 
1230, Kraków 2011. 
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Podsumowanie 

Turystyka przyrodnicza przybiera różnorodne formy. Może zachęcać do podejmowania 
specjalistycznych wypraw w najdalsze zakątki świata, by poznawać naturę w jej czystej, nie-
naruszonej jeszcze postaci albo proponować eksplorowanie najbliższego środowiska przyrod-
niczego, często marginalizowanego i niedocenianego, a które – jak się najczęściej okazuje – 
również ma wiele do zaoferowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że kontakt z naturą, obojętnie 
w jakim kształcie, jest dzisiaj dobrem wielce pożądanym. I niekoniecznie trzeba być znawcą 
przedmiotu, specjalistą w określonych dziedzinach związanych z naukami przyrodniczymi, 
aby pragnąć przebywać na łonie natury, zachwycać się jej pięknem i doceniać jej znaczenie. 

Parafialny ogród botaniczny w Bujakowie jest własnością miejscowego kościoła. Jego 
powstanie to przykład zaangażowania jednej osoby, pasjonata przyrody, który zapragnął, 
aby obszar sąsiadujący z świątynią przemienić w ostoję środowiska naturalnego. Dzieło 
to udało się zrealizować, a kolejni opiekunowie ogrodu z zaangażowaniem je kontynu-
ują. Bezpośrednio z funkcjonowaniem ogrodu związane jest ustanowienie w 2000 roku 
w Bujakowie sanktuarium Matki Bożej Bujakowskiej – patronki środowiska naturalnego. 
To ważne wydarzenie, zważywszy na fakt, że jest to jedyne w Polsce tego typu sanktu-
arium „przyrodnicze”. 

Wyjątkowość malowniczego ogrodu spowodowała, że stał się on rozpoznawalnym 
miejscem w turystyce kulturowo-przyrodniczej na obszarze województwa śląskiego, o czym 
świadczą zarówno informacje o nim na różnych turystycznych portalach internetowych27, 
zachęcające do jego zwiedzania, jak i wzrastający z każdym rokiem ruch turystyczny. 
Ogród ma wielu stałych turystów, przybywających tu w różnych porach roku, aby podzi-
wiać zmieniającą się naturę. Sporym zainteresowaniem cieszy się on wśród uczniów 
szkół podstawowych, którzy wraz z nauczycielami odbywają tu „żywe” lekcje przyrody.
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Streszczenie 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest parafialny ogród botaniczny znajdujący się w jednej 
z miejscowości w województwie śląskim – Bujakowie (dzielnicy Mikołowa). Ogród o powierzchni 
1 ha powstał w latach 70. XX wieku. Pomysłodawcą jego założenia był proboszcz miejscowego 
kościoła pw. św. Mikołaja. Bezpośrednio z funkcjonowaniem ogrodu związane jest ustanowienie 
w 2000 roku w Bujakowie sanktuarium Matki Bożej Bujakowskiej – patronki środowiska naturalne-
go. Dla mieszkańców miejscowości i okolic ogród pełni ważne funkcje (rekreacyjną, edukacyjną, 
ludyczną, kulturotwórczą), jest również rozpoznawalnym miejscem w turystyce przyrodniczej na 
obszarze województwa śląskiego. 

Słowa kluczowe: turystyka, przyroda, ogród botaniczny, Bujaków, sanktuarium maryjne 

Abstract 

The subject of this study is the parochial botanical garden located in one of the towns in the 
Silesian province – Bujakow (a district of Mikolow). The botanical garden covers an area of 1 h 
and it was created in the 70s of 20th century. The idea to create the garden originated from the 
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parish priest of the local St. Nicholas Church. The garden is associated with the establishment 
of the Sanctuary of Our Lady Bujakowska – Patron of the Environment in Bujakow in 2000. For 
the inhabitants of the town and the surrounding area, the garden has important functions (rec-
reational, educational, folk, cultural) and is also a recognizable place in terms of environmental 
tourism in the Silesian region. 

Keywords: tourism, nature, botanical garden, Bujakow, St. Mary’s Sanctuary
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Wstęp

Lata zaborów, a przede wszystkim czas trwania pierwszej wojny światowej spowodo-
wały znaczące pogorszenie stanu zdrowotności narodu polskiego. Swego rodzaju plagą 
były choroby płuc i dolegliwości reumatyczne. Z chwilą odzyskania niepodległości sytu-
acja wymagała radykalnych działań i ogromnych nakładów finansowych. Od początku lat 
20. XX wieku toczyła się w Polsce dyskusja na temat uruchomienia procesu budowy domów 
zdrowotno-wypoczynkowych. Niestety, ani rząd polski, ani poszczególne jego resorty nie 
były w stanie przeznaczyć na ten cel odpowiednich środków finansowych. Poszukiwano 
jednak rozwiązań, które umożliwiłyby przeniesienie kosztów zorganizowania i utrzymania 
tego typu ośrodków bezpośrednio na zainteresowane środowiska zawodowe. Bardzo 
szybko uznano, że najprostszą metodą rozwiązania tego typu problemów będzie zachę-
canie Polaków posiadających stałe dochody do dobrowolnych opodatkowań, w ramach 
wszelkiego rodzaju „inwestycyjnych” towarzystw, stowarzyszeń i fundacji. 

W pierwszym rzędzie frontu walki o zdrowie i godny wypoczynek obywateli znalazły się 
środowiska nauczycielskie. Jednym z nich było Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych (TNSŚiW), powstałe w 1919 roku w Warszawie1. Połączyło ono zorganizo-
wane w 1884 roku we Lwowie Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych (TNSW) i utwo-
rzone w 1905 roku w Warszawie – Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego (SNP)2. 
Nie było to środowisko liczne. W roku 1924 do TNSŚiW należało około 7 tysięcy osób, 
a w roku 1938 – niewiele ponad 5 tysięcy nauczycieli, zrzeszonych w 150–200 kołach3. Do 
roku 1929 TNSŚiW wchodziło w skład Polskiej Konfederacji Pracowników Umysłowych, 

1 Archiwum Akt Nowych (AAN), Zbiór Zespołów Szczątkowych (ZZS), Akta Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
Średnich i Wyższych (TNSŚiW), sygn. 73, teczka 50, Zespół dokumentów obrazujących okoliczności powstania 
TNSŚiW.
2 Ibidem, teczka 51, Zespól dokumentów obrazujących proces zjednoczenia TNSW i SNP, między innymi 
protokoły z posiedzeń zarządów oddziałów i kół regionalnych.
3 Ibidem, teczka 223, Zestawienie liczbowe przynależności do TNSŚiW w latach 1921–1938.
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a w kolejnych latach – Ogólnego Zrzeszenia Związków i Stowarzyszeń Pracowników 
Państwowych Rzeczpospolitej Polskiej. Od roku 1931 powszechnie używano skrótu: 
T.N.S.W., nauczyciele szkół średnich „przeszli” bowiem do Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego. Zgodnie ze statutem T.N.S.W. jednym z jego głównych zadań było „budowanie 
i prowadzenie domów wypoczynkowych dla swoich członków i młodzieży szkół średnich”4. 
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowania okoliczności, uwarunkowań i efektów 
pracy nauczycieli szkół średnich i wyższych na rzecz tworzenia w okresie międzywojennym 
domów turystyczno-wypoczynkowych. Jest to problematyka dotycząca również pięknego 
przykładu patriotyzmu społeczności nauczycielskiej, wspierającej wysiłki państwa polskiego 
w dziele budowy infrastruktury turystyczno-zdrowotnej. Do przygotowania opracowania 
wykorzystano dokumenty archiwalne przechowywane w stołecznym Archiwum Akt Nowych, 
informacje i artykuły publikowane w latach 1925–1939 w „Przeglądzie Pedagogicznym” 
oraz ukazujące się w okresie międzywojennym materiały akcydensowe. 

Sprawa budowy lub kupienia sanatorium (względnie ośrodka wypoczynkowego) na 
potrzeby członków TNSŚiW i ich rodzin po raz pierwszy pojawiła się w grudniu 1924 roku. 
Obradujące kilka miesięcy później walne zgromadzenie tej organizacji podjęło 19 kwietnia 
1925 roku uchwałę o opodatkowaniu na ten cel każdego nauczyciela „szkół średnich i wyż-
szych” kwotą równą 0,5% miesięcznych poborów. W tym czasie nawiązano też kontakty 
z Dyrekcją Lasów Państwowych z zamiarem pozyskania na preferencyjnych warunkach 
atrakcyjnej parceli, nadającej się do zbudowania na niej ośrodka wypoczynkowego. Po 
kilkutygodniowych „poszukiwaniach” wybór padł na nadleśnictwo Hel, gdzie proponowano 
towarzystwu wydzierżawienie działki o powierzchni 6 tysięcy m2, usytuowanej w okaza-
łym lesie iglastym, w odległości 1000 m od Bałtyku. Umowę w tej sprawie z Dyrekcją 
Lasów Państwowych podpisano 4 marca 1926 roku w Toruniu. Na mocy tego dokumentu 
Zarząd Główny TNSŚiW mógł dzierżawić działkę przez 30 lat. W tym czasie należało 
wznieść tu swoje sanatorium lub dom wypoczynkowy, a następnie przedłużać umowę 
o kolejne lata. Roczny czynsz dzierżawny ustalono na kwotę 750 zł. Zgodnie z zapisami 
zawartym w podpisanym kontrakcie Zarząd Główny (ZG) zobowiązał się pozyskany teren 
stosownie ogrodzić i oznakować5. Mimo podpisanej umowy towarzystwo nie zamierzało 
w „natychmiastowym trybie” rozpoczynać realizacji „nadmorskiej” inwestycji. W tym czasie 
bowiem dominowało wśród nauczycieli przekonanie, że sanatorium lub dom wypoczyn-
kowy w pierwszej kolejności powinien być „zorganizowany” w bardzo modnym wówczas 
Zakopanem. W takiej sytuacji jesienią 1926 roku Zarząd Główny skierował do zimowej 
stolicy Polski swego przedstawiciela, z zadaniem dokonania stosownego rozpoznania 
co do możliwości zakupienia w tej miejscowości działki, na której można byłoby rozpo-
cząć realizację inwestycji6. Niestety, po rekonesansie okazało się, że towarzystwo – na 

4 Ibidem, teczka 232, Statut T.N.S.W., Warszawa 1931.
5 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 227, Kontrakt dzierżawy działki na Helu spisany 4.03.1926 roku 
w Toruniu, między ZG TNSŚiW a Dyrekcją Lasów Państwowych.
6 Komunikaty Zarządu Głównego. Posiedzenie Wydziału w dniu 20 grudnia 1926 roku, „Przegląd Pedagogiczny” 
1927, nr 1, s. 17.
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razie – ze względów finansowych (drożyzna) nie może podjąć się uruchomienia procesu 
budowy tam własnego ośrodka. W takich okolicznościach kolejne walne zgromadzenie, 
zorganizowane wiosną 1927 roku podjęło decyzję o podniesieniu „dobrowolnych” na ten 
cel składek do wysokości 1 zł 80 gr miesięcznie, płatnych w każdym roku przez 10 do-
wolnie wybranych miesięcy. W tym czasie na koncie „inwestycyjnym” towarzystwa było 
zebranych 78 tysięcy zł7. 

W międzyczasie trwały dyskusje na temat lokalizacji sanatorium lub domu wypoczynko-
wego w innej atrakcyjnej turystycznie miejscowości. Na jednym z posiedzeń kierownictwa 
towarzystwa zgłoszono inicjatywę budowy własnego ośrodka w… Warszawie. Kolejna 
propozycja wiązała się z Krynicą, dokąd wysłano nawet swojego przedstawiciela w celu 
„rozpoznania terenu”8. Wreszcie postanowiono zamieścić w jednej z ogólnopolskich gazet 
ogłoszenie o zamiarze kupna przez towarzystwo nauczycielskie „w Zakopanem, Krynicy 
lub innej podgórskiej miejscowości willi lub placu pod budowę domu wypoczynkowego”9. 
Pod adres kierownictwa napłynęło wiele ofert, ale ostateczna decyzja co do lokalizacji 
ośrodka nie została podjęta. A to dlatego, że pod koniec 1927 roku w środowisku nauczy-
cielskim zaczęła przeważać opinia, iż jego ośrodek powinien jednak powstać „gdzieś nad 
morzem”10. Był to już okres, kiedy rozpoczęto budowę Gdyni, a problematyka promocji 
turystyczno-politycznej „Polskiego Morza” była wszechobecna we wszystkich polskich 
środkach masowego przekazu. Nic też dziwnego, że w pewnym momencie „przypomniano” 
sobie o dzierżawionej działce na Helu.

Jantarowa Checza na Helu 

Biorąc pod uwagę ostatecznie skrystalizowaną opinię środowiska nauczycielskiego, 
20 października 1927 roku, na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego pojawiła się 
sugestia części jego członków, że pierwszy nauczycielski dom wypoczynkowy powinien być 
wzniesiony na Helu. W tym celu skierowano na Pomorze Stefana Kwiatkowskiego, ówcze-
snego członka ZG, aby podjął stosowne pertraktacje z władzami tego regionu, w sprawie 
możliwości rozpoczęcia na dzierżawionej, nadmorskiej parceli budowy nauczycielskiego 
ośrodka wypoczynkowego11. S. Kwiatkowski powrócił do Warszawy i 3 listo pada 1926 
roku złożył członkom ZG stosowne sprawozdanie12. Wynikało z niego, że nauczyciele 
przy realizacji inwestycji mogą liczyć na pomoc zarówno miejscowych władz cywilnych, 
jak i wojskowych13. Na kolejnym posiedzeniu ZG, zorganizowanym 16 listopada 1927 

7 Uchwały Zarządu Głównego, „Przegląd Pedagogiczny” 1927, nr 8, s. 203.
8 Komunikaty Zarządu Głównego, „Przegląd Pedagogiczny” 1927, nr 22–23, s. 537.
9 Komunikaty Zarządu Głównego, „Przegląd Pedagogiczny” 1927, nr 26, s. 617.
10 Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego w dniu 13.09.1927 roku, „Przegląd Pedagogiczny” 1927, nr 27, 
s. 715.
11 Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego w dniu 20.10.1927 roku, „Przegląd Pedagogiczny” 1927, nr 31, 
s. 741.
12 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 229, Sprawozdanie z delegacji do Gdyni 31.10–1.11.1927 r. Stefana 
Kwiatkowskiego.
13 Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego w dniu 3.11.1927 roku, „Przegląd Pedagogiczny” 1927, nr 32, 
s. 785.
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roku zapadła ostateczna decyzja, że pierwszy nauczycielski dom wypoczynkowy zostanie 
wzniesiony na Helu, a funkcje koordynacyjno-nadzorcze w tym zakresie pełnić będzie 
Wydział do Spraw Samopomocy14. Problematyce „inwestycyjnej” w całości poświęcone 
było posiedzenie Prezydium ZG w dniach 7–8 stycznia 1928 roku15. W lutym 1928 roku 
zaakceptowany został projekt budynku, przygotowany przez dość znanego wówczas 
architekta z Warszawy – Adama Kuncewicza16. Zakładał on zbudowanie modernistycz-
nego, częściowo dwupiętrowego budynku, na planie prostokąta (45,8 m × 14,35 m), 
z wykorzystaniem tzw. systemu hotelowego (środkiem „biegnie” korytarz, a z niego po 
obu stronach są wejścia do poszczególnych pokoi). Część frontową ozdabiały trzy płyt-
kie, symetrycznie rozmieszczone ryzality, z których środkowy akcentował oś budynku, 
gdzie umieszczona była klatka schodowa. Z obu stron budowlę „zamykały” dwupiętrowe 
kwadratowe konstrukcje przypominające wieże, połączone prostym, zamieszkiwanym 
poddaszem. Z parteru – gdzie między innymi mieściła się obszerna jadalnia z zapleczem 
kuchennym, biblioteka, czytelnia i pokoje „klubowe” – można było bezpośrednio wejść na 
przeszklone werandy, umieszczone na obu flankach obiektu. 

Główna część mieszkalna znajdowała się na pierwszym piętrze, gdzie usytuowanych 
było 19 pokoi, przeważnie o powierzchni 16 lub 26 m2. Na drugim piętrze i na poddaszu 
oprócz pokoi gościnnych mieściły się też: pralnia, suszarnia i pomieszczenia gospodar-
cze17. Ogółem budynek miał dysponować 52 pomieszczeniami, a jego kubatura wynosiła 
4 497 m3. W jednym czasie mogło w nim mieszkać około 100 osób. Niestety, od początku 
zakładano, że budowany dom wypoczynkowy będzie wykorzystywany głównie w okre-
sie letnim, to jest od 1 lipca do 31 sierpnia18. Wstępny kosztorys inwestycji zamykał się 
w kwocie 308 251 zł. Do realizacji inwestycji wybrano przedsiębiorstwo budowlane inż. 
Jana Karola Mikulskiego z Gdyni19. Pierwsze prace przygotowawcze rozpoczęto w kwiet-
niu 1928 roku. Pierwszy wpis w Dzienniku Budowy pochodzi z 24 lipca 1928 r., kiedy to 
rozładowano dwa wagony cegły i zaczęto wznosić fundamenty, których łączna długość 
wynosiła 156 m20. Kiedy na początku listopada 1928 roku budowę odwiedził wysłannik 
„Przeglądu Pedagogicznego”, w swojej korespondencji napisał: 

Rozpoczęty na wiosnę br. dom T.N.S.W. na Helu doprowadzony został przed zimą 
pod dach, nadto ukończono w tych dniach tynki zewnętrzne. Kto był na Helu i odnalazł 

14 Komunikaty Zarządu Głównego. Posiedzenie Wydziału w dniu 16.11.1927, „Przegląd Pedagogiczny” 1927, 
nr 35, s. 834.
15 Komunikaty Zarządu Głównego. Posiedzenie Wydziału w dniach 7–8.01.1928, „Przegląd Pedagogiczny” 1928, 
nr 2, s. 41.
16 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 229, W pierwszej wersji A. Kuncewicz przedstawił „Szkic zabudo-
wania Domu Wypoczynkowego na Helu”. Ujmował on 5 budynków „ustawionych” w układzie „leżącej” litery „U”, 
z kortem tenisowym pośrodku.
17 Ibidem, teczka 238, Projekt Sanatorium T.N.S.W. na Helu.
18 Komunikaty Zarządu Głównego. Posiedzenie Wydziału w dniu 15.02.1928, „Przegląd Pedagogiczny” 1928, 
nr 8, s. 183.
19 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 229, Kosztorys dla ZG T.N.S.W. z dnia 6.03.1928 r. sporządzony 
przez J. Mikulskiego.
20 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 237, Dziennik Budowy Sanatorium na Helu 1928–1930.



Domy turystyczno-wypoczynkowe towarzystwa nauczycieli szkół średnich i wyższych… 111

naszą parcelę i dom, musi być mile uderzony pięknym położeniem w jakim się ów 
dom znajduje. Od morza dzieli go zaledwie kilkaset kroków. Parcela dotyka bezpo-
średnio diuny, za nią plaża z widokiem na Zatokę Pucką, u jej wylotu. W dali majaczą 
niewyraźne ślady wybrzeża Gdańskiego, jak na wielkim morzu z drugiej strony Helu. 
Po lewej stronie widać w dali zabudowania wsi Helu i portu.

Dom helski T.N.S.W. leży zaledwie o 10 minut drogi od stacji kolejowej, w pięknym 
lesie, osłaniającym go od wszystkich stron od wiatrów. Wspaniałe żywiczne powietrze, 
obfita roślinność, cisza, spokój, łagodny szum morza – oto pierwsze wrażenie. Do wsi 
Helu jest stąd 20 minut drogi, ładną aleją przez nową kolonię rybacką, którą buduje 
Ministerstwo Rolnictwa. Stanowić ją będzie kilkadziesiąt rozrzuconych zgrabnych 
i czystych domków rybackich.

Wewnętrzny rozkład domu jest bardzo wygodny. Szeroki, widny korytarz, zgrabne, 
obszerne pokoje, na dole wielka sala jadalna, dwie oszklone werandy. Na każdym 
piętrze projektowany jest pokoik do gotowania, gdzie każdy z letników mógłby sobie na 
własnej naftowej lub spirytusowej maszynce ugotować herbatę lub zagrzać jedzenie. 
W każdym pokoju urządzona będzie umywalnia z bieżącą wodą. Ponieważ wieś Hel 
posiada elektrownię, do domu doprowadzona będzie instalacja elektryczna. Roboty 
(kanalizacyjne, stolarskie, malarskie i inne) wznowione będą wczesną wiosną i pro-
wadzone będą w takim tempie, aby przed latem dom był całkowicie wykończony21.

Niestety, mimo optymistycznych zapowiedzi rychłego zakończenia budowy, kilka 
tygodni później inwestycja została praktycznie wstrzymana22. Po prostu – wykorzystane 
zostały wszystkie przeznaczone na ten cel środki finansowe23. W takich okolicznościach 
na posiedzeniu ZG w dniu 12 grudnia 1928 roku podjęto decyzję o zwróceniu się do 
jednego z banków o udzielenie pożyczki w kwocie 100 tysięcy zł24. Skierowano też ko-
lejną odezwę do członków nauczycielskiego związku25. W tym czasie w dalszym ciągu 
mocno wierzono, że uda się ośrodek otworzyć w planowanym terminie 1 lipca 1929 
roku26. W maju 1929 roku na szczeblu ZG powołano nawet specjalną komisję, która 
miała opracować cennik i regulamin pobytu w helskim domu wypoczynkowym27. W tym 
samym czasie ogłoszono też konkurs na nazwę wznoszonego ośrodka. Miał on trwać do 
10 czerwca 1929 roku, a mogli w nim uczestniczyć tylko członkowie T.N.S.W. Zgodnie 
z regulaminem konkursu:

21 X, Dom T.N.S.W. na Helu, „Przegląd Pedagogiczny” 1928, nr 32, s. 792.
22 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 236, Rachunek i pismo J. Mikulskiego do ZG z dnia 25 września 
1929 r., informujące o wstrzymaniu budowy.
23 Komunikaty Zarządu Głównego. Posiedzenie Wydziału w dniu 17–18.11.1928, „Przegląd Pedagogiczny” 1928, 
nr 33, s. 816.
24 Komunikaty Zarządu Głównego T.N.S.W., Posiedzenie Wydziału w dniu 12.12.1928, „Przegląd Pedagogiczny” 
1929, nr 1, s. 23.
25 Archiwum Związku Nauczycielstwa Polskiego, Akta Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Średnich, 
teczka 27, Odezwa z dnia 18 grudnia 1928 r., w sprawie przekazywania środków finansowych na dokończenie 
rozpoczętej budowy. 
26 Komunikaty Zarządu Głównego. Posiedzenie Wydziału w dniu 24.04.1929, „Przegląd Pedagogiczny” 1929, 
nr 17, s. 417.
27 Komunikaty Zarządu Głównego. Posiedzenie Wydziału w dniu 22.05.1929, „Przegląd Pedagogiczny” 1929, 
nr 20, s. 485.
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a) Nazwa ośrodka musiała zawierać w sobie określenie jego celu, charakter 
i przeznaczenie.

b) Pierwszeństwo miały mieć nazwy wywodzące się z gwary kaszubskiej oraz 
mające związek z morzem polskim28. 

Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt propozycji. Sąd konkursowy Prezydium ZG wybrał 
nazwę „Jantarowa Checza”, a jej autor (Kazimierz Misson z Brzeska) w nagrodę mógł 
nieodpłatnie spędzić 30 dni tuż po otwarciu helskiego ośrodka29. Ale mimo wybrania nazwy 
na otwarcie domu wypoczynkowego trzeba było jeszcze trochę poczekać. Okazało się 
bowiem, że w dobie szalejącego kryzysu gospodarczego uzyskanie kredytu bankowego nie 
było takie proste. W sierpniu 1929 roku było już powszechnie wiadomo, że oczekiwanego 
kredytu towarzystwo nauczycielskie nie uzyska30. W takiej sytuacji ZG na swoim posie-
dzeniu w dniu 13 listopada 1929 roku postanowił zaciągnąć wśród swoich członków tzw. 
pożyczkę wewnętrzną, na kwotę 100 tysięcy zł. Miała ona przebiegać pod hasłem „Sami 
sobie”31. Na początku grudnia 1929 roku w „Przeglądzie Pedagogicznym” zamieszczone 
zostały jej warunki. Wynika z nich, że stuzłotowe udziały miały być wpłacane od 1 stycznia 
do 31 maja 1930 roku, z rocznym oprocentowaniem wynoszącym 12%. Pożyczki miały 
być stopniowo spłacane do końca 1935 roku. Kolejność spłat miała być ustalana drogą 
losowania. Pożyczkodawcy i członkowie ich rodzin mieli mieć pierwszeństwo przy otrzy-
mywaniu miejsc pobytu w Jantarowej Checzy32.

Na początku 1930 roku w tygodniku nauczycielskim napisano: 

Wewnętrzna pożyczka na wykończenie naszego domu na Helu spotkała się z bardzo 
życzliwym przyjęciem. […] Wobec tego na nowo uruchomiono prace budowlane przy 
„Jantarowej Checzy”. W najbliższych dniach rozpoczną się roboty kanalizacyjne. 
Roboty prowadzone będą w takim tempie, aby przed wakacjami dom wykończyć 
i oddać do użytku członkom na sezon letni33. 

Rzeczywiście – już do końca lutego 1930 wpłacono ponad 60 tysięcy zł34. To pozwoliło 
od marca zatrudnić na budowie kolejnego podwykonawcę – firmę Józefa Buczkowskiego 
z Gdyni35, do realizacji prac wodno-kanalizacyjnych36. Z kosztorysu sporządzonego 28 maja 

28 Konkurs T.N.S.W. na nazwę domu wypoczynkowego na Helu, „Przegląd Pedagogiczny” 1929, nr 19, s. 461.
29 Komunikaty Zarządu Głównego. Posiedzenie Wydziału w dniu 19.06.1929, „Przegląd Pedagogiczny” 1929, 
nr 22, s. 526.
30 Komunikaty Zarządu Głównego. Posiedzenie Wydziału w dniu 30.10.1929, „Przegląd Pedagogiczny” 1929, 
nr 31, s. 735.
31 Sami sobie, „Przegląd Pedagogiczny” 1929, nr 33, s. 795.
32 Warunki wewnętrznej pożyczki na wykończenie domu T.N.S.W. na Helu, „Przegląd Pedagogiczny” 1929, nr 33, 
s. 795.
33 Budujemy „Jantarową Checzę”, „Przegląd Pedagogiczny” 1930, nr 1, s. 19.
34 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 207, Zestawienie wpłat w ramach pożyczki wewnętrznej do 28 
lutego 1930 r.
35 Komunikaty Zarządu Głównego. Posiedzenie Wydziału w dniu 12.03.1930, „Przegląd Pedagogiczny” 1930, 
nr 11, s. 270.
36 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 236, Umowa ZG z firmą J. Buczkowskiego na wykonanie robót 
komunalno- wodociągowych.
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1930 roku wynika, że ZG postanowił obok głównego obiektu zbudować studnię i niewielki 
budynek gospodarczy, w którym planowano umieścić między innymi pralnię i magazyny37. 

W tym czasie zdawano sobie sprawę z tego, że pełne uruchomienie z dniem 1 lipca 
1930 roku domu wypoczynkowego jest niemożliwe. Starano się natomiast dla wczaso-
wiczów przygotować chociaż część pokoi umieszczonych na parterze. W czerwcu 1930 
roku zaczęto do nich wstawiać pierwsze meble38. Zakupiono też 7 zestawów szachowych, 
patefon, 4 talie kart i „chińczyka”39. Zgłoszenia na korzystanie z ośrodka na Helu należało 
kierować pod adres ZG, znajdujący się przy ul Brackiej 18 w Warszawie40. Prowadzenie 
stołówki na Helu ZG zgodził się powierzyć Jadwidze Tokarskiej z Warszawy, która obie-
cywała zatrudnić 10-osobowy personel, łącznie z pokojówkami. Na rzecz służby każdy 
gość miał przekazywać 25 gr dziennie41.

W lipcu i sierpniu 1930 roku w wykończonych pokojach parterowych mieszkało 85 osób. 
Czysty zysk z tego tytułu wyniósł 2333 zł42. Dzienny koszt zakwaterowania wahał się w gra-
nicach od 2,5 do 4,5 zł, w zależności od wielkości zajmowanego pokoju. Koszty wyżywienia 
kształtowały się dziennie na poziomie 6 zł43. Przy czym korzystanie z zorganizowanego 
sytemu wyżywienia nie było obowiązkowe. Można też było korzystać z czynnej już w tym 
czasie biblioteki i przylegającej do niej czytelni44. W tym czasie do towarzystwa należało 
6731 osób45. Ze sprawozdania rachunkowego za rok 1930 wynika, że na potrzeby Helu 
wydano już łącznie 230.851 zł, a ze składek członkowskich w okresie sprawozdawczym 
uzyskano kwotę 14 832 zł46.

W lutym 1931 roku nauczycielski dom wypoczynkowy był już w 100 procentach przygo-
towany do eksploatacji. Między innymi założono instalację elektryczną z wykorzystaniem 
agregatu prądotwórczego i urządzenia podgrzewające wodę. Wraz z nastaniem wiosny cały 
teren ogrodzono siatką drucianą, a przy sąsiadujących z ośrodkiem alejkach zamontowano 
kilkanaście ławek. Ustalono też, że wszelkie opłaty dla gości ośrodka będą identyczne jak 
w roku poprzednim. Do cen posiłków oraz opłat za pokój i pościel planowano doliczać 10% 
na pokrywanie kosztów energii elektrycznej i utrzymanie służby47. Podobnie jak w roku 
poprzednim obiekt był czynny od 1 lipca do 31 sierpnia. Przeciętnie z jego „usług” w lipcu 
1931 roku korzystało 94 osoby, a w sierpniu – 82 wczasowiczów. Obliczono też, że pobyt 
powyżej 2 tygodni „zaliczyły” 92 rodziny, a do 14 dni – około 50 osób. Z ramienia ZG 

37 Ibidem, teczka 228, Korespondencja Domu Wypoczynkowego i Sanatorium na Helu 1927–1931, Kosztorys 
dla Zarządu Towarzystwa Nauczycieli na Helu z dnia 28.05.1920 r.
38 Komunikaty Zarządu Głównego T.N.S.W., Posiedzenie Wydziału w dniu 16.05.1930, „Przegląd Pedagogiczny” 
1930, nr 18, s. 417.
39 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 230, Inwentarz „Jantarowej Checzy” na Helu.
40 Komunikaty Zarządu Głównego. Posiedzenie Wydziału w dniu 4.06.1930, „Przegląd Pedagogiczny” 1930, 
nr 21, s. 493.
41 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 233, Pismo Jadwigi Tokarskiej do ZG z dnia 2.06.1930 roku.
42 Samopomoc materialna T.N.S.W., „Jantarowa Checza” na Helu, „Przegląd Pedagogiczny” 1930, nr 14, s. 60.
43 Dom wypoczynkowy T.N.S.W. na Helu, „Przegląd Pedagogiczny” 1930, nr 19, s. 417.
44 Dom wypoczynkowy T.N.S.W. Jantarowa Checza na Helu, „Przegląd Pedagogiczny” 1930, nr 26, s. 595.
45 Stan organizacyjny T.N.S.W. na dzień 1 marca 1930 roku, „Przegląd Pedagogiczny” 1930, nr 14, s. 89.
46 Sprawozdanie rachunkowe ZG T.N.S.W. za rok 1930, „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 12, s. 100.
47 Jantarowa Checza, „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 4, s. 101.
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w lipcu gośćmi opiekował się Stefan Kwiatkowski, a w sierpniu – Henryk Sieciński. Funkcję 
kierownika administracyjno-gospodarczego pełniła Maria Ziembińska48.

Rok 1931 był bardzo trudny dla środowiska pedagogicznego, a to głównie dlatego, 
że w wyniku wciąż dokuczającego kryzysu ekonomicznego nauczycielom dość rady-
kalnie zmniejszono wynagrodzenie. W efekcie w czerwcu około 40% „zapisów” na po-
byt w Jantarowej Checzy zostało cofniętych. W takiej sytuacji ZG podjął decyzję, że 
z ośrodka helskiego mogły korzystać – za nieco wyższymi opłatami – także osoby spoza 
środowiska nauczycielskiego. Łączny dochód z Jantarowej Checzy wyniósł 11 127 zł49. 
Wpłaty członkowskie za rok 1931 wyniosły 27 242 zł, a wartość domu wypoczynkowego 
oszacowano na 242 555 zł. Łącznie helski ośrodek z wszelkimi ruchomościami i terenem 
wyceniono na 332 812 zł50.

W roku 1932 ZG starał się w swojej działalności uwzględniać fakt pogarszających się 
warunków życia nauczycieli. Między innymi cenę całodziennego wyżywienia w Jantarowej 
Checzy zmniejszono do 4 zł, a koszty całodobowego zakwaterowania ustalono na 2–4 zł51.

Najwięcej gości na wakacyjny wypoczynek do helskiego ośrodka przyjechało z Po-
znania, Gniezna, Krakowa, Lwowa i Częstochowy52. Sporo też organizowano wycieczek 
turystycznych, między innymi do budującej się Gdyni i Gdańska53. Ze sprawozdania za 
1932 rok wynika, że w lipcu i sierpniu z nadmorskiego wypoczynku skorzystało prawie 
200 osób, czysty dochód z ośrodka zamknął się w kwocie 7 122 zł54.

Pierwsze tygodnie 1933 roku to początek końca Jantarowej Checzy jako domu wy-
poczynkowego nauczycieli. W tym czasie dość intensywnie realizowano już rządowy 
program „militaryzacji” Helu i przystosowania go do obrony na wypadek wojny55. 16 lutego 
1933 roku zależny od kierownictwa marynarki wojennej Okręgowy Urząd Budownictwa 
wysłał pod adres ZG zawiadomienie, z którego wynikało, że Jantarowa Checza musi być 
w najbliższym czasie wykupiona przez ministerstwo spraw wojskowych i służyć celom 
obronnym56. Dokument był analizowany podczas posiedzenia ZG w dniu 23 lutego 1933 
roku. Gremium zdecydowało, że podjęte zostaną działania, aby dom wypoczynkowy 
został wojsku sprzedany dopiero po sezonie wakacyjnym57. W kolejnych tygodniach 
w „Przeglądzie Pedagogicznym” – podobnie jak w latach poprzednich – zamieszczane 
były artykuły informujące o warunkach funkcjonowania helskiego domu wypoczynkowego 

48 „Jantarowa Checza” w sezonie letnim 1931 roku, „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 28, s. 627.
49 „Jantarowa Checza” na Helu, „Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 9–10, s. 39–40.
50 Sprawozdanie rachunkowe ZG T.N.S.W. za rok 1931, „Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 9–10, s. 69–70.
51 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 234, Cennik opłat w „Jantarowej Checzy” w 1932 roku.
52 Sezon letni w „Jantarowej Checzy” na Helu, „Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 25, s. 507.
53 „Jantarowa Checza” na Helu, „Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 37, s. 755.
54 Sprawozdanie rachunkowe za 1932 rok, „Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 34, s. 760.
55 T. Bieniek, Organizacja i realizacja taktycznej rozbudowy Półwyspu Helskiego, „Helska Bliza” 2001, nr 20, 
s. 21 i 22.
56 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 235, Pismo Okręgowego Urzędu Budownictwa Wybrzeża Morskiego 
do ZG T.N.S.W. z dnia 16 lutego 1933 r. 
57 Komunikaty Zarządu Głównego. Posiedzenie Wydziału w dniu 23.02.1933 r., „Przegląd Pedagogiczny” 1933, 
nr 10, s. 125.
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w lipcu i sierpniu 1933 roku58. W efekcie nauczyciele wysyłali do ZG liczne „zamówienia” na 
pobyt w Jantarowej Checzy, mimo że na realizację ich oczekiwań szanse malały z każdym 
tygodniem59. Marynarka wojenna bowiem bardzo zdecydowanie żądała spełnienia swoich 
„postulatów”. Między innymi już pod koniec lutego 1933 roku z kierownictwa MW do ZG 
wpłynęło pismo, w którym jasno napisano, że „nie ma zgody na wykorzystywanie ośrodka 
w 1933 roku”60. W innym dokumencie z 17 maja stwierdzono: „Kierownictwo MW zmuszo-
ne jest w interesie obronności państwa dążyć wszelkimi dozwolonymi sposobami do jak 
najszybszego zajęcia wskazanego budynku”61. W takiej sytuacji władzom towarzystwa nie 
pozostało nic innego, jak wynegocjowanie jak najlepszych warunków przekazania obiektu.

W czerwcu w domu wypoczynkowym pojawiła się komisja wojskowa, która nauczyciel-
ski obiekt wyceniła na 180 tysięcy zł. Przy okazji – poleciła umieścić na słupie przy budynku 
tablicę z napisem: „Teren wojskowy. Chodzenie po plaży i lesie surowo wzbronione”. Mimo 
dużej presji wojskowych nauczyciele żądali za swój obiekt kwoty 332 tysięcy zł62. W takiej 
sytuacji marynarka wojenna zaproponowała nauczycielom „dodatkowo” 10.000 m2 terenu, 
położonego w nadmorskim Hallerowie (dzisiejsze Władysławowo), na którym można było 
zbudować „nową” Jantarową Checzę. Zarząd Główny odrzucił tę propozycję63. Po kolejnej 
turze negocjacji ostateczną cenę sprzedaży ustalono na kwotę 217 tysięcy zł. Dodatkowo 
wojskowi zgodzili się zapłacić 5 tysięcy „odszkodowania” z tytułu „straconego” letniego 
sezonu wypoczynkowego w 1933 roku. Kontrakt w tej sprawie został spisany 11 paź-
dziernika 1933 roku w Gdyni64. W takich okolicznościach Jantarowa Checza przestała 
być własnością nauczycieli i miała służyć marynarce wojennej. Na początku 1934 roku 
wprowadził się do niej oddział wartowniczy (86 osób) 1 Morskiego Dywizjonu Przeciw-
lotniczego. W październiku 1936 roku w dawnej Jantarowej Checzy ulokowano Szkołę 
Podoficerską Artylerii Przeciwlotniczej65.

Dom wypoczynkowy T.N.S.W. w Orłowie Morskim

Tuż po sprzedaży Jantarowej Checzy kierownictwo T.N.S.W. podjęło pilne stara-
nia zmierzające do kupienia „zastępczego”, nadmorskiego obiektu, nadającego się na 
letni wypoczynek. Po kilkutygodniowych „poszukiwaniach” zdecydowano się przejąć 
XVIII-wieczny, barokowo-rokokowy – w XIX wieku przebudowany na neogotycki66 – zamek 

58 Sezon letni w „Jantarowej Checzy”, „Przegląd Pedagogiczny” 1933, nr 15–16, s. 168.
59 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 228, w teczce tej znajduje się ponad 20 zaakceptowanych podań.
60 Ibidem, teczka 235, Pismo Okręgowego Urzędu Budownictwa Wybrzeża Morskiego do ZG T.N.S.W. z dnia 
20 lutego 1933 r.
61 Ibidem, Pismo Kierownictwa MW do ZG T.N.S.W. z dnia 17 maja 1933 r.
62 Ibidem, Sprawozdanie z pertraktacji przeprowadzonej z Kierownictwem Marynarki Wojennej w sprawie sprze-
daży Jantarowej Checzy i spraw związanych z organizacją sezony letniego w 1933 roku”, 10.07.1933 r.
63 Ibidem, Protokół spisany 21 lipca 1933 roku w Biurze Szefa Budownictwa Wybrzeża Morskiego w sprawie 
omówienia warunków kupna – sprzedaży na rzecz Marynarki Wojennej Jantarowej Checzy. 
64 Ibidem, Kontrakt kupna – sprzedaży Jantarowej Checzy z dnia 11.10.1933 roku.
65 Z. Wojciechowski, Obiekty militarne Półwyspu Helskiego w latach 1920–2006, „Zeszyty Akademii Marynarki 
Wojennej” 2010, nr 4. 
66 T. Rembalski, Gdynia i jej dzielnice przed powstaniem miasta (XIII–XX wiek), Gdynia 2011, s. 95.
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we wsi Kack Mały, wkrótce włączonej do Orłowa Morskiego (dziś jest to dzielnica Gdyni, 
ul. Folwarczna 2). Jednopiętrowy, podpiwniczony, z zamieszkiwanym poddaszem obiekt 
wykorzystywany był dotychczas jako prywatny pensjonat. Łącznie znajdowało się w nim 
30 pokoi, z których 24 pełniło funkcję pomieszczeń mieszkalnych. Budynek znajdował się 
w odległości 400 m od stacji kolejowej i 800 m od brzegu morskiego67. Ważną atrakcją 
zamku był też otaczający go park angielski o powierzchni 53 000 m2. 

Pierwsze negocjacje w sprawie nabycia zamku zostały podjęte w grudniu 1933 roku. 
Jego właścicielem był wówczas Juliusz Jewelowski, członek Senatu Wolnego Miasta 
Gdańska68. Cenę sprzedaży ustalono na 170 tysięcy zł. Akt notarialny podpisano 19 lu-
tego 1934 roku69. Tydzień później rozpoczął się remont budynku trwający do końca maja 
1934 roku. Większej modernizacji wymagała zachodnia część budynku, która od dłuż-
szego czasu nie była wykorzystywana. Jak napisano w jednym z artykułów: „Połowa 
(zachodnia) domu została przebudowana na system korytarzowy, w drugiej połowie domu 
również założono instalację wodociągowo-kanalizacyjną i elektryczną”70. W wyniku prze-
prowadzonych prac inwestycyjnych budynek został podłączony do elektrowni w Gdyni, 
a w każdym pokoju była zarówno zimna, jak i ciepła woda. Swego rodzaju niedogodnością 
było „ogrzewanie piecowe”, które w głównej mierze powodowało, że budynek mógł być 
wykorzystywany tylko w okresie letnim. 

Przeprowadzona modernizacja, wraz z wyposażeniem, pochłonęła kwotę prawie 
25000 zł. Na gości czekały pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe, w których łącznie mogło 
zamieszkać około 80 osób. Stosowne dokumenty na pobyt w ośrodku należało składać – 
podobnie jak w przypadku Jantarowej Checzy – do ZG przy ul. Brackiej w Warszawie. Pokój 
jednoosobowy z pościelą miał kosztować 2,5 zł dziennie. Miejsce w pokoju dwuosobowym 
kosztowało 2 zł, a w trzyosobowym – 1,6 zł. Koszty całodziennego wyżywienia ustalono 
na 3,7 zł, przy czym obowiązkowe było tylko śniadanie71.

Pierwsi goście przybyli do domu wypoczynkowego w połowie czerwca 1934 roku. 
Ośrodek był czynny do końca sierpnia i przyniósł dochód w wysokości 3893 zł72. We 
wszystkich relacjach podkreślano, że w miesiącach wakacyjnych obiekt był wykorzystany 
w 100 procentach, a dominujący czas pobytu wyniósł dwa tygodnie73. 

W kolejnych latach obiekt był wykorzystywany na podobnych zasadach, przy czym 
starano się systematycznie obniżać koszty zakwaterowania i wyżywienia. Dla przykładu 
w roku 1935 w pokoju kilkuosobowym miejsce kosztowało 1,5 zł74, a w roku 1939 – tyl-
ko 1,4 zł od osoby za dzień pobytu75. Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dla osób 
niebędących członkami T.N.S.W. i nienależących do najbliższej rodziny nauczyciela były 

67 S. Kwiatkowski, Dom wypoczynkowy T.N.S.W., „Przegląd Pedagogiczny” 1934, nr 5, s. 73.
68 M. Andrzejewski, Ludzie Wolnego Miasta Gdańska (1920–1939), Gdańsk 1997.
69 Komunikaty Zarządu Głównego, „Przegląd Pedagogiczny” 1934, nr 5, s. 81.
70 Domy wypoczynkowe w Krynicy i Orłowie, „Przegląd Pedagogiczny” 1934, nr 19, s. 327.
71 Sezon letni nad morzem i w Krynicy, „Przegląd Pedagogiczny” 1934, nr 7, s. 121.
72 Sprawozdanie Zarządu Głównego za rok 1934, „Przegląd Pedagogiczny” 1934, nr 19, s. 327.
73 Sezon letni w Krynicy i Orłowie Morskim, „Przegląd Pedagogiczny” 1934, nr 12, s. 208.
74 Sezon letni w Krynicy i Orłowie Morskim, „Przegląd Pedagogiczny” 1935, nr 6, s. 100.
75 Sezon letni w Krynicy i Orłowie Morskim, „Przegląd Pedagogiczny” 1939, nr 7–8, s. 75.
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o 10% wyższe76. W 1936 roku wpływy z tytułu funkcjonowania ośrodka w Orłowie wyniosły 
3913 zł77, natomiast wartość „orłowskich” nieruchomości i ruchomości szacowana była 
na 206.566 zł78. 

Każdego roku z nadmorskiego domu wypoczynkowego korzystało około 90 osób. 
Zapewniano im zbiorowe wycieczki do wciąż budowanych portów Gdyni (handlowego 
i wojennego) oraz – po wykonaniu niezbędnych procedur – do Wolnego Miasta Gdańska. 
Wielokrotnie organizowane były „morskie spacery”, z wykorzystaniem jednostek pływa-
jących pod polską banderą. 

