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

TOMASZ SMOLARSKI
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

UCZESTNICTWO W REKREACJI ROWEROWEJ MŁODZIEŻY 
LICEALNEJ I JEGO SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA

PARTICIPATION IN BICYCLE RECREATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
AND SOCIAL DETERMINANTS

Wstęp 

Rekreacja jest nieodłączną częścią życia człowieka, a potrzeby rekreacyjne należą 
do grupy najbardziej elementarnych potrzeb warunkujących zdolność prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Dlatego problematyka aktywnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu jest ważnym obszarem badawczym usytuowanym w obrębie nauk o kulturze 
fizycznej, choć bez wątpienia jest to dziedzina bardzo podatna na ujęcia interdyscy-
plinarne.

Wszystkie formy rekreacji ruchowej, podejmowane przez dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe, są niezwykle cenne ze względu na zagrożenia, jakie niesie za sobą hipokineza, 
czyli brak ogólnej aktywności osobniczej. Aktywny wypoczynek sprzyja bowiem utrzy-
maniu dobrej kondycji zdrowotnej, oddala niebezpieczne dla zdrowia konsekwencje 
wynikające z osłabienia odporności organizmu, daje także satysfakcję na płaszczyźnie 
duchowej. Nieustanne przemiany zachodzące w środowisku i warunkach życia współ-
czesnego człowieka powodują także szereg niekorzystnych społecznie objawów. Należą 
do nich między innymi: degradacja środowiska naturalnego, wzrost napięcia emocjo-
nalnego i stresu, a także deficyt czasu wolnego, który skutkuje brakiem możliwości 
uczestnictwa w aktywnym wypoczynku. W obliczu wspomnianych zagrożeń aktywny 
wypoczynek w czasie wolnym postrzegany bywa coraz powszechniej jako antidotum na 
zagrożenia cywilizacyjne i jednocześnie jeden z podstawowych sposobów odnowy sił 
witalnych i zachowania zdrowia. Jest on także miernikiem jakości życia zdefiniowanym 
jako potrzeba wyższego rzędu.
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Jak dowodzą badania różnych ośrodków1, jedną z najbardziej popularnych form ak-
tywności ruchowej podejmowanej samodzielnie jest jazda na rowerze. Dotyczy to osób 
w każdym wieku i obu płci. Istotny jest także aspekt świadomości zdrowotnej – ludzie 
zaczęli dostrzegać korzyści wynikające z uprawiania rekreacji rowerowej.

Wśród rozmaitych form aktywności fizycznej jazda na rowerze uważana jest za „do-
minującą umiejętnością sportową we wszystkich omawianych kategoriach”2, które można 
uprawiać w każdym wieku i w wielu miejscach. Mają one w dużej mierze charakter aerobo-
wy i przez to utrwaliły się w świadomości ludzi jako sporty o charakterze prozdrowotnym. 
Według badań opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2013 r. rekreacja 
rowerowa plasuje się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o preferencje ruchowe Polaków. 
Podobny wynik dały badania nad aktywnością rekreacyjną rodzin przeprowadzone w śro-
dowiskach warszawskim3 i wrocławskim4. Okazało się, że właśnie rodziny wskazują na 
rekreację rowerową jako tak zwany sport dla wszystkich i jednocześnie jeden z najpopu-
larniejszych w rodzinnej rekreacji. Ma ona znaczenie ludyczne, przyjemnościowe, chociaż 
nieobce jest także prozdrowotne traktowanie tego rodzaju aktywności5.

Cel i pytania badawcze, założenia oraz zastosowane metody 
naukowe

Autor określił główny cel artykułu jako zidentyfikowanie społecznych uwarunkowań 
rekreacji rowerowej młodzieży licealnej, ustalenie charakteru i siły oddziaływania tych 
uwarunkowań na zachowania rekreacyjne tej grupy społecznej, z odniesieniem poszuki-
wań badawczych do środowiska miasta Wrocławia. 

Aby osiągnąć postawiony cel, autor sformułował szczegółowe pytania dla badań 
bezpośrednich wybranej grupy społecznej:

1. Jaką ilością czasu wolnego dysponuje młodzież w czasie wakacji?
2. Jakie czynniki społeczno-ekonomiczne mają wpływ na ilość czasu poświęco-

nego rekreacji rowerowej?