Wielką atrakcją był też sam zamek i jego bezpośrednie otoczenie. Emanowała z niego 
wielka historia, spleciona ze złożonymi losami tego regionu. Przemiennie był on własno-
ścią Niemców, Polaków, a nawet biskupów wrocławskich. Swego rodzaju „edukacyjny” 
charakter miała też jego architektura. W roku 1730 zamek – po dokonaniu niezbędnych 
inwestycji – zyskał cechy rezydencji dworskiej. Była to zasługa Ernesta Bogusława von 
Krockowa, który przez całe swoje życie poszukiwał polskich korzeni (stąd też niekiedy 
obiekt nazywany jest Pałacem Krokowskich). Zrealizowana w XIX wieku neogotycka 
przebudowa zamku dotyczyła tylko jego środkowej części79. Uwagę zwracały wieńczące 
ją cztery miniaturowe wieżyczki, zakończone drobnymi krenelażami, wystającymi nieco 
ponad dach mansardowy. Skrzydła budynku zachowały swą barokowo-rokokową szatę, 
pełną malowniczych i dość regularnie rozmieszczonych detali. Oczy przybywających do 
ośrodka gości cieszyła też z pewnością stojąca obok zamku ośmioboczna ptaszarnia 
i bogata roślinność okazałego parku angielskiego.

Dom wypoczynkowy Tenesowa Ostoja w Krynicy

Problematyka dbania o zdrowie nauczycieli szkół średnich i wyższych oraz członków 
ich rodzin mieściła się też w kręgu zainteresowań terenowych zarządów T.N.S.Ś.iW. Od 
początku w tym obszarze działalności szczególnie wyróżniał się Zarząd Okręgu Kra-
kowskiego, który już od roku 1925 w okresach wakacyjnych, w szkołach miejscowości 
podgórskich, takich jak: Muszyna, Krynica, Nowy Targ, Zakopane czy Krościenko, dla 
zainteresowanych rodzin nauczycielskich organizował 3-, 4-tygodniowe letniska80.

Wiosną 1928 roku, w kierownictwie okręgu krakowskiego, zgłoszono inicjatywę wy-
budowania własnego domu wypoczynkowego „dla poratowania zdrowia i sił nauczycieli 
małopolskich”. Oficjalnie zarząd „okręgowy” podjął w tej sprawie jednomyślną uchwa-
łę na swoim posiedzeniu w dniu 21 października 1928 roku. W dokumencie – między 

76 Sezon letni w Krynicy i Orłowie Morskim, „Przegląd Pedagogiczny” 1937, nr 8, s. 159.
77 Sprawozdanie rachunkowe Zarządu Głównego T.N.S.W. za czas 1.I.–31.XII 1936 r., „Przegląd Pedagogiczny” 
1937, nr 7–8, s. 121.
78 Sprawozdanie rachunkowe Zarządu Głównego T.N.S.W. za czas 1.I.–31.XII 1935 r., „Przegląd Pedagogiczny” 
1936, nr 8, s. 124.
79 H. Faryna-Paszkiewicz, M. Omilanowska, R. Pasieczny, Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 
2003, s. 38.
80 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 214, Broszurka pt. „Dom Wypoczynkowy Okręgu Krakowskiego 
T.N.S.W.”, Kraków 1931, s. 1.
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innymi – znalazł się zapis, że „nauczycielstwo okręgu szkolnego krakowskiego zrzeszo-
ne w T.N.S.W. powinno upamiętnić rocznicę 10-lecia odrodzonej Polski przez budowę 
domu wypoczynkowego przeznaczonego dla członków towarzystwa na wywczasy waka-
cyjne, względnie pobyt podczas urlopów ozdrowczych”81. Jako miejscowość nadającą się 
na realizację tego typu inwestycji wskazano Muszynę. Kilka tygodni później dr Zbigniew 
Klemensiewicz, ówczesny prezes zarządu krakowskiego, zwrócił się do magistratu mia-
sta Muszyna z propozycją nabycia parceli nadającej się pod budowę nauczycielskiego 
domu wypoczynkowego. W międzyczasie – 5 listopada 1928 roku – zarząd skierował do 
swoich kół odezwę, w której apelował o dokonywanie comiesięcznych dobrowolnych wpłat 
w wysokości 0,25% otrzymywanych poborów na rzecz budowy pomnika 10-lecia niepod-
ległej Polski w postaci nauczycielskiego domu wypoczynkowego82. Apel ten – 17 marca 
1929 roku na walnym zgromadzeniu nauczycieli okręgu krakowskiego, zorganizowa-
nym w Sosnowcu – zamieniono na obligatoryjną uchwałę, która miała obowiązywać do 
1 kwietnia 1930 roku83. Na kolejnym walnym zgromadzeniu odbytym 16 marca 1930 roku 
w Białej obowiązek ten przedłużono do 1 kwietnia 1931 roku84. Pierwsza kwotę na budowę 
domu wypoczynkowego okręgu krakowskiego wysłali członkowie koła nauczycielskiego 
w Myślenicach już 5 grudnia 1928 roku. Według bilansu na dzień 1 kwietnia 1930 roku 
fundusz budowy domu wypoczynkowego zamykał się w kwocie 11.770 zł85. W tym czasie 
okręg krakowski liczył 32 koła, zrzeszające 1274 członków T.N.S.W.86

Zapoczątkowane pod koniec 1928 roku negocjacje z magistratem w Muszynie trwały 
około roku i nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Proponowane parcele nie miały 
atrakcyjnej lokalizacji, a ich ceny – zdaniem członków zarządu – były zbyt wygórowane87. 
W takiej sytuacji zarząd podjął decyzję o rezygnacji z pomysłu budowy ośrodka „własnymi 
siłami” i kupieniu „gotowego” domu (lub willi) w Krynicy, nadającego się na urządzenie 
w nim placówki wypoczynkowo-zdrowotnej. Założono przy tym, że obiekt funkcjonować 
musi w systemie całorocznym. 

W takich okolicznościach wiosną 1930 roku powołano specjalną komisję, która spośród 
nadsyłanych propozycji miała wybrać ofertę najbardziej korzystną. „Badaniami” komisji 
objęto wille: Hajduczek, Rusałeczka, Halinówka, Sokolica i kilka innych88. Ostatecznie – 
12 października 1930 roku – komisja zaproponowała kupno niewykończonego, trzypię-
trowego domu Jedrefa Grycza, znajdującego się w Krynicy przy ul. Leśnej 10. Murowany 
budynek (bez ścian działowych), z jednospadowym dachem pokrytym blachą ocynkowaną, 

81 Ibidem, teczka 220, Uchwała Zarządu Okręgowego T.N.S.W. w Krakowie z dnia 21.10.1928 r.
82 Ibidem, teczka 220, Uchwała Zarządu Okręgowego T.N.S.W. w Krakowie z dnia 5.11.1928 r.
83 Ibidem, teczka 220, Uchwała Walnego Zgromadzenia T.N.S.W. Okręgu Krakowskiego z dnia 17.03.1929 r.
84 Ibidem, teczka 220, Uchwała Walnego Zgromadzenia T.N.S.W. Okręgu Krakowskiego z dnia 16.03.1930 r.
85 Ibidem, teczka 220, Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgowego T.N.S.W. w Krakowie za okres od 
15.09.1929 do 15.04.1930 r.
86 Okręg Krakowski T.N.S.W., „Przegląd Pedagogiczny” 1930, nr 14, s. 67.
87 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 220, Pismo burmistrza Muszyny do Zarządu Okręgu Krakowskiego 
z dnia 14.01.1929 r. 
88 Ibidem, teczka 220, Pisemne oferty kierowane od czerwca 1930 r. do stycznia 1931 r. pod adres Zarządu 
Okręgu Krakowskiego.
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usytuowany na parceli o powierzchni 1623 m2, miał 22 pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe. 
Właściciel oczekiwał zapłaty w wysokości 6.700 dolarów, realizowanej w dwóch ratach89. 
Kilka tygodni później do zarządu wpłynęło pismo przewodniczącego koła nauczycielskiego 
z Nowego Sącza, który podważał zasadność dokonywanego wyboru. Twierdził on między 
innymi, że proponowana cena zakupu jest zawyżona, choćby dlatego, że dom Grycza zbu-
dowany jest z cegły o bardzo niskiej jakości90. W takiej sytuacji Zarząd Okręgowy powołał 
rzeczoznawcę budowlanego w osobie inż. K. Kulczyckiego z Okręgowego Zarządu Robót 
Publicznych w Krakowie i zlecił mu przygotowanie stosownej opinii. Po przeprowadzeniu 
rekonesansu sąd rzeczoznawcy był korzystny dla osoby sprzedającej budynek91. Jednak 
wniesione zastrzeżenia członków koła w Nowym Sączu spowodowały, że ostatecznie 
dom J. Grycza został kupiony za kwotę 5.700 dolarów (1 dolar = 8,9 zł). Umowa kupna – 
sprzedaży została podpisana 28 lutego 1931 roku. Stopę procentową spłaty rat ustalono 
na 8%. Ostatnia rata miała być spłacona do 28.02.1932 roku92. 

Zorganizowany w dniach 28–29 marca 1931 roku w Kielcach zjazd nauczycieli okrę-
gu krakowskiego w pełni zaakceptował podejmowane przez zarząd decyzje. Podjął też 
uchwałę o przedłużeniu dobrowolnych opodatkowań w wysokości 0.25% poborów do 
1 kwietnia 1932 roku. W dokumencie znalazły się też następujące zapisy: 

1. Zjazd poleca Zarządowi Okręgowemu rozpisanie wewnętrznej, oprocentowanej 
pożyczki wśród Kolegów, z udziałem co najmniej po 100 zł i przeznaczenie jej 
na dokończenie i urządzenie domu.

2. Zjazd wzywa Kolegów całego Okręgu, by na cele tej pożyczki, która będzie 
zabezpieczona na „domu” i według planu amortyzowana, złożyli jak najwięk-
szą ilość udziałów, by „Dom” mógł być oddany do użytku najpóźniej wiosną 
1932 roku93.

15 kwietnia 1931 roku zarząd okręgowy do kół terenowych wysłał okólnik, z którego 
wynikało że 1000 stuzłotowych „udziałów” pożyczki wewnętrznej zagwarantuje zebranie 
100 000 zł, co pozwoli na dokończenie budowy i wyposażenie obiektu94. Wpłaty miały być 
oprocentowane w wysokości 6% w skali każdego roku i spłacane przez 10 lat. O kolejno-
ści „odzyskiwania” pożyczek miało decydować wcześniej przeprowadzone losowanie95. 
Panujący w tym czasie kryzys gospodarczy i systematycznie pogarszająca się sytuacja 
materialna nauczycieli powodowały, że apel o pożyczkę wewnętrzną spotkał się z ni-
kłym zainteresowaniem nauczycieli środowiska małopolskiego. W takiej sytuacji zarząd 

89 Ibidem, teczka 220, Pismo członków komisji rozpatrywania ofert do Zarządu Okręgu Krakowskiego z dnia 
12.10.1930 r.
90 Ibidem, teczka 220, Pismo Koła T.N.S.W. z Nowego Sącza do Zarządu Okręgowego w Krakowie, z dnia 
24 stycznia 1931 r. 
91 Ibidem, teczka 220, Opinia inż. K. Kulczyckiego z dnia 31 stycznia 1931 r.
92 Ibidem, teczka 208, Kontrakt kupna – sprzedaży zawarty między Zarządem Okręgu Krakowskiego, a Jefremem 
Gryczem i jego żoną Anną z Hurejów w dniu 28.02.1931 r. w Muszynie.
93 Ibidem, teczka 214, Broszurka pt. „Dom Wypoczynkowy Okręgu Krakowskiego T.N.S.W. w Krynicy”, Kraków 
1933, s. 8.
94 Kupno domu wypoczynkowego w Krynicy, „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 12, s. 52.
95 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 214, Okólnik L. 165/31 Zarządu Okręgu Krakowskiego T.N.S.W. 
z dnia 15 kwietnia 1931 r.



Stanisław Piekarski120

okręgowy w listopadzie 1931 roku wysłał w tej sprawie do swoich członków kolejny okólnik, 
przedłużając subskrypcję do 15 grudnia 1931 roku i podnosząc stopę oprocentowania 
z 6 do 12%. Niestety, zabieg ten również nie przyniósł oczekiwanego rezultatu, bowiem 
na koniec 1931 roku „wpływy” z pożyczki wynosiły zaledwie 9.000 zł. W tym czasie udało 
się też uzyskać 5.000 zł pożyczki w Zarządzie Głównym T.N.S.W. w Warszawie96. Pozy-
skane środki nie gwarantowały skutecznej realizacji rozpoczętej inwestycji. Co gorsze – 
podjęte wiosną 1932 roku starania o uzyskanie kredytu bankowego również zakończyły 
się niepowodzeniem97. 

Ostatnią nadzieją dla Zarządu Okręgu Krakowskiego okazał się Zarząd Główny w War-
szawie. Nic też dziwnego, że dr Jan Stanisław Bystroń – nowy prezes zarządu krakow-
skiego – pismem z 13 maja 1932 roku zwrócił się do stołecznego Zarządu Głównego 
T.N.S.W. z prośbą „o zajęcie się dokończeniem i urządzeniem Domu z zastrzeżeniem 
praw dla Zarządu Okręgowego T.N.S.W. w Krakowie, ze względu na inicjatywę, poniesione 
trudy i włożone koszta”98. Zarząd Główny uchwałą z 29 maja 1932 roku przejął obowiązek 
dokończenia i urządzenia ośrodka wypoczynkowego w Krynicy, przyznając Zarządowi 
Okręgowemu w Krakowie „z tytułu złożonych na Dom kwot, inicjatywy i włożonej pracy 
prawo dysponowania dla swoich członków ilością miejsc, ustalonych w późniejszym ter-
minie”99. Do 26 listopada 1932 roku Zarząd Okręgowy przekazał do Zarządu Głównego 
pozostającą w jego dyspozycji kwotę 12 000 zł, z czego 8000 zł stanowiły „nie wydane” 
środki pożyczki wewnętrznej. Z zestawienia wydatków na Dom Wypoczynkowy w Krynicy 
za okres od 5.12.1928 r. do 30.04.1933 r. wynika, że łącznie na jego potrzeby wydano 
kwotę 69 799 zł, z czego 52 599 zł stanowiły koszty zakupu budynku i parceli100. 

Można więc przyjąć, że jesienią 1932 roku problematyka nauczycielskiego domu wypo-
czynkowego w Krynicy znalazła się w gestii „centrali” T.N.S.W.101 Ta „kwestie projektowe” 
zleciła architektowi inż. Witoldowi Wierzchowskiemu z Krakowa. Sporządzona doku-
mentacja techniczna została przyjęta do realizacji w listopadzie 1932 roku102. Z projektu 
budynku wynika, że zamykał się on w wymiarach 16,5 × 13 m. Na parterze umieszczone 
były: jadalnia (8,5 × 5 m), zaplecze kuchenne, spiżarnia, pomieszczenie portierskie, po-
mieszczenie klubowe, czytelnia i siłownia. Na pierwszym i drugim piętrze znajdowało się 
po 8 pomieszczeń, przeważnie o wymiarach 3,8 × 3,3 m. Na trzecim piętrze – będącym 
jednocześnie poddaszem – znajdowało się 5 pomieszczeń, w tym prasowalnia i pralnia. 
Wszystkie kondygnacje łączyła – umieszczona na osi budynku – klatka schodowa. Ogól-
ny nadzór nad robotami powierzono inż. Zygmuntowi Protasiewiczowi, znanemu między 

96 Ibidem, teczka 214, Broszurka pt. „Dom Wypoczynkowy Okręgu Krakowskiego T.N.S.W. w Krynicy”, Kraków 
1933, s. 9–10.
97 Dom wypoczynkowy Okręgu Krakowskiego T.N.S.W. w Krynicy, „Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 9–10, s. 40.
98 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 214, Broszurka pt. „Dom Wypoczynkowy Okręgu Krakowskiego 
T.N.S.W. w Krynicy”, Kraków 1933, s. 10.
99 Ibidem.
100 Ibidem, s. 12–13.
101 Dom wypoczynkowy T.N.S.W. w Krynicy, „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 34, s. 687.
102 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 216, Plany Domu Wypoczynkowego w Krynicy, listopad 1932 r.
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innymi z budowy domu Patria dla Jana Kiepury103. Większość prac budowlanych została 
wykonana do 30 czerwca 1933 roku. Ich wartość oszacowano na około 98 000 zł104. 
Budynek miał ogrzewanie „piecowe”, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczność. Za 
ciekawostkę można uznać zamontowanie w każdym pokoju i w łazienkach elektrycznych 
dzwonków, pełniących funkcję „sygnalizacji alarmowej”105. W ramach inwestycji na po-
sesji wzniesiono też niewielki budynek gospodarczy106. Obiekt wypoczynkowy miał być 
bezpośrednio administrowany przez Zarząd Okręgu Krakowskiego107. W oczekiwaniu 
na uruchomienie krynickiego ośrodka Zarząd Okręgu Krakowskiego wynajął dla swoich 
członków na okres 1.01.–31.12.1932 roku niewielką willę o nazwie Marysieńka, płacąc 
za nią 1130 zł108.

W maju 1933 roku w „Przeglądzie Pedagogicznym” ogłoszono konkurs na nazwę 
nauczycielskiego domu wypoczynkowego w Krynicy. Spośród nadesłanych propozycji 
wybrano hasło „Tenesowa Ostoja”109. Uroczyste otwarcie Domu Wypoczynkowego Te-
nesówka (tak powszechnie zaczęto nazywać ten ośrodek) zorganizowano 1 lipca 1933 
roku. Do dyspozycji gości było 20 pokoi, w których w jednym czasie mogło mieszkać około 
30 osób. Osiem miejsc miało pozostawać w bezpośredniej dyspozycji Zarządu Okręgu 
Krakowskiego. Kierownikiem i jednocześnie administratorem nowo otwartego ośrodka 
wypoczynkowego został Piotr Stolarczyk, któremu przyznano w ośrodku krynickim pokój 
mieszkalny i pensję w wysokości 200 zł110. Funkcję skarbnika Zarządu Okręgu Krakow-
skiego – któremu podlegały kwestie finansowe ośrodka – pełnił Antoni J. Mikulski, na co 
dzień dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie111. Osobą, która z ramienia Za-
rządu Głównego miała bezpośrednio nadzorować funkcjonowanie Tenesówki, był delegat 
na okręg krakowski Kazimierz Golachowski, „prywatnie” mieszkaniec Nowego Sącza112. 
Wraz z uruchomieniem domu wypoczynkowego zaczął obowiązywać jego wcześniej za-
twierdzony regulamin. Analizując treść dokumentu łatwo można dojść do przekonania, że 
w Tenesówce wprowadzono rozwiązania organizacyjne podobne do tych, jakie wcześniej 
stosowano w Jantarowej Checzy. Koszt całodziennego utrzymania (zakwaterowanie + wy-
żywienie) ustalono na 7 zł. Tu również każdorazowo za dodatkową opłatą (50 gr) posiłki 
mogły być dostarczane bezpośrednio do pokoi. Za otwarcie bramy do ośrodka w godz. 
22.00–24.00 należało wnieść opłatę w wysokości 30 gr, a w godz. 24.00–6.00 po 50 gr 

103 Dom wypoczynkowy T.N.S.W. w Krynicy, „Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 37, s. 756.
104 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 217, Kosztorys Domu Wypoczynkowego w Krynicy 1932–1933.
105 Ibidem, teczka 219, Plan instalacji świetlnej i dzwonkowej dla kolonii nauczycielskiej w Krynicy.
106 Ibidem, teczka 221, Pismo Z.G. T.N.S.W. do Komisji Zdrojowej w Krynicy z 12.12.1932 r., w sprawie pozwolenia 
na budowę budynku gospodarczego.
107 Komunikaty Z.G. T.N.S.W. z 29.05.1932 r., „Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 20, s. 391.
108 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 225, Rachunek dla Zarządu Okręgu Krakowskiego za wynajem 
willi „Marysieńka” na okres 1.01.–31.12.1932 r.
109 Konkurs na nazwę Domu Wypoczynkowego T.N.S.W. w Krynicy, „Przegląd Pedagogiczny” 1933, nr 17–18, 
s. 186.
110 Ibidem, teczka 214, Umowa o pracę podpisana przez Piotra Stolarczyka z dniem 1 czerwca 1933 r.
111 Ibidem, teczka 214, Pismo Antoniego J. Mikulskiego do prezesa Z.G. T.N.S.W., z dnia 5 lipca 1933 r.
112 Ibidem, teczka 214, Pismo Kazimierza Golachowskiego – delegata Z.G. T.N.S.W. do Komisji Zdrojowej w Kry-
nicy z 12.06.1933 r., w sprawie przyznania ulg klimatycznych i leczniczych.
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od każdej osoby. Za dostawienie łóżka dla gościa odwiedzającego „kuracjusza” opłata 
wynosiła 1 zł za każdą dobę113. Na stanie Tenesówki oprócz 30 łóżek było też 100 krzeseł 
malowanych, 35 stolików i 30 szafek nocnych114. 

W pierwszych tygodniach funkcjonowania Tenesówki zainteresowanie środowiska 
nauczycielskiego możliwościami spędzenia tu urlopu było niewielkie. Z dokumentacji 
przechowywanej w stołecznym Archiwum Akt Nowych wynika, że w okresie od lipca do 
sierpnia 1933 roku z jej oferty skorzystało około 20 osób115. Do 31 grudnia 1933 roku 
wpłaty z tytułu korzystania z pokojów Tenesówki wyniosły zaledwie 1291 zł. Niewiele 
lepiej było w kolejnym roku, wyliczono bowiem, że w latach 1933–1934 wpłaty z tego ty-
tułu zamknęły się kwotą 4801 zł116. Nic też dziwnego, że Zarząd Główny, chcąc zachęcić 
nauczycieli do aktywniejszego korzystania z krynickiego ośrodka, zaczął przygotowywać 
„okolicznościowe” turnusy wypoczynkowe z bardzo atrakcyjnymi programami. Pierwszym 
z nich był świąteczno- noworoczny pobyt w terminie 20.12.1933–20.01.1934. Najprawdo-
podobniej dość wysoka cena „usługi” (9 zł dziennie od osoby) spowodowała, że zgłosiło 
się znacznie mniej osób, niż powszechnie oczekiwano117. W okresie zimowym 1935–1936 
ośrodek został wynajęty nauczycielom koła Zarządu Okręgu Warszawskiego T.N.S.W., 
zajmującym się narciarstwem118. Swego rodzaju niedogodnością był fakt, że zgłoszenia 
na pobyt w Tenesowej Ostoi należało kierować do Zarządu Głównego, urzędującego 
w budynku przy ul. Brackiej 18 w Warszawie119. Latem 1934 roku pewną przeszkodą była 
też wielka powódź, która „utrudniała dojazd do uzdrowiska i wprowadziła pewien niepo-
kój”120. Tradycyjnie najwięcej próśb o rezerwację dotyczyło tygodni lipcowych. W takiej 
sytuacji Zarząd Główny postanowił obniżyć od 1935 roku o 10% koszty zakwaterowania 
w pozostałych miesiącach121. Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym kosztowało 
2,75 zł, a w pokoju dwuosobowym – 2 zł122. Poszukując optymalnych rozwiązań orga-
nizacyjnych, Zarząd Główny – umową z dnia 21 maja 1935 roku – prowadzenie kuchni 
i stołówki powierzył Anieli Berdychowej, na prawach ajencji. Maksymalną cenę posiłków 
ustalono na 4 zł dziennie123. Zmieniono też administratora ośrodka. Od września 1935 
roku funkcję tę zaczął pełnić Jan Śliwa z Muszyny. Według bilansu za rok 1935 wpływy 
z tytułu wynajmu pokoi wyniosły 3955 zł, a dochód z kuchni zamknął się kwotą 464 zł124. 

113 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 225, Regulamin Domu Wypoczynkowego T.N.S.W. w Krynicy, 
Kraków 1933, s. 1.
114 Ibidem, teczka 214, Inwentarz „Tenesówki”, rękopis, 1933 r. 
115 Ibidem, teczka 215, Korespondencja w sprawie wynajęcia pokoi w „Tenesówce” w latach 1933–1934.
116 Sprawozdanie ZG. T.N.S.W. za rok 1934, „Przegląd Pedagogiczny” 1935, nr 6, s. 101.
117 Sezon zimowy w Krynicy, „Przegląd Pedagogiczny” 1933, nr 33–34, s. 326.
118 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 214, Pismo wiceprezesa Zarządu Okręgu Warszawskiego T.N.S.W. 
do administratora „Tenesówki”, z dnia 9.12.1935 r.
119 Sezon zimowy nad morzem i w Krynicy, „Przegląd Pedagogiczny” 1934, nr 7, s. 121–122.
120 Domy wypoczynkowe w Krynicy i Orłowie Morskim, „Przegląd Pedagogiczny” 1934, nr 19, s. 327.
121 Sezon letni w Krynicy i Orłowie Morskim, „Przegląd Pedagogiczny” 1935, nr 6, s. 100.
122 Krynica i Orłowo Morskie, „Przegląd Pedagogiczny” 1935, nr 9, s. 148.
123 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 214, Umowa ZG T.N.S.W. z Anielą Berdychową z dnia 21.05.1935 r. 
na dzierżawę kuchni i stołówki w „Tenesowej Ostoi” w Krynicy.
124 Ibidem, teczka 223, Bilans Zarządu Głównego T.N.S.W. z dnia 31.12.1935 r.
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W roku 1936 wpłaty z tego tytułu wyniosły odpowiednio: 3188 i 540 zł125. Można więc 
przyjąć, że Tenesowa Ostoja była wykorzystywana tylko w 40 procentach i każdego roku 
przynosiła towarzystwu znaczące straty. Systematycznie dokonywane zakupy i inwestycje 
spowodowały, że na koniec 1936 roku jej wartość szacowano na 173 126 zł126. Nic też 
dziwnego, że wiosną 1937 roku czytelnicy „Przeglądu Pedagogicznego” mogli przeczytać 
następującą informację: 

Ponieważ liczba członków T.N.S.W. korzystających z domu wypoczynkowego w Kry-
nicy od początku jego istnienia jest niewielka, pomimo zabiegów Zarządu Głównego, 
wskutek czego dochód otrzymywany z tego domu jest niewspółmierny do włożonego 
kapitału, Zarząd Główny w porozumieniu z Zarządem Okręgu Krakowskiego, jako 
głównym inicjatorem budowy domu w Krynicy, powziął myśl sprzedaży tego obiektu127. 

Niestety, w ciągu kilku miesięcy intensywnych zabiegów nie udało się pozyskać po-
tencjalnego nabywcy, który skłonny byłby zapłacić cenę satysfakcjonującą kierownictwo 
stowarzyszenia. W takich okolicznościach na początku grudnia 1937 roku „uchwalono 
wydzierżawienie Tenesówki w Krynicy, z zastrzeżeniem specjalnych warunków dla człon-
ków T.N.S.W.”128. Dzierżawcą okazał się Bolesław Bojarski, emerytowany nauczyciel 
gimnazjum, mieszkaniec Krynicy. Umowę w tej sprawie podpisano 18 grudnia 1937 roku. 
Roczny czynsz określono na 2.800 zł, płatnych w dwóch ratach. Dzierżawca zobowiązał 
się do utrzymania preferencyjnych warunków zakwaterowania i wyżywienia członków 
T.N.S.W, przy czym kwestie związane z ich kierowaniem do Krynicy w dalszym ciągu 
miały pozostawać w gestii „etatowego” administratora Tenesówki. W umowie zawarto 
też zapis, że wszelkie wydatki B. Bojarskiego ponoszone na „inwestycje” będą mu odli-
czane od czynszu129. Z dokumentacji przechowywanej w Archiwum Akt Nowych wynika, 
że ten ostatni zapis był przez dzierżawcę dość powszechnie nadużywany i stawał się 
pretekstem do wpłacania rat z dużym opóźnieniem130. 

W roku 1938 roku koszt wynajęcia pokoju dla członka towarzystwa wahał się w grani-
cach 1,5–2,3 zł, w zależności od standardu pokoju i liczby zakwaterowanych w nim osób. 
Koszt wyżywienia ustalony był na 3,8 zł od osoby131. W kolejnym roku koszty pobytu w Kry-
nicy kształtowały się niemal na identycznym poziomie132. W tym czasie zmieniono w Krynicy 
nazwę ul. Leśnej, przy której znajdowała się Tenesówka. Teraz była to już ul. Prezydenta 

125 Ibidem, teczka 223, Bilans Zarządu Głównego T.N.S.W. z dnia 31.12.1936 r.
126 Ibidem.
127 Domy wypoczynkowe w Orłowie Morskim i Krynicy, „Przegląd Pedagogiczny” 1937, nr 7–8, s. 112.
128 Komunikaty Zarządy Głównego T.N.S.W. z 18 i 22 grudnia 1937 r., „Przegląd Pedagogiczny” 1937, nr 20, 
s. 328.
129 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 214, Umowa między Z.G. T.N.S.W. a Bolesławem Bojarskim na 
dzierżawę „Tenesówki” z dnia 18.12.1937 r.
130 Ibidem, Pismo skarbnika Z.G. T.N.S.W. do B. Bojarskiego z dnia 9.03.1939 r., w sprawie uiszczenia zaległych 
należności finansowych.
131 Sezon letni w Krynicy i Orłowie Morskim, „Przegląd Pedagogiczny” 1938, nr 9, s. 131.
132 Domy wypoczynkowe w Orłowie Morskim i Krynicy, „Przegląd Pedagogiczny” 1939, nr 7–8, s. 129.
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Narutowicza. We wrześniu 1938 roku rozwiązano też umowę o pracę z Janem Śliwą, co 
wiązało się z przekazaniem „pilotowania” wszystkich spraw członków T.N.S.W. najemcy. 

Wydzierżawienie Tenesówki osobie prywatnej nie wpłynęło na ożywienie ruchu tury-
stycznego w środowisku nauczycielskim. Nadal wykorzystywali oni 30–40% potencjału 
krynickiego ośrodka, głównie w okresie wakacyjnym. Ze sprawozdania rachunkowego 
Zarządu Głównego za rok 1938 wynika, że ośrodek w Krynicy oprócz czynszu w ustalonej 
wysokości 2800 zł nie wygenerował żadnych innych zysków. W tym czasie na jego bezpo-
średnie potrzeby Zarząd Główny przekazał 1217 zł (na rok 1939 zaplanowano 1500 zł). Do 
tej kwoty doszły jeszcze „wydatki administracyjne” w wysokości 2750 zł. Mimo dzierżawy 
w dalszym ciągu nie była to placówka „rentowna”. Niedobory pokrywane były głównie ze 
składek członkowskich (w roku 1938 – 47 441 zł i kolportażu wydawnictw – 24 206 zł)133. 
Ale jak napisano w jednym z wcześniejszych dokumentów, krynicka placówka nie była 
nastawiona na przynoszenie zysku. Jej podstawowym celem było dawanie satysfakcji 
członkom T.N.S.W.134

Dom wypoczynkowy T.N.S.W. województwa śląskiego w Polanie 
koło Wisły

Ambicję posiadania własnego domu wypoczynkowego mieli też nauczyciele szkół 
średnich i wyższych województwa śląskiego, cieszącego się w okresie międzywojennym 
znaczną autonomią. W połowie 1928 roku w ramach T.N.S.W. województwa śląskiego 
funkcjonowało 15 kół, zrzeszających 477 członków. Podczas zjazdu Okręgu Śląskiego 
zorganizowanego wiosną 1928 roku podjęto decyzję o dobrowolnym opodatkowaniu się 
wszystkich członków w wysokości 1 zł miesięcznie na rzecz planowanej inwestycji135. Kilka 
miesięcy wcześniej Zarząd T.N.S.W. Okręgu Śląskiego – z upoważnienia i przy wsparciu 
finansowym Zarządu Głównego (500 zł) – za kwotę 5000 zł zakupił na ten cel działkę 
o powierzchni 3000 m2 w Wiśle, w Beskidach Zachodnich136. Do dnia 1 stycznia 1930 roku 
na koncie budowy domu wypoczynkowego znajdowała się kwota 4000 zł, a liczba człon-
ków zwiększyła się do 504 osób137. Na koniec 1930 roku stan konta wzrósł do 8100 zł138. 
Zakładano zbudowanie dwupiętrowego, drewnianego budynku, na betonowej „podbu-
dówce”, posiadającego 22 pomieszczenia. Koszt inwestycji miał zamknąć się w kwocie 
45 000 zł, z czego 20 000 zł miało być dotacją Zarządu Głównego. Prace budowlane 
w Wiśle rozpoczęto latem 1931 roku. Po kilku miesiącach okazało się jednak, że parcela 
na której rozpoczęto inwestycję, jest miejscem nienadającym się do prowadzenia budowy. 

133 Sprawozdanie rachunkowe Zarządu Głównego T.N.S.W. za czas 1.01.–31.12.1938 r., „Przegląd Pedagogiczny” 
1939, nr 7–8, s. 131–134.
134 AAN, ZZS, Akta TNSŚiW, sygn. 73, teczka 214, Pismo prezesa Z.G. T.N.S.W. do Urzędu Skarbowego w Nowym 
Sączu z dnia 9 czerwca 1933 r.
135 Zjazd Okręgu Śląskiego T.N.S.W., „Przegląd Pedagogiczny” 1929, nr 9, s. 211.
136 Komunikaty Zarządu Głównego. Sprawozdanie z wakacji, „Przegląd Pedagogiczny” 1928, nr 22, s. 544.
137 Samopomoc materialna T.N.S.W., „Przegląd Pedagogiczny” 1930, nr 14, s. 109.
138 Parcele T.N.S.W. na Śląsku Cieszyńskim i w Bliżynie w Górach Świętokrzyskich, „Przegląd Pedagogiczny” 
1931, nr 12, s. 52–53.
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Do tego czasu zdążono wznieść fundamenty i część parteru139. W takich okolicznościach 
wiosną 1932 roku Zarząd Okręgu Śląskiego wystąpił do Zarządu Głównego z wnioskiem 
o „upoważnienie go do sprzedaży parceli wraz z rozpoczętym domem w Wiśle i do kup-
na placu w Polanie, położonego znacznie lepiej”140. Zarząd Główny delegował na Śląsk 
wiceprezesa Stefana Kwiatkowskiego i skarbnika Władysława Kopczewskiego, którzy po 
przeprowadzeniu wizji lokalnej poparli stanowisko Zarządu Okręgowego. Parcelę w Wiśle 
wraz z rozpoczętą budową udało się sprzedać na początku 1933 roku. 

Latem tego roku za kwotę 14 100 zł zakupiono upatrzoną działkę w Polanie koło Wisły. 
Parcela pod nowy dom znajdowała się nad potokiem górskim Jaszowcem, w odległości 
około 1 km od stacji kolejowej i 500 m od biegu Wisły. Pod koniec 1933 roku przystąpiono do 
prac projektowych. Podobnie jak w pierwszym przypadku miał to być budynek drewniany, 
na murowanej podbudówce, z obszerną jadalnią, łazienkami, czytelnią, pomieszczeniami 
kuchennymi, 15 pokojami mieszkalnymi i dwoma tarasami. Budowa miała być rozpoczęta 
w roku 1934 i zakończona rok później141. Niestety, zakładane terminy szybko okazały się 
nierealne. Po pierwsze, dlatego że w wyniku zubożenia środowiska nauczycielskiego dość 
drastycznie spadały dobrowolne wpłaty na rzecz budowy ośrodka. Po drugie, niski stopień 
wykorzystania domu wypoczynkowego w Krynicy z pewnością powstrzymywał „centralę” 
T.N.S.W. przed ochoczym kierowaniem strumienia środków finansowych na potrzeby 
kolejnego ośrodka turystyki górskiej. Dopiero w roku 1938 – po licznych interwencjach 
Zarządu Okręgu Śląskiego – Zarząd Główny przeznaczył 6040 zł na zakup materiałów 
budowlanych umożliwiających rozpoczęcie budowy ośrodka w Polanie142. Prace budowlane 
zostały rozpoczęte wiosną 1939 roku143, do momentu wybuchu drugiej wojny światowej 
nie zostały zakończone. 

Warto też wspomnieć, że Zarząd Główny T.N.S.W. od roku 1927 w swojej siedzibie 
przy ul. Brackiej 18 systematycznie wynajmował dla nauczycieli przyjeżdżających do sto-
licy dwuosobowy pokój144, który w skali każdego roku generował przychód w wysokości 
około 1500–2000 zł. Przychodu nie dostarczały natomiast dwie parcele pozostające „na 
stanie” Zarządu Głównego. Pierwszą podarowało mu w 1929 roku Towarzystwo Eksplo-
atacji Terenów Uzdrowiska Sportowo-Klimatycznego „Bliżyn”. Parcela ta – wyceniona 
na 100 zł – położona była w Bliżynie, u podnóża Gór Świętokrzyskich, w województwie 
kieleckim145. Druga parcela została kupiona w 1933 roku we Lwowie za sumę 4165 zł146. 
W obu przypadkach do końca międzywojnia żadne inwestycje nie były wszczynane.

139 Budowa domu wypoczynkowego Okręgu Śląskiego w Wiśle na Śląsku Cieszyńskim, „Przegląd Pedagogiczny” 
1932, nr 9, s. 40.
140 Budowa domu wypoczynkowego Okręgu Śląskiego T.N.S.W. w Wiśle na Śląsku Cieszyńskim, „Przegląd 
Pedagogiczny” 1932, nr 37, s. 756.
141 Domy wypoczynkowe T.N.S.W., „Przegląd Pedagogiczny” 1934, nr 5, s. 73–74.
142 Sprawozdanie rachunkowe Zarządu Głównego T.N.S.W. za czas 1.01.–31.12.1938 r., „Przegląd Pedagogiczny” 
1939, nr 7–8, s. 131–134.
143 Samopomoc koleżeńska, „Przegląd Pedagogiczny” 1939, nr 7–8, s. 128–129.
144 Pokój gościnny przy Zarządzie Głównym, „Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 37, s. 757.
145 Parcele T.N.S.W. na Śląsku Cieszyńskim i w Bliżynie w Górach Świętokrzyskich, „Przegląd Pedagogiczny” 
1931, nr 12, s. 52–53.
146 Ogólny bilans Zarządu Głównego T.N.S.W. z dnia 31.12.1933 r., „Przegląd Pedagogiczny” 1934, nr 5, s. 77–78.
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Zakończenie 

Z zaprezentowanego wyżej materiału jasno wynika, że nauczyciele szkół średnich 
i wyższych okresu międzywojennego bardzo aktywnie uczestniczyli w dziele budowy 
środowiskowych domów wypoczynkowych. To była spontaniczna akcja bezpośredniego 
„wspomagania” państwa, którego nie było stać na bezpośrednie wspieranie swoich oby-
wateli. Niekiedy można było odnieść wrażenie, że „ofiarodawcom” bardziej zależało na 
budowaniu pomników wielkości polskiego państwa niż na korzystaniu z owoców swojej 
hojności. Tym można wytłumaczyć fakt, że organizatorom niekiedy łatwiej było zbudować 
dom wypoczynkowy, niż zapewnić należytą w nim frekwencję. Co stało się z ośrodkami 
budowanymi i organizowanymi w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej? Wszystkie one 
istnieją do dzisiaj. Dawna Jantarowa Checza nadal pozostaje w dyspozycji polskiej ma-
rynarki wojennej. Aktualnie pełni funkcję budynku administracyjnego.

W sposób dość złożony potoczyły się losy dawnego ośrodka wypoczynkowego w Or-
łowie Morskim. W okresie okupacji stacjonował w nim oddział gestapo. Wiosną 1945 roku 
pałac uległ niewielkim zniszczeniom. W 1946 roku umieszczono tu szkołę podstawową. 
Rok później obiekt stał się siedzibą liceum ogólnokształcącego. W 1991 roku szkołę tę 
przemianowano na Pierwsze Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. W roku 2010 
budynek został sprzedany prywatnym właścicielom. Dziś – po wcześniej przeprowadzonej 
renowacji – mieści się tu Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe i SPA.

Nie jest też własnością Związku Nauczycielstwa Polskiego przedwojenna krynicka 
Tenesowa Ostoja. Na początku lat 60. XX wieku została ona sprzedana prywatnemu 
inwestorowi. Po gruntownej modernizacji umieszczono w niej komfortowy pensjonat.

Dziś mało kto już pamięta o dawnej historii obiektów będących świadectwem poświęce-
nia i patriotyzmu Polaków, tak potrzebnego tuż po odzyskaniu niepodległości. Warto więc 
ocalić od zapomnienia piękne tradycje polskiego środowiska nauczycielskiego, związane 
z budowaniem naszej rodzimej kultury okresu międzywojennego.
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Streszczenie

Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku pojawiła się konieczność podjęcia 
zdecydowanych działań na rzecz tworzenia infrastruktury profilaktyki zdrowotnej i godnego wy-
poczynku. Tymczasem państwo polskie nie mogło przeznaczać znaczących środków na budowę 
sanatoriów, domów zdrowia czy domów wypoczynkowych. Na początku lat 20. XX wieku było 
już powszechnie wiadomo, że tego typu placówki i ośrodki będą w dużej mierze wznoszone 
i prowadzone w oparciu o system dobrowolnych opodatkowań obywateli polskich. Pierwsze 
tego typu inwestycje realizowały środowiska nauczycielskie. Około 6 tysięcy nauczycieli było 
zrzeszonych w Towarzystwie Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (TNSŚiW). Inauguracyjną 
placówkę zbiorowego wypoczynku towarzystwo uruchomiło w 1929 roku na Helu, drugą w 1933 
roku w Krynicy i trzecią w 1934 roku w Orłowie Morskim (dzisiejsza Gdynia). W toku przepro-
wadzonych badań akcja budowania własnych domów turystyczno-wypoczynkowych przez 
nauczycieli szkół średnich i wyższych jawi się nam jako dobrowolny, znaczący ruch społeczny, 
w którym ważną rolę pełnią też akcenty patriotyczno-obywatelskie.

Słowa kluczowe: turystyka, domy wypoczynkowe, II Rzeczpospolita Polska, nauczyciele, sto-
warzyszenie, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych

Abstact

When Poland regained its independence in 1918, there was a need to take decisive action to build 
health prevention and rest with dignity infrastructure. Meanwhile, the Polish State couldn’t allocate 
significant funds to build sanatoriums, health houses and holiday houses. At the beginning of the 
twenties of the twentieth century, it was already known that such institutions and centers would 
be largely, mostly erected and run on the basis of the voluntary tax system of Polish citizens. The 
first of this type of investment were carried out by teachers’ environments. Approximately 6,000 
teachers were members of The High School and College Teachers’ Association. The association 
launched inaugural collective recreation facility in 1929 in Hel, second one in 1933 in Krynica 
and third one in 1934 in Orłowo Morskie (now Gdynia). In the course of the research, the action 
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of building their own tourist houses by high school and college teachers, it appears to us as 
a voluntary, significant social movement where also patriotic-civil accents play an important role.

Keywords: tourism, holiday houses, II Republic of Poland, teachers, association, The High 
School and College Teachers’ Association
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ŻANETA WĄSIK
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ROZWÓJ TURYSTYKI W PARKACH NARODOWYCH 
W LATACH 2006–2015

DEVELOPEMENT OF TOURISM IN NATIONAL PARKS 
IN THE YEARS 2006–2015

Wstęp

Ostatnie pół wieku charakteryzuje się dynamicznym rozwojem turystyki, definiowanej 
jako forma czynnego wypoczynku, połączona z elementami poznawczymi i/lub elementami 
sportu1. Szczególne znaczenie turystyki wynika z faktu, że stanowi ona jedną z najwięk-
szych dziedzin gospodarki światowej, jak również jest miernikiem poziomu życia2. Z punktu 
widzenia społecznego turystyka stała się elementem stylu życia, który gwarantuje relaks, 
wypoczynek, a także poszerzenie wiedzy o kraju bądź regionie3. Zdrowe środowisko i pięk-
ne krajobrazy przyczyniają się do długoterminowego rozwoju działalności turystycznej4. 

Chętnie odwiedzanymi obszarami są te o szczególnych walorach przyrodniczych. 
Umożliwiają one turystom kontakt z przyrodą, jak również dostarczają wrażeń estetycznych. 
Ponadto stanowią doskonałe miejsce wypoczynku5. Poznawanie oraz odkrywanie fauny 
i flory czy obserwacja przyrody stanowią ważne motywy turystycznej destynacji6. Parki 
narodowe i inne obszary chronione należą do najbardziej rozpoznawalnych i masowo 
odwiedzanych miejsc turystycznych7.

Turystyka stanowi jedną z najważniejszych funkcji parków narodowych. Umożliwia 
społeczeństwu odpoczynek na obszarach o wybitnych walorach przyrodniczych, jak 
również zapewnia miejsca pracy dla lokalnej ludności8. Podstawowym powodem przy-

1 E. Referowska-Chodak, Turystyka na leśnych obszarach Natura 2000, http://cepl.sggw.pl [12.12.2016].
2 U. Myga-Piątek, G. Jankowski, Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy – analiza 
wybranych przykładów obszarów górskich, http://paek.ukw.edu.pl [12.12.2016].
3 J. Płocka, Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki 
aktywnej, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2009, t. 25, s. 126, http://agro.icm.edu.pl [12.12.2016].
4 Z. Wnuk, Ochrona przyrody a turystyka, http://www.awf.edu.pl [12.12.2016].
5 A. Spychała, S. Graja-Zwolińska, Monitoring ruchu turystycznego w parkach narodowych, http://br.wszia.edu.
pl [12.12.2016].
6 I. Batyk, Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych na przykładzie Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego, http://agro.icm.edu.pl [12.12.2016].
7 P. Adamski, Negatywne konsekwencje przegęszczenia szlaków w Pienińskim Parku Narodowym i Rezerwacie 
Przyrody Wąwóz Homole, „Folia Turistica” 2014, nr 31, s. 148.
8 M. Gałązka, Turystyka zrównoważona w parkach narodowych w opinii turystów, http://cepl.sggw.waw.pl 
[04.12.2016].
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jazdu turystów do parku narodowego jest piękno przyrody, a także możliwość aktywnego 
wypoczynku9. 

Celem artykułu jest zbadanie, jak w latach 2006–2015 rozwijał się ruch oraz zagospo-
darowanie turystyczne w poszczególnych parkach narodowych w Polsce, a także wykaza-
nie negatywnych aspektów związanych z nadmiernym natężeniem ruchu turystycznego. 

Turystyka w parkach narodowych

Parki narodowe zajmują 1% całkowitej powierzchni kraju10. Według ustawy o ochronie 
przyrody z 2004 roku są to: „obszary wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrod-
niczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi”11. W Polsce wyodrębniono 
23 parki narodowe12. Cechują się niewielką powierzchnią. Największą powierzchnię zaj-
muje Biebrzański Park Narodowy – 59 223 ha, natomiast 13 parków ma powierzchnię 
mniejszą niż 10 000 ha. Średnia powierzchnia wynosi 13 799 ha (rys. 1).

Rys. 1. Powierzchnia parków narodowych w Polsce w 2015 roku [ha]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ochrona Środowiska 2016, Główny Urząd Statystyczny, 
s. 270.

Rozwój turystyki na obszarach chronionych jest wysoce ograniczony. Wszelkie podej-
mowane działania muszą być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju13. Obszary te 
winny być wolne od jakichkolwiek form gospodarowania, jednak w związku z ich udostęp-
nianiem turystom konieczne stało się wprowadzenie nowych urządzeń turystycznych. Są 
one niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa zwiedzających, jak również dla ochrony 
elementów przyrody14. Należy podkreślić również, że użytkowanie turystyczne parków jest 

9 M. Bajda-Gołębiewska, Szlaki turystyczne na obszarach chronionych, http://www.zneiz.pb.edu.pl [04.12.2016].
10 Ochrona Środowiska, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016, s. 268.
11 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880.
12 Załącznik do Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880.
13 B. Szyda, D. Sokołowski, Turystyczne użytkowanie Parku Narodowego Bory Tucholskie, http://agro.icm.edu.
pl [10.01.2017].
14 J. Partyka, Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz, http://krajobraz.kulturowy.
us.edu.pl [12.12.2016].
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silnie zdeterminowane ich stopniem zagospodarowania, który umożliwia zgodną z prawem 
penetrację tego obszaru15. 

Na obszarach o rozwiniętej funkcji turystycznej przeprowadza się okresowo monito-
ring wielkości i struktury ruchu turystycznego16. Głównym miernikiem funkcji turystycznej 
danego obszaru jest ruch turystyczny definiowany jako przemieszczanie się człowieka 
w wybranym obszarze w celach turystycznych17. Ponad połowę całkowitego ruchu tury-
stycznego w Polsce generują parki o charakterze górskim18. Wielkość ruchu turystycznego 
w 2015 roku w parkach narodowych wyniosła ponad 12,3 mln odwiedzających19. W więk-
szości parków narodowych ruch turystyczny ma charakter sezonowy. Wyjątkiem są parki 
górskie – Karkonoski i Tatrzański, w których uprawiana jest ponadto turystyka zimowa20. 

Według J. Partyki21 ruch turystyczny w polskich parkach narodowych koncentruje się 
w kilku obszarach geograficznej przestrzeni. W trzech parkach górskich (Karkonoskim, 
Tatrzańskim, Pienińskim), nad morzem (Woliński), jak również w podmiejskich sferach 
dużych miast (Kampinoskim, Ojcowskim, Wielkopolskim i Świętokrzyskim).

Ważnym elementem wpływającym na atrakcyjność danego obszaru jest również 
zagospodarowanie turystyczne. Jego podstawowym ogniwem jest baza noclegowa, na 
którą składają się wszelkie obiekty oraz urządzenia sanitarne, które umożliwiają turyście 
nocleg22. Można ją podzielić na zakłady noclegowe oraz obozowiska turystyczne. Do tych 
pierwszych zalicza się: hotele, domy wypoczynkowe, schroniska oraz pokoje gościnne, 
natomiast obozowiska turystyczne to kempingi i pola biwakowe23.

Bazę noclegową w parkach narodowych tworzą schroniska, domy wczasowe oraz 
kempingi i biwaki. Według definicji przyjętej przez Główny Urząd Statystyczny schroni-
skami są obiekty położone poza obszarem zabudowanym, znajdujące się przy szlakach 
turystycznych. Świadczą one minimalny zakres usług związanych z pobytem klienta 
oraz mają przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną24. Natomiast dom wycieczkowy 
jest obiektem położonym na obszarze zabudowanym. Ma przynajmniej 30 miejsc noc-
legowych i jest dostosowany do samoobsługi klientów25. Kemping jest terenem zwykle 
zadrzewionym, strzeżonym, oświetlonym. Ma obsługę recepcyjną oraz jest wyposażony 
w urządzenia sanitarne oraz gastronomiczne26. Pole biwakowe natomiast jest terenem 
niestrzeżonym, oznakowanym i prowizorycznie ogrodzonym. Umożliwia turystom nocleg 

15 S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce, http://www.geo.uj.edu.pl [12.12.2016].
16 H. Prószyńska-Bordas, J. Markiewicz, Struktura ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym oraz 
ocena przygotowania obszaru do turystyki, http://agro.icm.edu.pl [10.01.2017].
17 S. Liszewski, op. cit., s. 191.
18 M. Semczuk, Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym, http://www.gorczanskipark.pl [12.12.2016].
19 Ochrona Środowiska, op. cit., s. 270.
20 J. Partyka, Udostępnianie turystyczne parków…, op. cit.
21 Idem, Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych, „Folia Turistica” 2010, nr 22, s. 9.
22 M. Kozyra, Turystyka w górskich przygranicznych parkach narodowych w Europie, http://agro.icm.edu.pl 
[12.12.2016].
23 D. Szpilko, R. Ziółkowski, Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych województwa podlaskiego, 
http://www.zneiz.pb.edu.pl [12.12.2016].
24 http://stat.gov.pl [19.12.2016].
25 http://stat.gov.pl [19.12.2016].
26 http://stat.gov.pl [19.12.2016].



Żaneta Wąsik132

w namiotach, na jego terenie znajdują się punkty poboru wody pitnej oraz podstawowe 
urządzenia sanitarne27.

Spośród zagrożeń związanych z działalnością człowieka na terenie parku najbardziej 
istotny jest ruch turystyczny28. Nadmierny ruch turystyczny w parkach narodowych, prze-
gęszczenie szlaków turystycznych oraz ruch samochodowy na drogach przecinających 
parki narodowe tworzą bariery ekologiczne utrudniające migrację zwierząt. Z dużym 
ruchem turystycznym związane jest także niszczenie urządzeń turystycznych oraz presja 
tworzenia nowych inwestycji, urbanizacji obszaru29.

Wśród negatywnych aspektów związanych z turystyką w parkach narodowych wyróż-
niano również30: zmianę form użytkowania terenu, fragmentację siedlisk i ekosystemów, 
nadmierny pobór wody pitnej, a także wydeptywanie przez turystów pieszych, zdzieranie 
szaty roślinnej i pokrywy glebowej przez narciarzy. Działania te w konsekwencji mogą 
prowadzić do wypłukiwania gleby i odsłaniania macierzystej skały.

W celu niwelowania nadmiernych skutków ingerencji człowieka w środowisko 
w parkach narodowych obwiązują zasady kanalizowania oraz strefowania. Ta pierw-
sza zasada oznacza możliwość poruszania się turystów jedynie po wyznaczonych 
szlakach oraz przebywania jedynie w wyznaczonych miejscach. Zasada strefowania 
zaś sprowadza się do dostosowania intensywności ruchu turystycznego do wartości 
przyrodniczej obszaru31. Ponadto udostępniane miejsca oraz maksymalna liczba osób, 
które mogą przebywać jednocześnie w danym miejscu, określane są w planie ochrony 
parku narodowego32.

Metodyka badań

Badania przeprowadzono w formie desk research, wykorzystując dane i informacje 
udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny. Dotyczyły one turystyki w parkach na-
rodowych i obejmowały lata 2006–2015. Jako narzędzie badawcze zastosowano analizę 
treści pochodzących ze stron internetowych, opracowań naukowych i monografii. 

Do badań przyjęto wszystkie parki narodowe występujące w Polsce. Na wstępie zgro-
madzono informacje dotyczące charakterystyki parków i obiektów turystycznych występują-
cych na ich terenie. Zaprezentowano także ruch turystyczny, omawiając obiekty noclegowe 
i szlaki turystyczne. Dokonano również analizy gęstości szlaków turystycznych i ich zmian 
w badanym okresie. Wyniki badań i analiz zaprezentowano w formie tabel i wykresów. 

27 http://stat.gov.pl [19.12.2016].
28 E. Janeczko, M. Woźnicka, M. Grzesiak, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Wolińskiego Parku 
Narodowego – stan obecny i perspektywy rozwoju, http://agro.icm.edu.pl [10.01.2017].
29 J. Partyka, Ruch turystyczny w polskich parkach…, op. cit., s. 9.
30 Z. Witkowski, Granice ingerencji turystyki i rekreacji na obszarach lądowych parków narodowych i rezerwatów 
przyrody, http://www.ojcowskiparknarodowy.pl [11.01.2017].
31 M. Mickiewicz, Park narodowy u wrót miasta – wyzwania rekreacyjne i edukacyjne, http://ucbs.uw.edu.pl 
[11.01.2017].
32 Parki Narodowe w Polsce. Działalność organizacyjna i finansowanie w 2009 roku, Ministerstwo Ochrony 
Środowiska, Departament Ochrony Przyrody, Warszawa 2010, https://www.mos.gov.pl [11.01.2017].
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Wyniki badań

Zagospodarowanie turystyczne

W parkach narodowych najczęściej spotykanymi obiektami noclegowymi są kempin-
gi oraz pola namiotowe. W latach 2006–2012 liczba tego typu obiektów noclegowych 
utrzymywała się na zbliżonym poziomie około 50, natomiast w roku 2013 spadła do 
31 obiektów (rys. 2). Należy zaznaczyć, że w parkach narodowych: Bory Tucholskie, 
Gór Stołowych, Kampinoskim, Magurskim, Pienińskim, Roztoczańskim, Słowińskim oraz 
Wolińskim nie oferowano tego typu obiektów noclegowych w badanych latach. Najwięcej 
biwaków oraz pól kempingowych dostępnych było w Drawieńskim (6) oraz Poleskim (5 w la-
tach 2012–2015) Parku Narodowym. Ponadto zaobserwowano, że w latach 2008–2012 
w Wigierskim Parku Narodowym dostępnych było 20 tego typu obiektów, natomiast ich 
liczba spadła w 2013 roku do 4.

Rys. 2. Baza noclegowa w parkach narodowych w latach 2006–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ochrona Środowiska 2007–2016, Główny Urząd Statystyczny. 

Liczba schronisk w parkach narodowych również w analizowanych latach miała ten-
dencję malejącą (rys. 2). W roku 2006 było dostępnych 30 tego typu obiektów, natomiast 
w 2015 roku ich liczba zmalała do 26. Najwięcej schronisk dostępnych dla turystów 
jest w Karkonoskim (10) oraz Tatrzańskim (8) Parku Narodowym. W obydwu górskich 
parkach ruch turystyczny ma charakter całoroczny, uprawiana jest również turystyka zimo-
wa. W analizowanych latach parki narodowe: Biebrzański, Bory Tucholskie, Drawieński, 
Gorczański, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, 
Ujścia Wart, Wielkopolski oraz Woliński nie oferowały noclegów w schroniskach.

Sześć z pośród badanych parków narodowych umożliwiało turystom nocleg w domach 
wczasowych. Były to parki: Białowieski, Bieszczadzki, Gór Stołowych, Ojcowski, Tatrzań-
ski oraz Wigierski. W roku 2006 było dostępnych 20 domów wczasowych – 14 oferował 
Tatrzański Park Narodowy. Ich liczba zmalała do 4 w 2009 roku, co było spowodowane 
zamknięciem wszystkich dostępnych ośrodków w Tatrzańskim Parku Narodowym. W 2015 
roku 9 domów wczasowych oferowało noclegi turystom (rys. 2).
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Należy podkreślić, że niektóre z parków narodowych w analizowanych latach nie 
miały bazy noclegowej na swoim obszarze. Były to: Magurski, Roztoczański, Słowiński, 
Woliński Park Narodowy.

Ruch turystyczny

Analizując ruch turystyczny w poszczególnych parkach narodowych, należy również 
przyjrzeć się gęstości szlaków turystycznych mierzonej jako iloraz długości szlaków tury-
stycznych i całkowitej powierzchni parku narodowego.

Gęstość szlaków turystycznych ogółem w parkach narodowych w 2006 roku wynosiła 
0,95 km/km2, w roku 2015 była ona wyższa o 0,232 km/km2 (rys. 3). Wzrost zagęszczenia szla-
ków dostępnych dla turystów spowodowany był w dużej mierze remontami już istniejących tras.

Rys. 3. Gęstość szlaków turystycznych w parkach narodowych w latach 2006–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ochrona Środowiska 2007–2016, Główny Urząd Statystyczny.

Największą gęstością szlaków turystycznych cechują się Wielkopolski (2,830 km/km2) 
oraz Gorczański (2,404 km/km2) Park Narodowy, najniższą zaś Ujście Warty 
(0,207 km/km2) oraz Białowieski (0,421 km/km2) Park Narodowy.

Gęstość szlaków w większości parków narodowych w 2015 roku była większa wzglę-
dem roku 2006 (za wyjątkiem parków: Bory Tucholskie, Gór Stołowych, Pienińskiego 
i Wielkopolskiego). Największy wzrost zaobserwowano w Poleskim (225,65%) i Drawień-
skim (174,20%) Parku Narodowym (tabela 1).

Tabela 1. Gęstość szlaków turystycznych w poszczególnych parkach narodowych w latach 2006–2015

Parki narodowe
Gęstość szlaków [km/km2]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Babiogórski 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,622 1,621 1,621 1,621 1,621
Białowieski 0,366 0,361 0,366 0,418 0,418 0,399 0,421 0,421 0,421 0,421
Biebrzański 0,777 0,816 0,816 0,800 0,783 0,783 0,833 0,841 0,841 0,885

Bieszczadzki 0,928 0,740 0,840 0,839 0,480 1,592 1,592 1,592 1,592 1,592
Bory Tucholskie 2,352 2,352 1,626 1,626 1,626 1,648 1,994 1,994 2,016 2,016

Drawieński 0,776 2,425 0,890 1,411 1,499 1,443 1,502 1,502 2,127 2,127
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Gorczański 1,495 1,495 1,495 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209 2,404 2,404
Gór Stołowych 2,650 2,650 2,762 1,692 2,587 3,091 1,719 1,719 1,719 1,719

Kampinoski 0,934 0,934 0,934 1,453 1,453 1,453 1,427 1,427 1,427 1,427
Karkonoski 2,107 2,107 2,107 2,108 2,107 2,107 2,108 2,115 2,115 2,115
Magurski 0,437 0,437 0,437 0,437 0,504 0,437 0,437 0,484 0,484 0,484

Narwiański 0,612 0,793 0,789 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748
Ojcowski 1,072 2,177 1,897 1,850 1,850 1,850 1,738 1,738 1,738 1,738
Pieniński 1,479 1,479 1,500 1,500 1,492 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476
Poleski 0,359 0,691 0,691 0,773 1,432 1,388 1,390 1,168 1,168 1,168

Roztoczański 0,711 0,740 0,720 0,720 0,360 0,360 0,345 0,345 0,345 0,345
Słowiński 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,696 0,696

Świętokrzyski 0,538 0,538 0,538 0,535 0,492 0,492 0,492 0,492 0,538 0,538
Tatrzański 1,298 1,298 1,297 1,297 1,297 1,297 1,297 1,297 1,297 1,297

Ujście Warty 0,156 0,156 0,156 0,163 1,522 0,165 0,165 0,165 0,207 0,207
Wielkopolski 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,830 2,830 2,830

Wigierski 1,526 1,526 1,636 1,637 1,638 1,630 1,627 1,808 1,808 1,808
Woliński 0,430 0,430 0,458 0,458 0,458 0,459 0,459 0,459 0,459 0,459

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ochrona Środowiska 2007–2016, Główny Urząd Statystyczny.

Do zmierzenia ruchu turystycznego w parkach narodowych wykorzystano wskaźnik na-
tężenia ruchu turystycznego, który jest ilorazem liczby turystów (tys.) i długości szlaków tury-
stycznych (km). Wskaźnik ten w roku 2006 wynosił 3,803 tys. os./km, natomiast w roku 2016 
był niższy o 0,520 i wynosił 3,283 tys. os./km. Mimo obserwowanego w każdym roku wzrostu 
liczby turystów w parkach narodowych, wskaźnik miał tendencję malejącą (rys. 4).

Rys. 4. Natężenie ruchu turystycznego w parkach narodowych ogółem w latach 2006–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ochrona Środowiska 2007–2016, Główny Urząd Statystyczny.

Największe natężenie ruchu turystycznego w 2015 roku występowało w Wolińskim 
(29,940 tys. os./km) oraz Pienińskim (23,286 tys. os./km) Parku Narodowym, natomiast 
najniższe w Biebrzańskim (0,073 tys. os./km) i Drawieńskim (0,091 tys. os./km) (tabela 2). 
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Tabela 2. Zmiany w natężeniu ruchu turystycznego w poszczególnych parkach narodowych w latach 
2006–2015

Parki narodowe
Natężenie ruchu turystycznego [tys. os./km] w latach

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Babiogórski 1,528 1,151 0,981 1,258 1,019 1,364 1,145 1,473 1,382 1,473

Białowieski 6,234 3,711 2,138 4,318 3,864 3,186 2,722 2,686 2,709 3,000

Biebrzański 0,068 0,075 0,066 0,082 0,067 0,059 0,066 0,056 0,064 0,073

Bieszczadzki 1,007 1,356 1,114 1,429 2,000 0,710 0,639 0,714 0,763 0,834

Bory Tucholskie 0,553 0,553 0,800 0,800 0,800 0,789 0,652 0,359 0,355 0,355

Drawieński 0,170 0,065 0,228 0,148 0,131 0,293 0,150 0,112 0,075 0,091

Gorczański 0,476 0,571 0,571 0,451 0,386 0,419 0,451 0,451 0,473 0,473

Gór Stołowych 1,798 2,065 2,022 3,411 1,945 1,709 3,211 3,183 3,367 4,404

Kampinoski 2,778 2,778 2,778 1,786 1,786 1,786 1,818 1,818 1,818 1,818

Karkonoski 17,007 17,007 17,007 17,007 17,007 17,007 17,007 16,949 16,949 16,949

Magurski 0,588 0,588 0,588 0,588 0,510 0,529 0,471 0,531 0,426 0,426

Narwiański 0,111 0,103 0,148 0,200 0,227 0,182 0,218 0,273 0,278 0,273

Ojcowski 17,391 8,565 9,828 10,076 10,076 10,076 10,724 10,724 10,724 10,724

Pieniński 21,988 22,968 21,477 23,807 17,229 20,286 22,000 20,971 20,543 23,286

Poleski 0,471 0,236 0,228 0,326 0,179 0,175 0,207 0,246 0,246 0,360

Roztoczański 1,658 1,592 1,964 1,637 3,279 3,279 4,096 4,096 4,096 4,573

Słowiński 2,529 1,949 1,909 2,678 2,158 2,198 2,165 2,138 2,024 2,123

Świętokrzyski 4,976 4,317 5,134 4,463 3,867 5,157 4,320 3,957 3,293 3,220

Tatrzański 9,740 8,140 7,559 7,982 7,280 8,124 10,716 10,051 11,242 12,035

Ujście Warty 1,429 1,587 1,587 1,515 0,752 1,504 4,278 4,045 3,030 3,138

Wielkopolski 5,581 5,581 5,581 5,581 5,581 5,581 5,581 5,581 5,581 5,581

Wigierski 0,524 0,524 0,489 0,489 0,448 0,448 0,448 0,404 0,422 0,404

Woliński 31,915 31,915 29,940 29,940 29,940 29,940 29,940 29,940 29,940 29,940

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ochrona Środowiska 2007–2016, Główny Urząd Statystyczny.

Największy wzrost natężenia ruchu turystycznego zaobserwowano w 2015 roku wzglę-
dem roku 2006 w parkach narodowych: Roztoczańskim (175,77%), Narwiańskim (145,45%) 
oraz Gór Stołowych (144,97%). Natomiast zaobserwowano również, że w 15 parkach 
narodowych odnotowano spadek natężenia ruchu turystycznego. Największy wystąpił 
w Białowieskim Parku Narodowym (51,88%).
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Podsumowanie i wnioski

Parki narodowe jako tereny o nieskażonym środowisku były miejscami cieszącymi się 
dużym zainteresowaniem turystów. Wzmożony ruch turystyczny na obszarach chronionych 
przyczynił się do realizowania badań, porównywania gęstości szlaków turystycznych, 
natężenia ruchu zarówno w polskich, jak i zagranicznych parkach narodowych. 

Analizie poddano liczbę miejsc noclegowych udostępnianych przez parki narodowe. 
Odnotowano, że w latach 2006–2015 ich liczba znacząco zmalała, co zgodne jest z po-
dejmowaniem przez parki narodowe działań bardziej sprzyjających środowisku przyrod-
niczemu. Natomiast z punktu widzenia turystów, którzy chcieliby skorzystać z pobytu 
długoterminowego w danym parku, może być to zjawisko negatywne. Zmuszeni są oni 
poszukiwać miejsc noclegowych w otulinach parków. Działanie to w konsekwencji może 
przyczynić się do zmniejszenia ruchu turystycznego.

Do badań wykorzystano dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny – mają 
one charakter ogólny, nie uwzględniają specyfiki poszczególnych parków narodowych. 
Analiza powinna zostać pogłębiona o przeprowadzenie badań ankietowych wśród turystów 
odwiedzających poszczególne parki narodowe, jak również wśród pracowników. Dałoby 
to możliwość porównania zasobów parków i możliwości ich wykorzystania. 

Badania mogą być pomocne w formułowaniu strategii promocyjnej poszczególnych 
parków narodowych, ponieważ wzmożony ruch turystyczny może przyczynić się do rozwoju 
danego obszaru, większego zainteresowania środowiskiem przyrodniczym, a w konse-
kwencji powstawaniem nowych miejsc pracy dla lokalnej ludności.

Reasumując, w latach 2006–2015 odnotowano rosnące zainteresowanie turystyką 
na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych, jakimi są parki narodowe. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyły się parki na obszarach górskich. Odnotowano wzrost 
długości szlaków turystycznych, co może w konsekwencji przyczynić się do większego 
zainteresowania poszczególnymi obszarami. W parkach narodowych tworzone są ścieżki 
i ośrodki edukacyjne, muzea przyrodnicze, które mają na celu podniesienie świadomości 
ekologicznej i przyrodniczej turystów.
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Streszczenie

Parki narodowe należą do najbardziej atrakcyjnych turystycznie obszarów Polski. W 2015 roku 
odwiedziło je 12 323,2 tys. turystów, którzy mogli skorzystać z różnych form turystyki.
Celem artykułu jest zbadanie, jak w latach 2006–2015 rozwijał się ruch oraz zagospodarowanie 
turystyczne w poszczególnych parkach narodowych w Polsce, a także wykazanie negatywnych 
aspektów związanych z nadmiernym natężeniem ruchu turystycznego. 
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W opracowaniu podjęto próbę analizy zagospodarowania oraz ruchu turystycznego w poszcze-
gólnych parkach narodowych. Dokonano przeglądu badań z tego zakresu, a także do analizy 
wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego.
Wykazano, że liczba turystów odwiedzających parki narodowe w 2015 roku wzrosła o 7,41%, zaś 
długość szlaków turystycznych zwiększyła się o 24,43%. Zmalała zaś liczba dostępnych miejsc 
noclegowych. Do głównych konsekwencji wzmożonego zainteresowania formą turystyki zaliczono 
niebezpieczeństwo degradacji środowiska spowodowane nadmiernym zagęszczeniem ruchu 
turystycznego. Stwierdzono, że formą przeciwdziałania negatywnym aspektom działalności tury-
stycznej na obszarach chronionych jest włączenie do turystyki zasad zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: turystyka, obszar chroniony, park narodowy

Abstract

National Parks are the most attractive tourist areas in Poland. In 2015 they were visited by 
12 323.2 thousand tourists who can benefit from various forms of tourism. 
The article aims is to examine how developed a tourist traffic in years 2006–2015 in national 
parks in Poland and demonstrate the negative aspects associated with excessive tourist traffic.
The study attempts to analyze development and tourism in the various national parks. The au-
thor made a review of the literature and research on this field and analyze the data from Central 
Statistic Office.
It has been shown that the number of tourists visiting national parks in 2015 increased by 7.41%, 
while the length of the hiking trails of 24.43%. Decreased the number of available beds. The 
main consequence of increased interest tourism in national parks is the danger of environmental 
degradation caused by excessive tourist traffic congestion. It was found that a form of coun-
teracting the negative aspects of tourism in protected areas, is to incorporate the principles of 
sustainable development.

Keywords: tourism, protected areas, national park 
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CZŁOWIEK/ZWIERZĘ/TURYSTYKA. MIEJSCE I STATUS ZWIERZĄT 
W POSTTURYSTYCZNYM TEATRUM ŚWIATA

THE HUMAN/ANIMAL/TOURISM. PLACE AND STATUS OF ANIMALS 
IN THE POST TURISTIC UNIVERSE

Wstęp

Zachłanność natury ludzkiej przejawia się m.in. w stałym dążeniu do podporządkowa-
nia sobie świata przyrody, wyzyskiwaniu bogactw naturalnych i zawłaszczaniu dla siebie 
nadmiaru miejsca w ekosystemach. Człowiek, który jako jedyny z gatunków, posiada 
zdolność tworzenia kultury, stopniowo uwalnia się od tradycyjnych ograniczeń, tworząc 
produkty i doświadczenia kulturowe. Dokonuje przekształceń pierwotnych krajobrazów 
w ich odpowiedniki kulturowe ze zróżnicowanymi formami zabudowy, produkcji, komunikacji 
i różnorodnością populacyjną. Działania te są niewątpliwie siłą sprawczą postępu cywili-
zacyjnego, ale też określonych dysfunkcji, zwłaszcza postępującej wciąż degradacji śro-
dowiska naturalnego. A ponieważ postęp dokonuje się „w dziedzinie gromadzenia wiedzy, 
a nie we wprowadzaniu w życie norm etycznych”1, zatem w swoich naturalnych dążeniach 
człowiek okazuje się odnosić pyrrusowe zwycięstwo. Wskaźniki statystyczne pokazują, że 
wytrzymałość światowego systemu ekologicznego jest wyraźnie zagrożona, a to stwarza 
niebezpieczeństwo również dla życia ludzkiego. Eksploatacja natury ze strony ludzkości 
przekracza obecnie jej możliwości o około 20%, co oznacza, że zużywamy o 20% więcej 
zasobów, niż przyroda może odtworzyć2. W latach 1970–2007 liczba gatunków zwierząt 
zaliczanych do kręgowców zmniejszyła się o 30%. Jak słusznie ocenia Piotr Sztompka, 
„zapewne niedługo już tylko żeglarze wyruszający w samotną podróż dookoła świata lub 
wspinacze wyruszający w Himalaje będą mieli szansę obcować z naturą w stanie czystym”3.

Nasilające się globalne zagrożenia ekologiczne i społeczne stały się przesłanką dla 
poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie poprawy istniejącej sytuacji4. Aby ratować 
zagrożoną planetę, badacze coraz częściej mówią m.in. o konieczności podejmowania 

1 A.B. Legocki, Miejsce człowieka we współczesnym świecie. Rozważania na temat nowej filozofii przyrody, 
„Nauka” 2008, nr 1, s. 21.
2 http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_lpr2010_lr_en.pdf [05.11.2016].
3 P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa 2012, s. 35.
4 A. Pabian, B. Pabian, Perspektywy rozwoju koncepcji sustainability w aspekcie różnic kulturowych, „Ekonomika 
i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2012, nr 2, s. 3.
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działań z zakresu zrównoważonego rozwoju (sustainable development). Chodzi tu o za-
stąpienie dotychczasowego paradygmatu wzrostu gospodarczego nowym megaparadyg-
matem zrównoważenia. Jego istotą jest relacyjne sprzężenie trzech systemów: społeczeń-
stwo – gospodarka – środowisko oraz taki sposób zaspokajania potrzeb ludzkich, który 
nie umniejszałby szans przyszłych pokoleń na ich zaspokajanie. Jednym z elementów 
tego posthumanistycznego myślenia jest również troska o prawa zwierząt w zakresie 
warunków ich hodowli, uboju dla celów spożywczych, tresury dla celów rozrywkowych, 
wykorzystania w eksperymentach medycznych i testowaniu środków niemedycznych, 
a także humanitarnych sposobów pozyskiwania futra5. W zakres owego dyskursu wpi-
suje się również problem komodyfikacji istot żywych, który przejawia się w nieetycznym 
wykorzystywaniu zwierząt w turystyce. Zagadnienie to rozwijam w niniejszym artykule. 
Głównym celem artykułu jest omówienie miejsca i znaczenia zwierząt w życiu człowieka 
w kontekście procesu przemian mentalnych i społecznych, począwszy od kultury trady-
cyjnej po dominujące trendy współczesnej turystyki. Materiał badawczy pozyskiwałam 
w drodze obserwacji, kwerendy internetowej oraz fotografowania, które Piotr Sztompka 
uznaje za „uzupełnienie czy wzbogacenie przede wszystkim metody obserwacji”6. 

Mityczne, magiczne, symboliczne – postrzeganie zwierząt 
w kulturach tradycyjnych 

Człowiek, będąc istotą biologiczną, od początku związany był z naturą, choć w miarę 
rozwoju cywilizacji coraz bardziej uniezależniał się od jej rytmu. Grupy pierwotne, podob-
nie jak zwierzęta, stawały wobec określonych wyzwań środowiska naturalnego, których 
pokonywanie sankcjonowała wartość przetrwania. Musiało to prowadzić do ukształtowania 
się specyficznych więzi i zasad koegzystencji międzygatunkowej. Jeżeli przyjąć za neuro-
biologami, że wrodzoną cechą ludzi jest ogólnie pozytywne nastawienie psychologiczne 
do wszelkich tworów żywych (biofilia), to nasuwa się teza nie tyle o konkurencyjnej wal-
ce między pierwotnym człowiekiem a zwierzęciem w dostępie do zasobów środowiska, 
ile o symbiotycznej istocie owych zasad i relacji. Już w samej semantyce słowa animal 
(łac. anima – tchnienie, oddech) zawiera się i manifestuje przekonanie o doniosłości życia 
i trwania wszystkich istot żywych. 

W kulturze tradycyjnej homines sapientes, dzieląc przestrzeń ze zwierzętami, czerpali 
wiedzę z otaczającego świata, m.in. poprzez obserwację ich zachowań. Interpretatio 
naturae miało charakter obrazowy. Wykładnię dla niego stanowiło mityczno-magiczne 
rozumienie uzewnętrznień życia, zjawisk przyrody organicznej i nieorganicznej. Funkcję 
objaśniającą pełnił mit, wyrażający panpsychiczną moc natury i sankcjonujący istotę 
relacji zachodzących między ludźmi a środowiskiem faunistycznym. Przekonanie, że los 
niektórych zwierząt wpływa na losy grupy, kształtowało relewantny sposób traktowania 

5 Zob. szerzej: P. Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, przeł. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Poznań 1995, s. 192–193.
6 P. Sztompka, op. cit., s. 50.
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gatunków totemicznych. Totemów nie można było krzywdzić, lecz należało otoczyć je 
rytualną czcią i ochroną. 

Zwierzęta w różnych kręgach cywilizacyjnych uznawane były za przodków i pierwszych 
bogów7. Wierzono np., że mogą one pełnić funkcję przewodników, mentorów, żywicieli 
bóstw i bohaterów. Według mitologii greckiej – najwyższego z bogów Zeusa wychowywała 
koza Amalteja, a według irlandzkiej – matką Oisina (Osjana) była kobieta zamieniona 
w łanię. W mitologii rzymskiej Romulusa i Remusa wykarmiła wilczyca, podobnie u Cel-
tów – legendarny władca Tary Cormac mac Airt został porwany, a następnie wychowany 
w wilczej rodzinie. Do dziś w politeistycznych Indiach święte zwierzęta, głównie krowy, 
małpy, ale także psy, słonie, jadowite węże, pawie, a nawet szczury uznawane są za 
ucieleśnienie bóstw. 

Mityczne stwory, obdarzone nadnaturalną mocą – smoki, lwy, uskrzydlone byki, węże, 
skorpiony – pełniły w przekonaniu pierwotnych ludzi funkcje strażników skarbów i świętych 
miejsc. Sięgnijmy po konkretne przykłady. Dostępu do złota, skarbu Apollina, pucharu 
wina Dionizosa, wody i ognia bronił Gryf, wyobrażany w postaci lwa z głową i skrzydłami 
orła. Z kolei Sfinks, przedstawiany jako lew z ludzką głową, strzegł świątyń, grobów kró-
lewskich oraz wiedzy tajemnej, a chiński, niebiański smok Tianlong chronił siedziby bóstw 
niebiańskich. W prekolumbijskiej Ameryce Środkowej i Południowej świętym zwierzęciem 
był jaguar (wraz z wężem i kondorem) – symbol władzy królewskiej, siły, płodności i mocy 
czarnoksięskiej. Przykłady można mnożyć. 

Również w polskiej tradycji ludowej zwierzęta pełniły specyficzną rolę. Zwłaszcza te 
dziko żyjące zadziwiały ówczesnych ludzi swoją sprawnością, nieuchwytnością i tajem-
niczością, co musiało nasuwać myśl o ich ukrytej mocy i przynależności do zaświatów. 
Zwierzęta domowe były natomiast częścią tego samego świata co ludzie, podlegały więc 
„władzy swych właścicieli, nierzadko przez nich nękane, wykorzystywane i nie najlepiej 
chronione”8. Wraz z nastaniem czasu świątecznego stawały się jednak przedmiotem 
szczególnej troski, wtedy to bowiem, jak wierzono, wzmagał się kontakt ze światem 
pozagrobowym i także one zyskiwały magiczną moc. Mogły więc sprzyjać lub zagrażać 
ludzkiemu porządkowi świata. Szczególne przesłanie symboliczne niosła koza, będąca 
zwierzęciem żywotnym, pełnym sił witalnych, a jednocześnie mało wymagającym i niewy-
brednym. Jej obecność była więc szczególnie pożądana w gronie świątecznych maszkar 
przy życzeniach zdrowia i długowieczności. Udomowione kury i koguty uznawane były za 
ptaki wieszcze. Pianie koguta miało apotropeiczną moc odpędzania duchów9. W przeszło-
ści nikt też nie wątpił w magiczne właściwości czarnych i drapieżnych ptaków, zająców, 
kotów, psów, wilków, koni, ropuch, kogutów, szczurów, myszy, fretek, jeży, jaszczurek, 

7 Zob. szerzej: M. Kwapiszewska-Antas, Człowiek wobec zwierząt na przestrzeni dziejów, „Słupskie Studia 
Filozoficzne” 2007, nr 6, s. 97.
8 A. Zadrożyńska, Świętowania polskie. Przewodnik po tradycji, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 
2002, s. 32.
9 R. Hryń-Kuśmierek, Z. Śliwa, Encyklopedia tradycji polskich, Wydawnictwo Podsiedlik, Raniowski i Spółka, 
Poznań 1998, s. 123.
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sów, nietoperzy. Zwierząt tych nie wolno było zabijać w sposób inny niż rytualny, ponieważ 
uważano, że pod ich postacią mogły kryć się czarownice10. 

Z upływem czasu człowiek w znacznej mierze podporządkował sobie przyrodę, czer-
piąc satysfakcję z poczucia dominacji nad zwierzętami, wzmacnianą w dużej mierze 
myślą filozoficzną. Już bowiem dla Arystotelesa wyznacznikiem uprzywilejowanej pozycji 
człowieka miał być rozum ludzki. Podobnie Kartezjusz nie wykazywał troski o los zwie-
rząt, przekonując, że nie doznają one bólu. Niemiecki filozof oświeceniowy – Immanuel 
Kant – uznawał „braci mniejszych” wyłącznie za środek do celu, którym jest człowiek. Co 
interesujące, jeszcze w 1986 r. Michael Fox w artykule The case for animal experimen-
tation dowodził, że zwierzętom nie przysługują żadne prawa, ponieważ „nie posługują 
się tak wyszukanymi jak u nas językami, nie planują swoich działań, nie znają poczucia 
odpowiedzialności i samokrytycyzmu”11. 

W tradycji biblijnej zarysowują się dwie postawy człowieka względem zwierząt, 
tj. władcy i zarazem ich opiekuna. Św. Augustyn, a później św. Tomasz z Akwinu nie 
upominali się zbytnio o ich prawa, ponieważ, jak czytamy jeszcze w Starym Testamencie, 
człowiek ma panować „nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, 
nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” (Rdz 1,26). Nie oznacza 
to jednak braku poszanowania dla ich egzystencji, bowiem los „synów ludzkich jest ten 
sam, co i los zwierząt; los ich jest jeden: jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego, 
i oddech życia ten sam”12. Ponadto według Nowego Testamentu człowiek ma obowiązek 
uprawiać i doglądać ogrodu Eden (Rdz 2,150), a to z konieczności wiąże się z troską 
o życie jako takie. W dziejach chrześcijaństwa najsłynniejszym bodaj orędownikiem 
i przyjacielem wszystkich stworzeń był św. Franciszek z Asyżu, twórca żywej szopki 
betlejemskiej, uznawany dziś za prekursora ekologii. W 1979 r. papież Jan Paweł II 
ogłosił go patronem ekologów. 

Kilka słów o teatralności ponowoczesnego świata 

W świetle koncepcji theatrum mundi życie ludzkie jawi się jako udramatyzowany spek-
takl, podczas którego w zależności od sytuacji przyjmujemy rolę aktorów lub spektatorów. 
Żyjąc w teatrze codzienności, przerywanym okresowo czasem świąt, przybieramy okre-
ślone maski i pozy, potrzebne do odegrania swojej roli13. Zgodnie z teorią Ervinga Goff-
mana i Deana MacCannela całą współczesną rzeczywistość społeczeństw rozwiniętych 

10 J.C. Cooper, Zwierzęta symboliczne i mityczne, przeł. A. Kozłowska-Ryś, L. Ryś, Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań 1998, s. 315–316.
11 P. Vardy, P. Grosch, op. cit., s. 195.
12 Księga Koheleta, czyli Eklezjastesa 3,19–20, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie 
z języków oryginalnych, opracował Zespół Biblistów Polskich, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań–Warszawa 1982, 
s. 737.
13 Motyw theatrum mundi często pojawiał się w literaturze pięknej (np. u Jana Kochanowskiego, czy Bolesława 
Prusa w Lalce). Już William Szekspir w komedii Jak wam się podoba pisał, że „cały świat jest teatrem, aktorami 
ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają”. Podobnie wiersz Wisławy Szymborskiej Życie na poczekaniu przesycony 
jest refleksją nad życiem ludzkim metaforycznie pojmowanym jako teatralne przedstawienie. 
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cechuje podział na strefę sceny i kulis14. Każda jednostka bez względu na swój status 
i rolę w grupie społecznej zakłada maski po to, aby oddziaływać na publiczność i osiągnąć 
zamierzony cel. Występy odbywają się na scenie, nazwanej przez badaczy strefą fasa-
dową. Towarzyszą im środki wyrazu (tzw. fasada), które aktor wykorzystuje, poruszając 
się w gąszczu wzorów kultury, norm i konwenansów, a także zmieniających się sytuacji. 
Elementem fasady jest dekoracja, czyli rekwizyty składające się na scenerię. Z aktorem 
najmocniej jest związana fasada osobista, skupiająca w sobie m.in. znaki pozycji, urzędu, 
płci, wieku, sposobu mówienia, mimiki, a przede wszystkim – powierzchowności i sposobu 
bycia. Powierzchowność stanowi komunikat na temat statusu i sytuacji społecznej wy-
konawcy, natomiast sposób bycia informuje odbiorców o tym, jaką rolę chce on odegrać 
w danej sytuacji. Goffman, przyjmując koncepcję metafory teatralnej, patrzy zatem „na 
życie ludzkie jak na przedstawienie teatralne, rozgrywające się w określonej przestrzeni, 
w której aktorzy odgrywają różne postaci w zależności od tego, w jakiej sytuacji znajdują 
się w obecnej chwili i jakie wrażenie próbują wywrzeć na publiczności”15. Gra w świecie 
toczy się stale, „gdy trzeba włączyć się w rozmowę, gdy spotykają się znajomi i zderzają 
obcy, gdy samotnie, rozglądając się dyskretnie, spaceruje się po placach i ulicach, czy 
zdąża do pracy czy na zakupy”16. A przecież – podkreśla Aleksandra Śliwińska – 

[…] jeszcze są i mniejsze teatrzyki – kawiarniane ogródki i kawiarniane witryny, 
za którymi rozsiedli się konsumenci, bezwstydnie wystawiając swoje sylwetki na 
publiczny widok. Można też wyśledzić elementy technicznego oprzyrządowania 
reality show: w newralgicznych miejscach, przed sklepami, bankami wycelowane 
w przechodniów oczy kamer i nieodłączna od tego spostrzeżenia wiedza, że przed 
ekranami monitorów ktoś przechodniom bacznie się przygląda17. 

A ponieważ zróżnicowane sytuacje komunikacyjne oraz konteksty społeczne prowokują 
mieszkańców ponowoczesnego świata do przyjmowania często nieświadomie określonych 
ról, zatem różne miejsca w przestrzeni miast i wsi mogą stać się areną gry. 

W teatralność świata wpisuje się również postmodernistyczna turystyka. Dla rozrywki 
konsumentów tworzy się w panoramie miast i wsi turystycznych swoiste spektakle, dające 
iluzję prawdziwości. Dean MacCannell podkreśla, że „coraz częściej określenie turysta 
bywa używane jako ironiczny przydomek kogoś, kto zadawala się doświadczeniami w spo-
sób oczywisty nieautentycznymi”18. W dynamicznej przestrzeni turystycznej akcja toczy się 
głównie na scenie, ale również za kulisami. Odwiedzający w poszukiwaniu autentyczności 
pragną zajrzeć za kulisy (np. obejrzeć próbę orkiestry albo proces produkcyjny czy prace 

14 Zob. szerzej: D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, 
Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2002, s. 144–146.
15 D. Ćwiklińska-Surdyk, A. Surdyk, Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G.H. Meada i E. Goffmana 
a narracyjne gry fabularne, „Homo Ludens” 2012, nr 1/4, s. 50.
16 A. Śliwińska, Teatr wielki, mały i codzienny. Ulica jako teatr codzienny, [w:] Teatr wielki, mniejszy i codzienny, 
red. P. Kowalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 241.
17 Ibidem.
18 D. MacCannell, op. cit., s. 148.
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w kuchni). „Marzenie to – pisze Anna Wieczorkiewicz – dla nikogo nie jest tajemnicą, 
więc organizatorzy imprez turystycznych aranżują sytuacje, które mają sprawiać wrażenie 
przekraczania granic spektaklu”19. Ważne jest przy tym, aby inscenizacje miały unikatowy 
charakter, znajdowały się blisko autentycznych działań społecznych lub je naśladowały, za-
wierały odpowiednie artefakty (eksponaty), były dostępne dla zwiedzających, przynajmniej 
w wyznaczonych godzinach. Aktorami biorącymi udział w aranżowanych widowiskach są 
nie tylko ludzie, ale często także zwierzęta, nierzadko traktowane jak towar. 