1 D. Umiastowska, Miejsce aktywnych form ruchu w czasie wolnym mieszkańców Szczecina, [w:] Studia nad 
czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, 
red. J. Wyrzykowski, Wyd. AWF, Wrocław 2000, s. 24–29 ; E. Gałkowska, Sposoby spędzania czasu wolnego 
przez młodzież z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, [w:] Interdyscyplinarne 
zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku, red. I. Kiełbasiewicz-Drozdow-
ska, M. Marcinkowski, W. Siwiński, WSO im. Stefana Czarnieckiego, Poznań 2000, s. 56–61; R. Bartoszewicz, 
Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej z południowo-zachodniej Polski na tle wybranych ośrodków 
europejskich, seria Studia i Monografie, nr 101, Wyd. AWF, Wrocław 2011, s. 60; K. Zatoń, K. Zatoń, Aktyw-
ność fizyczna a zdrowie, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014, nr 45, 
s. 34–40.
2 Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, 
s. 45.
3 J. Kalecińska, Aktywność rekreacyjna warszawskich rodzin usportowionych, „Wychowanie Fizyczne i Zdro-
wotne” 2003, nr 1.
4 T. Smolarski, Istotne uwarunkowania rekreacji rowerowej w opinii młodzieży licealnej we Wrocławiu, [w:] Teoria 
i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, red. W. Siwiński, B. Pluta, Bogucki Wyd. Naukowe, 
Poznań 2012, s. 88–98.
5 Ibidem, s. 32.
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3. Jakimi motywami kieruje się młodzież przy wyborze tej formy rekreacji?
4. Jakie czynniki skłoniły ją do uprawiania rekreacji rowerowej?
5. Jaka jest rola oraz wpływ rodziny i środowiska społecznego na intensywność 

uprawiania rekreacji rowerowej?
Założenia metodyczne badań nad uwarunkowaniami rekreacji rowerowej młodzieży 

autor oparł na metodzie sondażu diagnostycznego. W ramach zgromadzenia i uporządko-
wania obszernego materiału badawczego autor wykorzystał wybrane techniki badawcze 
oraz narzędzia. Badania sondażowe zostały zrealizowane następującymi technikami 
badań: badaniem ankietowym, wywiadem oraz obserwacją bezpośrednią.

W ujęciu merytorycznym obszarem badań wykonywanych przez autora są uwa-
runkowania rekreacji rowerowej wybranej grupy społecznej, jaką jest młodzież. Punktem 
wyjścia musiało więc być zidentyfikowanie możliwych uwarunkowań, które następnie 
zostały poddane głębszym badaniom. Na podstawie dokonanej analizy i wyników badań 
własnych autor dokonał klasyfikacji uwarunkowań społecznych wpływających na upra-
wianie rekreacji rowerowej, która obejmuje następujące czynniki (ryc. 1):
 – stan infrastruktury rowerowej;
 – lokalna polityka rowerowa;
 – czas wolny;
 – czynniki przestrzenne (walory i atrakcje turystyczne, położenie miejscowości);
 – czynniki społeczno-ekonomiczne uprawiających rekreację rowerową;
 – czynniki formalno-prawne (akty prawne);
 – sprzęt rowerowy.

Rycina 1. Klasyfikacja uwarunkowań społecznych mających wpływ na rekreację rowerową
Źródło: opracowanie własne.

 

 

 

 

REKREACJA 
ROWEROWA

stan 
infrastruktury 

rowerowej

lokalna 
polityka 

rowerowa

czas wolny

czynniki 
przestrzenne czynniki 

społeczno-
-ekonomiczne

czynniki 
formalno -
-prawne

sprzęt 
rowerowy

0

50

100

150

200

250

LO nr 9 LO nr 7 LO nr 2 LO nr 14

52%
46%

2%

18

17

17.5



Tomasz Smolarski10

W ujęciu przestrzennym za obszar badawczy autor przyjął Wrocław, będący miastem 
sprzyjającym uprawianiu rekreacji rowerowej – łagodny klimat, nizinne ukształtowanie 
terenu i dobrze rozplanowany układ urbanistyczny. Wrocław należy także do grupy naja-
trakcyjniejszych pod względem turystyczno-krajoznawczym ośrodków urbanistycznych 
w Polsce. Wydaje się zatem, że jest pod tym względem miastem modelowym, a przez to 
może dać pełniejszy obraz potrzebny do ustalenia rzeczywistych uwarunkowań dla upra-
wiania rekreacji rowerowej. Decydują o tym struktura przestrzenna miasta, jego położenie 
w dolinie Odry, walory środowiska naturalnego z dużą ilością terenów zielonych, a także 
ich rozległość. Właśnie środowisko przyrodnicze, jego przemiany wpływają na kształt życia 
społecznego, oddziałują na formy i kierunki aktywności społecznej.