Zwierzęta w przemyśle turystycznym 

W państwach wysokorozwiniętych nie ma oficjalnego przyzwolenia na zadawanie 
cierpień zwierzętom. Piętnuje się i karze wszelkie przejawy nieodpowiedniego trakto-
wania ich przez właścicieli, w tym także krzywdzące je występy cyrkowe. Mimo to zwie-
rzęta na całym świecie nadal są wykorzystywane jako element gry scenicznej w sensie 
dosłownym i przenośnym. Ogromne emocje i kontrowersje budzi m.in. zabijanie oraz 
torturowanie zwierząt w imię wolności artystycznej20. Przykładowo, w 2009 r. oburzenie 
wywołał wrocławski spektakl hiszpańskiego reżysera Rodriga Garcii pt. Wypadki: zabić, 
by zjeść, podczas którego aktor pozbawił życia homara. Do grzbietu wiszącego na żyłce 
skorupiaka przymocowano mikrofon, po to, aby publiczność mogła słyszeć bicie serca 
konającego zwierzęcia21. 

W światowej postturystyce zwierzęta pełnią funkcję „aktorów”, do której za sprawą 
tresury przyuczane są od urodzenia. Zmusza się je w ten sposób do określonych za-
chowań, wyznaczając im rolę regionalnej atrakcji. Wyzyskuje się je m.in. w transporcie, 
w pokazach i akrobacjach, w przemyśle pamiątkarskim i fotograficznym. Są wykorzysty-
wane też w formach gastronomii niezwiązanych bynajmniej ze sztuką kulinarną, o której 
badacze piszą, że jest to „umiejętność przygotowania różnych potraw w sposób smaczny, 
pożywny i estetyczny”22. W każdym ze wspomnianych wyżej przypadków autentyczność 
zastępowana jest inscenizacją teatralną z elementami mistyfikacji, ze szkodą dla samych 
zwierząt. Poniżej omawiam konkretne tego przykłady.

Jedną z rozrywek w krajach Azji Południowo-Wschodniej jest przejażdżka na słoniu, 
a w krajach Afryki – na wielbłądzie (fot. 1). Jednak, jak czytamy na stronie „National 
Geographic”, 

[…] słonie, na których uśmiechnięci turyści odbywają przejażdżki, tresowane są 
praktycznie od urodzenia. Podlegają specjalnemu procesowi, zwanemu phajaan, 
który w dowolnym tłumaczeniu oznacza łamanie ducha. Małe słoniątka zabierane 
są od matek pomiędzy trzecim a szóstym rokiem życia, czasami wcześniej. Phaja-
an zaczyna się od razu i ma na celu zmuszenie słonia do posłuszeństwa. Zwierzę 

19 A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków 2008, s. 159.
20 http://www.ekologia.pl/artykul/inne/Kiedy-zwierzeta-cierpia-dla-sztuki,8567.html [05.03.2017].
21 http://kulturaonline.pl/zabic,by,zjesc,tytul,artykul,6099.html [05.03.2017]. 
22 M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa 2015, s. 15.
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zamykane jest w małej drewnianej skrzyni, w której możliwość ruchu jest znacznie 
ograniczona. Słoń jest bity, a jego głowa i uszy – najwrażliwsze miejsca na całym 
ciele – kłute i przebijane metalowymi hakami23. 

Nie szukając jednak daleko, również w Polsce na naszych oczach rozgrywa się dra-
mat koni, które bywają nadmiernie wykorzystywane przez górali wożących turystów do 
Morskiego Oka. W ostatnich latach wiele z tych ssaków padło z wycieńczenia. W akcję 
protestacyjną zaangażowali się ekolodzy, żądając likwidacji transportu konnego na tej 
trudnej dla zwierząt górskiej trasie lub ewentualnego zastąpienia go zrównoważonym 
transportem alternatywnym. Zwrócili się też z apelem do turystów, aby zamiast przejażdżki 
wybierali pieszą wędrówkę24. 

Fotografia 1. Turysta odbywający przejażdżkę na wielbłądzie 
Źródło: fotografia własna, Tunezja 2009 r.

Innym przykładem wzbudzającego kontrowersje podejścia do zwierząt są pokazy i akro-
bacje z ich udziałem. Ku uciesze odwiedzających tworzy się na całym świecie oceana-
ria, delfinaria, niekiedy całe parki rozrywki. Przykładowo, w Underwater World na wyspie 
Sentosa w Singapurze znajduje się ponad 2,5 tys. zwierząt morskich i słodkowodnych, 

23 http://www.national-geographic.pl/traveler/ciemna-strona-tajskiej-turystyki-przejazdzka-na-sloniu-nie-dziekuje 
[02.02.2017].
24 http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/podhale/a/protestowali-na-drodze-do-morskiego-oka-gale-
ria,10690847/ [08.03.2017].
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reprezentujących około 250 gatunków z całego świata25. Za określoną kwotę można zanur-
kować z rekinami i diugoniami (ssakami morskimi z rzędu syren) lub popływać z delfinami. 
W wydzielonej strefie można pogłaskać niektóre gatunki egzotycznych ryb (fot. 2). W Delfina-
rium odbywają się tam też kilka razy w ciągu dnia występy z udziałem fok i delfinów (fot. 3). 

Fotografia 2. Nastoletnia turystka głaszcząca ryby 
Źródło: fotografia własna, Underwater World, Singapur 2014 r.

Fotografia 3. Pokazy sztuczek z udziałem turysty i delfinów 
Źródło: fotografia własna, Delfinarium, Singapur 2014 r.

Podobnie w Dubai Aquarium & Underwater ZOO mieszczącym się w największym 
centrum handlowym na świecie The Dubai Mall turyści mogą oglądać podwodny świat 
w tunelu o długości 48 m, wykonanym z szyby akrylowej (fot. 4). Chętni za odpowiednią 
opłatą mogą aktywnie obserwować życie podwodne, tj. nurkować z rekinami, zanurzyć 
się w specjalnej podwodnej klatce, wybrać się na rejs po akwarium łodzią ze szklanym 
dnem albo pobawić się z wydrami. 

25 Zob. szerzej: Miasta marzeń. Singapur, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2012, s. 207.
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Fotografia 4. Turyści w szklanym tunelu Dubai Aquarium & Underwater ZOO 
Źródło: fotografia własna, Dubaj 2012 r.

Zwierzęta w formalnie zorganizowanych ośrodkach, choć przetrzymywane w sztucz-
nych warunkach, a niektóre zmuszane do występów, są jednak zadbane i syte. O wiele 
gorszy los spotyka delfiny, które pływają w hotelowych basenach. Są one traktowane 
wyłącznie jako maskotka dla gości. Polscy turyści dzielą się w internecie swoimi doświad-
czeniami na ten temat:

Jesteśmy w północnej części Bali, w Melka Dolphin Hotel, w Lovinie. Delfinów w hotelu 
jest 5, z czego dwa prawie już ślepe, od chloru znajdującego się w wodzie. Hotel 
szczyci się, że uratował delfiny z dawnego cyrku na Jawie, gdzie były przetrzymywane 
w znacznie gorszych warunkach. Czy tutaj mają lepiej? Podobno mają lekarza, i tylko 
tyle. Hotel zarabia $125 od osoby, za możliwość popływania z delfinami. Można je do 
woli głaskać, całować, łapać za płetwę i dać się ciągnąć dookoła basenu, który ma 
rozmiar 10 na 20 metrów. Delfiny na zawołanie skaczą, pozują do zdjęć, wykonują 
różne akrobacje26.

Innym rodzajem „rozrywki” przygotowywanej z myślą o odwiedzających jest pokaz 
tresury małp. Według relacji polskiego turysty, „zwierzę uczone jest kilku trików, takich jak 
witanie się z przechodniem, taniec, akrobacja i kilka innych. W zamian za pokaz widzowie 
zostawiają kilkadziesiąt rupii trenerowi”27.

Modną atrakcją turystyczną, podnoszącą poziom adrenaliny, stało się pływanie w obec-
ności drapieżnych gadów i ryb. W australijskim Crocosaurus Cove w Darwin śmiałkowie 
w tzw. klatce śmierci mogą zejść pod powierzchnię wody na głębokość około 4,5 m, aby 
z bliska obserwować krokodyle. Z kolei w RPA w ośrodku White Shark Adventure na 
wyspie Dyer Island można zanurkować w pięcioosobowej klatce z galwanizowanej stali 

26 http://www.przedeptane.pl/2016/zwierzeta-turystyka/ [29.02.2017].
27 Ibidem.
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do uprawiania snorkelingu w obecności rekinów28. Chociaż przeżycie takie jest być może 
przyjemne dla osób żądnych przygód i zabawy, to na pewno nie jest miłe dla drażnionych 
w ten sposób zwierząt. 

Z męczenia żywych stworzeń utrzymuje się też w wielu krajach znaczna część prze-
mysłu pamiątkarskiego. W Polsce w okresie powojennym egzotyczne i rodzime zwierzęta, 
o ładnym wyglądzie zewnętrznym były pożądanym elementem fotografii robionych na 
pamiątkę przez wczasowiczów (fot. 5, 6). Obecnie zwierzęta nadal bywają przedmiotem 
rejestracji fotograficznej. Mimo jednak że pracują dla swoich właścicieli, to nie zawsze 
są przez nich należycie chronione. W marcu 2017 r. m.in. „Gazeta Wyborcza” donosiła 
o sprawie górala, któremu postawiono zarzut znęcania się nad kilkutygodniowymi owiecz-
kami, które pozowały jako tło do zdjęć robionym turystom29. 

Fotografia 5. Pamiątkowa fotografia rodzinna z małpką 
Źródło: fotografia własna, Międzyzdroje 1968 r.

28 http://www.turystyka24h.pl/turystyczne_masz-urlop---szukasz-adrenaliny--2064.html [29.02.2017]; http://www.
crocosauruscove.com/ [29.02.2017]; http://white-shark-diving.com/meet-the-sharks/ [29.02.2017].
29 http://wyborcza.pl/1,76842,11506228,Owce_pozowaly_do_zdjec_goral_oskar-zony_za_znecanie.html?disa-
bleRedirects=true [29.02.2017].
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Fotografia 6. Pamiątkowe zdjęcie z owczarkiem podhalańskim
Źródło: fotografia własna, Zakopane 1977 r.

Nie do końca zgodne z ideami ekoturystyki i zrównoważonego rozwoju są polowania, 
urządzane w różnych zakątkach świata. Ten sposób wypełnienia czasu wolnego stał się 
jednak manifestacją wysokiej pozycji społecznej i prestiżu. W serwisie informacyjnym 
branży turystycznej znaleźć można informację, że 

[…] liczba myśliwych, których stać na safari w Namibii i polowanie na niedźwiedzia na 
Kamczatce od trzech lat stale rośnie. Na egzotyczne polowania najczęściej wyjeżdżają 
prywatni przedsiębiorcy, właściciele stacji benzynowych, pracownicy warsztatów, ju-
bilerzy, a nawet cukiernicy. Dużo rzadziej z bronią wyjeżdżają menedżerowie, którzy 
muszą mieć precyzyjnie zaplanowaną wyprawę. Przeznaczają na nią maksymalnie 
trzy weekendowe dni. Najważniejszy dla nich jest celny strzał i szybki powrót, aby 
zdążyć jeszcze na posiedzenie zarządu30. 

Awersję budzić mogą przywożone wbrew przepisom trofea myśliwskie i inne pamiątki 
ze zwierząt, czego przykładem są okazy zarekwirowane przez celników Lotniska Fryde-
ryka Chopina w Warszawie. Według Michała Cessanisa, sekretarza redakcji „National 
Geographic”, 

30 http://www.turinfo.pl/p/ak_id,17250,,polowanie,mysliwy,lowy,strzal,upolowa-nie,gluszec,lew_tanzanski.html2 
[29.02.2017].
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[…] trudno bez emocji oglądać te okrutne zbiory. Celnik pokazuje nogę słonia prze-
robioną na pojemnik na parasole. Są wisiory, świeczniki i rzeźbione ciosy słonia. To 
niewyobrażalne, że musiał on zginąć dla takich rzeczy – mówi. Z walizki wyciąga 
szpilki z wężowej skóry i plastry rozgrzewające z wyciągiem z tygrysa. Na półce 
stoi zasuszony krokodyl kameruński, patrzy na niego żółw szylkretowy z wbitym ha-
kiem – pewnie miał zawisnąć na ścianie w salonie. Leżą muszla ślimaka skrzydelnika 
olbrzymiego, otwieracz do butelek z kła hipopotama, skóra z krokodyla nilowego. 
Mam wrażenie, że jestem w muzeum ludzkiej głupoty. Jeden z podróżnych przywiózł 
wypchanego krokodyla. Przyznał, że chciał wydłubać mu szklane oczy, podprowadzić 
do nich rurki i zrobić z niego fontannę. Wciąż przywożone są skóry oraz koralowce 
rafotwórcze31. 

W ofercie kierowanej do turystów spotkać można również breloki z żywymi zwierzątkami 
w środku. Zdaniem Ewy Malchrowicz, 

[…] ten okrutny i bezsensowny proceder polega na zamykaniu małych żółwi i jaszczu-
rek w breloczkach, które mogą tam przeżyć nie dłużej niż dwa miesiące. Oczywiście 
przez cały ten czas nie mogą się niemalże poruszyć. Żółwie i jaszczurki przez kilka 
tygodni próbują w męczarniach wydostać się na zewnątrz, podczas gdy stanowią 
atrakcyjną pamiątkę z wakacji lub niecodzienną ozdobę telefonu komórkowego32. 

Pomysłowość handlowców nie ma ani narodowości, ani nie zna granic. Polscy turyści, 
przebywający w Wenezueli, zwrócili uwagę na sprzedawcę, który handlował farbowanymi 
kurczakami. Jak wspominają, 

[…] cena tych kolorowych wynosiła około 5 zł, podczas, gdy zwykłe kurczaki chodziły 
po 2 zł. Straganiarz zapytany, dlaczego je farbuje, powiedział, że takie cieszą się dużo 
większą popularnością, szczególnie wśród małych dzieci, które rzeczywiście tłumnie 
otoczyły stragan i z piskami radości tuliły i głaskały umęczone pisklaki33.

W niektórych regionach świata, głównie na Dalekim Wschodzie żywe zwierzęta (np. 
owady, ryby) mogą też stanowić propozycję kulinarną. Za przykład mogą tu posłużyć 
skorpiony i koniki morskie, które żywe nabija się na patyczki z zamiarem późniejszego 
usmażenia ich w gorącym tłuszczu. Turyści mogą oglądać na ulicznych stoiskach ruszające 
się, wciąż żyjące „zakąski” (fot. 7).

31 http://www.cessanis.com/2015/10/09/okrutne-pamiatki-z-podrozy-duzo-zdjec/ [29.02.2017].
32 http://post-turysta.pl/artykul/czy-zwierzeta-musza-byc-atrakcja-turystyczna [29.02.2017].
33 http://www.przedeptane.pl/2016/zwierzeta-turystyka/ [29.02.2017].
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Fotografia 7. Stoisko z żywymi jeszcze (ruszającymi się) konikami morskimi i skorpionami, nadzianymi 
na patyczki 
Źródło: fotografia własna, Pekin 2016 r.

Zakończenie

Jak wynika z badań, nadużycia względem przyrody w turystyce dotyczą całego świata. 
Zjawisko nieetycznego angażowania zwierząt z przyczyn komercyjnych jest obecne w róż-
nych krajach. Wiąże się to z myśleniem merkantylnym, które zmienia zwierzęta w produkt 
rynkowej wymiany. W skomercjalizowanym świecie, w którym dominuje konsumpcjonizm 
i nastawienie na szybki zysk, człowiek często zatraca hierarchię wartości, zapominając 
o obowiązku godnego traktowania „braci mniejszych”. 

Zwierzęta zawsze były wykorzystywane w przemyśle turystycznym i tak naprawdę 
trudno byłoby wyobrazić sobie rozwój tej gałęzi gospodarki bez walorów środowiska 
naturalnego – flory i fauny. Problem polega jednak na tym, że granice wykorzystywania 
przyrody są często przekraczane, w tym także w krajach wysokorozwiniętych, w których 
poziom świadomości ekologicznej jest wysoki. Jak można oceniać, zjawisko niewolnicze-
go traktowania zwierząt nie zostanie całkowicie wyeliminowane, dopóki istnieć będzie 
popyt na sztuczne atrakcje z ich udziałem. Pocieszające jest to, że dzięki organizacjom 
walczącym w obronie zwierząt, mediom oraz własnym doświadczeniom wyniesionym 
z podróży turyści coraz częściej zaczynają zdawać sobie sprawę z mistyfikacji teatralnej, 
w której główną rolę grają dręczone zwierzęta. Zmienia się też na korzyść myślenie sa-
mych organizatorów turystyki. Przykładem może być popularny serwis TripAdvisor, którego 
właściciele zdecydowali o wycofaniu tych ofert wyjazdów, które wiążą się z nieetycznym 
wykorzystywaniem zwierząt34. O zapobieganiu wszelkim przejawom znęcania się nad 
istotami żywymi przypomina Światowy Dzień Zwierząt, który został ustanowiony w 1931 r. 
na konwencji ekologicznej we Florencji, a który w Polsce obchodzony jest od 1993 r. 

34 http://www.planeta.fm/Newsy/O-tym-sie-mowi/Koniec-z-wykorzystywaniem-zwierzat-jako-atrakcji-turystycznej 
[09.03.2017].
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Streszczenie

W świetle koncepcji theatrum mundi życie ludzkie jawi się jako udramatyzowany spektakl, pod-
czas którego w zależności od sytuacji przyjmujemy rolę aktorów lub spektatorów. Żyjąc w teatrze 
codzienności, przerywanym okresowo czasem świąt, przybieramy określone maski i pozy, po-
trzebne do odegrania swojej roli. W teatralność świata wpisuje się również postmodernistyczna 
turystyka. Dla rozrywki konsumentów tworzy się w panoramie miast i wsi turystycznych swoiste 
spektakle, dające iluzję prawdziwości. Aktorami biorącymi udział w aranżowanych widowiskach 
są nie tylko ludzie, ale często także zwierzęta, które zmusza się do określonych zachowań, 
wyznaczając im rolę regionalnej atrakcji. Wyzyskuje się je w transporcie, w pokazach i akroba-
cjach, w przemyśle pamiątkarskim, fotograficznym i gastronomii. W każdym z tych przypadków 
autentyczność zastępowana jest inscenizacją teatralną z elementami mistyfikacji, ze szkodą dla 
zwierząt. Wiąże się to z myśleniem komercyjnym, które zmienia zwierzęta w produkt rynkowej 
wymiany. Zjawisko to nie zostanie całkowicie wyeliminowane, dopóki istnieć będzie popyt na 
atrakcje z udziałem zwierząt. Podstawą niniejszego opracowania stała się obserwacja, kwerenda 
internetowa oraz fotografowanie jako metoda uzupełniająca do obserwacji.

Słowa kluczowe: theatrum mundi, człowiek, zwierzęta, turystyka zrównoważona 

Abstract

In the light of the concept of theatrum mundi, human life is seen as a dramatized spectacle, 
during which, depending on the situation, we assume the role of actors or spectators. Living in 
the theater of everyday life, interrupted periodically by the holidays, we assume defined masks 
and poses, one need to play his role. Post-modern tourism is also a part of the world’s theatrical-
ity. For the consumers’ entertainment specific performances, giving the illusion of authenticity 
are made within the panorama of touristic cities and rural areas. Actors involved in arranged 
performances are not the people on their own, but often also animals that are forced to specific 
behaviors, assigning them the role of regional attraction. They are exploited in transport, shows 
and acrobatic performances, photography, gastronomy and memorablia industry. In each of 
this cases, the authenticity is replaced with staging theater with elements of mystification, to 
the detriment of the animals themselves. This relates to the commercial thinking, which treats 
animals as a product of market exchange. This practice will not be completely eliminated, while 
there will be still demand for attractions with the presence of animals. The basis of this study was 
observation, internet query as well as factual query as a complementary method for observation.

Keywords: theatrum mundi, human being, animals, sustainable tourism 
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TURYSTYKA KULINARNA – SUBIEKTYWNA PRZESTRZEŃ

CULINARY TOURISM – SUBJECTIVE AREA

Wprowadzenie i metodologia

Tekst ten jest badawczą propozycją spojrzenia na turystykę kulinarną z punktu widze-
nia przestrzeni, w jakiej się odbywa. Wydarzenia kulinarne – jako przeżycia wywołujące 
emocje – pozwalają na postrzeganie jedzenia przede wszystkim jako elementu kultury, 
unikalnego i charakterystycznego dla społeczności, u której gości turysta kulinarny. W tekś-
cie opisane zostały przykłady produktów turystyki kulinarnej, potwierdzające zasadność 
takiego podejścia.

Autorka opiera swoje tezy na popartych wiedzą naukową doświadczeniach w tworzeniu 
od 2011 roku podczas pracy w Małopolskiej Organizacji Turystycznej szlaku kulinarnego 
„Małopolska Trasa Smakoszy” oraz jako wykładowca autorskiego przedmiotu „Regional-
ne atrakcje kulinarne” w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w latach 2008–2014.

Wstęp – narracja kulinarna

Wokół pomysłu na spożywanie posiłków podczas podróży narosło już wiele teorii 
i stwierdzeń naukowych. Z tym, że kulinaria stanowią coraz większą rolę w budowaniu 
wizerunku i kształtowaniu stylu życia, zgadzają się wszyscy autorzy i niejednokrotnie 
podkreślają to w swoich publikacjach. O tym, że taki element oferty turystycznej może 
znacząco wpłynąć na jej wartość dla klienta, przekonują się z kolei touroperatorzy, przygo-
towując oferty dla turystów. Skąd biorą się te zmiany w gradacji roli żywienia w turystce? 
Przecież turyści zawsze jadali podczas podróży. To prawda, wiemy jednak, że z czasem – 
na przestrzeni ostatnich lat – zmienił się model turysty. Mówi się, że dzisiejsza oferta nie 
odpowiada na pytanie „dokąd chciałbym jechać”, tylko „kim chciałbym być?” – przynajmniej 
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podczas wyjazdu turystycznego. Koncepcja wyjazdu, wypoczynku wymaga stworzenia 
narracji, wpisania podróżujących w jakiś świat, inny od tego, w jakim przebywają na co 
dzień. Okazuje się, że nie wystarczy klienta dobrze nakarmić, trzeba mu zbudować wizję 
spożywania posiłku w sposób niezwykły. Najlepiej zrobić to za pomocą odpowiedniego 
wykorzystania przestrzeni, w jakiej odbywa się wydarzenie kulinarne. 

Turystyka kulinarna – strawa dla ciała i ducha

Turystyka kulinarna zaczyna się tam, gdzie podróżny, pochylony nad miską strawy, 
wznosi swoje myśli ponad prostą czynność konsumpcji. Od momentu, kiedy zacznie 
zastanawiać się nad związkiem potrawy z miejscem, w którym ją spożywa. Nad tym, 
skąd ta potrawa się wzięła, jak się ją przyrządza, jaki na jej kształt miały wpływ procesy 
społeczne, historyczne i tzw. charakter narodowy. Nie wszyscy autorzy postrzegają w taki 
właśnie sposób poznawczą stronę spożywania posiłków w turystyce kulinarnej. Katarzyna 
Plebańczyk w opracowaniu naukowym twierdzi: „każdy z nas jest turystą kulinarnym. Wy-
bierając się w jakąkolwiek podróż, nieważne, czy po terenie własnego regionu czy kraju, 
czy też w podróż zagraniczną, jesteśmy zainteresowani tym, aby coś zjeść i czegoś się 
napić”1. Nic bardziej mylnego. Nie każde spożywanie posiłków w podróży jest turystyką 
kulinarną. Nie konsumpcja, a sposób pojmowania jedzenia w kontekście kulturowym jest 
tu kluczowym kryterium. Przeciwstawiamy biernych zjadaczy chleba (czy łakoci) tym, któ-
rzy czerpią z jedzenia nie tylko uczucie sytości, ale poszerzanie horyzontów, nabywanie 
wiedzy, słowem: tym, dla których jest to powód do dalszych penetracji obszaru pod kątem 
kulturowym. Nie bez powodu w klasyfikacji Światowej Organizacji Turystyki działającej 
przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN WTO) turystykę kulinarną uważa się za 
jeden z rodzajów turystyki kulturowej. Takie pojmowanie turystyki kulinarnej, jako procesu 
poznawczego, odpowiada tzw. szerokiej definicji turystyki kulturowej opublikowanej przez 
tę organizację: „Turystyka kulturowa zaspokaja ludzkie pragnienie różnorodności, mając 
jednocześnie tendencję do podnoszenia poziomu kulturowego jednostek i zapewniając 
wzrost wiedzy, nowego doświadczenia i różnych spotkań”2.

Kulinarne sacrum i profanum

Nie sam produkt żywnościowy, ale sposób jego podania i kontekst mają znaczenie 
dla wrażeń towarzyszących konsumpcji. Weźmy na przykład kawałek kaszanki. Dla wielu 
z nas to symbol minionych siermiężnych czasów PRL. Przedstawiana jako najgorsze 
jedzenie dla mas, na co wskazują słowa piosenki: „[…] zza węgła śmierdząca kaszanka 
nie jego dosięgła” (piosenka zatytułowana Wódz w wykonaniu grupy Trzeci Oddech Ka-
czuchy). Istnieje taki stereotyp z tamtych czasów: robotnik w waciaku i gumofilcach na 

1 K. Plebańczyk, Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla 
Polski, „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 10, s. 23.
2 www.unwto.org [15.06.2016].
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rozgrzebanym placu budowy wyciąga z zatłuszczonej gazety kawałek kaszanki i wyciska ją 
z osłonki wprost na kawałek chleba, niezbyt czystymi rękoma. Możemy jednak wyobrazić 
sobie tę samą kaszankę, w tych samych czasach, podaną w rodzinie robotniczej przy 
stole, na skromnym, ale czystym obrusie. Podaną na świątecznych talerzach, jedzoną 
nożem i widelcem w jadalni w niedzielny dzień. Całkiem inna potrawa, prawda? Dziś ta 
sam kaszanka, ale już jako krupniok – bo na Śląsku – jest jednym z produktów wpisanych 
na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi3.

Na szlaku kulinarnym „Śląskie Smaki” czy też „Opolski Bifyj” odnajdziemy krupnioka nie 
jeden raz w menu restauracji i przekonamy się, że jest wiele sposobów na jego podanie 
w wykwintny sposób. Wśród wielu innych – nasza kaszanka, czyli krupniok stał się bazą 
do sporządzenia eleganckiej przystawki pod nazwą „pate z krupnioka” w restauracji Szyb 
Macieja w Zabrzu. Do tego szef kuchni podaje konfiturę z cebuli, puder z boczku, galaretkę 
z musztardy i pumpernikiel. To autorska kuchnia Mateusza Kręciny. W ten sposób zwykła 
kaszanka staje się wyrafinowaną kulinarnie potrawą, ale tak naprawdę smaku dodaje 
jej otoczenie: restauracja zajmuje budynek szybu byłej kopalni Concordia, a następnie 
Pstrowski, i goście, przystępując do konsumpcji, mają okazję obejrzeć dawne maszyny, 
plan kopalni, unikatowe narzędzia, a nad salą góruje widoczna przez oszklony dach wieża 
widokowa. To Czarny Śląsk, ale w całej swojej metamorfozie, gdzie wydrążone pod ziemią 
chodniki stały się z miejsca zroszonego potem górników atrakcją dla turystów, tak samo 
jak to niezwykłe danie wyczarowane z prozaicznej kaszanki. 

Kulinarne symbole narodowe

Jest jednak miejsce na ziemi, gdzie kaszankę wyniesiono do rangi symbolu narodo-
wego, a nawet wprowadzono do poezji. To Szkocja. Od wielu wieków wyrabia się tu i spo-
żywa prostą potrawę o nazwie haggis – odpowiednik naszej kaszanki. Haggis to rodzaj 
kiszki sporządzonej z podrobów baranich wymieszanych z kaszą owsianą i przyprawami, 
wypełniających jelito zwierzęce. I pewnie haggis zostałby do dziś tym, czym na Śląsku 
jest krupniok, gdyby nie improwizacja narodowego poety szkockiego Roberta Burnsa, 
który w rzędzie innych poematów napisał jeden o tytule Adress to a Haggis, czyli „Oda 
do kaszanki”. Poeta wychwala zalety tego prostego, pożywnego dania, odpowiedniego 
dla ludności Szkocji, czyli ciężko pracujących górników i chłopów. Krytykuje zagraniczne 
smakołyki, takie jak francuskie ragoût, a należy pamiętać, że Burns (1759–1796) tworzył 
w latach, kiedy Szkocja straciła niepodległość na rzecz Anglii, we Francji wybuchła rewo-
lucja i Wiosna Ludów zawisła nad Europą. Wtedy też niemalże współczesny mu wieszcz 
Adam Mickiewicz w epopei narodowej Pan Tadeusz opisywał w zniewolonej Polsce zalety 
bigosu, grzybobrania czy parzenia kawy jako elementy kultury i tradycji szlacheckiej, 
polskiej, z jasnym apelem do czytelnika o przechowanie tego wizerunku przez czasy nie-
woli. Burns, poeta dosadnie i trafnie charakteryzujący swoją epokę w pokaźnym dorobku 

3 www.minrol.gov.pl [15.02.2016].
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literackim, umarł w wieku 37 lat. Już w pięć lat po jego śmierci przyjaciele zainicjowali 
zwyczaj obchodzenia dnia jego urodzin w formie uroczystej kolacji „Burns Supper”, z ce-
lebracją sławionej przez poetę potrawy – haggis. Obecnie na świecie odbywa się około 
30 000 zarejestrowanych wieczerzy Burnsa, organizowanych od Alaski po Nową Zelandię, 
w ponad 300 Klubach Roberta Burnsa. To doskonały przykład na to, jak potrawa naro-
dowa i jej konsumpcja wprowadzają gości w tematykę dziedzictwa kulturowego, historii, 
ba! nawet poezji.

Gastronacjonalizm, czyli gra skojarzeń 

Kiedy siądziemy w czeskiej Pradze na hradczańskim wzgórzu nad Wełtawą, ręka 
sama sięga po kufel czeskiego piwa, w Budapeszcie aż prosi się wejść do jednej z licz-
nych winiarni pod Wzgórzem Gellerta, a w Moskwie smakuje najlepiej zmrożona wódka 
z odrobiną kawioru. Nad morzem mamy ochotę na ryby, a w górach na baraninę. Dlaczego 
tak się dzieje? Bo przecież to nie tylko kwestia podaży tego produktu na miejscu, wszak 
obok niego są dostępne inne propozycje kulinarne. Skąd w naszym mózgu taki impuls? 
Wpływają na to pokłady stereotypów, skojarzeń, nagromadzonych informacji zbudowanych 
na bazie znajomości geografii miejsca, jego tradycji kulinarnych i historii.

W tym kontekście warto przytoczyć opinię Plebańczyk: 

Myślenie o kuchniach narodowych rozwinęło się do tego stopnia, że dziś, sięgając do 
przewodnika po danym kraju, znajdujemy w nim informacje o najbardziej charaktery-
stycznych cechach danej kuchni. Nawet kuchnia narodowa nie jest jednak jednolita. 
Migracje ludności i produktów doprowadziły do tego, że w wielu krajach możemy 
odnaleźć te same produkty, uważane przez miejscowych za narodowe – widać to 
bardzo dobrze na przykładzie Europy południowej, gdzie swój wyraźny ślad odcisnęła 
kilkuwiekowa dominacja turecka4. 

Mimo globalizacji i mieszania się kultur kuchnie narodowe nie tracą swojej wyrazistości, 
a może nawet bardziej, w obliczu perspektywy widzenia świata jako „globalnej wioski”, 
gastronacjonalizm nabiera większego znaczenia jako sposób na wyrażenie odrębności 
narodowej i zdefiniowanie tożsamości lokalnej.

Protoplasta krytyków kulinarnych

Przy okazji dyskusji o kuchniach narodowych i gastronacjonalizmie przyczynkiem do 
niej niech będzie analiza publikacji protoplasty krytyków kulinarnych, Stanisława Koź-
miana, wnuka poety Kajetana Koźmiana, dokonana przez Wojciecha Dudkę. Koźmian, 
żyjący na przełomie XIX i XX wieku polityk konserwatywny, reżyser, krytyk teatralny, pu-
blicysta i historyk, ale też jeden z pierwowzorów „turysty kulinarnego”, wydał w 1906 roku 

4 K. Plebańczyk, op. cit., s. 29.
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w Krakowie podsumowanie swoich podróży, zatytułowane Podróże i Polityka. Zapiski te 
pozwoliły na rekonstrukcję kulinarnych doświadczeń Koźmiana, które są tym ciekawsze, 
że sam ich autor postrzegał jedzenie przede wszystkim jako element kultury, oryginalny 
i charakterystyczny dla nacji, u której gościł5. Poza świadectwem spostrzegawczości 
polskiego podróżnika są one przyczynkiem do analizy stereotypów kulturowo-kulinarnych 
na przestrzeni wieków. Pozwalają nam dostrzec, jak niewiele zmieniło się postrzeganie 
charakterystyki narodów w kontekście ich kuchni i jak bardzo to, co nazywamy gastrona-
cjonalizmem, ma ugruntowaną pozycję w schematach geokulturowych, wykorzystujących 
kuchnie jako sposób narracji.

Jak wspomina Dudka, Stanisław Koźmian sporo podróżował, a ze swoich podróży po 
Europie pozostawił ciekawe źródła. Był uważnym obserwatorem. Rejestrował i opisywał 
ludzi, krajobrazy, polityczne zawieruchy i kulturę krajów, przez które przejeżdżał. W swoich 
zapiskach odnosił się także do kuchni łączącej w sobie historię kulinarną właściwą danemu 
krajowi oraz estetykę jedzenia6. Zwracał też baczną uwagę na coś, co nazywamy cha-
rakterem narodowym, na czym wyrosło dziedzictwo kulturowe całych nacji, a co objawia 
się w sztuce, muzyce, literaturze oraz w codziennych zwyczajach i zachowaniach ludzi. 

Śniadałem po węgiersku. Mieszkam u jenerała Pireta, uraczył mnie gulyàsem, który 
jest wyborną potrawą i dla Węgrów jest tym, czem risotto dla Włochów […] Papryka 
jak wiesz zajmuje znaczne miejsce w narodowej kuchni węgierskiej, a może i w na-
rodowem życiu węgierskiem, ona to dodaje mu tego pieprzu, którem wszystko, co 
jest węgierskie się odznacza. W papryce jest coś z csàrdàsa, jak w csàrdàsu jest coś 
z papryki; w narodzie zaś węgierskim jest dużo csàrdàsa i dużo papryki7.

Podróżując z kolei po Grecji, Koźmian dostrzegał związki kuchni z mitologią i poezją 
antyczną. Uznał, że jagnięcina jest podstawą greckiej kuchni i jest to zgodne z kulturowymi, 
a także geograficznymi konotacjami kulinarnymi. Jagnięcina jako potrawa była popularna 
w krajach południa Europy, Bałkanów i na Bliskim Wschodzie, a z walorów odżywczych 
i smakowych tego mięsa zdawano sobie sprawę na długo przed Koźmianem. Jest uniwer-
salne: mogą je spożywać zarówno chrześcijanie, jak i żydzi oraz muzułmanie. Koźmian 
dodał jednocześnie, że ten typ pieczenia jagniąt w całości na ruszcie zwany był stylem 
homerowym. Tak spożywać miał jagnię Achilles. W innym miejscu Koźmian nazwał ów 
sposób przyrządzania jagnięciny „a la Pellicar”8. Ta uchwytna w źródle estetyzacja jedze-
nia miała także swoistą metaforę narracyjną: „Po górach pasą się stada owiec strzeżone 
przez pasterzy uzbrojonych w ten sam kij, co Parys w Pięknej Helenie. Znowu gaj oliwny 
[…] przez gałęzie widzi się morze lazurowe i Salaminę. Potrawa to godna smakosza”9.

5 W. Dudka, Podróże kulinarne Stanisława Koźmiana (1836–1922), „Kultura i Historia” 2012, nr 22, s. 19.
6 Ibidem.
7 S. Koźmian, Podróże i Polityka, t. 1, Kraków 1906, s. 95.
8 W. Dudka, op. cit., s. 20.
9 S. Koźmian, op. cit., s. 83.



Elżbieta Tomczyk-Miczka162

Nie bez powodu kuchnie basenu Morza Śródziemnego – tego wielkiego teatru historii, 
z którego zostały tylko dekoracje – weszły do kanonu kuchni wyznaczającego oś tradycji 
kulinarnych. Z perspektywy tradycji, autentyczności kuchni i budowania tożsamości ludzi 
i miejsc znaczącym punktem jest wpisanie francuskiej tradycji biesiadnej na listę nie-
materialnego dziedzictwa UNESCO. Z tego silnego związku z dziedzictwem kulinarnym 
wynika dążenie Francuzów i Włochów do wprowadzenia uregulowań unijnych związanych 
z ochroną niektórych pokarmów i sposobu ich produkcji, mieszczących się w kategorii 
narodowych tradycji kulturowych. Daje to podstawy do stwierdzenia, że wytwarzanie 
żywności, okoliczności jej spożywania, ale też miejsca, w których się to odbywa, wy-
znaczają i podtrzymują emocjonalne związki z własnym regionem, krajem i podsycają 
nacjonalistyczne sentymenty. 

Subiektywizacja przestrzeni kulinarnej

Odbiorcy oferty turystyki kulinarnej to nie zwykli zjadacze chleba. To ludzie wrażliwi 
na otaczającą ich przestrzeń. Spożywanie potraw podczas kulinarnych peregrynacji nie 
służy li tylko zaspokojeniu głodu. To czynność bynajmniej nie prozaiczna – to wtajemni-
czenie, inicjacja, doświadczanie. Przestrzeń, w jakiej porusza się turysta kulinarny, nazy-
wany często foodie, musi być wycinkiem dziedzictwa kulturowego, które niesie ze sobą 
poznawanie żywności. Większa wrażliwość turysty kulinarnego na doznania smakowe 
w otoczeniu odpowiedniej scenerii skłania organizatorów turystyki do przygotowania 
oferty wprowadzającej w świat dziedzictwa kulinarnego z całym inwentarzem zabytków 
techniki przemysłu rolno-spożywczego. W miarę smakowania kuchni regionów rośnie 
bowiem apetyt na poznawanie jej otoczki kulturowo-krajoznawczej i coraz większą wagę 
przywiązuje się do przestrzeni, w jakiej odbywa się kontakt z „opowieścią kulinarną”. 
Według M. Halbańskiego, podróżując po kraju i świecie, turyści często są zdziwieni do-
skonałością i mnogością potraw, które oferuje nieznana wcześniej kuchnia. Zaskakujące 
dla podniebienia połączenie składników, egzotyczne przyprawy lub oryginalny sposób ich 
przyrządzenia przynoszą czasem nowe doznania kulinarne10. 

W Europie panuje wiele stereotypów kulinarnych. Zgodnie z nimi na terenie Skandy-
nawii będziemy brać udział w połowach ryb i smakować kuchnię bazującą na rybach mor-
skich, jak norweski łosoś czy szwedzki śledź. Francja, przysłowiowo kojarzona z żabami 
i ślimakami, w zachodniej części dostarczy wrażeń w postaci połowu muli nad Oceanem 
Atlantyckim, zaś w Prowansji zajmiemy się zbiorem ziół. W Hiszpanii, Grecji i Włoszech 
przyjrzymy się produkcji oliwy i winiarstwu. Kuchnia brytyjska utożsamiana jest z owsian-
ką, jagnięciną i sosem miętowym, a w Szkocji podążymy kulinarnym szlakiem whisky. 
Na Węgrzech, na Nizinie Węgierskiej, równina zwana pusztą wprowadza nas w świat 
hajduków – nizinnych pasterzy, którzy w kociołkach zawieszonych nad ogniskami długo 
dusili mięsiwa czy ryby w warzywach z papryką. Bałkany to królestwo baraniny, gęstego 

10 M. Halbański, Potrawy z różnych stron świata, Książka i Wiedza, Warszawa 2000, s. 2. 
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jogurtu i szaszłyków, ale i tu liczne winnice pozwolą uczestniczyć w enoturystyce. Tereny 
dawnych Austro-Węgier zostawiły nam spuściznę kulinarną w postaci kuchni galicyjskiej, 
znanej z gulaszu, kluseczek, golonki, a także wszechobecnego na tym obszarze strudla 
jabłkowego. Tu z portretów na ścianach stylowych zajazdów i karczm niejednokrotnie 
wyziera oblicze „miłościwie panującego” cesarza z wielkimi bokobrodami. Stereotypy 
kulinarne wyznaczają miejsca o różnym zasięgu, od kontynentalnego: Azja – ryż, przez 
narodowe: Japonia – sushi, Kuba – cygara, Kolumbia – kawa, aż po lokalne: Północne 
Włochy – polenta, Dublin – piwo Guinness, Wiedeń – tort Sachera. Oczywiście, takie 
schematyczne widzenie geografii kulinarnej nie wyklucza, a nawet wzmaga próby po-
szukiwania oryginalnych smaków, przełamujących schematy. Jakimże zaskoczeniem 
dla turystów i smakoszy jest wizyta na słowackim Spiszu, nieopodal Pienin, w destylarni 
whisky Nestville w Hnezdnem, gdzie zwiedzanie i degustacja nie ustępują takim atrakcjom 
tradycyjnie spotykanym w Szkocji. 

Podsumowanie 

Podsumowując, turystyka kulinarna wymaga dużej staranności w odtwarzaniu realiów 
produkcji żywności. Doskonałą scenerią do doświadczeń kulinarnych są wszelkiego ro-
dzaju obiekty o wyrazistym wystroju, takie jak: stare karczmy czy restauracje ze stylowym 
wystrojem i sprzętem nawiązującymi do tradycji kulinarnych, izby regionalne, muzea 
przemysłu rolno-spożywczego, browary, winiarnie. Najczęściej są to muzea związane 
zarówno z historią powstania napojów alkoholowych typu piwo, wino, wódka, jak również 
z dziedzictwem kulinarnym danego regionu (np. wybrane browary), dawnym przetwór-
stwem żywności (np. młynarstwo, piekarstwo, cukiernictwo, mleczarstwo). Niektóre z nich 
prezentują lokalne specjały lub tradycyjne polskie produkty żywnościowe (np. chleb, 
pierniki, potrawy)11.

Sprzęt służący do wytwarzania żywności, drewniane dzieże, beczki, konewki, naczynia 
i sztućce znaczone ręką historii – wszystko to wprowadza w nastrój sprzyjający przywo-
ływaniu tradycji kulinarnych. Piec chlebowy, prawdziwy, z cegły szamotowej, z omiotłem 
i łopatą, z drzwiczkami umieszczonymi nisko nad ziemią po to, by schylając się, okazać 
szacunek do chleba, jest sam w sobie instytucją dającą lekcję o tradycjach naszej naro-
dowej kuchni. Dawne młyny, spichlerze, tłocznie soków, suszarnie owoców, aparatura do 
destylacji alkoholi tworzą odpowiedni klimat do przekazywania wiedzy żądnym kulinarnych 
wrażeń turystom. Należy pamiętać, by otoczenie towarzyszące pokazom czy warsztatom 
było autentyczne, by stroje obsługi, muzyka, detale nawiązywały do charakteru miejsca. 
Wszystkie te zabiegi mają służyć temu, by wzbudzić szczególny rodzaj więzi między 
gośćmi smakującymi potrawę a historią z nią związaną. Potrawa jest wtedy nośnikiem 
opowieści, którą chcemy przekazać wraz ze spożywanym posiłkiem. Przenosi nas w re-
jony poznawania i pogłębiania wiedzy oraz doświadczania różnych emocji: ciekawości, 

11 M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, Turystyka kulinarna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2015.



Elżbieta Tomczyk-Miczka164

fascynacji, wzruszenia. Większa wrażliwość turysty kulinarnego na doznania smakowe 
w otoczeniu odpowiedniej scenerii skłania organizatorów turystyki do przygotowania 
oferty wprowadzającej w świat zabytków techniki przemysłu rolno-spożywczego. W miarę 
smakowania kuchni regionów rośnie bowiem apetyt na poznawanie jej otoczki kulturo-
wo-krajoznawczej i coraz większą wagę przywiązuje się do przestrzeni, w jakiej odbywa 
się kontakt z „opowieścią kulinarną”.
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Streszczenie 

Turystyka kulinarna to dziedzina opierająca się na emocjach turystów bardziej, niż jakakolwiek 
inna. Turyści podążający za smakiem nie podróżują w próżni, tradycje kulinarne odczytywane 
są przez nich w otoczeniu obiektów i przedmiotów wytworzonych na przestrzeni wieków z myślą 
o produkcji żywności. Subiektywna przestrzeń pozwala zidentyfikować kulturowy kontekst do-
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świadczeń kulinarnych. Ich obecność sprawia, że smakowanie tradycji kulinarnych jest bardziej 
wiarygodne.

Słowa kluczowe: turystyka kulinarna, produkty tradycyjne, foodies, dziedzictwo kulinarne, 
tradycja, jedzenie

Abstract 

Culinary tourism is more dependent on emotions of participants than other branches of tourism. 
Tourists that seek culinary impressions do not taste them in a vacuum. They experience them 
surrounded by objects and items manufactured throughout the ages with food production in mind. 
Subjective area allows to identify cultural context of culinary adventure. Its presence makes those 
experiences vastly more genuine.

Keywords: food, culinary tourism, cultural heritage
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DZIEDZICTWO KULINARNE POGRANICZA ŚLĄSKO-  
-MORAWSKIEGO JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA  
(NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WYDARZEŃ KULINARNYCH)

SILESIAN-MORAVIAN BORDERLINE’S CULINARY HERITAGE AS THE 
TOURISTIC ATTRACTION (BASED ON THE PARTICULAR CULINARY 
EVENTS)

Uwagi wprowadzające 

Południowy obszar powiatu raciborskiego, dorzecze rzeki Cyny, teren należący do 
trzech gmin: Krzanowic, Krzyżanowic i Pietrowic Wielkich – granica między Śląskiem 
a Morawami, jest wyjątkowo interesującym subregionem Górnego Śląska, posiadającym 
skomplikowaną historię. Przez wieki kulturowo, społecznie, politycznie i ekonomicznie 
oddziaływały tu Czechy oraz Morawy, Austria, Prusy, Niemcy i Polska. W tym wielokul-
turowym tyglu żyje grupa autochtonów – nazywająca siebie Morawianami – świadoma 
potrzeby kultywowania własnych tradycji oraz dbałości o zachowanie tożsamości1.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na bogactwo i specyfikę dziedzictwa kulinarnego 
pogranicza śląsko-morawskiego. Organizowane imprezy i wydarzenia kulinarne mogą 
stanowić interesującą atrakcję turystyczną dla osób przybywających z innych regionów 
Polski czy zza czeskiej bądź niemieckiej granicy. 

Materiał zaprezentowany w artykule jest wynikiem jakościowych badań2 prowadzonych 
w latach 2016–2017 w Raciborskiem. Jak zauważają Norman K. Denzin i Yvonna S. Lincoln, 
„badacze jakościowi badają rzecz w ich naturalnym środowisku, próbując nadać sens lub 
interpretować zjawiska przy użyciu terminów, którymi posługują się badani ludzie”3. Autorka – 
autochtonka – miała możliwość obserwowania „od wewnątrz” i rejestrowania zaistniałych 
faktów kulturowych. Udokumentowany przy użyciu dyktafonu, aparatu fotograficznego czy 

1 O silnej odrębności Morawian traktuje tom pokonferencyjny: Tożsamość morawska na pograniczu polsko-cze-
skim. Materiały z konferencji popularnonaukowej, red. M. Wasiczek, Wyd. WAW, Racibórz 2012. 
2 W ostatniej dekadzie na polskim rynku wydawniczym ukazały się przekłady prac zachodnich badaczy zajmu-
jących się metodologią badań jakościowych. Zob. m.in.: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Metody badań jakościowych, 
tłum. i red. K. Podemski, PWN, Warszawa 2009; D. Silverman, Prowadzenie badań terenowych, tłum. J. Ostrowska, 
red. K. Konecki, PWN, Warszawa 2010; S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, tłum. A. Dziuban, PWN, Warszawa 
2011; R. Barbour, Badania fokusowe, tłum. B. Komorowska, PWN, Warszawa 2011. 
3 N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, op. cit., s. 23. 
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odręcznych zapisków materiał, poddany został naukowemu opracowaniu. Posłużono się 
różnorodnymi technikami zbierania danych. Najczęściej stosowaną była obserwacja uczest-
nicząca w wydarzeniach, które są przedmiotem rozważań w dalszej części artykułu. Cennym 
źródłem informacji okazały się być wywiady otwarte, w formie rozmów, poprzedzone opraco-
waniem pomocnego kwestionariusza. Respondentami byli autochtoni różnej płci, w różnym 
wieku (od 27 do 90 lat) i o rozmaitym statusie społecznym (od wykształcenia podstawowego 
po wyższe). Najliczniejszą grupę interlokutorów (15 osób) stanowiły gospodynie domowe 
interesujące się tradycjami kulinarnymi oraz uczestniczące w wydarzeniach lokalnych o tym 
charakterze. Część przeprowadzonych wywiadów miała formę spotkań fokusowych – dwa 
dotyczyły organizowanych świąt plenerowych, jedno – projektu kulinarnego „Tradycyjny 
powrót do tradycji”. Podsumowując, cały materiał terenowy autorka pozyskała samodzielnie, 
starając się uczestniczyć we wszystkich imprezach kulinarnych organizowanych na badanym 
obszarze i kontaktując się z organizatorami oraz uczestnikami zaprezentowanych wydarzeń. 
Efektem eksploracji terenowej są nagrane wywiady, materiały wizualne w postaci zdjęć oraz 
osobiste doświadczenia autorki.

Atrakcja turystyczna – wieloznaczność terminu

Termin „atrakcja turystyczna” w literaturze przedmiotu nie doczekał się jednoznaczne-
go zdefiniowania4. Spośród licznych prób konkretyzacji tego pojęcia interesująca wydaje 
się propozycja Deana MacCannella. Jest on zdania, że atrakcja to „empiryczny związek 
pomiędzy turystą, widokiem i oznacznikiem, który jest informacją o widoku”5. Aby zatem 
w ogóle mówić o atrakcji, w pierwszej kolejności turyście trzeba wskazać, co nią jest. Służą 
temu oznaczniki w postaci m.in. przewodników, folderów czy map. We współczesnym 
skomercjalizowanym świecie atrakcją turystyczną może być niemalże wszystko: zabytki, 
obiekty, kulinaria, festiwale, różnego typu wydarzenia kulturalne czy sportowe. 

Powszechnie wiadomo, że poszczególne atrakcje turystyczne cieszą się większą lub 
mniejszą popularnością. Jedne miejsca przyciągają całe rzesze turystów, zaś inne stają 
się przedmiotem zainteresowania wybranych grup, dla których celem podróży jest prze-
życie czegoś wyjątkowego, nie tylko doznanie poznawcze czy estetyczne. Wydaje się, 
że trafnie uargumentował to spostrzeżenie brytyjski socjolog John Urry, konstatując, że 
„nie ma jednego, wzorcowego doświadczenia turystycznego. Sposób patrzenia na świat 
zależy od społeczeństwa, grupy społecznej i epoki historycznej”6. 

Tradycje kulinarne pogranicza śląsko-morawskiego 

Pożywienie jest jednym z niezbędnych elementów, dzięki którym funkcjonować mogą 
żywe organizmy. Dla człowieka – poza podstawowymi funkcjami biologicznymi – jest 

4 Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2011, s. 7. 
5 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa 
2002, s. 64. 
6 J. Urry, Spojrzenie turysty, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2007, s. 14. 
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częścią szeroko rozumianej kultury, w której egzystuje i którą współtworzy. Pożywienie 
bowiem spełnia także istotne funkcje społeczne: symbolizuje przynależność do grupy, 
pełni znaczącą rolę w utrzymaniu prestiżu i więzi społecznych. Ponadto, jak zauważa 
Carlo Petrini: „pożywienie jest głównym sposobem interpretowania otaczającej nas rze-
czywistości. Odbija ono złożoność dzisiejszego życia i przeszłych dziejów, przenikanie się 
kultur”7. Ten obowiązkowy składnik codziennej egzystencji dostarcza bowiem informacji 
m.in. o upodobaniach kulinarnych wcześniejszych pokoleń, sposobach przyrządzania 
i spożywania konkretnych potraw. 

Na przestrzeni wieków potrzeby żywnościowe i schematy odżywiania kształtowały się 
pod wpływem różnych czynników. 

Samowystarczalność gospodarcza wsi w XIX wieku determinowała poziom i strukturę 
pożywienia, spożywano żywność wyprodukowaną i przetworzoną w ramach własnych 
gospodarstw. Wynikiem samowystarczalności gospodarki wiejskiej i minimalizmu 
konsumpcyjnego była jednostajność ówczesnego pożywienia – jednolity zestaw 
potraw, uwarunkowany dostępnością produktów żywnościowych i umiejętnością ich 
przyrządzania, co wiązało się z cyklicznością produkcji rolnej i wpływało na sezo-
nowość spożycia8. 

Niezaprzeczalnie można uznać, że tradycje kulinarne kuchni śląsko-morawskiej po-
wstawały w samowystarczalnych gospodarstwach wiejskich. Do dzisiaj wśród najstarszych 
interlokutorów znane jest powiedzenie: „Jak su kartofle w pywnicy, prasia zabite, a zeli 
w beczce, to przez zimu bida je wyhnana”9.

W XIX wieku podstawą codziennego pożywienia mieszkańców Górnego Śląska były 
ziemniaki (podawane na kilkach sposobów), gotowana lub kwaszona kapusta i żur10. 
Należy dodać, że posiłek wymagający gotowania gospodynie przygotowywały tylko raz 
w ciągu dnia (na obiad), natomiast na kolację i śniadanie w dniu następnym spożywało 
się resztki obiadu11. Mięso pojawiało się na stołach stosunkowo rzadko, raz lub dwa razy 
w tygodniu (w tym obowiązkowo w niedzielę). Chlebem posilano się również nieczęsto, 
ponieważ uważano go za produkt drogi. Dopiero pod koniec XIX stulecia „na dobre za-
domowił się” on w śląskiej kuchni12.

Na pograniczu śląsko-morawskim uprawiano głównie zboża (pszenicę, żyto, jęczmień, 
owies), ziemniaki i buraki pastewne. Zdarzały się uprawy lnu. Na początku XX wieku 

7 C. Petrini, Slow food. Prawo do smaku, tłum. J. Jackowicz, Twój Styl, Warszawa 2007, s. 62. 
8 I. Białas, Tradycje kulinarne, [w:] Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach 
województwa śląskiego, red. B. Bazielich, PTL, Wrocław–Katowice, s. 217.
9 Inf.: Sandra Nikiel, lat 19, Krzanowice, zapis. w 2009 r. 
10 Zob. Z. Szromba-Rysowa, Pożywienie ludności wiejskiej na Śląsku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 71–82; W. Korzeniowska, Codzienność społeczności wsi rejencji 
opolskiej w aspekcie zachodzących przemian (1815–1914), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Opole 1993, 
s. 72–73. 
11 Zob. Z. Szromba-Rysowa, op. cit., s. 72–73.
12 Podaję za: J. Świtała-Mastalerz, D. Świtała-Trybek, Śląska spiżarnia. O jodle, warzyniu, maszketach i inszym 
pichcyniu, Wyd. GRAPH, Koszęcin 2008, s. 16. 
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na szerszą skalę zaczęto uprawiać warzywa – głównie kapustę, marchew, pietruszkę, 
czerwone buraki, kalarepę, fasolę, sałatę, cebulę, czosnek i chrzan. Dwa ostatnie wy-
korzystywano do kiszenia ogórków. Takich produktów, jak mięso, tłuszcz, mleko czy jaja 
dostarczała hodowla głównie bydła, trzody, drobiu, królików, a u chudobniejszych sedlaków 
(biedniejszych rolników) – kóz czy owiec. Pozyskiwane w gospodarstwach zboża, warzywa, 
owoce wykorzystywano na własne potrzeby do bieżącego spożycia, a także przetwarzano 
różnymi metodami, czyniąc zapasy, mające wystarczyć rodzinie do następnych zbiorów. 

W celu przedłużenia trwałości mięsa zasalano je. Takie mięso można było spożytkować 
bezpośrednio po wyjęciu z solanki i opłukaniu w ciepłej wodzie lub też było ono poddawane 
(po dokładnym wysuszeniu) dalszym zabiegom konserwacyjnym, a więc wędzeniu – za-
wsze dymem powstałym przy spalaniu liściastych drzew owocowych. Dlatego w każdym 
gospodarstwie była przydomowa wędzarnia, tzw. łudzynik. Proces wędzenia nadawał 
mięsu i słoninie większej trwałości, atrakcyjnej barwy, a także wpływał na smak i zapach. 

Uboje świń, potocznie określane świniobiciem, odbywały się w każdej rodzinie: bied-
niejszej – raz w roku, zazwyczaj jesienią; zamożniejszej – dwa razy w roku, w okresie 
jesienno-zimowym (przed świętami Bożego Narodzenia) i wiosennym (przed Wielkanocą). 
Nigdy nie dokonywano uboju latem, gdyż wysokie temperatury i obecność szkodliwych 
much (zwanych masarskimi) powodowały szybkie psucie się mięsa i przygotowywanych 
wyrobów. Świniobicie było wyjątkowym wydarzeniem w życiu rodzinnym, niemalże świętem 
ze swą specyficzną obyczajowością13. Jeszcze współcześnie funkcjonuje zwyczaj, że go-
spodarz dzieli się przetworami ze świniobicia z członkami rodziny, znajomymi i sąsiadami. 
Obdarowywanie zabijaczką uważało się niemal za obowiązkowe, można je porównać do 
noszenia kołacza weselnego. Do podstawowych wyrobów sporządzanych podczas świ-
niobicia należą: lelitka czerne (kaszanka) i biłe (bułczanka), jaczmynki (potrawa z kaszy 
jęczmiennej i krwi), preswuszty (salceson), lejberwuszty (pasztet), kiełbaski, gehaktes 
(mięso mielone zawekowane) i obowiązkowo smalec. 

Wiele tradycji kulinarnych w badanym subregionie związanych jest z wypiekiem chleba. 
W kulturze ludowej chleb był nie tylko symbolem pożywienia, ale także dostatku i pomyśl-
ności14. Spełniał ważne funkcje w praktykach religijnych i działaniach magicznych15. Chleba 
nie można było wyrzucać ani dopuścić do jego zepsucia, by nie sprowadzić na siebie 
i rodzinę gniewu Bożego16. Dlatego z czerstwego przygotowywano broutzupę (z dodatkiem 
tłuszczu i czosnku) albo karmiono nim drób: młode kaczki i gęsi. Przed krojeniem należało 
uczynić na bochenku znak krzyża, co praktykuje się jeszcze współcześnie w wielu rodzi-
nach, a kiedy upadnie na ziemię – podnieść go i ucałować. Szacunek dla chleba jest do dziś 

13 Zob. szerzej: D. Świtała-Trybek, Praktyka kulinarna jako wartość (na przykładzie świniobicia), [w:] Tradycja 
dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 8: Wartości w języku i kulturze, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 
2015, s. 197–211.
14 Zob. szerzej: I. Kubiak, K. Kubiak, Chleb w tradycji ludowej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 
1981. 
15 P. Kowalski, Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków, 
Ossolineum, Wrocław 2000, s. 180. 
16 D. Simonides, Od kolebki do grobu. Śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne w XIX wieku, Instytut 
Śląski, Opole 1988, s. 77.
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nieodłącznym elementem dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego. Dzieci 
wiedziały, że trzeba chleb zjadać do końca, ponieważ napoczynanie świeżego bochenka, 
kiedy są resztki starego, to obcinanie pięt Panu Bogu17. Chleb symbolizował wszystkie 
najważniejsze wartości egzystencjalne – dostatek, dobre plony, płodność kobiet i zwierząt, 
spokojne i bezpieczne życie18. Najstarsi informatorzy mocno wierzą w jego uzdrawiającą 
moc, co potwierdza stare morawskie porzekadło: „Dej mi chlib a mliko, a ja wyzdrawim”19. 

Jeszcze w latach 50. XX wieku w Krzanowicach powszechny był wypiek chleba przez 
gospodynie, dlatego domy wyposażone były w piece chlebowe, a ci, którzy takowych 
nie mieli, zanosili przygotowane okruhłe pecynki lub dłuhe sztrucle do miejscowego 
piekarza. Domowy chleb wypiekano głównie z mąki żytniej, w późniejszym czasie także 
z mieszanej: żytnio-pszennej. Przystępując do zaczyniania ciasta chlebowego, gospodyni 
brała tzw. zakwas, to jest nieco ciasta pozostawionego w dzieży od ostatniego wypieku. 
Zaczyniony chleb pozostawiano w ciepłym miejscu pod przykryciem do wyrośnięcia, by 
następnie uformować z niego bochenki. Na końcu posypywano je makiem lub kminkiem 
i pieczono w piecu.

Zaprezentowane tradycje kulinarne pozwalają wysnuć wniosek, że kuchnia morawska 
była prosta i skromna, potrawy przygotowywano ze zwykłych, łatwo dostępnych produk-
tów20. Podział posiłków na: codzienne, świąteczne, postne, okolicznościowe i obrzędowe 
wynika niewątpliwie z dużego znaczenia na badanym pograniczu czasu sacrum i nada-
wania mu właściwej oprawy, również w sferze kulinarnej. 

Powrót do tradycji w wydarzeniach kulinarnych

W ostatnich latach zapanowała moda na potrawy tradycyjne. W dyskursie kulinarnym 
tradycja zajmuje ważne miejsce. Przymiotnik „tradycyjny” nader często używany jest 
w kampaniach reklamowych różnych produktów żywnościowych jako synonim dobrego 
smaku i naturalności. Czym zatem jest produkt naturalny? W opinii Carla Petriniego to 
produkt, który jest substancją biologiczną i przy którego wytwarzaniu „nie użyto zbyt wielu 
elementów obcych lub sztucznych dla systemu środowisko-człowiek-surowiec-przetwo-
rzenie: nie ma tu miejsca dla chemicznych dodatków i konserwantów, dla sztucznych albo 
tak zwanych naturalnych zapachów, dla technologii, które wypaczają naturalność procesu 

17 Ibidem. 
18 http://naludowo.pl/kultura-ludowa/znaczenie-chleba-w-tradycji-ludowej-kulturze-rola-obrzedy-zwyczaje-wypi
ek-paska-kukielka-magia-lecznictwo.html [11.03.2017]. 
19 Inf.: Cecylia Sławik, lat 90, Krzanowice, zapis. w 2016 r. 
20 Przykładowa literatura przedmiotu dot. kuchni morawskiej: M.D. Rettigová, Domácí kuchařku, aneb pojednání 
o masitých a postních pokrmech pro dcery české a moravské, Hradci Králové 1826; G. Wawoczny, Kuchnia 
raciborska. Podróże kulinarne po dawnej i obecnej ziemi raciborskiej, Wyd. WAW, Racibórz 2005; W kuchyni 
u morawske hospodyni, oprac. W. Ehr, I. Kamińska, J. Śliż, Wyd. Zespół Szkół w Krzanowicach, Krzanowice 2006; 
Kuchnia morawska, oprac. G. Wawoczny, Wyd. WAW, Racibórz 2009; Konkurs kuchni regionalnej, Wyd. WAW, 
Racibórz–Krzanowice 2010; Zapomniane zabawy i kulinaria morawskie, oprac. B. Kaleja-Gorzalnik, S. Kwaśnica, 
M. Wasiczek, Wyd. WAW, Racibórz–Krzanowice 2014; okolicznościowe foldery: Wyspa smaków, czyli podróże 
kulinarne na pograniczu śląsko-morawskim, Wyd. WAW; Smaki ziemi raciborskiej wczoraj i dziś, Wyd. WAW; 
Sekrety śląskiej kuchni. Gospodynie z powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego prezentują przepisy 
na cały rok, Wyd. Nowiny. 
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uprawiania, hodowania roślin i zwierząt, przyrządzania pokarmu”21. Polskie społeczeństwo 
zaczyna dostrzegać walory smakowe i odżywcze produktów tradycyjnych. Wśród młodego 
pokolenia wzrasta świadomość wyjątkowości polskich wyrobów. „Polacy chętniej zajadają 
się produktami czy daniami, których już sama nazwa wskazuje, że wywodzą się z regional-
nej tradycji”22. W kraju organizuje się setki wydarzeń o charakterze kulinarnym: festiwali, 
projektów, jarmarków, festynów czy konkursów, odnoszących się właśnie do tradycji regio-
nalnych i lokalnych produktów23. Są to imprezy promujące produkty tradycyjne i dorobek 
dziedzictwa kulinarnego konkretnego regionu. Elżbieta Tomczak-Miczka dzieli je na dwa 
rodzaje: „powrót do przeszłości” i „patrzenie w przyszłość”. Pierwsze z nich „przeznaczone 
są dla publiczności, skierowane na potrawy, ich smak i wygląd w kontekście tradycji”24, 
a więc zwraca się uwagę na sposoby przyrządzania posiłków nawiązujące do historycznie 
występujących w danym regionie. Organizatorami takich imprez są różne stowarzyszenia, 
lokalne grupy działania, samorządy i instytucje promujące dziedzictwo kulinarne regionu. 
Drugi typ wydarzeń kulinarnych przyjmuje formę gastronomicznego show i jest skierowany 
do profesjonalistów: zawodowych kucharzy i producentów żywności. Podczas ich trwania 
autentyczność potraw i ich zgodność z tradycją mają drugorzędne znaczenie25. 

Kalendarz imprez subregionu raciborskiego, a dokładnie trzech jego gmin: Krzanowic, 
Krzyżanowic i Pietrowic Wielkich, obfituje w wydarzenia kulinarne zdecydowanie pierw-
szego typu, tzw. „powrotu do przeszłości”, i należy je postrzegać jako ważną inicjatywę 
kulturotwórczą w rozwijaniu wiedzy o dziedzictwie kulturowym pogranicza śląsko-mo-
rawskiego oraz jako atrakcję turystyczną, którą zainteresowane będą osoby fascynujące 
się kulinariami.

Imprezy kulinarne o zasięgu międzynarodowym

Od roku 2004 przez kilka kolejnych lat w gminie Krzanowice, w ramach współpracy 
transgranicznej, organizowany był Międzynarodowy Konkurs Kuchni Regionalnej, 
którego celem było 

[…] ukazanie umiejętności i tradycji kulinarnych, wzajemna integracja pokoleniowa 
osób przygotowujących potrawy oraz przekazywanie zwyczajów i recept kulinarnych, 
wypracowania najlepszych form współpracy w realizacji wspólnych projektów pomiędzy 
samorządami, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami pogranicza, integracja 
mieszkańców pogranicza, promocja Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Eu-
roregionu Silesia oraz tradycji kulturowych, historii i zwyczajów jego mieszkańców26. 

21 C. Petrini, op. cit, s. 150. 
22 Wstęp, [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Fun-
dacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 3. 
23 Zob. szerzej: Formy organizacji turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, 
Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa 2015, s. 88–151. 
24 E. Tomczak-Miczka, Dziedzictwo kulinarne elementem tworzenia marki regionu, [w:] Związki polskiego dzie-
dzictwa kulturowego z turystyką, red. D. Orłowski, J. Wyleżałek, WSTiJO, Warszawa 2011, s. 272.
25 Ibidem. 
26 Konkurs kuchni regionalnej, op. cit., s. 3–4. 



173

Zwyczajowo w zmaganiach konkursowych brały udział zespoły pięcio- lub sześciooso-
bowe reprezentujące poszczególne sołectwa gminy oraz partner zagraniczny (z Republiki 
Czeskiej)27. W grudniu 2009 roku gościnnie swoje potrawy zaprezentowały również zespoły 
z partnerskich miast: Liptowskiej Porubki (Słowacja) i Rohatynia (Ukraina) 28. 

Zadaniem uczestników było przygotowanie menu bożonarodzeniowego: świątecznej 
zupy, dania głównego, którym musiała być potrawa z karpia lub pieczonego indyka; macz-
ki wigilijnej29 oraz deseru. Ponadto drużyny przyrządzały charakterystyczne dla swoich 
miejscowości potrawy. Zaprezentowane dania poddawano degustacji i ocenie komisji 
konkursowej powołanej przez burmistrza. Trzeba zaznaczyć, że impreza ta zawsze mia-
ła charakter otwarty, a po rozstrzygnięciu konkursu w degustacji dań mogli brać udział 
zarówno zaproszeni goście, jak i tłumnie przybyli mieszkańcy gminy i przygranicznych 
miejscowości polskich i czeskich. Ten kulinarny festiwal kończył się biesiadą z boga-
tym programem artystycznym, podczas którego swoje umiejętności wokalne i aktorskie 
prezentowały dzieci i młodzież z miejscowego Zespołu Szkół. W piątej edycji festiwalu 
organizatorzy zmienili nieco zasady konkursu, potrawy przygotowywała młodzież pod 
opieką starszych mieszkańców.

Na osobną uwagę zasługuje międzynarodowy polsko-czeski projekt kulinarny 
„Kulinarny powrót do tradycji” realizowany od września do grudnia 2016 roku przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach we współpracy z Kulturnim Centrum w Hlucinie30, 
a współfinansowany (w kwocie 9 tysięcy euro) ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy granice”. W ramach projektu 
odbyły się cztery kluczowe działania o charakterze kulinarnym. Podczas pierwszych 
warsztatów osiem drużyn (pięć polskich oraz trzy czeskie), przy w pełni wyposażonych 
stanowiskach kuchennych, pod nadzorem szefów kuchni (Petry Podgrabińskiej z Ostravy 
i Oliwii Adamskiej z Raciborza) „krok po kroku” uczyło się przygotowania tradycyjnych dań: 
wołowiny po czesku i strudla raciborskiego31 (fot. 1).

27 W roku 2008 partnerem była miejscowość Chuchelna, zaś w roku 2009 – Strahovice. Obie miejscowości 
sąsiadują z Krzanowicami. 
28 Zob. szerzej: G. Wawoczny, Wielki festiwal smakołyków, „Krzanowice i Okolice” 2009, nr 12 (74), s. 5; http://www.
krzanowice.pl/new/site/index/1-aktualnosci-i-ogloszenia/news/207-konkurs-kuchni-regionalnej.html [08.03.2017]. 
29 Deser o konsystencji budyniu, którego podstawowymi składnikami są: wywar z warzyw, piernik, kompot ze 
śliwek węgierek, bakalie, czekolada, kakao. 
30 Koordynator projektu zdecydował się podjąć współpracę z Domem Kultury w Hulczynie, gdyż instytucja ta ma 
duże doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych. Kierowniczka placówki koordynuje organizacją imprez 
o charakterze regionalnym. Nadzoruje venty nawiązujące do tradycji Ziemi Hluczyńskiej. W szerokim wachlarzu 
imprez organizowanych przez Dom Kultury znajdują się przedsięwzięcia związane z kulinariami: „Gulaszowy 
dzień”, „Święto kartofla” czy bardzo popularne „Farmařské trhy” (targi ogrodnicze). Inf.: Marian Wasiczek, lat 48, 
Krzanowice, zapis. w 2017 r. 
31 http:/ /www.naszraciborz.pl/si te/art/1-aktualnosci/0-/52942-kul inarny-powrot-do-tradycj i--
-warsztaty-w-krzanowicach-.html [08.03.2017].
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Fotografia 1. Pierwsze warsztaty kulinarne w ramach projektu „Kulinarny powrót do tradycji”, 
Krzanowice 2016 r. 
(fot. Marian Wasiczek)

Kolejne warsztaty dotyczyły tradycyjnych sposobów przetwarzania i przechowywania 
żywności. Sala widowiskowa miejscowego domu kultury wypełniła się zapachem pie-
czonego chleba, świeżych ogórków, czosnku, chrzanu oraz aromatem topionej słoniny. 
Masterszef z Ostravy pokazała uczestnikom, jak upiec domowy chleb, rzeźnik z Borucina 
przygotował domowy smalec, zaś przedstawicielka najstarszego pokolenia instruowała 
uczestników podczas kiszenia ogórków oraz wyrobu masła w tradycyjnych maselnicach. 
Po zakończeniu części warsztatowej odbyła się degustacja przyrządzonych specjałów, 
nadto każdy mógł zabrać do domu słój ogórków przygotowanych do zakiszenia, świeżo 
wytopiony smalec, jak również gotowe do domowego wypieku ciasto chlebowe32.

Trzecie wydarzenie zrealizowane w ramach projektu „Kulinarny powrót do tradycji” 
było pokazem produktów regionalnych. Miało ono miejsce w Czechach – w Domu Kultury 
w Hulczynie. Wystawcy (w większości mali producenci wyrobów regionalnych z pograni-
cza polsko-czeskiego) prezentowali przetwory owocowe i warzywne, miody, wina, piwa, 
pieczywo, makarony, słodycze, sery i wędliny. Dla licznie przybyłej publiczności zapla-
nowano degustację. Podobny pokaz, będący ostatnim kluczowym działaniem projektu, 
odbył się 25 listopada 2016 roku w Krzanowicach. Dodatkową atrakcją była obecność 
znanego śląskiego kucharza – Remigiusza Rączki33, który dla publiczności ugotował biały 
żur na maślance ze sztamfowanymi kartoflami według autorskiego przepisu. Impreza była 

32 http://www.krzanowice.pl/new/site/index/1-aktualnosci-i-ogloszenia/news/2373----morawska-spizarnia--da-
wne-tradycje-zwiazane-z-pozywieniem-na-pograniczu-polsko-czeskim-quot-.html [08.03.2017].
33 Remigiusz Rączka – znany śląski kucharz; prezenter programu kulinarnego „Rączka gotuje” emitowanego 
w TVP Katowice i radiach: Katowice i Vanessa, w którym podaje przepisy na różne dania, zarówno popularne 
śląskie potrawy, ale na przykład w nowych wersjach, jak i mniej znane, czy zapomniane regionalne przysmaki; 
autor książek kulinarnych Rączka gotuje na beztydziyń i świynta i felietonów drukowanych na łamach „Nowin 
Wodzisławskich”; właściciel restauracji w Wodzisławiu Śląskim, która jest członkiem szlaku kulinarnego „Śląskie 
smaki”. Zobacz szerzej: http://www.slaskiesmaki.pl/Poi/Pokaz/19441 [12.03.2017]; http://www.dziennikzachodni.pl/
artykul/752377,remigiusz-raczka-otworzyl-swoja-restauracje-w-wodzislawiu-slaskim-zdjecia,id,t.html [12.03.2017]. 
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połączona z promocją jego dwóch poradników kulinarnych: Rączka gotuje na beztydziyń 
i od świynta. Jesień-zima oraz Rączka gotuje na beztydziyń i od świynta. Wiosna-lato, 
które można było zakupić z autografem kucharza34.

Imprezy kulinarne o zasięgu lokalnym

Innym widowiskiem kulinarnym jest Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych od-
bywający się co roku w okolicach świąt wielkanocnych w Centrum Społeczno-Kulturalnym 
w Pietrowicach Wielkich. Tradycja organizowania tej imprezy sięga 1997 roku. Jej organi-
zatorami są: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Mikołowie, 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu, Starostwo Powiatowe w Racibo-
rzu oraz Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich. Każdego roku do Pietrowic przybywają 
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, by zaprezentować miejscowe kulinarne wyroby 
oraz wziąć udział w zmaganiach konkursowych na najsmaczniejsze potrawy wielkanocne. 
Gotowe smakołyki, wykonane w siedzibach kół lub domach członkiń, wystawiane są na 
bogato udekorowanych stołach (fot. 2). Z reguły każde danie jest podpisane, a gospo-
dynie – prezentujące się nierzadko w strojach ludowych – udzielają informacji na temat 
składników potraw i sposobów ich przyrządzania. 

Fotografia 2. Stół z potrawami wielkanocnymi podczas IX Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych, 
Pietrowice Wielkie 2016 r. 
Źródło: http://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/48852-same-smakolyki-na-pietrowickich-stol
ach---powiatowy-konkurs-potraw-regionalnych.html#17 [12.03.2017].

W roku 2016 w konkursie wystartowało czternaście kół z poszczególnych sołectw 
powiatu raciborskiego. W menu konkursowym znalazły się: zupy (m.in. biały barszcz, 
żur wielkanocny), dania na zimno (m.in. galaretki, pasztety, jajka faszerowane: łososiem, 

34 http://www.krzanowice.pl/new/site/index/1-aktualnosci-i-ogloszenia/news/2393----kulinarny-powrot-do-trady-
cji---.html [10.03.2017]. 
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porem, pieczarkami, schab: z morelą, śliwką, kiełbasą, sałatki ziemniaczane i śledziowe, 
rolada szpinakowa z łososiem, pasty), dania na ciepło (np. nadziewana kaczka, faszero-
wana gęś, kiełbasa ze świniobicia), ciasta (m.in. torty, mazurki, keks wielkanocny, baranek 
wielkanocny, baby piaskowe, babeczki), desery (głównie szpajza cytrynowa35 i z nutellą). 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się domowe sery, swojski chleb z kiełbasą oraz mora-
wianka – dobrze znana na pograniczu śląsko-morawskim galaretka warzywno-jajeczna.

Dopełnieniem tej imprezy są występy artystyczne najmłodszych mieszkańców gminy 
Pietrowice Wielkie, prezentacja chórów działających przy parafiach oraz stoiska z ręcznie 
wykonanymi ozdobami świątecznymi w szkolnych świetlicach lub pracowniach plastycz-
nych. Niezaprzeczalnie Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych jest imprezą kulinarną 
cieszącą się co roku wielkim zainteresowaniem. Jest nie tylko wydarzeniem integrującym 
lokalną społeczność, ale również interesującym produktem turystycznym. 

Uwagę na badanym obszarze przyciąga też październikowe kiszenie kapusty, które 
corocznie, od ośmiu lat, organizowane jest przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki w Tworkowie przy pomocy członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Krzyża-
nowice36. Impreza ma charakter wesołej ludowej zabawy, w której zaszczytną pozycję 
zajmuje kobieta udeptująca poszatkowaną kapustę bosymi nogami, uprzednio publicznie 
umytymi przez jednego z mężczyzn z widowni (fot. 3). W kolejnych latach wybierana jest 
gospodyni z innego sołectwa gminy Krzyżanowice.

Fotografia 3. Kiszenie kapusty – widowisko kulinarne, Tworków 2016 r.
Źródło: http://www.krzyzanowice.pl/site/zdjecia/884-tworkow---kiszenie-kapusty-2016.html [12.03.2017].

Do atrakcyjnych turystycznie form promowania tradycyjnego pożywienia pogranicza 
śląsko-morawskiego należą kulinarne święta plenerowe, głównie zaś Święto Ziemniaka, 

35 Szpajza to deser z surowych białek jaj kurzych. 
36 „Krzyżanowickie Gminne Wieści. Magazyn informacyjno-reklamowy gminy Krzyżanowice” 2016, nr 11 (24), 
s. 3. 
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tzw. kartofelfest, oraz biesiady piwne. Ich uczestnikami są nie tylko mieszkańcy miej-
scowości, w których odbywają się imprezy, ale liczni turyści przybywający z Czech i Nie-
miec. Z organizacji kartofelfestów słyną dwa sołectwa: Rudyszwałd i Bolesław. Podczas 
ziemniaczanego święta odbywają się degustacje kartoflanych specjałów, w tym m.in.: 
bratkartofli (ugotowane ziemniaki smażone na patelni z dodatkiem tłuszczu i cebuli), kar-
tofelzupy (zupy z ziemniakami, cebulą, smalcem i przyprawami), kartofelzalatu (sałatki 
ziemniaczanej), ziemniaczanych bułek, babki ziemniaczanej itp. 

Drugim głównym bohaterem wspomnianych imprez, odbywających się każdego roku 
w październiku, jest piwo. Charakter piwnych przedsięwzięć nawiązuje do niemieckiego 
Oktoberfestu organizowanego w Bawarii. Pełnoletni uczestnicy mają okazję posmako-
wać różnych gatunków piwa, w tym regionalnych – z Browaru Zamkowego w Raciborzu 
(założonego w 1567 roku)37. Dużą atrakcją jest możliwość rywalizowania w rozmaitych 
konkursach i zabawach (np. picie piwa na czas, wskazanie marki piwa po smaku, rzut 
korkiem do kufla, udział w loterii fantowej, licytacji „piwnej baby” – pięciolitrowej beczułki 
z piwem). W 2016 roku jubileuszowa X Biesiada Piwna odbyła się w Roszkowie (fot. 4).

Fotografia 4. Uczestnicy X Biesiady Piwnej, Roszków 2016 r.
Źródło: http://www.krzyzanowice.pl/site/zdjecia/887-roszkow---oktoberfest-2016.html [12.03.2017].

Zakończenie 

Nie ulega wątpliwości, że współczesny turysta poszukuje wciąż nowych atrakcji, prze-
strzeni, dzięki którym chce realizować swoje zainteresowania, doświadczać nowych wra-
żeń, w tym związanych z kulinariami. Pogranicze śląsko-morawskie, niewielki skrawek 

37 W ofercie browaru są następujące smaki piwa raciborskiego: klasycznie warzone, ciemne, miodowe, mocne, 
Pils, rżnięte, zielone, twierdzowe, korzenne na miodzie. Zob. szerzej: http://browar-raciborz.pl/nasze-smaki,1108.
html [12.03.2017]. 
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w południowo-zachodniej części Górnego Śląska, stanowi ze względu na przenikanie się 
na tym obszarze kultur: czeskiej, polskiej i niemieckiej interesujące miejsce turystycznych 
eksploracji. Subregion ten wyróżnia się bogactwem zwyczajów i praktyk kulinarnych, któ-
rych wartość dostrzegają rozmaite środowiska (instytucjonalne, o charakterze lokalnym), 
upowszechniając i promując je w różnorodny sposób. 

Organizowane licznie na pograniczu śląsko-morawskim wydarzenia o charakterze stric-
te kulinarnym należy postrzegać nie tylko jako ważne inicjatywy kulturotwórcze rozwijające 
wiedzę o dziedzictwie kulturowym tego obszaru, ale również jako element tworzenia marki 
turystycznej regionu oraz interesujący produkt turystyczny. Większość przywołanych ini-
cjatyw ma już stałe miejsce w kalendarzu imprez poszczególnych miejscowości, odbywają 
się ich kolejne edycje, aktywizując określone środowiska ludzi do udziału w nich. Wśród 
uczestników liczną grupę stanowią mieszkańcy Czech. Także Polacy chętnie biorą udział 
w podobnych wydarzeniach u swoich południowych sąsiadów. Taka „wymiana” świadczy 
o tym, że kulinaria są doskonałą atrakcją, która może łączyć różne kultury i narody.
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest dziedzictwo kulinarne pogranicza polsko-czeskiego. Omówiono wy-
brane wydarzenia kulinarne (m.in. konkursy, projekt, biesiady, festiwale) o zasięgu międzyna-
rodowym i lokalnym, mogące być atrakcjami turystycznymi. Inicjatywy te pełnią ważną funkcję 
kulturotwórczą, dzięki nim popularyzowana jest wiedza o dziedzictwie kulturowym południowo-
-zachodniego subregionu Górnego Śląska. Propagowanie dziedzictwa kulinarnego tego obszaru 
może być sposobem na podniesienie jego atrakcyjności turystycznej i skuteczną promocją regionu 
na rynkach turystycznych Polski i Czech. 

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulinarne, pogranicze polsko-czeskie, turystyka kulinarna

Abstract

The culinary heritage of Silesian-Moravian borderline is the subject matter of this article. 
The particular culinary events have been discussed in this thesis (including competitions, project, 
banquets and festivals). The extent of such events is international and local. Moreover, they are 
touristic attractions. The efforts benefit a crucial culture-making function. Therefore, the awareness 
of southwest subregion of Upper Silesia’s cultural heritage has been popularised. In such a way, 
through the promotion of this area’s culinary heritage, the touristic attraction can be enhanced. 
Furthermore, it is an effective promotion of Silesian-Moravian region on the touristic market of 
Poland and Czech Republic. 

Keywords: culinary heritage, Polish-Czech borderline, culinary tourism
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ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE MNIEJSZOŚCI TATARSKIEJ JAKO 
ELEMENT WIEJSKIEJ TURYSTYKI KULTUROWEJ NA PODLASIU

EATING HABITS OF TATARSKA MINORITY AS AN ELEMENT OF RURAL 
CULTURAL TOURISM IN PODLASIE REGION

Wstęp

Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich jest dla turysty podstawowym nośnikiem 
wiedzy i doświadczeń, a dla wsi atrakcyjnych turystycznie – metodą na ocalenie regio-
nalnego dziedzictwa kulturowego. Celem takiej turystyki jest przede wszystkim pozna-
wanie wszelkich aspektów wiejskiego dziedzictwa kulturowego danego obszaru, które 
przejawia się: architekturą i urbanistyką (układ pól oraz przestrzenny wsi, typy zagród, 
budynki mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe, karczmy, ogrodzenia, cmentarze, krzyże 
i kapliczki przydrożne), typami gospodarki, czyli rolnictwo, hodowla zwierząt, rybołówstwo 
(zwierzęta hodowlane, gatunki i rodzaje roślin, techniki upraw, narzędzia i urządzenia, 
zwyczaje związane z pracą oraz formy jej organizacji), tradycjami kulinarnymi (surowce, 
produkty, potrawy, naczynia i sprzęty oraz techniki wytwarzania pożywienia), rzemiosłem 
i wytwórczością (rodzaje wyrobów, materiały, z których powstają, oraz techniki i narzędzia 
do ich wykonywania), sztuką ludową (warsztat i światopogląd twórców oraz ich miejsce 
w społeczności lokalnej), zwyczajami, obyczajami, obrzędami (konwenans wiejski, formy 
pomocy wzajemnej, obrzędy doroczne, rodzinne i zawodowe), a także obrazem świata 
i systemem wartości, który jest specyficzny dla społeczności wiejskiej (religijność, wie-
rzenia, kategorie kulturowe i etyczne)1.

Widoczne w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wiejską turystyką kultu-
rową udowadnia, że walory krajobrazu naturalnego, czy też materialne lub niematerialne 
aspekty dziedzictwa kulturowego mogą stać się specyfiką i osobliwością regionu turystycz-
nego. Istotnym elementem dziedzictwa kulturowego oraz znaczącą podstawą budowy 
wizerunku, a przede wszystkim atrakcyjności turystycznej odwiedzanego obszaru jest 

1 D. Orłowski, M. Woźniczko, Ludowe wydarzenia religijne w wiejskiej turystyce kulturowej, [w:] Kultura i tury-
styka – sacrum i profanum, red. J. Mokras-Grabowska, J. Latosińska, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 265–266.
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tradycja i kultura kulinarna. Pożywienie jest jednym z ważniejszych elementów kulturo-
wych różnicujących grupę etniczną lub etnograficzną, która występuje na danym terenie.

Podlasie z przyrodniczego punktu widzenia jest bardzo atrakcyjnym regionem, o dużych 
walorach krajobrazowych. Zarysowują się tam różnorodne formy morfologiczne, które 
dodatkowo wpływają na podniesienie jego wartości estetycznych. Walorom przyrodniczym 
dorównują walory środowiska kulturowego, czyniąc z województwa podlaskiego niepowta-
rzalny kulturowo region w kraju. Decyduje o tym położenie na polsko-białorusko-litewskim 
pograniczu, z czym związana jest ogromna różnorodność narodowościowa, etniczna, 
religijna oraz kulturowa. Świątynie i cmentarze różnych wyznań, zabytki architektury oraz 
budownictwa ludowego2, uroczystości religijne, a także liczne imprezy folklorystyczne or-
ganizowane przez przedstawicieli tych grup bez najmniejszego wątpienia tworzą bardzo 
interesujący krajobraz kulturowy. Właśnie te elementy, zarówno kulturowe, jak i przyrod-
nicze, wpływają na atrakcyjność Podlasia w kategoriach turystycznych. 

Występujące na tym obszarze rozmaite kultury i religie, takie jak: katolicyzm, prawo-
sławie, protestantyzm, judaizm oraz islam, wpłynęły na ukształtowanie się wielokulturowej 
kuchni etnicznej. Na Podlasiu znajduje się największe skupisko mniejszości tatarskiej 
w kraju. Tatarzy zamieszkujący Podlasie, mimo przyjęcia obcego języka, zachowali poczu-
cie odrębności etnicznej, a przed asymilacją uchronił ich islam, który nadal wyznają. Dzięki 
islamowi w obyczajowości Tatarów pochodzenia polskiego zachowało się wiele zwyczajów 
i obrzędów bliskich innym ludom tureckim. Ich charakterystyczna oraz oryginalna kuchnia 
stanowi atrakcję turystyczną wykorzystywaną w wiejskiej turystyce kulturowej.

Celem opracowania jest przedstawienie kuchni tatarskiej jako atrakcji turystycznej Pod-
lasia, która stanowi ważny element oferty turystycznej na obszarach wiejskich. W realizacji 
celu badawczego zastosowano metodę analizy źródeł wtórnych obejmujących informacje 
dostępne w krajowej literaturze przedmiotu oraz na stronach internetowych. Praca ma 
charakter opracowania monograficznego. Przygotowana została metodą opisową oraz 
wzbogacono ją zdjęciami przedstawiającymi tatarskie dziedzictwo kulinarne.

Dziedzictwo kulturowe mniejszości tatarskiej na Podlasiu

Podlasie jako jeden z nielicznych regionów w Polsce charakteryzuje się unikatowym 
dziedzictwem wielokulturowym. Współistnieją tam obok siebie mniejszości etniczne i na-
rodowe. Jedną z takich mniejszości są Tatarzy, których obecność na stałe wpisała się 
w życie Podlasia.