Aktualnie Wrocław posiada sieć ponad 214 km dróg rowerowych, z czego 16 km bieg nie 
przez parki i 15 przez wały przeciwpowodziowe. System w dalszym ciągu nie jest komplet-
ny, jednakże w ostatnich latach obserwujemy szybszy rozwój siatki ścieżek rowerowych. 
Docelowo przewiduje się połączenie wszystkich ważnych celów podróży spójną siecią. 
Większość dróg rowerowych przebiega poza terenami śródmiejskimi, natomiast w centrum 
miasta przeważająca część ulic pozbawiona jest infrastruktury rowerowej6.

Wrocław dzięki swojemu położeniu w pradolinie Odry jest bardzo ciekawym krajobra-
zowo terenem do uprawiania wszelkiego rodzaju rekreacji, w tym rekreacji rowerowej. 
Miasto posiada istotne walory wypoczynkowe i krajoznawcze, w skład których wchodzą:
 – duże połacie terenów zielonych – lasy, ogrody działkowe, parki, skwery, zieleń osie-

dlowa i parki leśne;
 – wspomniana już Odra wraz z dopływami i terenami nadrzecznymi.

Zieleń stanowi wielkie bogactwo miasta i sprzyja aktywnemu wypoczynkowi jego miesz-
kańców. W obrębie Wrocławia mamy 26 parków, które zlokalizowane są we wszystkich 
dzielnicach miasta. Do największych zaliczamy: Szczytnicki, Zachodni, Grabiszyński, 
Wschodni, Skowroni, Południowy, Leśnicki i Popowicki. Część tras rowerowych poprowa-
dzona została alejami parkowymi, skomunikowano w ten sposób ze sobą tereny zielone. 
Z pewnością takie położenie Wrocławia sprzyja rozwojowi infrastruktury rowerowej i stano-
wi zachętę do uprawiania sportu. Jak wykazują badania, drugą pod względem popularności 
formą rekreacji ruchowej są przejażdżki rowerowe, często rodzinne. Dotyczy to zarówno 
wypoczynku codziennego, jak i weekendowego. Duży potencjał do wykorzystania oferują 
tereny nadodrzańskie, parki i tereny leśne7.

Jak już wcześniej wspomniano, osią miasta jest rzeka Odra, której brzegi z wałami 
doskonale nadają się do uprawiania rekreacji rowerowej. Obecnie przez Wrocław prze-
biegają dwa oznakowane szlaki ponadregionalne, z czego jeden międzynarodowy:
 – EuroVelo 9 (zwany też Szlakiem Bursztynowym) – biegnący od Gdańska do Puli 

w Chorwacji;
 – Szlak Odry – 313-kilometrowa trasa wzdłuż rzeki.

6 Polityka rowerowa Wrocławia, załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z 14 października 2010 r.
7 Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i kierunki rozwoju, red. J. Wyrzykowski, seria Studia i Monografie, nr 73, 
AWF, Wrocław 2004.
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Szlaki te tworzą szkielet dla tras rekreacyjnych w mieście – Wrocławskiej Magistrali 
Rowerowej. Dodatkowo organizacja Rowerowy Wrocław zaproponowała następujące 
trasy do rekreacji na rowerze we Wrocławiu:
 – Trasa Twierdzy Wrocław (57 km),
 – Pętla Odrzańska (28 km),
 – Pętla Wielkiej Wyspy (13 km),
 – Trasa Parkowa (32 km),
 – Pętla Staromiejska (8 km),
 – Od gotyku do modernizmu – na prawym brzegu Odry (15 km).

Wszystkie powyższe trasy nie są oznakowane w terenie. Zostały one opracowane 
i opisane, ponadto do każdej załączona jest mapka. Być może w przyszłości część z nich 
zostanie oznakowana.

Badana grupa

Badana zbiorowość to uczniowie klas drugich wybranych czterech publicznych liceów 
ogólnokształcących we Wrocławiu (ryc. 2). Badaniami objęto 798 osób w wieku 17–18 lat, 
obojga płci, wybranych celowo spośród populacji generalnej młodzieży licealnej we Wro-
cławiu. Wielkość próby oraz zastosowane metody badawcze pozwalają stwierdzić, że 
przedstawione wyniki badań są reprezentatywne dla zbiorowości generalnej, czyli uczniów 
klas drugich wrocławskich liceów.

Rycina 2. Liczba badanych uczniów w poszczególnych szkołach
Źródło: badanie ankietowe własne.