Tatarzy polscy stanowią obecnie niewielką grupę etniczną, liczącą około 4,5 tys. osób, 
w tym praktykujących islam jest znacznie mniej. Kultywują oni swoje tradycje, a największe 
skupiska Tatarów znajdują się w: Białymstoku, Sokółce, Suchowoli, Gdańsku i Warszawie. 
Tatarskie meczety na terenie naszego kraju powstały w Kruszynianach, Bohonikach oraz 
w Gdańsku, a domy modlitwy w Warszawie i w Białymstoku.

2 Znajdują się tam największe w kraju zespoły drewnianej zabudowy wiejskiej i małomiasteczkowej, które giną 
już z naszego krajobrazu kulturowego.
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Słowo „Tatarzy” znane jest od ponad piętnastu wieków i początkowo odnosiło się do 
jednego z plemion mongolskich. W XII–XIII wieku nazywano tak mieszkańców imperium 
Czyngis-Chana, do którego należały ludy mongolskie oraz tureckie. Później, na obszarze 
zachodnich terenów zajętych przez Mongołów, powstała Złota Orda. To właśnie spośród 
mieszkańców Złotej Ordy wywodzą się bezpośredni antenaci, czyli przodkowie polskich 
Tatarów, a Bohoniki i Kruszyniany są najdalej na zachód wysuniętymi wyspami osadnictwa 
tatarskiego3.

Historia Tatarów rozpoczęła się w 1206 roku wraz z uznaniem przez arystokracje 
wszystkich plemion mongolskich władzy Czyngis-Chana i po zjednoczeniu ich wojsk. 
Wojny Czyngis-Chana i jego następców przyczyniły się do powstania ogromnego impe-
rium, które objęło ponad połowę Azji i prawie całą Europę Wschodnią. Tatarska ludność 
muzułmańska pojawiła się na ziemiach litewskich dopiero za panowania wielkiego księcia 
Witolda pod koniec XIV wieku, kiedy to islamizacja Złotej Ordy stała się faktem dokonanym. 
W XV i XVI wieku, w wyniku emigracji ukształtowało się w Wielkim Księstwie Litewskim 
osadnictwo tatarskie, które przetrwało w szczątkowej formie do dzisiaj. Tatarzy wybrali 
Wielkie Księstwo Litewskie za cel emigracji, ponieważ książę Witold zagwarantował im 
wolność wyznania, bezpieczeństwo osobiste oraz zezwolił na śluby Tatarów z miejscowymi 
kobietami. Otrzymali oni od książąt litewskich ziemie z obowiązkiem służby wojskowej 
w osobnych chorągwiach rodowo-plemiennych. Tatarskie rody możnowładcze przywę-
drowały na Litwę z własnymi oddziałami wojskowymi, które stały się zalążkiem tatarskich 
chorągwi w armiach Rzeczypospolitej. Tatarzy swoje umiejętności wojskowe prezentowali 
we wszystkich walkach prowadzonych przez Jagiellonów i późniejszych królów4.

Przybywający do Polski od XIV wieku wyznawcy islamu to sunnici, zwolennicy szkoły 
prawnej stworzonej przez Abu Hanifę (700–767), czyli hanafici. Abu Hanifa był pierwszym 
uczonym muzułmańskim, który pozostawił pełną wykładnię prawa, tworzącą najbardziej 
rozpowszechniony i oryginalny system prawny islamu. W wierze Tatarów zachowało się 
nieco elementów tureckich (przedmuzułmańskich) oraz pewne elementy chrześcijańskie, 
przejęte od miejscowej ludności słowiańskiej. Wpływy te jednakże nie zdołały nawet 
częściowo zatrzeć muzułmańskiego charakteru tej mniejszości etnicznej pomimo spora-
dycznych kontaktów z centrami islamu na Bliskim Wschodzie. W ostatnich latach polscy 
Tatarzy coraz częściej odbywają pielgrzymkę do Mekki, poznając lepiej zasady islamu. 
Polscy muzułmanie – Tatarzy dumni są ze swojej 600-letniej historii na tych ziemiach, 
umiejętności pokojowego współistnienia z innymi nacjami i z zachowania religii, zwyczajów 
oraz tradycji przodków5.

W granicach II Rzeczypospolitej największe skupiska tatarskie znalazły się w woje-
wództwach: wileńskim, nowogródzkim i białostockim. Skupiska Tatarów były jeszcze w wo-
jewództwie wołyńskim oraz w Warszawie. Ludność tatarska pomieszkiwała w miastach, 

3 http://www.bohoniki.eu [05.04.2017].
4 P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Wyd. Iskry, Warszawa 1986.
5 A. Konopacki, Muzułmanie na ziemiach Rzeczypospolitej, Wyd. Elkam, Białystok 2006; P. Borawski, Tatarzy 
w dawnej Rzeczypospolitej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986.
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miasteczkach oraz wioskach Rzeczypospolitej. Zajmowała się rolnictwem, ogrodnictwem, 
a także rzemiosłem – przeważnie garbarstwem. Inteligencja tatarska, liczna w dużych 
miastach, takich jak: Warszawa, Białystok, Grodno, Wilno, Słonim, Nowogródek czy Lida, 
zajmowała posady urzędnicze. Wśród tej ludności spotkać można było lekarzy, inżynierów, 
nauczycieli czy zawodowych wojskowych6.

Przedsięwzięciem propagującym kulturę tatarską na terenie Podlasia było stworzenie 
Szlaku Tatarskiego, który w 2006 roku uzyskał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. 
Podążając tym szlakiem, turyści mogą zapoznać się z osadnictwem tatarskim, kulturą 
i tradycjami kultywowanymi przez Tatarów zamieszkujących te tereny. Szlak Tatarski jest 
atrakcją turystyczną północnego Podlasia. Jego trasa liczy 150 km i przebiega z Białe-
gostoku przez Sokółkę, Bohoniki (Bobrowniki, Malawicze), Krynki, Białogorce (Górka), 
Kruszyniany, Nietupę (Żylicze, Ciumicze, Leszczany), Supraśl. Przodkowie Tatarów osiedlili 
się na Podlasiu w 1679 roku, z woli króla Jana III Sobieskiego. Wówczas władca obdaro-
wał ziemią żołnierzy z tatarskich chorągwi, służących pod sztandarami Rzeczypospolitej, 
w zamian za zaległy żołd. Niewielka grupa Tatarów nadal mieszka we wsiach Bohoniki 
i Kruszyniany, gdzie znajdują się meczety i czynne cmentarze muzułmańskie – mizary.

Świątynie te stanowią centra religijne oraz kulturalne całej społeczności tatarskiej. 
Bohoniki i Kruszyniany to najstarsze w obecnych granicach Polski skupiska wyznawców 
islamu. Pamiętają one pierwszych Tatarów sprzed ponad 300 lat, osadzonych tam przez 
wspomnianego Jana III Sobieskiego. Obydwie miejscowości mają dla społeczności tatar-
skiej ogromne znaczenie nie tylko religijne, ale również symboliczne, obrazujące historię 
wtapiania się tej społeczności w środowisko polsko-białoruskie, jak również siłę przetrwania 
tej małej grupy w obcym dla niej chrześcijańskim świecie7.

Turyści, goszcząc w Bohonikach czy Kruszynianach, powinni pamiętać, że są wśród 
muzułmanów. Mimo że miejscowa ludność w dużej mierze uległa asymilacji, to w dalszym 
ciągu kultywuje swoje tradycje. Dlatego wchodząc do meczetu, należy ściągnąć buty, 
a kobiety nie muszą wprawdzie zakładać na głowę chust, tak jak to jest przyjęte w tra-
dycyjnej kulturze muzułmańskiej, ale jest to przez Tatarów mile widziane. Piątek jest dla 
muzułmanów tak samo dniem świętym jak dla chrześcijan niedziela i tradycyjnie w ten 
dzień odbywa się główne nabożeństwo. Ze względu jednak na fakt, że muzułmanów 
w Bohonikach jest bardzo mało8, na uroczystej modlitwie spotykają się w każdy pierwszy 
piątek miesiąca, kiedy przyjeżdża tam imam z Sokółki.

Bohoniki i Kruszyniany stają się pełne turystów oraz nabierają odświętnego charakteru 
podczas świąt muzułmańskich, kilka razy w roku. Najważniejszymi świętami religijnymi 
obchodzonymi przez Tatarów polsko-litewskich są: Ramadan Bajram, Kurban Bajram, 
Aszura Bajram, Mewlud Bajram oraz Nowy Rok. Największym świętem muzułmańskim jest 
Święto Zakończenia Postu, zwane Ramadan Bajram. Post trwa przez 30 dni w miesiącu 

6 A. Konopacki, op. cit.
7 http://www.szlaktatarski.pl [05.04.2017].
8 Początkowo mieszkało tam około 30 rodzin tatarskich, ale z pokolenia na pokolenie jest ich coraz mniej. Na 
początku XX wieku mieszkało około 20 osób pochodzenia tatarskiego, obecnie zostało ich ledwie 14.
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ramadan (zgodnie z kalendarzem muzułmańskim). Nie można wtedy jeść, pić, palić tyto-
niu i odbywać stosunków seksualnych od świtu do zachodu słońca. W czasie ramadanu 
w meczetach odbywają się wieczorne modlitwy tarawichy. Po zakończeniu postu muzuł-
manie zbierają się w meczecie na świąteczną modlitwę i poświęcenie sadogi – to spe-
cjalna potrawa z miodu, mąki i masła, w smaku podobna do krówek. Z języka arabskiego 
nazywano ją halwa. Po modłach wszyscy składają sobie życzenia i częstują się sadogą. 
Po powrocie do domu spożywają świąteczny posiłek. Podczas trzech dni świątecznych 
Tatarzy ubrani są w odświętne stroje, składają wizyty krewnym i znajomym, a wieczorami 
urządzają przyjęcia oraz zabawy9.

Tatarskie tradycje kulinarne na Podlasiu

Do najważniejszych dziedzin tatarskiego dziedzictwa kulturowego, obok religii, należą 
obecnie kulinaria. Tatarzy polscy nie spożywali wieprzowiny i krwi, zgodnie z nakazami 
religijnymi. Z mięs wybierali baraninę, jagnięcinę i drób, zwłaszcza gęsinę, a współcześ-
nie także mięso indycze i wołowinę. Tatarskie jedzenie jest bardzo pracochłonne, stąd 
przeważnie przyrządza się je na święta lub na zamówienie dla gości. W kuchni tatarskiej 
wiele jest wpływów innych kuchni krajów sąsiednich. Kuchnia tatarska wraz z wpływami 
kuchni polskiej, litewskiej i białoruskiej ukształtowała kuchnię podlaską10.

Zwyczaje żywieniowe to sposób odżywiania się charakterystyczny dla danego regio-
nu kraju lub określonej grupy osób. Zależy od czynników kulturowych i ekonomicznych. 
W Polsce potrawą kojarzoną z kuchnią tatarską jest befsztyk tatarski, potocznie nazy-
wany „tatarem”. Przyrządza się go z siekanej polędwicy wołowej. Przystawka ta sięga 
tradycji kulinarnych koczowniczych ludów stepowych. Wojownicy tatarscy w czasie wypraw 
wojennych przemieszczali się ciągle, więc mieli sprawdzony sposób na przyrządzanie 
surowego mięsa końskiego, które przez określony czas wozili przypięte pod siodłem, aby 
nabrało właściwej konsystencji i smaku11.

Najbardziej rozpoznawalną potrawą tatarską jest pierekaczewnik (fot. 1), czyli wielo-
warstwowy przekładaniec z ciasta makaronowego, z nadzieniem mięsnym, serowym, owo-
cowym (fot. 2) lub warzywnym, który wypiekany jest w piecu. Farsz mięsny przygotowuje 
się z drobno pokrojonej surowej baraniny lub wołowiny, gęsiny, indyka i cebuli. Słodkie 
nadzienie może być z: białego twarogu utartego z cukrem i rodzynkami, pokrojonych na 
kawałki jabłek albo suszonych śliwek itp. Z ciasta, wyrobionego z mąki, żółtek, odrobiny 
oliwy i soli, formuje się sześć bardzo cienkich, prawie przezroczystych płatów o średnicy 
około 70 cm. Każdy kolejny płat smarowany jest masłem lub gęsim smalcem, co poprawia 
smak potrawy i zabezpiecza płaty przed rozpadaniem. Przełożone farszem płaty zwija 
się w rulon i wkłada do naczynia –okrągłej formy. Wówczas rulon przybiera kształt muszli 

9 A. Konopacki, op. cit.
10 D. Orłowski, Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Podlasia za pomocą kuchni regionalnej, [w:] Turystyka 
i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu, red. D. Dudkiewicz, F. Midura, 
E. Wysocka, Wyd. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006, s. 352–354.
11 T. Czerwiński, Polska wielu kultur i religii, Wyd. Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa 2013, s. 300.
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ślimaka. Tę bardzo pracochłonną potrawę przygotowuje się na szczególnie uroczyste 
okazje i święta. Pierekaczewnik spożywa się na ciepło, wówczas wszystkie warstwy 
przekładańca rozdzielają się i są chrupiące12.

W 2006 roku został on wpisany pod numerem jeden jako pierwszy w Polsce tradycyjny 
produkt żywnościowy na krajową Listę Produktów Tradycyjnych, która jest prowadzona 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast z dniem 29 czerwca 2009 roku, 
na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 567/2009, został on objęty unijną ochroną, 
otrzymując znak „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” (GTS). 

Fot. 1. Pierekaczewnik z baraniną Fot. 2. Pierekaczewniki z różnymi farszami: 
z jabłkiem, z białym serem i rodzynkami, na 
słono z mięsem

Źródło: zbiory własne.

Popularną potrawą tatarską jest bielusz (belysz) – rodzaj przekładańca z ciasta wy-
robionego z mąki pszennej, jaj i masła z dodatkiem drożdży oraz farszu przyrządzonego 
z różnych składników. Wyglądem przypomina kołacz lub tort składający się z czterech 
lub pięciu cienkich warstw ciasta – okrągłych placków przełożonych trzema lub czterema 
rodzajami farszu z mięsa, ugotowanych posiekanych jajek, grzybów i odpowiednio dopra-
wionego ryżu. Bielusz należy jeść ciepły. Dawniej potrawę tę przygotowywano, zawijając 
w rulon rozwałkowany płat ciasta z warstwą farszu mięsnego (baraniego lub gęsiego), 
a niektóre gospodynie piekły go także z nadzieniem jabłkowym13.

W kuchni tatarskiej powszechną potrawą była babka pieczona z tartych ziemniaków, 
charakterystyczna dla całego Podlasia. Tatarki dodawały do masy ziemniaczanej tłuszcz 
barani, wołowy lub gęsi, zamiast słoniny i boczku. Tatarska babka ziemniaczana różni 
się od podlaskiej także tym, że jest z siekanym mięsem i cebulą. Danie to wymaga 

12 M. Woźniczko, D. Orłowski, Bogactwo kuchni polskiej jako markowy produkt turystyki wiejskiej, [w:] Marka 
w turystyce wiejskiej, catering/bar/mała gastronomia z elementami tradycyjnego produktu regionalnego, red. 
B. Ditrich, Wyd. PODR, Gdańsk 2006, s. 21–37; K. Jędrzejczyk-Kuliniak, B. Pawlic-Miśkiewicz, Przysmaki z jurty. 
Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej, Wyd. Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższe 
Kolegium, Białystok 2012, s. 17.
13 T. Czerwiński, op. cit., s. 301–302.
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wiele pracy, bo kilka kilogramów ziemniaków należy utrzeć na tarce, a około kilograma 
mięsa i cebuli drobno pokroić. Kolejną potrawą przyrządzaną z ziemniaków jest try-
buszok, czyli kiszka ziemniaczana. Do jej przygotowania wykorzystuje się kindziuk, 
czyli oczyszczony żołądek barani lub cielęcy napełniony ziemniakami pokrojonymi 
w drobną kostkę i kawałkami mięsa baraniego, pieczony w brytfannie podobnie jak 
babka ziemniaczana14.

W kuchni tatarskiej jest bardzo dużo potraw mącznych. Zaliczyć do nich należy 
przede wszystkim pierogi różnej wielkości – małe i duże, pieczone, smażone lub 
gotowane. Powszechnie znane są kołduny tatarskie, czyli pierogi z farszem mięsnym 
(baranim lub wołowobaranim z dodatkiem łoju baraniego) gotowane w rosole wołowym. 
Spożywano je, trzymając w dłoni i popijając gorącym rosołem z czarki. Kołduny tatarskie 
należały do potraw świątecznych, a także częstowało się nimi gości weselnych. Współ-
cześnie Tatarki przyrządzają mniejsze kołduny i podają je zalane rosołem w głębokich 
talerzach15.

Do pierogów pieczonych zalicza się cybulniki (cebulniki), które nadziewane są far-
szem z duszonej cebuli, mięsa wołowego, baraniego, ale najczęściej z gęsiną, poddane 
obróbce termicznej w piekarniku16. Była to potrawa jadana przez Tatarów na co dzień. Jecz-
poczmaki (fot. 3) to także pieczone pierogi z farszem przygotowywanym z: ziemniaków, 
pietruszki, marchewki, cebuli, mięsa i innych składników. Wśród pierogów pieczonych są 
też kibiny (fot. 4) – duże z mięsnym farszem, doskonale znane na Litwie. Kibiny litewskie 
są nadziewane wieprzowiną, natomiast tatarskie – farszem mięsno-kapuścianym. Pierogi 
pieczone i smażone to pieremiacze (fot. 5) z farszem mięsnym z dodatkiem cebuli, na-
tomiast smażone to czebureki (fot. 6) – z mięsem i cebulą17.

14 D. Orłowski, M. Woźniczko, Wykorzystanie kuchni regionalnej jako atrakcji turystycznej na terenie Wigierskiego 
Parku Narodowego, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, s. 318–338.
15 J. Borejszo, Regionalne specjały, [w:] Suwalszczyzna. Kraina jak baśń. Przewodnik po ziemi augustowskiej, 
sejneńskiej, suwalskiej, red. M. Ambrosiewicz, Wyd. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, Suwałki 2006, s. 56.
16 M. Woźniczko, D. Orłowski, Kulinarna różnorodność Polski jako atrakcja turystyczna, materiały niepubliko-
wane, 2007; D. Orłowski, M. Woźniczko, Turystyka kulinarna, czyli wędrówki po smakach regionów, [w:] Smaki 
regionów – dziedzictwo kulinarne w muzeach na wolnym powietrzu, Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym 
Powietrzu w Polsce, nr 14, Wdzydze Kiszewskie 2014, s. 13–45.
17 M. Woźniczko, D. Orłowski, Bogactwo kuchni…, op. cit., s. 21–37.
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Fot. 3. Jeczpoczmaki Fot. 4. Kibiny

Fot. 5. Pieremiacze Fot. 6. Czebureki

Źródło: zbiory własne.

Specjalnością polskich Tatarów od zawsze były słodkie potrawy, do których zalicza się 
różne ciasta i bułeczki. Bieluchy to strucle z makiem sporządzane zwykle na świąteczne 
okazje. Pampuszki są bułkami z dodatkiem sera, które podawane są na gorąco w śmie-
tanie z cukrem lub na zimno bez dodatków, w towarzystwie herbaty lub kawy. Serwowane 
są tylko w piątki i niedziele. Deserem tatarskim jest listkowiec (fot. 7) – przekładaniec 
z ciasta, upieczony na metalowej blaszce w formie kołacza. Warstwy ciasta wyrabiane-
go z dodatkiem drożdży przekładane są słodką masą: serową, do której można dodać 
rodzynki, makową albo bakaliową. Na święta Tatarki wypiekały strucle makowe, jabłecz-
niki, serniki oraz bułeczki nadziewane serem. Wybrane słodkie potrawy były związane 
z kultem zmarłych i ze stypą. Po pogrzebie rodzina zmarłego rozdawała sadogę w formie 
ciasta i bułeczek. Gospodynie przyrządzały też inne słodkie potrawy obrzędowe – halwę 
(fot. 8) i dżajmę. Pierwsza z nich to gęsta masa wyrabiana z masła, mąki i miodu, która 
po obróbce termicznej wylewana jest na stolnicę i krojona na kawałki. W smaku podobna 
jest do krówki. Podawana była zwykle w intencji osoby zmarłej. Dżajma to cienki placek 
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przypominający naleśnik, z ciasta wyrobionego z mąki, jajek, masła i mleka. Formuje się go 
wałkiem na stolnicy i piecze w tłuszczu baranim lub maśle. Przed podaniem na stół placki 
łączy się po dwa, można je też polewać miodem. Na słodko przygotowuje się także pie-
czone jagodniki – małe drożdżowe pierożki nadziewane jagodami, smażone w głębokim 
oleju. Ulubionym napojem Tatarów, pijanym w czasie świąt i uroczystości weselnych, była 
syta, czyli woda z miodem. Obecnie napój ten przyrządzany jest z plasterkami cytryny18.

Fot. 7. Listkowiec Fot. 8. Halwa

Źródło: zbiory własne.

Wykorzystanie kuchni tatarskiej w wiejskiej turystyce kulturowej 
na Podlasiu

Tradycje kulinarne kuchni tatarskiej cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze 
strony turystów kulturowych zwiedzających Podlasie. Region ten wyraźniej dostrzega 
potencjał kuchni mniejszości etnicznej i wykorzystuje go w promocji turystycznej. Tatarskie 
dziedzictwo kulinarne stało się jednym z ważniejszych elementów branych pod uwagę 
podczas tworzenia produktów turystycznych na Podlasiu i w konkretnych miejscowościach 
na jego obszarach wiejskich.

W tym wielokulturowym regionie kuchnia mniejszości tatarskiej dostępna jest w wios-
kach zamieszkałych przez Tatarów pochodzenia polskiego. Osoby zafascynowane ku-
linariami i kultywujące zwyczaje żywieniowe swoich przodków prowadzą działalność 
gastronomiczną, warsztaty kulinarne, uczestniczą w wydarzeniach kulturowych organi-
zowanych lokalnie, np. we wsi Kruszyniany, w regionie, np. w Podlaskim Muzeum Kultury 
Ludowej w Wasilkowie, czy w kraju, np. w Warszawie na pikniku „Poznaj dobrą żywność” 
lub festynie „Dni Ziemi”.

18 T. Czerwiński, op. cit., s. 304.



190

W tatarskich wioskach na Podlasiu wzrasta liczba restauracji i innych lokali gastrono-
micznych serwujących potrawy tatarskie w oparciu o tradycyjne przepisy kulinarne. We 
wsi Kruszyniany położonej w „Zielonych Płucach Polski”, na Szlaku Tatarskim funkcjonuje 
gospodarstwo agroturystyczne Tatarska Jurta (fot. 9, 10), z restauracją oferującą 
szeroki zestaw tradycyjnych potraw tatarskich. Można tam degustować kołduny tatarskie, 
różne rodzaje pierogów tatarskich, bielusza, listkowca czy pierekaczewnika. Dżenneta 
Bogdanowicz, właścicielka tegoż gospodarstwa i gospodyni lokalu gastronomicznego 
specjalizującego się w kuchni tatarskiej, jest pochodzenia tatarskiego. Wyszła ona do 
ludzi z tatarską kuchnią, historią i tradycją, przez co zdobyła wiele nagród na kulinarnych 
festiwalach, na których przygotowywała tatarskie jadło. Została także mistrzynią świata 
w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej na zawodach organizowanych w Supraślu.

W karcie menu proponuje turystom szeroką ofertę tatarskich pierogów pieczonych: 
kibiny (kapusta, cebula, mięso), cebulniki (mięso, cebula), jeczpoczmaki (ziemniaki, pie-
truszka, marchewka, cebula, mięso), samsę (mięso, cebula), jak również pieczono-sma-
żonych, np. pieremiacze (cebula, mięso), czy smażonych, np. czebureki (mięso, cebula), 
a także gotowanych na parze, jak kartoflaniki (ziemniaki, jajko, cebula, pietruszka), manty 
(z białym serem). Zupy serwowane w lokalu to głównie: cymes – z dużą ilością marchewki 
i z ziemniaczanymi kluseczkami oraz czynaki – tatarska zupa gulaszowa. Dania główne 
to przede wszystkim: kołduny tatarskie – pierogi z mięsem wołowym lub wołowojagnię-
cym podawane z rosołem, pierekaczewnik – ciasto wielowarstwowe z mięsem, serem 
lub jabłkami (liczba porcji w ciągu dnia jest ograniczona), belysz – potrawa warstwowa 
z mięsem indyczym, grzybami, jajkiem i ryżem, kryszonka – potrawa jednogarnkowa: 
warzywa, ziemniaki, jagnięcina, czy tatarska babka ziemniaczana – z mięsem wołowym 
lub jagnięcym. Przyrządzane są także pyzy tatarskie z mięsem wołowym – podawane 
z rosołem oraz pyzy tatarskie z białym serem na ostro. Wśród dań zasadniczych jest też 
zur belysz – rodzaj chlebka, z mięsem drobiowym, ziemniakami, warzywami, przypra-
wami, jak również jagnięcina z pilawem – porcja jagnięciny, podawana w weekendy lub 
na zamówienie. Na słodko w karcie menu są ciasta, ciasteczka i bułeczki. Wymienić 
można: listkowiec – warstwowe listkowane ciasto drożdżowe z serem, makiem lub jabł-
kami, tatarską drożdżówkę, czak-czak – tatarskie ciasteczka oblane naturalnym miodem, 
makiem lub migdałami, bułeczki drożdżowe19.

W gospodarstwie agroturystycznym Tatarska Jurta organizowane są warsztaty kuli-
narne, w czasie których Dżenneta Bogdanowicz przekazuje wiedzę ich uczestnikom na 
temat przygotowania kilku charakterystycznych potraw tatarskich. Podczas warsztatów 
przygotowuje pierekaczewnik, kołduny tatarskie i drożdżówkę, a przy tym opowiada 
o dziedzictwie kulturowym Tatarów.

19 http://www.kruszyniany.pl/kuchnia.html [05.04.2017].
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Fot. 9. Gospodarstwo agroturystyczne Tatarska 
Jurta w Kruszynianach

Fot. 10. Oryginalna tatarska jurta jako atrakcja 
turystyczna Kruszynian

Źródło: zbiory własne.

Potrawy tatarskie ma w swojej ofercie restauracja w całorocznym gospodarstwie 
agroturystycznym Dworek pod Lipami w Kruszynianach. Posesja znajduje się w pięk-
nej okolicy, wśród harmonijnie pofałdowanych, częściowo zalesionych pagórków, z których 
rozciągają się rozległe widoki na dolinę Świsłoczy. Kuchnia tatarska jest tam serwowana 
także podczas organizowanych imprez okolicznościowych, wesel, chrzcin czy komunii20.

W sezonie turystycznym można zjeść tatarski posiłek w Domu Pielgrzyma w Bo-
honikach. Znajduje się tam mała restauracja, w której serwowane są typowe tatarskie 
potrawy, przyrządzane z warzyw i baraniny. Na szczególną uwagę gości zasługują mięsne 
kołduny tatarskie oraz pierekaczewniki. Podobną potrawą jest też bielusz, z tym że jest 
przygotowany z ciasta drożdżowego. Serwowane tam specjały kuchni tatarskiej to także 
czebureki, jeczpoczmaki i szaszłyki itd. Niezależnie od tego, jakie potrawy zostaną zamó-
wione, można spodziewać się, że będą tłuste i ostre, gdyż Tatarzy mają wybitne zamiło-
wanie do tłuszczu, a jako że jest to lud przybyły ze wschodu, stosują też znacznie więcej 
i dużo bardziej ostrzejszych przypraw, niż ma to miejsce w tradycyjnej polskiej kuchni21.

Restauracja Przysmaki Tatarskie w Supraślu specjalizuje się w potrawach tatarskich, 
a jej właścicielką jest Maria Radecka, z tatarskim imieniem Miriema, która jest rodowitą 
Tatarką i uwielbia gotować z pasją i sercem dla swoich gości. Kuchnię tatarską zna od 
dziecka – nauczyła się jej od swojej mamy. Wielokrotnie brała ona udział w konkursach 
kulinarnych, w których zdobywała nagrody i wyróżnienia. Od dawna marzyła o stworzeniu 
miejsca, w którym mogłaby wykazać się swoimi umiejętnościami kulinarnymi, a serwo-
wane dla konsumentów potrawy przynosiły rozkosz dla podniebienia. Otworzony lokal 
gastronomiczny prowadzi wraz z córką, z którą pielęgnuje tatarskie tradycje kulinarne22.

20 http://www.dworekpodlipami.pl [05.04.2017].
21 www.bohoniki.eu/index.php/domy-pielgrzyma/12-dom-pielgrzyma-w-bohonikach.html [05.04.2017].
22 http://www.przysmakitatarskie.pl/ [05.04.2017].
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Na Podlasiu organizowane są imprezy kulturowe, podczas których odbywają się 
konkursy i warsztaty kulinarne związane z kuchnią tatarską. Za przykład może posłużyć 
„Uroczysko” w Supraślu, które jest corocznie organizowane w ostatni weekend maja. 
W 2016 roku odbyła się XXI edycja tego wydarzenia. „Uroczysku” towarzyszy kiermasz 
regionalnych produktów żywnościowych i rękodzieła ludowego oraz warsztaty kulinarne. 
Tradycyjnie w niedzielę organizowane są Mistrzostwa Świata w Pieczeniu Kiszki i Babki 
Ziemniaczanej oraz Konkurs Nalewek Puszczańskich. Amatorzy nalewek startują w dwóch 
kategoriach: słodkich i wytrawnych nalewek. Dodatkowo wybrane lokalne restauracje m.in. 
Tatarskie Przysmaki zapraszają „Nocne smaki Supraśla”, czyli na wieczorne degustacje 
z atrakcjami.

Na początku sierpnia odbywa się Festiwal Kultury i Tradycji Tatarów Polskich w Kru-
szynianach, organizowany przez miejscowe Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich 
,,Asman”. Festiwal prezentuje dorobek kulturowy społeczności polskich Tatarów, którzy 
żyją od pokoleń na tych ziemiach. Głównym punktem festiwalu jest wielkie gotowanie 
tatarskich specjałów. Organizatorka imprezy Dżenneta Bogdanowicz uważa, że „poprzez 
kuchnię ludzie dowiadują się więcej o naszej tradycji, historii, religii i o tym, że Tatarzy 
w ogóle są w Polsce”. Odbywają się pokazy kuchni i tańca tatarskiego, kaligrafii arabskiej, 
umiejętności strzelania z łuku, warsztaty kuchni tatarskiej oraz wielkie ognisko z pieczeniem 
jagniąt. Atrakcje te przyciągają tłumy turystów kulturowych do wsi Kruszyniany. Zapraszane 
są też zespoły artystyczne z zagranicy, a wśród gości – przedstawiciele ambasad tych 
krajów, gdzie mieszkają muzułmanie, m.in. Indonezji, Kazachstanu, Mongolii, Ukrainy, 
USA i Rosji. Imprezę rozpoczynają modlitwy o pokój w kruszyniańskim meczecie, jednej 
z dwóch ostatnich zabytkowych świątyń muzułmańskich w Polsce. Przewodniczy im imam 
muzułmańskiej gminy w Kruszynianach. Każdy zainteresowany może wejść do meczetu 
i zobaczyć, jak takie nabożeństwo wygląda.

Celem festiwalu jest zapoznanie mieszkańców oraz odwiedzających region turystów 
z kulturą i tradycją tej mniejszości etnicznej przez uczestnictwo w serii warsztatów, in-
scenizacjach, rodzinnych konkursach, projekcjach filmowych i wystawach tematycznych. 
Festiwal promuje twórczość lokalnych artystów, nie tylko związanych ze społecznością 
tatarską. Wydarzenie to sprzyja zachowaniu tożsamości kulturowej Tatarów polskich, pro-
mując zarazem pokojowe funkcjonowanie obok siebie różnych kultur i religii. Na ostatnim 
spotkaniu w 2016 roku do tej niewielkiej podlaskiej wsi przybyło aż 15 tys. osób.

Kolejną imprezą organizowaną w wielowyznaniowej wsi Kruszyniany jest festiwal Saban-
tuj w drugiej połowie maja. Jego celem jest przybliżenie i ukazanie wspólnych cech tradycji 
oraz trzech głównych religii i kultur Podlasia – chrześcijańskiej, muzułmańskiej i żydowskiej. 
Podczas imprezy przygotowywane są na terenie gospodarstwa agroturystycznego Tatarska 
Jurta tradycyjne potrawy charakterystyczne dla każdej z kultur. Odbywają się wielokulturowe 
warsztaty oraz konkursy kulinarne pt. „Wspólne gotowanie pierogów w Tatarskiej Jurcie”, 
a także pokazy tradycyjnego rzemiosła – charakterystycznego dla danej kultury etnicznej. 
Wydarzenie to jest dobrym nawiązaniem do wielokulturowości panującej na tej ziemi od 
wieków. Intencją organizowanej imprezy jest wspólna integracja poprzez edukację, naukę, 
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wzajemną tolerancję występujących w regionie religii i kultur. Festiwal staje się cenną 
promocją tradycji i kultury Podlasia o zasięgu ogólnopolskim. Organizatorem tego święta 
tatarskiego jest także Fundacja Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich „Asman”, 
która zajmuje się przygotowywaniem Warsztatów Kultury Tatarskiej23.

Smak potraw tatarskich można poznać podczas plenerowych imprez organizowanych 
w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, takich jak Festiwal Kultury Tatarskiej 
(fot. 11), bądź cyklicznie odbywających się jarmarków organizowanych przez Muzeum 
Podlaskie w Białymstoku, np. ,,Jarmark na Jana”. Ponadto z kulturą tatarską można bli-
żej zaznajomić się, przyjeżdżając na Podlasie podczas wszystkich tradycyjnych świąt 
islamu, które miejscowi muzułmanie obchodzą.

Fot. 11. Stoisko z potrawami tatarskim w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie
Źródło: zbiory własne.

Organizowane na Podlasiu festiwale, jarmarki, festyny czy kiermasze żywnościowe 
związane z tatarskim dziedzictwem kulturowym cieszą się coraz większym zainteresowa-
niem mieszkańców oraz turystów kulinarnych. Jednocześnie dają możliwość skosztowania 
i wypromowania specjałów kuchni tatarskiej zupełnie nieznanych w innych regionach kraju.

Podsumowanie

Mniejszości etniczne we współczesnej turystyce kulturowej stanowią o dużej atrakcyj-
ności turystycznej wielu regionów na terenie Polski. Najbogatsze pod tym względem są 

23 http://www.fundacja-asman.pl/ [05.04.2017].
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obszary przygraniczne, które znajdują się na wschodzie naszego kraju, gdzie szczególne 
miejsce pośród nich zajmuje wielokulturowe Podlasie. O atrakcyjności stanowi różnorod-
ność nacji i wyznań, czego wynikiem jest zróżnicowanie zarówno kultury materialnej, np. 
świątyń, jak i duchowej, np. święta oraz związana z nimi obrzędowość. Istniejące pamiątki 
po wielu mniejszościach etnicznych dawniej lub współcześnie występujących w Polsce 
mogą także przyczynić się do zwiększenia tematycznych podróży kulturowych wśród 
osób zainteresowanych tego typu zagadnieniami. Przykładem wykorzystania dziedzic-
twa mniejszości etnicznych w wiejskiej turystyce kulturowej są imprezy kulturalne oraz 
tematyczne szlaki kulturowe.

W polskiej historii zawsze było miejsce na wpływy z orientalnych krain, zwłaszcza 
w czasach świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy to magnaci wyprawiali 
się na Wschód, a nasz kraj był bramą cywilizacji zachodniej. Pomiędzy wieloma narodami 
dochodziło wówczas do intensywnej wymiany kulturowej, która przynosiła im korzyść na 
wielu polach – poczynając od ekonomicznych, poprzez duchowe, a na kulinarnych koń-
cząc. Wpływy kulinarne wyróżniają się na tym tle w sposób szczególny, gdyż wiążą się 
z tradycyjnymi specjałami, które można obecnie degustować tylko na Podlasiu. Region 
ten jest kolebką Tatarów polskich, którzy stanowią małą mniejszość etniczną. Kultywują 
oni tradycje i zwyczaje, które wytworzyły się przez 600 lat, a zwłaszcza z wielką pieczo-
łowitością pielęgnują oni swoje charakterystyczne zwyczaje żywieniowe.

Turyści będący w tym wyjątkowym miejscu powinni spróbować jego kulinarnych spe-
cjałów, gdyż potrawy mniejszości tatarskiej odzwierciedlają kulturową mieszankę regionu. 
Najlepiej odwiedzać małe wioski, gdzie przed laty osiedlili się Tatarzy. Znajdują się one na 
podlaskim Szlaku Tatarskim, który jest jedną z najciekawszych atrakcji wiejskiej turystyki 
kulturowej Polski. Zwiedzając Kruszyniany czy Bohoniki, można uzmysłowić sobie, kim 
są polscy Tatarzy i jak smakuje ich kuchnia. Przemierzając ten szlak, turysta zapoznaje 
się z wyjątkowym dziedzictwem kulturowym polskich Tatarów.

Reasumując, naród tatarski przez długie lata niejednokrotnie burzliwego obcowania 
z Polakami odcisnął widoczne piętno na naszej kulturze narodowej. Należy do niej orygi-
nalna kuchnia, w której do dziś na Podlasiu przygotowywane są potrawy związane z ta-
tarskimi zwyczajami żywieniowymi. Etniczne tradycje kulinarne stanowią ważny element 
dziedzictwa kulturowego Tatarów polskiego pochodzenia mieszkających na Podlasiu, 
wpłynęły one na polską kuchnię i kuchnię regionalną – podlaską, a tym samym przyczy-
niają się do rozwoju regionalnej turystyki kulinarnej.
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Streszczenie

Mniejszości etniczne we współczesnej turystyce kulturowej stanowią o dużej atrakcyjności 
turystycznej wielu regionów na terenie Polski. Najbogatsze pod tym względem są obszary przy-
graniczne, które znajdują się na wschodzie naszego kraju, gdzie szczególne miejsce pośród 
nich zajmuje wielokulturowe Podlasie. Region ten jest kolebką Tatarów polskich, którzy stanowią 
małą mniejszość etniczną. Kultywują oni tradycje i zwyczaje, które wytworzyły się przez 600 lat, 
a zwłaszcza z wielką pieczołowitością pielęgnują oni swoje charakterystyczne zwyczaje żywienio-
we. Celem opracowania jest przedstawienie kuchni tatarskiej jako atrakcji turystycznej Podlasia, 
która stanowi ważny element oferty turystycznej na obszarach wiejskich. Najpierw ukazano 
dziedzictwo kulturowe mniejszości tatarskiej na Podlasiu. Następnie dokonano charakterystyki 
tatarskich tradycji kulinarnych w badanym regionie, po czym zaprezentowano wykorzystanie 
kuchni tatarskiej w wiejskiej turystyce kulturowej na wybranych przykładach.

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe polskich Tatarów, Szlak Tatarski, kuchnia tatarska

Abstract

Poland since the beginning of its statehood was a multicultural and multi-religious country. Exist-
ing until the eighteenth century Polish-Lithuanian Republic was inhabited by people of different 
origins, thus combining elements of Eastern and Western traditions. Currently in Poland national 
and ethnic minorities account for a few percent of the population of the country. One of the eth-
nic groups represented by the Tatars, who are distinguished by a separate origin, culture and 
religion. In the majority live in the Podlasie region, where are located two historic mosques – in 
Bohoniki and Kruszyniany addition to religion, the most important sectors Tatar cultural heritage 
are cooking. They are connected with ancient traditions and eating habits Tartars. The aim of the 
article is to show Tatar cuisine as a tourist destination Podlasie, which is an important element 
of tourism in rural areas.

Keywords: cultural heritage of Polish Steaks Tatar, The Tartar Route, Tatar cousine
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Wydziału Nauk o Żywienia Człowieka i Konsumpcji SGGW, specjalista ds. żywienia, gastronomii 
w turystyce oraz turystyki kulinarnej, pracownik naukowo-dydaktyczny, badacz niezależny, współ-
pracuje z Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (kierunek: Turystyka 
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Powietrzu w Polsce. Specjalizuje się w szeroko rozumianej gastronomii w turystyce i hotelarstwie. 
W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem dziedzic-
twa kulinarnego Polski w rozwoju i promocji turystycznej regionów. Zainteresowania badawcze 
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(PWE, 2015).
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ROGAL ŚWIĘTOMARCIŃSKI – ZINTEGROWANY PRODUKT 
TURYSTYKI KULINARNEJ?

ST. MARTIN’S CROISSANT – INTEGRATED CULINARY TOURISM PRODUCT?

Wprowadzenie

Atrakcyjność turystyczna obszarów docelowych dla turystyki, w tym także dużych miast 
sprowadza się do podobnego zestawu elementów, takich jak: dostępność, zagospodaro-
wanie i pewien zespół walorów turystycznych. Turystyka stale się rozwija, a coraz większa 
liczba miast odkrywa swój potencjał i promuje ofertę na rynku krajowym i międzynarodo-
wym. W rezultacie rośnie konkurencja i działania marketingowe coraz częściej koncentrują 
się na poszukiwaniu walorów unikatowych oraz kreowaniu ofert, które zapewnią miastu 
przewagę konkurencyjną. W Polsce od lat dziewięćdziesiątych rozwija się turystyka ku-
linarna i powstają produkty ukierunkowane na ten rynek1. Jednocześnie służą one także 
wzbogacaniu oferty turystycznej regionów i miast, przeznaczonej dla szeroko rozumianej 
turystyki kulturowej czy miejskiej2.

Wszystko to, co zaspokaja potrzeby turysty i może być oferowane na rynku w celu 
zwrócenia jego uwagi, zakupienia, wykorzystania lub konsumpcji, jest określane mianem 
produktu turystycznego3. Przybiera on jednakże dwa różne wymiary. Może mianowicie 
mieć wymiar indywidualny, jednostkowy w postaci konkretnej oferty określonej firmy lub 
organizacji, np. wycieczka objazdowa lub miejsce w samolocie. Równolegle funkcjonuje 
też pojęcie „produktu całkowitego”, rozumianego jako całościowe przeżycie turysty, w tym 
na obszarze pobytu, co można w pewnym uproszczeniu uznać za wymiar terytorialny 

1 Por. M. Drozdowska, M. Duda-Seifert, Kulinarne produkty turystyczne Polski – analiza przestrzenna i ocena 
dynamiki rozwoju, [w:] Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, Regionalna 
Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2015, s. 151–172. 
2 A. Stasiak, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] Kultura i…, op. cit., s. 119–150; Strategia Rozwoju Turystyki 
w Województwie Wielkopolskim do 2020 roku, red. S. Bosiacki i in., Urząd Marszałkowski, Poznań 2015, http://
www.bip.umww.pl/artykuly/2821342/pliki/20151214110411_projektstrategiirozwojuturystykiwwojwlkpdo2020roku.
pdf [01.03.2017].
3 P. Kotler, Marketing Management: Analysis, Planning, and Control, Prentice Hall, New York 1984, s. 463.
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produktu4. Możliwe jest więc zarówno działanie „oddolne”, czyli rozwijanie poszczegól-
nych ofert, składających się na pewien „pakiet” przeżyć oferowanych turyście w miejscu 
docelowym, jak i odgórne planowanie strategii rozwoju właśnie takiego „pakietu”, czyli 
całkowitego produktu turystycznego obszaru, na przykład miasta. Celem artykułu jest ana-
liza oferty związanej z rogalem świętomarcińskim w Poznaniu i odpowiedź na pytanie, czy 
jest on rdzeniem tak zwanego turystycznego produktu zintegrowanego. Autorzy definiują 
to pojęcie i proponują model jego funkcjonowania na bazie analizowanego przypadku.

Materiał i metody

W celu realizacji postawionego zadania autorzy zdefiniowali pojęcie zintegrowanego 
produktu turystycznego oraz opracowali propozycję klasyfikacji produktów turystyki 
kulinarnej na przykładzie rogala świętomarcińskiego. Postępowanie badawcze obej-
mowało kwerendę biblioteczną, analizę dokumentów strategicznych miasta Poznania 
i województwa wielkopolskiego. Uwzględniono także wyniki badań przeprowadzonych 
przez zespół S. Bosiackiego w roku 2010 oraz E. Kaczmarek z roku 20155. Zrealizowano 
także inwentaryzację terenową, a dodatkowym źródłem informacji na temat aktualnej 
oferty turystycznej miasta były strony internetowe między innymi miasta Poznania, 
Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu, Stowarzyszenia Przewodników Miejskich 
i Rogalowego Muzeum. Podstawowe źródła odniesienia stanowiła literatura poświęcona 
zarówno produktom turystycznym sensu stricto, w tym przede wszystkim w Poznaniu6, 
jak i turystyce kulinarnej7. 

Turystyczny produkt kulinarny, jego klasyfikacja i produkt 
zintegrowany

Istotne znaczenie ma typologia samego produktu turystycznego, niezależnie od po-
ziomu jego zastosowania (jednostkowego czy terytorialnego). P. Kotler zaproponował 
podział na produkt podstawowy (ang. core product), produkt materialny rzeczywisty (to, 
co jest oferowane do sprzedaży) i produkt poszerzony (dodatkowe usługi i cechy)8. Może 
on obejmować elementy materialne, usługi, ludzi, miejsca, organizacje i idee9. Według 

4 V.T.C. Middleton, Tourist product, [w:] Tourism Marketing and Management Handbook, red. S.F. Witt, L. Mo-
utinho, Prentice Hall, Hemel Hempsteads 1989, s. 573.
5 Odpowiednio: S. Bosiacki i in., Rozwój rynku turystycznego Poznania w latach 2000–2030, Monografie AWF 
w Poznaniu nr 409, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2011 oraz E. Kaczmarek, Rogal Świętomarciński 
jako produkt turystyczny miasta Poznania, maszynopis pracy licencjackiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 
Poznań 2016.
6 M. Duda-Seifert, M. Drozdowska, M. Rogowski, Produkty turystyki kulinarnej Wrocławia i Poznania – analiza 
porównawcza, „Turystyka Kulturowa” 2016, nr 5, s. 10–116.
7 M. Drozdowska, M. Duda-Seifert, op. cit.; A. Stasiak, Gastronomia jako produkt turystyczny, „Turystyka 
i Hotelarstwo” 2007, nr 11, s. 103–132; J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, 
organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2010; S.L.J. Smith, The tourism product, „Annals of Tourism Research” 
1994, Vol. 21, No. 3; V.T.C. Middleton, op. cit. 
8 P. Kotler i in., Principles of marketing, Prentice Hall, London 2002, s. 460.
9 P. Kotler, Marketing Management…, s. 463.
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S.L.J. Smitha, każdy produkt turystyczny łączy elementy materialne i niematerialne10. 
Decydujące znaczenie dla wyboru miejsca docelowego podróży przez turystę mają pro-
dukty „podstawowe”, czyli atrakcje11. Odnosi się to także to produktów kulinarnych, których 
atrakcyjność zwiększa ich unikatowość i wierność tradycyjnym recepturom12. Klasyfikacja 
produktów turystycznych zgodna z podejściem jednostkowym zaproponowana została 
przez J. Kaczmarka i in. Wyróżnili oni następujące kategorie: rzecz, usługa, wydarzenie, 
impreza zryczałtowana, obiekt, szlak i obszar13. Taka typologia została także zastosowana 
w badaniach dotyczących turystyki kulinarnej w Polsce14, a nieco zmodyfikowaną wersję 
zaproponowano poniżej dla analizy przypadku rogala. 

Instytucje koordynujące rozwój turystyki w obszarze recepcji turystycznej podejmują 
strategiczne decyzje dotyczące dalszego rozwoju poszczególnych atrakcji na drodze ich 
koncentracji lub dywersyfikacji. W każdym przypadku podstawą tworzenia produktu miej-
sca zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku turystycznym jest współpraca 
na poziomie lokalnym, która pozwala na wytworzenie sieci powiązań między produktami 
jednostkowymi15. Według A.M. Benura i B. Bramwella, drogą do osiągnięcia sukcesu może 
być wprowadzanie nowych produktów do portfolio, szczególnie tych nawiązujących do już 
istniejących, a także tworzenie powiązań tematycznych i przestrzennych między nimi16. 
Takie też podejście przyjęli autorzy opracowania. Uznali oni, że rogal świętomarciński 
jest produktem podstawowym dla miasta Poznania, powstałym w oparciu o historyczną 
tradycję, a na jego bazie pojawiają się kolejne produkty, adresowane do turystów, tworzące 
z nim związki tematyczne. Zintegrowany produkt turystyczny jest tu rozumiany jako produkt 
turystyczny, tworzący wraz z produktami koherentnymi wiązkę produktów pokrewnych, 
kreujących markę miejsca. 

Klasyfikacja jednostkowych turystycznych produktów 
kulinarnych związanych z rogalem świętomarcińskim

Zgodnie ze sformułowaną powyżej definicją autorzy zaproponowali klasyfikację jed-
nostkowych produktów kulinarnych w celu analizy przypadku rogala świętomarcińskiego 
jako podstawy turystycznego produktu zintegrowanego (tab. 1).

Rogal świętomarciński może być traktowany jako produkt podstawowy, zalicza-
ny do kategorii rzecz, który jest unikatowy, bardzo silnie związany z dziedzictwem 
lokalnym (tab. 1). Tradycja wypieku rogali w Poznaniu sięga 1891 roku, kiedy to na 
wezwanie proboszcza parafii pw. św. Marcina cukiernik Józef Melzer ofiarował biednym 

10 S.L.J. Smith, op. cit., s. 587.
11 A.M. Benur, B. Bramwell, Tourism product development and product diversification in destinations, „Tourism 
Management” 2015, 50, s. 213.
12 A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm” 2005, nr 15, 1/2, s. 170.
13 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, op. cit., s. 85.
14 M. Drozdowska, M. Duda-Seifert, op. cit., s. 151–172. 
15 A. Fyall, A. Leask, B. Garrod, Scottish Visitor Attractions: a Collaborative Future?, „International Journal of 
Tourism Research” 2001, 3, s. 219.
16 A.M. Benur, B. Bramwell, op. cit., s. 217.
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wykonane przez siebie rogale. Zwyczaj ten kontynuowano, aż w 1901 roku przejęło 
go Stowarzyszenie Cukierników. Tradycja wypiekania rogali świętomarcińskich na 
dzień 11 listopada przetrwała do dziś, w tym dniu poznaniacy zjadają kilkaset ton 
tego lokalnego specjału17.

Szansę jego promocji dostrzeżono dość wcześnie, gdyż stał się jednym z pierwszych 
zarejestrowanych w Polsce Chronionych Oznaczeń Geograficznych (CHOG), z datą 
wpisu 31 sierpnia 2008 roku18. Obecnie rogale świętomarcińskie przygotowywane są 
wyłącznie przez cukierników posiadających specjalny certyfikat opracowany przez Cech 
Cukierników i Piekarzy w Poznaniu we współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz Urzędem 
Miasta Poznania19. Zobowiązuje on do przestrzegania procedury wytwarzania rogala 
według tradycyjnej receptury i użycia najwyższej jakości składników – ciasta półfrancu-
skiego, białego maku, wanilii, mielonych daktyli oraz fig, skórki pomarańczowej, masła, 
śmietany i rodzynek20.

Działania promocyjne, wzmocnione przez reklamę wydawniczą prowadzoną przez 
miasto w postaci broszur pt. Smak Poznania przyniosły już pewien skutek. Przeprowa-
dzone w 2010 roku badania ujawniły, że wśród niewspomaganych skojarzeń z miastem 
deklarowanych przez ankietowanych turystów na piętnastym miejscu pojawił się właśnie 
rogal świętomarciński21. Podobnie zdecydowana większość odwiedzających Rogalowe 
Muzeum Poznania w roku 2015 respondentów (90%), w tym niemalże wszyscy mieszkań-
cy Wielkopolski (98%), znała tradycję wypieku rogala świętomarcińskiego oraz próbowała 
ten wyrób (84%)22. Jest to bezpośrednio związane z wciąż żywą tradycją, kultywowaną 
szczególnie pośród ludności rodzimej. Ankietowani najczęściej wskazywali przekaz ustny 
od osób im najbliższych jako główne źródło wiedzy na temat tradycji wypieku (45%, 
w tym 63% Wielkopolan). W dalszej kolejności wskazywano źródła internetowe (30%), 
książki, prasę (15%) i broszury oraz radio i telewizję (10%) (rys. 1). 

17 Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu sprzedają w dniu św. Marcina średnio 
250 ton tego wyrobu, w skali rocznej sprzedaż wynosi 500 ton, co stanowi 2 500 000 sztuk rogali, http://www.
poznan.pl/mim/swmarcin/rogale-swietomarcinskie,p,221,8987.html i http://www.swmarcin.d2.pl/Rogale_Swieto-
marcinskie/12/ [01.03.2017].
18 Został zarejestrowany w klasie 2.4, obejmującej: chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne 
wyroby piekarskie. Obecnie jest jednym z trzech produktów Chronionego Oznaczenia Geograficznego Wielko-
polski – obok Andrutów Kaliskich i Wielkopolskiego Sera Smażonego, http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/
list.html?locale=pl [01.03.2017].
19 Potencjał turystyki kulinarnej został dostrzeżony przez władze samorządowe, gdyż jej rozwój wskazano jako 
jeden z celów operacyjnych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolski do 2020 roku, Urząd 
Marszałkowski, Poznań 2015.
20 Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) NR 597/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r., http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0004:0008:PL:PDF [01.03.2017].
21 Według raportu z badań najwięcej, bo około 31% ankietowanych wskazywało Koziołki, 16% Targi, 11% Lech 
Poznań, S. Bosiacki i in., op. cit., s. 33.
22 Badania zostały zrealizowane w ramach pracy dyplomowej w lipcu 2016 roku. Objęto nimi 150 osób – w tym 
60 mieszkańców Wielkopolski, 85 turystów krajowych pochodzących spoza regionu oraz 5 z zagranicy. Były to 
głównie osoby młode (48% w wieku 27–35 lat) i w wieku średnim (38%: 45–53 lat), a także osoby starsze i mło-
dzież szkolna (po 7%), E. Kaczmarek, Rogal Świętomarciński…, op. cit.

Marta Drozdowska, Magdalena Duda-Seifert, Mateusz Rogowski



Rogal świętomarciński – zintegrowany produkt turystyki kulinarnej? 203

Rys. 1. Źródła wiedzy o tradycji wypieku rogali świętomarcińskich deklarowane przez odwiedzających 
Rogalowe Muzeum Poznania w roku 2015
Źródło: E. Kaczmarek, Rogal Świętomarciński…, op. cit.

Wyniki badań ankietowych potwierdzają dość mocny wizerunek samego rogala wśród 
osób, które zdecydowały się odwiedzić poświęcone mu muzeum, choć wskazane by-
łoby przeprowadzenie szerszych badań, obejmujących głównie osoby spoza regionu 
w dłuższym przekroju czasowym, analogicznych do badań zrealizowanych przez zespół 
Bosiackiego, by móc wskazać prawidłowości i prześledzić zmiany w czasie, dotyczące 
pozycjonowania (stopnia wykształcenia wizerunku) rogala świętomarcińskiego na rynku 
turystycznym. Nawet na bazie przeprowadzonej analizy i dotychczasowych wyników 
badań można stwierdzić jednak, że rogal świętomarciński jest jednym z rozpoznawa-
nych symboli miasta, a jako taki znakomicie nadaje się na wykorzystanie w marketingu 
i promocji, stanowiąc składową wizerunku miejsca. Poniżej zostaną poddane analizie 
jednostkowe produkty turystyczne według kategorii powiązane tematycznie z rogalem 
świętomarcińskim, aby wykazać, czy tak się stało i na ile zintegrowany produkt obszaru 
został dzięki temu wykreowany. 

Autorzy w pierwszej kolejności poddali analizie ofertę pamiątek, jako że w kategorii 
produkt turystyczny – rzecz można wskazać na pamiątki powiązane tematycznie z ro-
galem, np. fartuchy kucharskie, książki poświęcone legendzie rogala, magnesy i biżuterię 
w kształcie rogala (tab. 1, rys. 2).
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Tabela 1. Klasyfikacja jednostkowych produktów turystycznych powiązanych tematycznie z rogalem 
świętomarcińskim

Kategoria Charaktery-
styka Typy

Możliwe 
funkcje  

w turystyce

Klasyfikacja na przykładzie  
rogala świętomarcińskiego

Rzecz

przedmiot, 
produkt 

materialny, 
możliwy 

do nabycia 
w całości

surowiec, półfabrykat, 
fabrykat, potrawa,

wytwór rzemiosła na-
wiązujący tematycz-

nie do żywności

bezpośrednie 
spożycie,
pamiątka

rogal świętomarciński,
pamiątki, np.: magnesy 

i biżuteria w kształcie rogali, 
fartuchy kucharskie,

książki poświęcone historii 
miasta i legendzie rogala,

broszury informacyjno-promo-
cyjne pt. Smak Poznania

Obiekt
budynek 

lub zespół 
budynków

zakład produkcyjny, 
gospodarstwo rolne,
zakład gastronomicz-

ny,
muzeum,

inne budynki powią-
zane historycznie 

z danym produktem

zwiedzanie,
konsumpcja

Rogalowe Muzeum Poznania,
kościół św. Marcina

cukiernie z prawem do przy-
gotowania certyfikowanych 

rogali świętomarcińskich

Miejsce

obszar 
w przestrze-
ni geogra-

ficznej

stałe miejsca sprze-
daży płodów rolnych,
ulice i dzielnice ga-

stronomiczne

zwiedzanie, 
zakup,

konsumpcja
ulica św. Marcina

Aktywność

zorgani-
zowana 

oferta nauki 
gastronomii

warsztaty,
szkoły kulinarne

nauka, 
współuczest-

nictwo

warsztaty kulinarne umożli-
wiające poznanie sposobu 

wytwarzania rogali świętomar-
cińskich

Impreza
zorganizo-

wany pakiet 
zwiedzania

oferta przewodników 
miejskich zwiedzanie

degustacja rogala świętomar-
cińskiego,

tematyczne wycieczki kulturo-
wo-historyczne, 

spacery dla rodzin z dziećmi,
wycieczki o tematyce kuli-

narnej 

Wydarzenie

zorgani-
zowana 

w określo-
nym miejscu 

i czasie 
impreza

festiwale kulinarne,
targi, jarmarki rolne, 

spożywcze,
ludowe festyny,

kiermasze żywności,
pokazy kulinarne,
zawody kulinarne

konsumpcja,
zakup

imieniny ulicy Święty Marcin
akcja „Rogalowy Listopad”

Szlak

wyznaczona 
trasa łączą-
ca obiekty 

i wydarzenia

szlak kulinarny
zwiedzanie, 
konsumpcja,

zakup
brak

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Produkt – rzecz, czyli pamiątka 
powiązana tematycznie z rogalem św. Marcina 
w Poznaniu
Źródło: http://wmsklep.home.pl/pl/p/Fartuch-po-
znanski-rogal-swietomarcinski/333 [10.03.2017].

Rys. 3. Produkt – obiekt: kościół św. Marcina 
w Poznaniu

Źródło: http://www.swmarcin.d2.pl/historia/10 
[10.03.2017].

W kategorii obiektów można wskazać trzy typy, a mianowicie Rogalowe Muzeum 
Poznania, cukiernie – miejsca produkcji, a także kościół św. Marcina, który należy do 
najstarszych w mieście, gdyż został ufundowany w XII wieku, a od którego historia ro-
gala się zaczyna (rys. 3). Parafia nie prowadzi specjalnej promocji związanej z rogalem, 
jednakże, jak wynika z informacji na stronie internetowej, duszpasterze upowszechniają 
tę tradycję. 

Bardzo ciekawą inicjatywą było utworzenie w roku 2014 prywatnego Rogalowego Mu-
zeum Poznania w zabytkowej kamienicy na Rynku Starego Miasta. Jest to jedno z kilku 
muzeów w Polsce poświęconych konkretnemu produktowi kulinarnemu i jedyne związane 
z produktem uznanym za Chronione Oznaczenie Geograficzne w Polsce23. Lokalizacja 
obiektu jest doskonała pod względem marketingowym, gdyż 85% turystów krajowych 
i 82% zagranicznych odwiedzających miasto uznało Stary Rynek za jedno z najbardziej 
popularnych miejsc w 2010 roku24. Muzeum oferuje nie tylko pokazy przygotowania rogali 
świętomarcińskich, ale także warsztaty z elementami gwary i historii miasta25.

23 M. Drozdowska, M. Duda-Seifert, op. cit., s. 162.
24 S. Bosiacki i in., op. cit., s. 119.
25 http://rogalowemuzeum.pl [09.03.2017].
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Rys. 4. Liczba i lokalizacja cukierni wytwarzających certyfikowany rogal świętomarciński
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://cechcukiernikowipiekarzy.pl/lista-cukierni-z-certyfika-
tem.html [10.03.2017].

Ostatnim typem produktu – obiektu są cukiernie. W 2016 roku prawo do przygotowania 
certyfikowanych rogali posiadało 106 z nich, spośród których 52 usytuowane są w Po-
znaniu (rys. 4). W regionie wielkopolskim są to następujące lokalizacje: pięć cukierni 
w Mosinie, cztery w Pleszewie, po dwa w Grodzisku Wielkopolskim, Luboniu, Kobylnicy, 
Koninie, Kościanie, Krotoszynie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Przeźmierowie, 
Puszczykowie, Rokietnicy i Wągrowcu oraz pojedyncze cukiernie z Biskupic, Chodzieży, 
Dopiewa, Fałkowa, Gostynia, Komornik, Kostrzyna, Krobi, Krzykos, Książa Wielkopol-
skiego, Leszna, Lwówka, Miejskiej Górki, Obornik, Rogoźna, Stęszewa, Suchego Lasu, 
Swarzędza, Szamotuł, Wolsztyna i Zaniemyśla. Niestety, cukiernie owe nie oferują możli-
wości zwiedzania czy zapoznania się z procesem produkcji, natomiast służą jako miejsca 
produkcji i dystrybucji rogala i jako takie przyciągają potencjalnych zainteresowanych. 

Ponadto akcja Allerogal prowadzona przy współudziale portalu Allegro.pl, służy dystry-
bucji rogala w całym kraju. Jest to świetny przykład promocji produktu miasta, zwłaszcza 
że administratorzy zapewniają dostawę w ciągu 24 godzin26.

26 http://allerogal.allegro.pl/ [03.03.2017].
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Przykładem produktu – miejsca może być ulica św. Marcina (tab. 1). Wytyczono ją 
w miejscu dawnego traktu handlowego, przebiegającego przez podmiejską osadę zamiesz-
kaną w średniowieczu przez rzemieślników, a nazwaną od patrona pobliskiego kościoła. 
Jest ona dziś jedną z głównych arterii miasta, na której mieści się jedna z certyfikowanych 
cukierni wytwarzających rogala, a coroczne obchody imienin miasta w dniu św. Marcina, 
połączone z konsumpcją rogali, odbywają się właśnie na niej. 

W ramach produktu – aktywności poznanie sposobu wytwarzania rogala świętomar-
cińskiego jest dla wielu osób poszukiwaną atrakcją. W Poznaniu można skorzystać z oferty 
warsztatów kulinarnych umożliwiających naukę jego wyrobu. Odbywają się one przede 
wszystkim w Rogalowym Muzeum Poznania, ale oferuje je także Akademia Umiejętności 
i Smaku stanowiąca prywatne przedsięwzięcie27. 

Produkty – imprezy, a więc zorganizowane pakiety zwiedzania obejmujące degustację 
rogala świętomarcińskiego, są proponowane w ramach oferty przewodników miejskich 
i są to: tematyczne wycieczki kulturowo-historyczne28, spacery dla rodzin z dziećmi29 czy 
wycieczki o tematyce kulinarnej30.

W kategorii produktów – wydarzeń najważniejszymi, bo nawiązującymi do tradycji 
rogala, są organizowane od 1994 roku przez Centrum Kultury „Zamek” imieniny ulicy Święty 
Marcin. Impreza ta rozwija się z roku na rok, a w jej programie jest kilka charakterystycz-
nych stałych elementów. Jest wśród nich korowód ze św. Marcinem w stroju rzymskiego 
legionisty, który w otoczeniu szczudlarzy, muzyków, machin i platform przemierza ulicę. 
Następnym jest moment przekazania św. Marcinowi kluczy do bram miasta przez pre-
zydenta, co staje się sygnałem do rozpoczęcia świętowania, którego finałem jest pokaz 
fajerwerków. Warto przypomnieć, że poznańskie imieniny ulicy nie są jedynymi obcho-
dami tego typu w Europie. W wielu krajach tego dnia organizuje się parady czy ogniska, 
a dzieci dostają prezenty31. Ponadto w listopadzie odbywa się akcja „Rogalowy Listopad” 
obejmująca warsztaty teatralno-plastyczne i spotkania w Rogalowym Muzeum Poznania32. 

W Poznaniu powstał, co prawda, w 2011 roku szlak „Kulinarny Poznań”, w ramach 
którego na wiosnę 2017 roku ofertę prezentowało 15 restauracji, jednak żadna z nich nie 
była powiązana tematycznie z rogalem, tak że produkt turystyczny – szlak nie występuje 
w mieście w nawiązaniu do analizowanego wypieku33. 

Podsumowanie

Rogal świętomarciński jest wypiekiem o długiej tradycji, ugruntowanym w świadomości 
mieszkańców miasta i regionu, a także będącym przedmiotem zainteresowania turystów. 

27 http://rogalowemuzeum.pl/ [09.03.2017]; http://kulinarneprzygody.com.pl/spotkania/ [28.02.2017].
28 http://www.przewodnicy-poznan.com.pl/cennik-i-trasy-7/Pl/ [26.02.2017].
29 http://poznan.travel/pl/r/warto-zobaczyc/poznan-dla-dzieci [26.02.2017].
30 http://www.tasteaway.pl/2015/04/29/poznan-spacerem-po-rynku-i-rogalowe-muzeum-poznania/ [26.02.2017].
31 http://www.poznan.pl/mim/swmarcin/program,p,221,8988.html [07.03.2017].
32 http://www.poznan.pl/mim/bm/news/wydarzenia-poznanskie,c,10/rogalowy-listopad,99745.html [11.03.2017].
33 http://poznan.landbrand.pl/restauracje.html [23.03.2017].
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Czynnikiem podnoszącym jego wartość jest uzyskany wpis do Rejestru Chronionego 
Oznaczenia Geograficznego, który podkreśla zarówno jego walory historyczne, jak i kuli-
narne. Dzięki temu rogal świętomarciński należy do produktów żywnościowych o bardzo 
dużym potencjale turystycznym, który można wykorzystać w kreowaniu marki miasta 
i regionu. Wzmocnienie jego znaczenia dla tworzenia przewagi konkurencyjnej miasta 
Poznania na rynku turystycznym można uzyskać poprzez politykę kreowania produktu 
zintegrowanego, a więc sieci powiązanych tematycznie ofert. Przeprowadzone badania 
pozwoliły zaproponować model klasyfikacji produktów turystyki kulinarnej, a także zbadać 
stopień rozwoju i powiązania takich produktów nawiązujących do rogala świętomarcińskie-
go w mieście. Okazało się, że wypiek ten stanowi inspirację w kreowaniu następujących 
kategorii produktów turystycznych:
 – rzecz, którą jest sam rogal, a także wiele pamiątkowych przedmiotów (breloki, ma-

gnesy itd.), 
 – impreza zintegrowana, czyli usługa przewodnicka po Poznaniu, w ramach której 

przewodnik wplata w swoją wypowiedź informacje o rogalu, a także zachęca do jego 
zakupu i degustacji, w nawiązaniu do tradycji miejsca, 

 – obiekt, którym jest Rogalowe Muzeum Poznania, kościół pw. św. Marcina oraz cukiernie 
wytwarzające certyfikowane wypieki,

 – wydarzenie, jakim są coroczne organizowane imieniny ulicy św. Marcina odbywające 
się 11 listopada oraz akcja „Rogalowy Listopad”,

 – aktywność, taka jak pokazy i warsztaty kulinarne związane z rogalem,
 – miejsce, jakim jest ulica św. Marcin, którą podąża coroczny korowód św. Marcina. 

Pomimo powyżej zestawionych przykładów rogala świętomarcińskiego nie można 
uznać za przykład zintegrowanego produktu kulinarnego, gdyż mimo wykształcenia prawie 
wszystkich kategorii produktów powiązanych (za wyjątkiem szlaku), nie zaobserwowano 
kierunkowej polityki promocji miasta integrującej wszystkie powyżej wymienione działania 
w celu tworzenia silnego wizerunku. Są to najczęściej inicjatywy i działania oddolne uzy-
skujące wsparcie miasta. Wydaje się jednak, że taka możliwość wykorzystania potencjału 
rogala świętomarcińskiego w kreowaniu kompleksowego produktu turystycznego miasta 
istnieje pod warunkiem koordynacji działań marketingowych poszczególnych organizatorów 
i przedsiębiorców, realizowanej lub wspieranej przez władze samorządowe Poznania. 
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Streszczenie

Władze samorządowe i organizacje turystyczne konkurujących ze sobą na rynku turystycznym 
miast starają się rozwijać produkty turystyczne z uwzględnieniem także dziedzictwa kulinarnego. 
Szczególnym przypadkiem jest Poznań, który reprezentuje region historyczny o utrwalonych 
tradycjach kulinarnych, a wśród nich wyjątkowym, bo unikatowym lokalnym produktem jest ro-
gal świętomarciński. Celem artykułu jest analiza oferty związanej z rogalem świętomarcińskim 
w Poznaniu i odpowiedź na pytanie, czy jest on rdzeniem tak zwanego zintegrowanego produktu 
turystycznego. Autorzy definiują to pojęcie i proponują model jego funkcjonowania na bazie 
analizowanego przypadku. Okazuje się, że mimo iż wypiek ten stanowi podstawę wykreowania 
wielu różnych powiązanych z nim tematycznie produktów, takich jak: wydarzenie, impreza, obiekt, 
rzecz czy aktywność, rogala świętomarcińskiego nie można uznać za przykład zintegrowanego 
produktu kulinarnego, gdyż nie zaobserwowano kierunkowej polityki promocji miasta integrującej 
wszystkie powyżej wymienione działania w celu tworzenia silnego wizerunku miejsca.

Słowa kluczowe: rogal świętomarciński, produkt turystyki kulinarnej, zintegrowany produkt 
turystyczny, Poznań

Abstract

Regional authorities and tourist organisations representing cities that compete with each other 
on the tourist market seek to develop tourist products including their culinary heritage. Poznań 
seems to be a special case since it exemplifies historic region with established culinary traditions, 
and rogal świętomarciński (St Martin’s croissant) constitutes an unique local product among 
them. The aim of the paper is to analyse the offer related to rogal świętomarciński in Poznań 
and answer to the question whether it has become a core of so-called integrated tourist product. 
Authors define this concept and propose model of its functioning on the basis of the case-study 
analysed. However, although there is a whole range of different rogal-related tourist products like 
things, packages, events, places or activities, this bundle does not create the integrated tourist 
product since there is a lack of the city promotional policy directed at coordination of these efforts 
with final consistent image conceived. 

Keywords: St Martin’s croissant, culinary tourism product, integrated tourist product, Poznań
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USŁUGI GASTRONOMICZNE W CENTRACH HANDLOWYCH 
WARSZAWY

GASTRONOMIC SERVICES IN WARSAW TRADE CENTERS

Wprowadzenie

Biznes gastronomiczny rozwija się bardzo dynamicznie i korzysta z coraz to nowszych 
narzędzi pracy. Restauratorzy dostosowują się do pojawiających się nowych trendów 
i wdrażają je w swoich lokalach. Takie działanie umożliwia bycie o krok przed konkurencją 
oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań coraz bardziej wymagających klientów. Szczególnie 
w obecnych czasach, gdy nowości i trendy pojawiają się w bardzo szybkim tempie. Taka 
oferta realizowana jest m.in. przez centra handlowe (CH).

W ostatnich latach rośnie zarówno liczba, jak i znaczenie centrów handlowych, nie tylko 
jako racjonalnej i nowoczesnej formy koncentracji handlu detalicznego, ale i świadczonych 
dla klienta usług: gastronomicznych, kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, bankowych, 
telekomunikacyjnych itp.1 Działalność centrum handlowego powinna być otwarta na wszel-
kie zmiany zachodzące na rynku, by odpowiadać na wyzwania otoczenia i pozostawać 
konkurencyjną. Dlatego ważne są ciągłe poszukiwania możliwości rozwoju, wykorzystania 
pojawiających się szans oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów. Pod wpływem 
zmian gospodarczych, społecznych, demograficznych oraz kulturowych zmieniają się 
zachowania współczesnych konsumentów. Niektóre z tych zmian w sposób bezpośredni 
lub pośredni wpłynęły na wzrost znaczenia centrum handlowego w życiu współczesnego 
konsumenta oraz na kształtowanie się nowego modelu konsumpcji. Gastronomia zysku-
je coraz większy udział w ofercie centrów handlowych. Czynnikami determinującymi to 
zjawisko są przede wszystkim preferencje i rosnące zainteresowanie konsumentów oraz 
korzyści dla przedsiębiorców. Masowy charakter odwiedzania centrów handlowych, ich 
rosnąca popularność powodują, że korzystanie z usług gastronomicznych w tych ośrod-
kach staje się dość powszechnym sposobem żywienia poza domem.

Celem prezentowanej pracy jest charakterystyka oferty gastronomicznej na przykładzie 
trzech centrów handlowych na terenie Warszawy.

1 E. Maleszyk, Rynek ośrodków handlowych w Polsce, „Wiadomości Statystyczne” 2002, nr 10, s. 74.
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Rodzaje usług gastronomicznych

Usługa gastronomiczna nie jest usługą w czystej postaci. Tworzy ją zespół czynności, 
polegający na wytworzeniu potraw i napojów, sprzedaży ich oraz innych towarów handlo-
wych wraz z serwisem konsumenckim, dodatkowo często poszerzonych o świadczenie 
usług kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych2. Przytoczona definicja podkreśla złożony 
charakter usług gastronomicznych, które składają się z dwóch komponentów: materialnych 
oraz niematerialnych. Ich wzajemne proporcje mogą być różne, w zależności od rodzaju 
i standardu zakładu gastronomicznego, a także potrzeb i oczekiwań samego konsumenta3.

Formy usług gastronomicznych mogą być rozmaite. W polskiej gastronomii pojawiło 
się na przestrzeni ostatnich lat wiele nowości. Innowacje te dotyczą przede wszystkim 
zmiany zasad organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonowania wielu placówek zarówno 
gastronomii otwartej, jak i zamkniętej. Zmiany te cechują różnorodność i wielotorowość4. 

Lokale gastronomiczne można podzielić na podstawie segmentu rynku, w ramach 
którego działają. Może to być segment premium, fast food, fast-casual i casual dining.

Segment zwany premium reprezentuje lokale eleganckie o wyraźnej koncepcji spójnej 
z menu. Charakteryzuje się pełną obsługą kelnerską, drogimi wyszukanymi potrawami 
oraz profesjonalną obsługą, wśród której znajdują się zawodowi kucharze i kelnerzy. Do-
celową grupę klientów w tym segmencie stanowią konsumenci zamożni, turyści krajowi 
i zagraniczni, a co za tym idzie – z wyższym średnim poziomem rachunku. 

Segment fast food charakteryzuje się jedzeniem przygotowywanym w kilka minut po 
złożeniu zamówienia, podawane jest w jednorazowych opakowaniach, a żywność jest 
wysokoprzetworzona. Za zamówienie płaci się przed konsumpcją. 

Restauracje fast-casual (FCRs), zwane też quick-casual (QCRs), co oznacza „szyb-
ko i na co dzień”, to nowa forma lokali gastronomicznych, które często prowadzone są 
na zasadzie franchisingu. Jest to koncepcja łącząca cechy restauracji szybkiej obsługi 
z cechami tradycyjnej restauracji. Główną strategią działalności tych lokali jest połączenie 
dużej liczby klientów z przystępnymi cenami. 

Casual dining to segment, w którym ceny potraw są umiarkowane, żywność nisko-
przetworzona, a potrawy niezbyt wyszukane. W tym segmencie występuje pełna obsługa 
kelnerska, posiłki podawane są w zastawie. Restauracja typu casual dining to lokal na 
każdą okazję, zarówno na szybki lunch, spotkanie biznesowe, jak i obiad lub kolację 
w gronie rodzinnym5.

Atrakcyjność lokalu gastronomicznego oceniana przez współczesnego konsumenta 
kształtowana jest przez takie czynniki, jak: 

2 M. Milewska, A. Prączko, A. Stasiak, Gastronomia, PWE, Warszawa 2008, s. 11.
3 E. Czarnecka-Skubina, Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, SGGW, Warszawa 2008, s. 28.
4 G. Levytska, Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencje rozwoju, SGGW, Warszawa 2011, s. 6.
5 P. Dominik, Tradycyjna kuchnia polska w gastronomii sieciowej jako element uatrakcyjniający ofertę tury-
styczną kraju, [w:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyd. 
WSHiT–PTTŻ, Częstochowa 2010, s. 472–492.
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1) lokalizacja obiektu – najatrakcyjniejsze są restauracje na rynkach miast, obok 
innych trakcji turystycznych, w pobliżu środków komunikacji, w otoczeniu 
natury, 

2) przestrzenne zagospodarowanie lokalu – ilość miejsca, swoboda, oddzielne 
pokoje, możliwość wyjścia na zewnętrz, obecność ogródka gastronomicznego, 
szatni, 

3) atmosfera w lokalu – uprzejmość obsługi, oświetlenie, wentylacja, wystrój 
lokalu, meble, dekoracja, 

4) jakość i asortyment dań – skład menu, ale także jakość potraw i dostępna ilość 
za wskazaną cenę – duże znaczenie ma tu renoma lokalu, 

5) jakość obsługi, w tym czas oczekiwania na obsługę, znajomość dań przez 
kelnerów, sposób podania, reagowanie na potrzeby klientów, 

6) cena6. 
Gastronomię handlową, czyli zakłady gastronomiczne funkcjonujące w obiektach 

handlowych wielkich sieci detalicznych, zalicza się do systemów gastronomicznych. 
Głównym celem tego rodzaju gastronomii jest zwiększenie popularności i atrakcyjności 
obiektu handlowego, a przez to i frekwencji w domach handlowych. Uważa się ponadto, 
że obecność gastronomii w obiekcie handlowym przedłuża czas pobytu klientów i podnosi 
jego konkurencyjność. Najczęściej w obiektach handlowych występują takie formy dzia-
łalności, jak: centra grillowe, coffee shop (np. Tchibo), zakłady przekąskowe – oferujące 
gorące i zimne potrawy, a także napoje (np. bary kanapkowe, bary sałatkowe), cafeterie – 
zakłady oferujące szeroki asortyment potraw z zastosowaniem samoobsługi, restauracje 
zbliżone charakterem do lokali typu fast food (np. Popeyes Chicken).

Pod jednym dachem mieszczą się różnego rodzaju lokale, w których serwuje się dania 
z różnych stron świata. Tego typu obiekty znajdują się zwykle w dużych centrach hand-
lowych, a nazywane są food court. Charakteryzuje je brak ścisłego podziału przestrzeni 
między poszczególnymi lokalami, np. oddzielone są jedynie przez sznury, kwiaty, bądź 
występuje tylko różna kolorystyka stolików, krzeseł. Ich głównym celem jest zatrzymanie 
klienta jak najdłużej w centrum handlowym7.

Działalność centrów handlowych

Zgodnie z definicją przyjętą przez Polską Radę Centrów Handlowych8, centrum han-
dlowe to taka nieruchomość handlowa, która została zaplanowana, zbudowana i jest 
zarządzana jako jeden podmiot. Ponadto centrum handlowe powinno mieć powierzchnię 
najmu brutto nie mniejszą niż 5000 m2 oraz składać się z co najmniej 10 sklepów. Inne 

6 W. Szczep, Zapiski dla menedżera. Idealne miejsce, „Przegląd Gastronomiczny” 2004, nr 6, s. 6–9; W. Błasz-
czuk, Znaczenie gastronomii w turystyce, „Rocznik Naukowy WSTiR” 2008, t. 7, s. 12–21.
7 E. Czarnecka-Skubina, op. cit., s. 16.
8 www.prch.org.pl [11.2016].



Sławomir Grzegorz Łuczak216

przywoływane w literaturze przedmiotu definicje9 podkreślają wielowymiarową integral-
ność i spójność tego typu obiektów pod względem własnościowym, administracyjnym, 
organizacyjnym, asortymentowym, architektonicznym oraz przystosowania do obsługi 
klientów zmotoryzowanych.

Centra handlowe obejmują dość zróżnicowaną grupę obiektów. Zaliczyć do nich można 
obiekty składające się z super- lub hipermarketu oraz towarzyszącej im niewielkiej galerii 
handlowej (centra handlowe pierwszej generacji) i obiekty, w których oprócz wielkopo-
wierzchniowego sklepu typu hipermarket oraz licznych sklepów i punktów usługowych 
znaleźć można także kina, kręgielnie czy inne punkty o charakterze rekreacyjnym i roz-
rywkowym (centra handlowe trzeciej generacji), a nawet biura czy hotele (centra handlowe 
czwartej generacji). 

Centra handlowe to jednak nie tylko zgrupowania sklepów, ale także tzw. przestrzeń 
wspólna – wewnątrz obiektu (alejki handlowe) i w jego bezpośrednim otoczeniu. To wła-
śnie ta przestrzeń w największym stopniu wchodzi w wymienione wcześniej różnorodne 
relacje z przestrzenią miejską, także tą o charakterze przestrzeni publicznej. Relacje te 
mogą mieć w stosunku do miejskiej przestrzeni publicznej charakter obojętny (imitacja) lub 
pozytywny (wyznaczanie wyższych standardów przestrzeni publicznej), jednak najczęściej 
powstawanie centrów handlowych powoduje negatywne skutki dla tradycyjnej przestrze-
ni miejskiej. Dzieje się tak w przypadku relacji funkcjonalnej substytucji, zawłaszczania 
fizycznego i symbolicznego oraz wielowymiarowej konkurencji.

Pierwsze centra handlowe pojawiły się w latach 50. XX wieku w USA. W Polsce rozwój 
tego rodzaju placówek zaczął się w połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Był to swego rodzaju 
etap przemian jakościowych w handlu wynikający z nowych potrzeb, jakie pojawiły się 
na rynku, jego infrastruktury, a także zmian zachodzących w zakresie konsumpcji oraz 
stylu życia konsumentów10.

Obecnie następuje przesunięcie aktywności handlowej i usługowej do kompleksów 
handlowych zlokalizowanych przeważnie na obrzeżach miasta. Przesunięcie to jest wyni-
kiem konkurencji rynkowej między tradycyjną i nową formą handlu. Dość często przewagę 
konkurencyjną w tej walce osiągają centra handlowe dzięki wykorzystywaniu kompleksu 
technik marketingowych: lokalizacja, dobór najemców, wystrój, intensyfikacja działań 
promocyjnych najemców oraz centrum jako całości itp.11

Nowoczesne centra handlowe stają się wielofunkcyjne: oprócz funkcji handlowej 
pełnią także rolę ośrodków usługowych i rozrywkowych. Czynnikami determinującymi to 
zjawisko są przede wszystkim preferencje i rosnące zainteresowanie nimi konsumentów 
oraz korzyści dla przedsiębiorców.

9 E. Maleszyk, Ośrodki handlowe w Polsce – uwarunkowania i kierunki rozwoju. Rynek i konsumpcja. Raporty 
z badań – rok 2000, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2001, s. 103–114.
10 W. Wilk, Między zakupami a rozrywką – nowe znaczenie centrum handlowego, „Prace i Studia Geograficzne” 
2003, t. 32, s. 4.
11 J. Karwowski, A. Grzesiuk, J. Witek, Ulice handlowe w centrum miast – nowe spojrzenie wobec konkurencji 
centrów handlowych, „Handel Wewnętrzny” 2008, nr 3, s. 7–8.
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Masowy charakter odwiedzania oraz popularność centrów handlowych wśród kon-
sumentów w dużych miastach powodują, że wizyta w tego rodzaju placówce staje się 
powszechnym sposobem zagospodarowania czasu wolnego.

W celu zwiększenia efektywności działalność centrów handlowych powinna być orien-
towana przede wszystkim na dobro klienta, dostarczenie mu towarów i usług o jak naj-
wyższej jakości oraz satysfakcji. Zadaniem dla administracji centrum we współczesnych 
warunkach staje się niewątpliwie koncentracja na klientach i ich potrzebach oraz nieustanna 
pielęgnacja kontaktów z nimi.

Orientacja na klienta wymaga ciągłego umacniania więzi między centrum handlowym 
a jego klientami, bo to właśnie oni są fundamentem tego rodzaju biznesu i zapewniają mu 
egzystencję. Tendencją w nowoczesnym biznesie staje się to, że konsumenci zaczynają 
być traktowani jako aktywa firmy. Dlatego żeby rozwijać się w konkurencyjnym otoczeniu, 
zarządcy oraz dyrekcja centrum handlowego powinni dbać o te związki, „poznawać” ludzi, 
dla których pracują, śledzić i mierzyć ich potrzeby i wymagania, ponieważ to decyduje 
o lojalności klientów wobec centrum, a więc generuje dochody. Działania te powinny być 
włączone do priorytetów formułowania obecnej i przyszłej strategii ośrodków.

Rodzaje usług i typy placówek gastronomicznych w centrach 
handlowych

W ostatnich latach w Polsce rozwinęła się gastronomia na terenach centrów handlo-
wych. Oprócz tradycyjnych zakładów gastronomicznych, takich jak: cukiernia, lodziarnia 
czy restauracja, dla potrzeb klientów tworzone są nowe, jak np.: fast foody, bary kawowe, 
herbaciarnie, bary z sokiem oraz kuchnią wegetariańską i międzynarodową oraz restau-
racje „casual dining”. 

Usługi gastronomiczne w centrach handlowych niczym się nie różnią od tych, które 
można spotkać na mieście. Spowodowane jest to ujednoliceniem marki we wszystkich 
zakładach. Dotyczy to nie tylko wyglądu wewnętrznego zakładu, ale również wystroju, 
aranżacji wnętrza i cen. W niektórych obiektach gastronomicznych jedyną różnicą są 
godziny otwarcia. Większość z nich jest czynna w godzinach otwarcia centrum handlo-
wego, lecz są pojedyncze przypadki, gdzie zakład jest otwierany wcześniej niż centrum. 

Zestawienie placówek gastronomicznych i ich ofertę podano w tabeli 1, zaś rodzaje 
placówek gastronomicznych świadczących usługi w trzech badanych centrach handlo-
wych w Warszawie: CH Arkadia, CH Blue City i CH Złote Tarasy przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 1. Rodzaje placówek gastronomicznych oraz ich oferta w badanych centrach handlowych

Nazwa Typ placówki gastronomicznej

A. Blikle cukiernia

Bali Cafe & Dim Sum 
House kawiarnia z kuchnią międzynarodową

Bierhalle restauracja
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Nazwa Typ placówki gastronomicznej

Bonapetito restauracja

Bubbleology herbaciarnia

Burger King fast food

Carte D’Or cukiernia

Cava kawiarnia

Cieślikowski cukiernia

Costa Caffee kawiarnia

De luca kuchnia międzynarodowa

E. Wedel cukiernia

Empik Cafe kawiarnia

Express Doner kuchnia międzynarodowa

Express Kuchnia Marche restauracja

Five o’clock sklep z herbatą i kawą

Freeze Me bar jogurtowy i z sokiem

Green Coffè Nero kawiarnia

Green It restauracja wegetariańska

Grycan – kawiarnia kawiarnia

Grycan – lodziarnia lodziarnia

Grycan – wyspa kawiarnio-lodziarnia

Hana Sushi kuchnia międzynarodowa

Hand & Roll Tsuru Sushi sklep ze sprzedażą sushi na wynos

Hard Rock Café klub (restauracja z napojami alkoholowymi)

Il patio restauracja „casual dining” – włoska

Italian Corner & Cafe fast food

KFC fast food

Klub 35 mm klub (restauracja z napojami alkoholowymi)

La Fragola kawiarnia z lodziarnią

Lubię to restauracja

McDonald’s fast food

Misianka cukiernia

MK Cafe espresso kawiarnia

North Fish restauracja – ryby i owoce morza

Nowakowski cukiernia

Pari Pari kuchnia międzynarodowa – francuska

Pizza Hut pizzeria – restauracja

Planet Sushi kuchnia międzynarodowa

Redberry bar jogurtowy
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Redberry – juice spot pijalnia soków

Salad Story restauracja wegetariańska (szybkiej obsługi)

Skok na sok (Juice Bar) pijalnia soków

Sphinx kuchnia międzynarodowa

Sokołyk pijalnia soków

So! Caffee kawiarnia

Sowa cukiernia

Street restauracja racingowa

Subway restauracja wegetariańska

Sushi Point sklep ze sprzedażą sushi na wynos

Tacamole Mexican Grill kuchnia międzynarodowa – meksykańska

Tangir kuchnia międzynarodowa

Tchibo kawiarnia

Thai Wok kuchnia międzynarodowa

Tokyo Sushi kuchnia międzynarodowa

Trattoria Italia restauracja

Velvet Bar klub (restauracja z napojami alkoholowymi)

Vincent kawiarnia

Wiking restauracja

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Struktura placówek gastronomicznych w badanych centrach handlowych 

Typ placówki Liczebność Udział w %

cukiernia 7 11,8

kawiarnia 11 18,7

kawiarnia z kuchnią międzynarodową 1 1,7

herbaciarnia 1 1,7

restauracja 6 10,1

fast food 4 6,8

kuchnia międzynarodowa 10 17,0

bar 2 3,4

restauracja wegetariańska 3 5,0

lodziarnia 1 1,7

sklepy ze sprzedażą wyłącznie na wynos 2 3,4

kawiarnio-lodziarnia 2 3,4

kluby 3 5,1

pijalnia soków 3 5,1
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Typ placówki Liczebność Udział w %

sklep z herbatą i kawą 1 1,7

restauracja typu casual 1 1,7

restauracja racingowa 1 1,7

ogółem 59 100,0

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 07.11.2016 r. 

W badanym okresie, stan na dzień 7 listopada 2016 r., w trzech wybranych do oceny 
centrach handlowych: CH Arkadia, CH Blue City i CH Złote Tarasy było 59 rodzajów pla-
cówek gastronomicznych o charakterze gastronomii otwartej, w tym te, które wyznaczają 
nowe trendy. Na podstawie badań przeprowadzonych w trzech wybranych centrach handlo-
wych znajdujących się na terenie Warszawy można zauważyć dość jednakowe rozłożenie 
w nich świadczonych usług gastronomicznych. Znalazły się w nich: food courty (placówki 
gastronomiczne obok siebie); na dziedzińcu centrum (kilka placówek gastronomicznych 
obok siebie); w sklepach (np. Carrefour w CH Arkadia czy Leroy Merlin); między placów-
kami handlowo-usługowymi; po środku alei; food mall (lokale gastronomiczne skupione 
na osobnej przestrzeni, czynne po zamknięciu centrum handlowego) – przykładem takim 
jest klub Hard Rock Café.

Z usług gastronomicznych w centrach handlowych korzystają różne grupy konsumen-
tów. Najczęściej wyróżnia się cztery grupy klientów12:

1) klienci odwiedzający centra handlowe w celu zakupów;
2) pracownicy sklepów i innych placówek znajdujących się w centrum handlowym;
3) osoby pracujące w pobliskich biurach, odwiedzające placówki gastronomiczne 

podczas przerwy obiadowej;
4) klienci tzw. wieczorowi lub weekendowi, których celem odwiedzenia centrum 

handlowego jest miejsce rozrywki dla spędzenia czasu wolnego.
Na podstawie przeprowadzonych badań w trzech wybranych centrach handlowych, 

których wyniki przedstawiono w tabeli 2, można stwierdzić, że w badanych obiektach 
najwięcej znajdowało się kawiarni (18,7%), restauracji oferujących dania kuchni mię-
dzynarodowych (17%) oraz cukierni (11,9%). Z kawiarni i cukierni korzystali zapewne 
konsumenci, którzy w CH spędzili mniej czasu, zaś z usług żywieniowych – zapewne ci, 
którzy przyszli na dłuższe zakupy lub z dziećmi.

Centrum handlowe Arkadia

Arkadia13 to największe centrum handlowe w Polsce, odwiedzane rocznie przez po-
nad 20 mln klientów. Tworzą je przede wszystkim sklepy polskich i światowych marek, 
eleganckie restauracje i kawiarnie, kino, centrum medyczne Enel Med. Arkadia wyróżnia 

12 G. Levytska, op. cit., s. 124–125.
13 www.arkadia.com.pl [11.2016].



Usługi gastronomiczne w centrach handlowych Warszawy 221

się niezwykłą architekturą: przeszklonymi dachami, pasażami na wzór ulic handlowych, 
fantazyjnymi wzorami mozaik, zastosowaniem kamienia naturalnego. Od 2004 roku przy-
ciąga rzesze klientów niezwykłą atmosferą, wygodą zakupów i najszerszą ofertą w stolicy. 

Centrum handlowe Arkadia znajduje się przy al. Jana Pawła II 82 na warszawskim 
Muranowie. Obiekt ma 287 000 m² powierzchni użytkowej. W Arkadii znajduje się 255 skle-
pów, 22 restauracje, kino Cinema City z 15 ekranami oraz dwupoziomowy parking na 
4500 samochodów. Powierzchnia handlowa Arkadii wynosi ponad 110 000 m2, co czyni 
ją jednym z największych centrów handlowych w Europie. Obiekt czynny jest od godziny 
10:00 do 22:00 w dni powszednie, zaś w dni wolne od pracy do 21:00. Centrum handlowe 
oferuje dla stałych klientów swoją kartę, która upoważnia do atrakcyjnych zniżek, rabatów 
i ofert specjalnych w wybranych sklepach, restauracjach i punktach usługowych w Arkadii. 

W CH Arkadia znajdują się następujące restauracje i kawiarnie:
1) cukiernie: A. Blikle, Carte D’Or, Sowa, Pijalnia czekolady E. Wedel, Grycan 

Lody (kawiarnia, lodziarnia, wyspa), Redberry, Skok na sok (Juice Bar), Tchi-
bo, Vincent; 

2) kuchnia międzynarodowa: Tacamole, Thai Wok, Trattoria Italia;
3) fast food: Burger King, KFC, McDonald’s, North Fish, Subway;
4) restauracje: Bierhalle, Green It, Street, Wiking,
5) kawiarnie i herbaciarnie: Costa Coffee, Green Caffè Nero; 
6) restauracje, kawiarnie i delikatesy: Trattoria Italia.

Centrum handlowe Blue City

Blue City14 to centrum handlowo-rozrywkowe w Warszawie, zlokalizowane przy Ale-
jach Jerozolimskich 179. Budowa została rozpoczęta w 2003 r., a ukończona w kwietniu 
2004 r. Charakterystycznym elementem obiektu jest szklana kopuła o rozpiętości 36 m. 
W budynku znajduje się fontanna (zbudowana według projektu kanadyjskiej firmy Crystal 
Fountains), której główny strumień tryska na wysokość 26 m. Ściany wokół niej, jak również 
część podłogi, ozdobiono niebiesko-błękitną mozaiką Bisazza. Na placu wokół fontanny 
odbywają się m.in. koncerty i wystawy.

Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City to unikatowy w skali kraju projekt centrum 
czwartej generacji, łączący funkcje handlową, rozrywkową i biurową. Koncept wielokrotnie 
wyróżniany był za komfort zakupów i przyjazność klientom, doceniony za proekologiczność 
certyfikatem BREEAM In-Use.

Blue City to obecnie ponad 200 sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych 
i rozrywkowych, fitness klub, liczne atrakcje dla dzieci, a także kilkadziesiąt wydarzeń 
specjalnych rocznie.

Obiekt ma sześć kondygnacji naziemnych i dwie podziemne. Jego powierzchnia cał-
kowita wynosi 180 000 m², użytkowa 158 000 m², zaś kubatura 940 000 m³. Natomiast 

14 www.bluecity.pl [11.2016 ].
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powierzchnia zabudowy to 22 960 m². Centrum ma około 240 sklepów i punktów usługo-
wych, co czyni je jednym z większych w kraju. W budynku znajduje się 26 wind. Kompleks 
ma sześć poziomów handlowych, w tym jeden pod ziemią (od –1 do +4). W jego skład 
wchodzą:

1) Magic City – centrum rozrywki (5000 m²);
2) Inca Play – centrum zabaw dla dzieci;
3) klub Lucid;
4) klub Pure – fitness;
5) Squash City – 8 kortów do gry w squasha;
6) Home City – centrum mebli i wyposażenia wnętrz;
7) Enel Med – centrum medyczne;
8) Kamuflage Skatepark – kryty całoroczny tor deskorolkowy;
9) poziom 2 – 240-metrowy tor kartingowy.

Centrum handlowe czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach: 10:00–22:00 
oraz w niedzielę od 10:00 do 20:00. Z uwagi na mieszczące się w centrum handlowym 
delikatesy Piotr i Paweł i centrum medyczne Enel Med niektóre punkty usługowe otwie-
rane są wcześniej. 

Centrum handlowe Złote Tarasy

Złote Tarasy15 to kompleks handlowo-biurowo-rozrywkowy znajdujący się w Śródmie-
ściu Warszawy przy ul. Złotej 59. Część handlowa obiektu została otwarta 7 lutego 2007 
roku.

Budynek ma całkowitą powierzchnię 225 000 m², z czego 65 000 m² zajęło Multikino 
Złote Tarasy, galerie handlowe oraz centra restauracyjne i rozrywkowe, a 55 000 m² biu-
ra. Pomieszczenia biurowe mieszczą się w przeszklonym, półokrągłym biurowcu Lumen 
o wysokości 59 m (23 500 m²) od strony ulicy Złotej oraz w wieżowcu Skylight o wyso-
kości 105 m (21 500 m²) od strony ulicy Emilii Plater. Pod ziemią znajduje się parking na 
1700 aut. Centralna część Złotych Tarasów przykryta jest ogromnym szklanym dachem, 
pod którym mieszczą się galerie handlowe i restauracje rozłożone na różnych wysoko-
ściach. Jest on jednym z największych tego typu obiektów na świecie – ma powierzchnię 
10 250 m² i składa się z 4780 szklanych trójkątów o wymiarach około 2,5 na 2,5 na 3 m. 
Całość kopuły waży 1400 ton, a szkło wykorzystane do jego budowy 600 ton. W części 
biurowej kompleksu swoją siedzibę ma ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Centrum handlowe Złote Tarasy czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 
09:00–22:00, natomiast w niedzielę o godzinę krócej – do 21:00. 

Restauracje znajdujące się w tym centrum handlowym w wyglądzie, aranżacji i menu są 
odzwierciedleniem innych tego rodzaju obiektów, m.in. w CH Arkadia czy w CH Blue City.

15 www.zlotetarasy.pl [11.2016].
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Oferta usług gastronomicznych w wybranych centrach 
handlowych w Warszawie

W tabeli 3 przedstawiono zestawienie oferty usług gastronomicznych w badanych 
centrach handlowych w Warszawie: CH Arkadia, CH Blue City i CH Złote Tarasy. Na ich 
terenie znajduje się łącznie 91 punktów świadczących usługi gastronomiczne, w tym 
57 różnych zakładów gastronomicznych.

Najwięcej placówek gastronomicznych (38) miało w swej ofercie CH Złote Tarasy, lecz 
trzeba zaznaczyć, że po dwa lokale należały do kawiarni Costa Caffee i So! Caffe oraz 
La Fragola. Na drugim miejscu pod względem liczby lokali gastronomicznych znalazło 
się CH Arkadia, oferujące 27 miejsc świadczących usługi gastronomiczne. Firma Grycan, 
aby urozmaicić swoją ofertę i dostępność dla konsumentów, otworzyła trzy zakłady o róż-
nej charakterystyce usług, tj. lodziarnię, kawiarnię oraz wyspę – kawiarnię. Na trzecim 
miejscu spośród wybranych centrów znalazło się Blue City mające w ofercie 26 miejsc 
gwarantujących możliwość spożycia posiłku. 

Tabela 3. Usługi gastronomiczne świadczone w wybranych centrach handlowych

Nazwa zakładu gastronomicz-
nego

Dostępność usług gastronomicznych

CH Arkadia CH Blue City CH Złote 
Tarasy

A. Blikle + + –

Bali Cafe & Dim Sum House – + –

Bierhalle + – –

Bonapetito – + –

Bubbleology + – –

Burger King + – +
Carte D’Or + – –

Cava – – +
Cieślikowski – + –

Costa Caffee + + ++
De luca – + –

E. Wedel + + +
Empik Cafe – – +

Express Doner – – +
Express Kuchnia Marche – – +

Five o’clock – + –

Freeze Me – – +
Green Coffè Nero + – +

Green It + – –

Grycan – kawiarnia + – +
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Nazwa zakładu gastronomicz-
nego

Dostępność usług gastronomicznych

CH Arkadia CH Blue City CH Złote 
Tarasy

Grycan – wyspa + – –

Hana Sushi – – +
Hand & Roll Tsuru Sushi – + –

Hard Rock Café – – +
Il patio – – +

Italian Corner & Cafe – – +
KFC + – +

Klub 35 mm – – +
La Fragola – – ++

Lubię to – – +
McDonald’s + + +

Misianka – + –

MK Cafe espresso – + –

North Fish + + +
Nowakowski – – +

Pari Pari – – +
Pizza Hut – + –

Planet Sushi – – +
Redberry + + +

Redberry – juice spot – + –

Salad Story – + +
Skok na sok (Juice Bar) ++ – –

Sphinx – + +
Sokołyk – – +

So! Caffee – – ++
Sowa + – –

Street + + –

Subway + + +
Sushi Point – – +

Tacamole Mexican Grill + + +
Tangir – + –
Tchibo + – +

Thai Wok + + +
Tokyo Sushi – + –

Trattoria Italia + – –
Velvet Bar – – +
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Vincent + – –
Wiking + + +
Razem 27 26 38

Ogólnie razem 91

Źródło: opracowanie własne.

Coraz dłuższy pobyt konsumentów w centrach handlowych powoduje przeniesienie 
potrzeb życia codziennego do tego rodzaju obiektów. Konsumenci coraz więcej czasu 
spędzają w centrach, ponieważ działania marketingowe, czyli np. atrakcyjny wystrój 
i atmosfera, przemyślany dobór najemców, a przede wszystkim działania promocyjne 
wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. Sprzyja temu również dostępność i różnorodność 
oferty zakładów gastronomicznych dla różnych grup konsumentów. 

Oprócz centrów handlowych, masowo powstających w dużych miastach i mniejszych 
miejscowościach, skonsumować posiłek można niemal wszędzie: na ulicach miast, na 
drogach i autostradach, w pociągach, na dworcach i lotniskach, w pracy lub szkole. Dlatego, 
wychodząc z domu na dłużej, konsument może liczyć na możliwość zjedzenia posiłku. 
Jest to niewątpliwie element zapewniający bezpieczeństwo i komfort16. 

Klienci korzystający z usług gastronomicznych mają różne cele. Tymi celami może być: 
odpoczynek po zakupach, rozmowa z osobami towarzyszącymi oraz spotkania towarzy-
skie lub biznesowe. Wśród klientów są również tacy, którzy wybrali się do CH wyłącznie 
do określonej placówki gastronomicznej. Duże centra handlowe, szczególnie w dużych 
miastach, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumenta. Oferta gastronomiczna i jej 
zróżnicowanie są bogate, tak aby spełnić oczekiwania i potrzeby każdego klienta. 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Levytską stwierdzono, że większość 
respondentów korzysta z gastronomii w centrach handlowych po zakupach i rozrywkach 
w tych ośrodkach lub w ich trakcie (około 77%). Prawie co piąty badany wstępował na 
posiłek do placówek gastronomicznych ulokowanych w centrach handlowych, kiedy znaj-
dował się w pobliżu tych ośrodków. Niemniej prawie 10% badanych specjalnie udawało 
się do centrum handlowego w celu spożycia posiłku w ciągu dnia, 7,7% przychodziło 
do placówek gastronomicznych usytuowanych w centrach z okazji uroczystości, a 6% 
korzystało z ich usług w czasie przerwy obiadowej w pracy17. 

Należy więc zaznaczyć, że gastronomia w centrach handlowych jest najczęściej trakto-
wana przez jej klientów jako komfortowa możliwość spożycia posiłku poza domem w trak-
cie lub po wykonywaniu innych czynności, takich jak zakupy lub rozrywka. Perspektywa 
zjedzenia posiłku w placówce gastronomicznej podczas nieraz kilkugodzinnego pobytu 
w galerii handlowej z pewnością daje poczucie bezpieczeństwa w postaci przekonania 
o istnieniu możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych – w przypadku wystąpienia 
głodu lub pragnienia. 

16 G. Levytska, op. cit., s. 167.
17 Ibidem, s. 168.
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Spożycie pełnowartościowego posiłku w placówce gastronomicznej w centrum han-
dlowym jest niewątpliwie korzystną alternatywą dla przekąsek (nieraz dostarczających 
tylko „pustych kalorii”) kupowanych w sklepach spożywczych oraz może zwolnić od 
konieczności przygotowywania posiłku w domu. Przebywając lub pracując niedaleko 
centrum handlowego bądź przychodząc do galerii specjalnie coś zjeść, konsument może 
liczyć na gwarantowaną możliwość spożycia posiłku w ośrodku handlowym, wybierając 
lokal spośród szerokiej oferty gastronomicznej według własnych upodobań i aktualnych 
potrzeb, np. posiłek podczas przerwy obiadowej, z okazji uroczystości itd.

Podsumowanie

Podsumowując ofertę gastronomiczną znajdującą się na terenie trzech wybranych 
centrów handlowych w Warszawie: CH Arkadia, CH Blue City i CH Złote Tarasy, można 
stwierdzić, że jest ona bardzo szeroka i różnorodna, dająca duże możliwości wyboru dla 
każdej grupy konsumentów. 

Konsumenci, przebywając w centrum handlowym i korzystając z usług placówek 
gastronomicznych tam zlokalizowanych, mają możliwość zakupu szerokiego spektrum 
potraw i napojów spełniających wymagania zdrowotne oraz ich spożycia w dobrych wa-
runkach sanitarnych, zaspokajając w ten sposób fizjologiczną potrzebę żywieniową oraz 
potrzebę bezpieczeństwa. Konsumenci usług gastronomicznych w centrach handlowych 
zaspokajają swoje potrzeby żywieniowe w sposób różnorodny, wybierając potrawy i napoje 
spośród szerokiej oferty oraz spożywając różne typy posiłków. 

Oferta gastronomii w centrach handlowych – o przeważającym udziale barów kawowych 
i placówek typu fast food – na ogół ma charakter „posiłków na co dzień”. Nie wyklucza to 
jednak faktu, że w centrach handlowych powstają i pomyślnie funkcjonują również placówki 
oferujące usługi gastronomiczne „z wyższej półki”.

Bibliografia
Błaszczuk W., Znaczenie gastronomii w turystyce, „Rocznik Naukowy WSTiR”, 2008, t. 7. 
Czarnecka-Skubina E., Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, SGGW, Warszawa 2008.
Dominik P., Tradycyjna kuchnia polska w gastronomii sieciowej jako element uatrakcyjniający ofertę 

turystyczną kraju, [w:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z.J. Dolatowski, D. Ko-
łożyn-Krajewska, Wyd. WSHiT–PTTŻ, Częstochowa 2010, s. 472–492.

Karwowski J., Grzesiuk A., Witek J., Ulice handlowe w centrum miast – nowe spojrzenie wobec 
konkurencji centrów handlowych, „Handel Wewnętrzny” 2008, nr 3. 

Levytska G., Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencje rozwoju, SGGW, Warszawa 2011.
Maleszyk E., Ośrodki handlowe w Polsce – uwarunkowania i kierunki rozwoju. Rynek i konsumpcja. 

Raporty z badań – rok 2000, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2001.
Maleszyk E., Rynek ośrodków handlowych w Polsce, „Wiadomości Statystyczne” 2002, nr 10.
Milewska M., Prączko A., Stasiak A., Gastronomia, PWE, Warszawa 2008.
Szczep W., Zapiski dla menedżera. Idealne miejsce, „Przegląd Gastronomiczny” 2004, nr 6. 



Usługi gastronomiczne w centrach handlowych Warszawy 227

Wilk W., Między zakupami a rozrywką – nowe znaczenie centrum handlowego, „Prace i Studia 
Geograficzne” 2003, t. 32. 

Strony internetowe

www.arkadia.com.pl [11.2016].
www.bluecity.pl [11.2016]. 
www.prch.org.pl [11.2016].
www.zlotetarasy.pl [11.2016].

Streszczenie

W pracy scharakteryzowano rodzaje usług gastronomicznych i czynniki wpływające na atrakcyj-
ność lokali w opinii konsumentów. Przedstawiono zasady funkcjonowania centrów handlowych 
oraz ofertę gastronomiczną dla klientów. Zaprezentowano dostępność usług gastronomicznych 
na przykładzie trzech wybranych centrów handlowych w Warszawie: CH Arkadia, CH Blue City 
i CH Złote Tarasy.

Słowa kluczowe: usługi gastronomiczne, centra handlowe, konsumenci

Abstract

The types of catering services and factors influencing the attractiveness of premises in the 
opinion of consumers are characterized in the work. The principles of operation of shopping 
centers and catering offer for customers are presented. The availability of catering services is 
presented on the example of three selected shopping centers in Warsaw: CH Arkadia, CH Blue 
City and CH Złote Tarasy.

Keywords: catering services, shopping centers, consumers
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FORMY EDUKACJI KULINARNEJ DLA DZIECI JAKO PRZYKŁAD 
ZASPOKOJENIA POTRZEB ŻYWIENIOWYCH, EDUKACYJNYCH 
I SPOŁECZNYCH 

CULINARY EDUCATION FORMS FOR CHILDREN AS AN EXAMPLE TO MEET 
THE EATING, EDUCATIONAL AND SOCIAL NEEDS 

Wstęp

Upodobania żywieniowe kształtują się w okresie dzieciństwa jako odzwierciedlenie 
podstawowych potrzeb człowieka. Dzieciństwo jest okresem zaspokajania zróżnicowa-
nych potrzeb determinujących późniejszą jakość życia, zdrowie, relacje międzyludzkie 
i pozycję społeczną. Podstawowe potrzeby dziecka odnoszą się do prawidłowego żywienia 
i edukacji. Istotne jest również zaspokajanie potrzeb społecznych wynikających z relacji 
międzyludzkich. 

Celem niniejszego artykułu był przegląd form edukacji kulinarnej jako propozycji za-
spokajania potrzeb żywieniowych, edukacyjnych i społecznych dzieci przez organizowanie 
szkół kulinarnych i włączenia oferty kulinarno-edukacyjnej do programów warsztatów 
i programów telewizyjnych. Jednocześnie wskazano korzyści płynące z uczestnictwa 
w warsztatach oraz szkołach gotowania dla dzieci. Zakresem pracy objęto szkoły kulinarne 
dla dzieci, edukację kulinarną w fundacjach, zakładach gastronomicznych, programach 
kulinarnych oraz w ramach kampanii społecznych. 

Potrzeby człowieka – zdefiniowanie zagadnienia 

Rozwój dziecka związany jest z zaspokajaniem określonych potrzeb. W literaturze 
przedmiotu potrzebę można zdefiniować jako stan braku czegoś i jednocześnie czynnik 
uruchamiający funkcję motywującą do działania zmierzającego do zmiany tego stanu. 
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Źródłami potrzeb są: organizm człowieka, jego psychika oraz środowisko społeczne. 
W odniesieniu do potrzeb należy wskazać na dążenie do zaspokojenia określonej po-
trzeby, ukierunkowane na jakiś cel lub przedmiot. Istotny jest wpływ ocen społecznych 
na człowieka wynikający z jego uczestnictwa w grupach społecznych. Potrzeby powstają 
również w wyniku naśladownictwa innych ludzi, pod wpływem autorytetu i jako efekt chęci 
wyróżnienia się spośród innych1.

Jedną z klasyfikacji potrzeb jest klasyfikacja A.H. Maslowa z istotnym założeniem, 
że potrzeby powinny być zaspokajane w sposób hierarchiczny. Oznacza to możliwość 
zaspokajania potrzeb wyższego rzędu po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu. Najniżej 
ułożone są potrzeby niezbędne dla egzystencji człowieka zaspokajane w pierwszej kolej-
ności. Niezaspokojenie potrzeb podstawowych powoduje, że potrzeby wyższego stopnia 
są ograniczone albo w ogóle się nie pojawiają. Piramida potrzeb obejmuje: 

1) potrzeby fizjologiczne, zwane biologicznymi – związane z biologicznym funkcjo-
nowaniem ludzkiego organizmu i jego przetrwaniem. Obejmują m.in. potrzeby 
jedzenia i odpoczynku; 

2) potrzeby bezpieczeństwa – odnoszące się do zapewnienia stabilizacji oraz 
ochrony przed krzywdą psychiczną i fizyczną, a także eliminacją zagrożeń; 
obejmują potrzeby stabilności, oparcia, opieki, wolności od strachu, lęku, 
chaosu, dotyczą struktury, porządku itp.;

3) potrzeby przynależności i miłości (afiliacji, akceptacji, afirmacji) – związane 
bezpośrednio z naturą człowieka i kontaktami międzyludzkimi; dotyczą chęci 
człowieka do przynależenia do różnych grup, nawiązania trwałych więzi mię-
dzyludzkich, uzyskania ich aprobaty;

4) potrzeby szacunku – potrzeba uznania tego, co jest obszarem działalności 
człowieka. Obejmują dwie podgrupy: (a) pragnienie, osiągnięć, kompetencji, 
fachowości, mistrzostwa, niezależności i wolności, (b) pragnienie dobrej opinii, 
prestiżu, sławy i osiągnięć;

5) potrzeba samorealizacji – związana z rozwojem człowieka oraz pełnym wy-
korzystaniem jego umiejętności; jednak nie może w pełni być zaspokojona ze 
względu na dążenie do ciągłego doskonalenia się, wzrost ludzkiego potencjału 
i aspiracji.

Dla potrzeb niniejszego opracowania warto zacytować teorię potrzeb Claytona Al-
derfera powstałą w nawiązaniu do teorii Maslowa. Wyróżnia trzy grupy potrzeb znanych 
jako teoria ERG2:
 – E – potrzeby egzystencji – odpowiadają potrzebom fizjologicznym i bezpieczeństwa 

z teorii Maslowa. Dotyczą biologicznych i materialnych warunków życia w postaci dą-
żenia do pozyskania pożywienia, satysfakcjonujących płac, świadczeń socjalnych itp.;

1 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, s. 27–31. 
2 W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998, s. 463.
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 – R – potrzeby integrujące – związane są z kontaktami międzyludzkimi i dążeniem do 
nawiązywania oraz utrzymywania relacji międzyludzkich, chęci bycia docenianym 
i pozytywnie odbieranym przez innych ludzi. Odpowiednikiem w teorii potrzeb Maslowa 
są potrzeby przynależności i szacunku;

 – G – potrzeby rozwoju – dotyczą rozwoju człowieka w życiu zawodowym oraz prywat-
nym, chęci doskonalenia się przez zwiększanie własnych kompetencji oraz dążenia 
do samorealizacji.
Analogiczne zasady rządzą potrzebami dziecka. Ich realizacja jest uzależniona od 

rodziców i najbliższego otoczenia. Warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest zaspo-
kajanie jego potrzeb, a rozwój ten – determinowany potrzebą przetwarzania zdobytych 
przez nie informacji, posługiwania się nimi przy ocenie i kontrolowaniu własnych pomysłów 
w różnych obszarach uczenia się3.

Jeden z istotnych etapów rozwoju dziecka stanowi okres przedszkolny. W tym czasie 
kształtują się zwyczaje żywieniowe i postawy prozdrowotne. Nauczone, nabyte prawidłowe 
zachowania żywieniowe dzieci mają odzwierciedlenie w dorosłym życiu. Istotna jest troska 
o prawidłowe zwyczaje żywieniowe i ewentualne eliminowanie błędów żywieniowych. 
Właściwe żywienie zmniejsza ryzyko nadmiaru masy ciała oraz chorób układu krążenia4.

Przegląd szkół kulinarnych dla dzieci

Na warszawskim rynku funkcjonują szkoły kulinarne tworzone z myślą o dzieciach. Jed-
ną z pierwszych była szkoła gotowania Little Chef założona w 2007 roku. Jej wyposażenie 
dopasowano do potrzeb młodych adeptów przez m.in. obniżone blaty i mniejsze narzędzia. 
Czas trwania zajęć oraz poziom trudności dań jest uzależniony od wieku. Uczestnicy pracu-
ją w grupach wiekowych: 4–7 lat, 7–10 lat, 10–16 lat. Ofertę skierowano do dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym5. Kuchnia Little Chef proponuje zajęcia związane ze świętami, 
kuchniami świata oraz sezonowymi produktami, tj. dynie, cytrusy. Dla nastolatków w wieku 
10–15 lat organizowane są obozy żeglarsko-kulinarne. W trakcie wyjazdów młodzież ma 
możliwość poznania historii i tradycji kulinarnych oraz podstawowych technik kucharskich. 
Pod kierunkiem skipperów i chefów dzieci uczą się przygotowywania lokalnych potraw. 
W okresie ferii zimowych organizowane są półkolonie, podczas których dzieci w wieku 
9–14 lat zdobywają doświadczenia kulinarne i poznają nowe smaki.

W warszawskiej szkole Kącik Kuchcika zapewniona jest nauka gotowania dla dzieci 
w wieku 3–12 lat w formie bloków kulinarnych poświęconych świętom (Boże Narodzenie, 
Wielkanoc) i imprezom sezonowym (Halloween, Mikołajki). Kuchnia Kuchcik ma w ofer-
cie kursy gotowania oraz zajęcia kulinarne dla przedszkoli i szkół. Do przedsiębiorstw 

3 E. Płóciennik, Rozwijanie zdolności dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] Poznać – zrozumieć – doświadczyć. 
Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji, red. J. Bonar, A. Buła, Impuls, 
Kraków 2011, s. 191–210. 
4 A. Kozioł-Kozakowska i in., Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym z regionu Krakowa 
z uwzględnieniem charakterystyki socjoekonomicznej, „Probl. Hig. Epidemiol.” 2007, 88 (4), s. 422–427.
5 www.littlechef.pl [9.03.2017].
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skierowana jest propozycja eventów, przyjęć i imprez kulinarnych dla dzieci oraz dziecięce 
kursy gotowania6.

Studio Kulinarne Małe Przyjemności proponuje urozmaiconą ofertę warsztatów kulinar-
nych dla dzieci, dorosłych oraz warsztatów rodzinnych. Dzieci pracują w trzech grupach 
wiekowych: 4–7 lat, 7–12 lat oraz powyżej 12. roku życia. Poziom trudności dostosowany 
jest do wieku, a nazwy grup odzwierciedlają poziom wiedzy kulinarnej ich uczestników: 
„Poznaję, gotuję”, „Próbuję, gotuję” oraz „Potrafię gotować”7. Dodatkowo organizowane 
są urodziny dla dzieci i dorosłych oraz imprezy rodzinne. Studio ma 10 wyposażonych 
stanowisk roboczych. Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wykształceniem i doświad-
czeniem pedagogicznym. Na koniec zajęć dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami wspól-
nie spożywają samodzielnie przygotowane posiłki. Młodzi ludzie powyżej 12. roku życia 
doskonalą umiejętności kulinarne, poznając różne techniki obróbki cieplnej, np. smażenie, 
pieczenie. Rodzinne gotowanie skierowane jest do dzieci wraz z opiekunem. Maluchy 
w trakcie zajęć poznają nowe smaki oraz uczą się używania akcesoriów kuchennych.

Jedną z popularnych szkół gotowania jest CookUp z dwiema siedzibami w Warszawie 
(na Mokotowie i Bielanach) oraz jedną w Poznaniu. W ofercie są warsztaty rodzinne, pod-
czas których dzieci wraz z rodzicami pod kierunkiem nauczyciela przygotowują określone 
potrawy. Przykładowo wśród potraw mącznych są berlińskie podpłomyki z jajkiem i awoka-
do, tortille pszenne z pesto, grillowanym kurczakiem i suszonymi pomidorami. Warsztaty 
skierowano do dzieci w wieku 3–10 lat razem z rodzicami. Przy jednym stanowisku mogą 
pracować maksymalnie trzy osoby8.

Przegląd szkół gotowania prowadzonych w fundacjach

Innym przykładem rozwoju edukacji kulinarnej wśród dzieci i młodzieży jest działalność 
fundacji „Szkoła na widelcu”, założonej w 2012 roku przez Grzegorza Łapanowskiego, 
znanego i cenionego szefa kuchni, twórcę reportaży i programów kulinarnych oraz pro-
wadzącego i jurora w programie Top Chef. Jak sam przyznaje: „Żyję by jeść, gotuję, by 
żyć. I kocham to, co robię”9. Projekt „Szkoła na widelcu” jest inicjatywą „not for profit” i ma 
na celu poprawę jakości odżywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz szerzenie 
świadomości w zakresie zdrowego odżywiania wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli 
i personelu kuchennego10. W ramach współpracy z Food Lab Studio, którego Grzegorz 
Łapanowski jest właścicielem, warsztaty odbywają się w profesjonalnym studio kulinarnym 
posiadającym 50 w pełni wyposażonych stanowisk do gotowania. Projekt pomaga w wy-
mianie wiedzy i doświadczeń między szkołami i przedszkolami biorącymi udział w projekcie 
oraz wszystkimi, którzy są zainteresowani prowadzeniem zajęć edukacyjnych z dziećmi. 
„Chcemy inspirować: dzieci, rodziców, nauczycieli, kucharzy do smakowania, gotowania, 

6 www.kacikkuchcika.pl [09.03.2017].
7 http://www.male-przyjemnosci.pl/strona/o-nas [10.03.2017].
8 www.cookup.pl [09.03.2017].
9 www.grzegorzlapanowski.pl [09.03.2017].
10 www.szkolanawidelcu.pl [09.03.2017].
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cieszenia się jedzeniem. W imię lepszego smaku, zdrowia i samopoczucia” – powiedział 
Grzegorz Łapanowski.

Jedną z pierwszych inicjatyw Grzegorza Łapanowskiego w propagowaniu gotowania 
i zdrowego żywienia była współpraca z fundacją Banku Ochrony Środowiska i realiza-
cja w 2013 roku projektu szkoleniowego „Szkolne smaki – Szkoły Dobrego Żywienia”11. 
Głównym celem tego projektu było pokazanie nowoczesnego systemu żywienia w szkole 
oraz przekazanie wiedzy i narzędzi umożliwiających sprawne i kompetentne wdrożenie 
systemu w szkołach. Do celów pośrednich należało m.in.: przeciwdziałanie nadwadze 
i otyłości wśród dzieci i młodzieży, zaszczepienie zdrowych nawyków żywieniowych w tej 
grupie wiekowej. Projekt cieszył się zainteresowaniem szkół i dzieci. W ramach projektu 
i warsztatów odbyło się 10 spotkań na terenie całego kraju.

W 2016 roku kolejną akcją propagowaną przez fundację „Szkoła na widelcu” był 
projekt edukacyjno-kulinarny realizowany we współpracy z firmą Hortex pt. „Naturalnie, 
gotujemy!”12. Celem projektu było przedstawienie uczestnikom warsztatów zasad prawi-
dłowego żywienia, zagadnienia sezonowości warzyw i owoców oraz pokazanie procesu 
produkcji warzyw i owoców mrożonych oraz ich wartości odżywczej. W ramach projektu 
edukacyjnego odwiedzono pięć szkół podstawowych oraz pięć szkół gastronomicznych. 
Warsztaty poprzedzone były krótkim wykładem prowadzonym przez dietetyka fundacji, 
który zapoznał uczestników z zasadami prawidłowego żywienia, sezonowością produktów 
oraz naturalnymi sposobami przetwarzania żywności. Dalsza część warsztatów miała formę 
praktycznych warsztatów kulinarnych, w ramach których przygotowano potrawy na bazie 
naturalnych i niskoprzetworzonych produktów, łączących świeże warzywa, owoce, orzechy, 
nasiona, nabiał i produkty pełnoziarniste z wybranymi produktami mrożonymi. W ramach 
projektu zrealizowano 20 warsztatów i wyedukowano ponad 600 uczniów. Ponadto szkoły 
podstawowe zostały wyposażone w sprzęt kulinarny niezbędny do kontynuowania działań 
edukacyjnych na podstawie otrzymanych scenariuszy zajęć.

Przegląd zakładów gastronomicznych z warsztatami kulinarnymi 
dla dzieci

Rynek usług gastronomicznych jest atrakcyjny dla dorosłych i dzieci. W warszawskiej 
Trattorii Figga odbywają się warsztaty kulinarne dla najmłodszych. Pod kierunkiem pra-
cowników dzieci przygotowują pizzę. Szkoła gotowania Figga Accademia w maju 2011 
roku zorganizowała warsztaty kulinarne dla dzieci, dla mam była to możliwość odpoczynku 
i relaksu13.

11 www.szkolnesmaki.pl [09.03.2017].
12 www.szkolanawidelcu.pl [09.03.2017].
13 https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/1mop/dzien-matki-w-trattorii-figga/bylo, 9 maja 
2011 [10.03.2017].
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Restauracja Belpasso organizuje urodziny dla dzieci, połączone z warsztatami kuli-
narnymi14. W trakcie imprezy młodzi uczestnicy wraz z szefem kuchni poznają tajemnice 
włoskiej kuchni i samodzielnie przygotowują pizzę. Zajęcia obejmują przygotowanie 
składników, wałkowanie ciasta i wybór dodatków. Przyjęcie urodzinowe jest urozmaicane 
przez zabawy i konkursy o tematyce kulinarnej, prowadzone przez animatorów. Podawany 
jest tort, szampan Piccolo oraz śpiewane Sto lat.

Każde dziecko może zostać szefem kuchni. Dziecięca Akademia Gotowania Blue 
Cactus zapewnia zabawę, podczas której są przygotowywane dania główne, desery 
i przystawki. Dodatkowo przekazywana jest wiedza o zdrowym odżywianiu. Dzieci dostają 
fartuszki do gotowania oraz czapki kucharskie. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymu-
je dyplom oraz receptury gotowych dań w segregatorze. Restauracja Blue Cactus daje 
możliwość połączenia warsztatów kulinarnych z urodzinami15.

W weekendy Der Elefant oraz Pasta i basta skupiają małych miłośników gotowania. 
Restauracja Der Elefant została wyróżniona nagrodą Kids Friendly, anglojęzycznego 
miesięcznika „Warsaw Insider”. W dodatkowej ofercie restauracji jest studio kulinarne 
Warsaw Cooking University. W weekendowych zajęciach gotowania biorą udział dzieci 
z rodzicami16.

Na Ursynowie w restauracji Pasta i basta odbywają się zimowe warsztaty kulinarne dla 
dzieci powyżej 6. roku życia. Zajęcia trwają 60 minut, przygotowywany jest domowy maka-
ron oraz włoska pizza. W tajniki włoskiej kuchni dzieci są wprowadzane przez kucharzy17.

Przegląd telewizyjnych programów kulinarnych dla dzieci

Kolejną odsłoną kulinarnej działalności Grzegorza Łapanowskiego był program tele-
wizyjny Misja stołówka emitowany w stacji Polsat Cafe w 2015 roku. Celem programu 
była poprawa jakości żywienia w placówkach oświatowych oraz analiza systemu żywienia 
zbiorowego. W programie szkolono osoby odpowiedzialne za żywienie dzieci z 10 przed-
szkoli i szkół z całej Polski. Program zrealizowany został w 12 odcinkach. Po wstępnej 
kulinarnej diagnozie przedstawiciele fundacji organizowali spotkanie z rodzicami i lokal-
nymi władzami, zmieniając szkolne menu i realizując warsztaty dla dzieci i ich opiekunów. 

Od 2016 roku w telewizji emitowany jest program z udziałem dzieci. W trakcie Ma-
sterChef Junior z 40 małych kucharzy wybierana jest finałowa 14, która walczy o trofeum 
„MasterChef Junior” oraz nagrodę pieniężną. Jurorami tego programu są: Anna Starmach, 
Michel Moran i Mateusz Gessler18. Mateusz Gessler jest polskim restauratorem, został 
pierwszym szefem pierwszej polskiej edycji kulinarnego reality show Hell’s the Kitchen – 
Piekielna Kuchnia. Anna Starmach w 2010 roku wygrała konkurs „Gotuj o wszystko”, 
organizowany w programie Dzień dobry TVN. Natomiast Michel Moran jest restauratorem 

14 http://belpasso.pl/ [10.03.2017].
15 http://www.bluecactus.pl/dla-rodziny/akademia/ [10.03.2017].
16 http://derelefant.com/restauracja [10.03.2017].
17 http://www.pastaibasta.pl/promocje/809-zimowe-warsztaty-kulinarne [10.03.2017].
18 http://masterchefjunior.tvn.pl/o-programie,192828,n.html [10.03.2017].
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i mistrzem kuchni. Podczas każdego odcinka mali kucharze mają za zadanie wykonać dwa 
zadania kulinarne. Wśród nich można wymienić dania rybne, mięsne, zupy i desery. Na 
dzieci czeka wiele niespodzianek. Program wymaga od nich odnalezienia się w różnych 
warunkach, na przykład podczas gotowania w plenerze.

Przegląd warsztatów gotowania w ramach kampanii 
społecznych

W lutym 2017 roku po raz czternasty odbyły się warsztaty szkoły gotowania dla dzieci 
i młodzieży w ramach „Zimy w mieście” organizowanych pod patronatem kampanii społecz-
nej „Wiem, co jem”, promującej prawidłowe żywienie dzieci w placówkach oświatowych. 
Tematem obecnej edycji było niemarnowanie żywności przez ponowne wykorzystanie 
najczęściej marnowanych produktów i resztek w gospodarstwach domowych. W trakcie 
godzinnych zajęć dzieci pod okiem trenerów samodzielnie przygotowywały potrawy19.

Drugim przykładem jest kampania społeczna „Pora na pomidora, czyli jak tu nie 
kochać polskich warzyw i owoców”. Celem głównym jest uświadomienie dzieciom, mło-
dzieży oraz ich rodzicom znaczenia warzyw i owoców oraz zachęta do ich regularnego 
spożycia. W ramach kampanii prowadzone są wykłady na temat owoców i warzyw i ich 
wykorzystania w codziennej diecie. W kilku miastach w Polsce organizowane są warsztaty 
warzywno-owocowe dla młodzieży, gdzie przez zabawę można poznać tajniki zdrowego 
odżywiania oraz gotowania. Kampania jest prowadzona od 2011 roku i finansowana ze 
środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw20.

Kolejnym przykładem kampanii edukacyjnej jest ogólnopolski projekt edukacyjno-ba-
dawczy, prowadzony od 2015 roku przez Fundację Carrefour we współpracy z ośrodkami 
akademickimi. Działania programu skierowane są na edukację w zakresie kształtowania 
prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci, młodzieży oraz osób powyżej 65. roku ży-
cia. Ważną grupę beneficjentów projektu stanowią osoby w trudnej sytuacji materialnej. 
W ramach programu odbywają się spotkania edukacyjne mające na celu zwiększenie 
świadomości żywieniowej dzieci, młodzieży i osób starszych, nauczenie samodzielnego 
przygotowywania posiłków zgodnie z zaleceniami żywieniowymi, zapoznanie z podsta-
wowymi zasadami prawidłowego postępowania z żywnością i ich umiejętnego przecho-
wywania. Zajęcia edukacyjne podzielone są na bloki: żywieniowo-dietetyczny, sensorycz-
no-konsumpcji i higieniczno-kulinarny21.

19 www.wiemcojem.um.warszawa.pl/aktualnosci/warsztaty-kulinarne-podczas-akcji-zima-w-mie-cie-0, z dnia 
10.02.2017 [09.03.2017].
20 http://www.poranapomidora.com/o-kampanii [13.03.2017].
21 http://abczywienia.pl/o-programie-2/ [13.03.2017].
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Podsumowanie

Wspólne gotowanie i wspólne posiłki to istotny element funkcjonowania rodziny. Dzieci 
od najmłodszych lat wtajemniczane w proces komponowania posiłków odczuwają przy 
tym przyjemność i radość. Tworzenie przyjaznej przestrzeni w kuchni sprzyja rozwojowi 
najmłodszych na różnych płaszczyznach ich życia. Funkcjonowanie na rynku warszawskim 
wielu form edukacji kulinarnej dla dzieci stwarza możliwości przekazania praktycznych 
wiadomości z zakresu gotowania. Istotne jest wzmacnianie poczucia własnej wartości, 
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz doskonalenie zmysłu smaku i węchu. 

Rozszerzenie oferty usług gastronomicznych o zajęcia prowadzone z dziećmi zwiększa 
konkurencyjność przedsiębiorstw w kontekście dodatkowych wartości o charakterze niema-
terialnym. Przewidywać należy dalsze różnicowanie się form edukacyjnych dla dzieci, co 
stanowić będzie cechę charakteryzującą rozwój rynku usług gastronomicznych w Polsce. 
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Streszczenie

Celem niniejszego opracowania było przedstawienie wybranych form edukacji kulinarnej kie-
rowanych do dzieci. Zakresem pracy objęto przegląd szkół kulinarnych dla dzieci, warsztatów 
i kursów gotowania prowadzonych przez fundacje, zakłady gastronomiczne oraz oferowanych 
w ramach telewizyjnych programów kampanii społecznych. Wzrost świadomości współczes-
nego konsumenta dotyczy m.in. obszaru odżywiania się. W związku z tym pojawia się chęć 
samodzielnego gotowania, eksperymentowania z nowymi smakami i wybierania na przykład 
ekologicznych składników. Na warszawskiej mapie gastronomicznej można znaleźć różne formy 
zajęć, warsztatów kulinarnych dla dzieci. 
Dla wytrwałych młodych konsumentów otwierają się szkoły gotowania, gdzie zajęcia prowadzą 
nauczyciele, pracujący w restauracjach, prowadzący działalność gastronomiczną, blogerzy 
kulinarni i autorzy książek. 

Słowa kluczowe: dzieci, potrzeby, formy edukacji kulinarnej, szkoły kulinarne 

Abstract

The aim of this study was to present selected forms of cooling education for children. The range 
was related to the survey of cooking schools for children, cooking classes and cooking work-
shops in foundations, gastronomic enterprises as well as held in TV programmers. The growth of 
modern consumer awareness concerns mainly the area of nutrition. Therefore, appears a need 
of self-cooking, experimenting with new flavors and selecting new components like organic one. 
Warsaw’s gastronomic map is full of various forms of cooking, including lectures and cooking 
classes for children
A persistent one can subscribe to a cooking school, where classes lead teachers, people work-
ing in restaurants, running their own gastronomic services, culinary bloggers and authors of 
cooking books. 

Keywords: children, needs, culinary education forms, culinary schools 
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