Dokonując wyboru, brano pod uwagę:
 – równomierne rozmieszczenie szkół na obszarze zabudowanym miasta. Zróżnicowania 

przestrzennego dokonano na podstawie analizy w układzie byłych dzielnic oraz osiedli;
 – historyczne dziedzictwo sieci szkolnej na obszarze miasta. Stosunkowo duża liczba 

liceów występuje w centralnej części miasta oraz na południe od niej, natomiast 
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znaczny niedobór szkół tego typu występuje w okolicy wielkich osiedli mieszkaniowych 
w zachodniej i północnej części miasta;

 – dostępność do szkół. Centralnie położona szkoła (IX LO), stosunkowo blisko dworca 
kolejowego i autobusowego, z dobrą dostępnością komunikacyjną ma bardzo dużą 
przewagę nad szkołami położonymi peryferyjnie;

 – elitarny charakter szkoły pełniącej funkcje ponadregionalne (XIV LO), z dość wysokim 
odsetkiem uczniów zamiejscowych, szkoła posiadająca internat;

 – strukturę wielkościową, z powodów ekonomicznych i organizacyjnych większe szkoły 
mają lepsze możliwości rozwojowe;

 – szkoły samodzielne, duże (II LO, VII LO) które w większości tworzą tradycyjne, stare 
publiczne licea ogólnokształcące.
Wybrane szkoły posiadały dobre warunki kształcenia młodzieży, nowoczesną bazę 

dydaktyczną, a także, jak podkreślali uczniowie, wysoki poziom nauczania, szczegól-
nie w klasach profilowanych, oraz dobrą atmosferę do nauki. Obiektywnym wyznaczni-
kiem poziomu nauczania są: odsetek maturzystów kontynuujących naukę w uczelniach 
wyższych, wysokie miejsca zajmowane przez uczniów w olimpiadach przedmiotowych, 
liczba stypendystów MEN, osiągnięcia artystyczne i sportowe. Niebagatelne znaczenie, 
poszerzające proces dydaktyczny, ma też bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, m.in. koła 
zainteresowań, zespoły teatralne, muzyczne i taneczne oraz liczne zajęcia sportowe.

Jak dowodzą badania8, młodzież w wieku licealnym stanowi najliczniejszą grupę 
uprawiającą rekreację rowerową. Do charakterystycznych cech osób z tej grupy należą:
 – samodzielne podejmowanie decyzji związanych z własną aktywnością;
 – interesujący moment w życiu człowieka;
 – duże obciążenie obowiązkami szkolnymi, domowymi;
 – coraz większy stres wynikający z presji środowiska;
 – ograniczona ilość czasu wolnego;
 – intensywny rozwój psychiczny i fizyczny;
 – wkraczanie w dorosłość;
 – kształtowanie się stylu życia.

Niewątpliwie młodzież szkolna jest jedną z kluczowych grup rekreacji rowerowej.
W populacji osób w wieku 16–18 lat (wiek odpowiadający licealnemu poziomowi 

nauczania) 43,8% młodzieży kształciło się w liceach ogólnokształcących. Średnia wieku 
badanych w klasach drugich nieznacznie przekraczała 17 lat i 6 miesięcy (ryc. 3).

8 Uczestnictwo Polaków w sporcie…, op. cit.; K. Makara, R. Kaczmarek, K. Piotrowski, Dydaktyczna i wycho-
wawcza rola turystyki rowerowej w szkole na przykładzie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli, [w:] 
Turystyka rowerowa w Zjednoczonej Europie, red. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 
2012, s. 369–378; P. Oleśniewicz, K. Widawski, Turystyka edukacyjna w kontekście turystyki szkolnej, UW, Wro-
cław 2013.
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Rycina 3. Struktura badanych respondentów ze względu na wiek
Źródło: badanie ankietowe własne.

Analiza zebranego materiału badawczego pozwala stwierdzić, że ponad połowę re-
spondentów stanowiły dziewczęta (56%). Proporcje te przedstawia (ryc. 4). Stwierdzony 
fakt nieznacznej dominacji kobiet w liceach obserwujemy w skali kraju, gdzie podobnie jak 
w poprzednich latach do szkół tych uczęszczało więcej dziewcząt niż chłopców – 55,4%.

Rycina 4. Struktura badanych respondentów ze względu na płeć
Źródło: badanie ankietowe własne.

Kolejnym ważnym czynnikiem demograficznym uwzględnionym w analizie materia-
łu badawczego jest miejsce zamieszkania. Ankietowani w zdecydowanej większości 
(518 uczniów – 65%) podawali jako miejsce stałego zamieszkania Wrocław (ryc. 5). 
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Pozostali wskazali aż 141 miejscowości z 12 powiatów. Analiza miejsc zamieszkania 
respondentów potwierdziła, że zdecydowana większość ankietowanych spoza Wrocławia 
zamieszkuje powiat wrocławski, czyli strefę podmiejską stanowiącą najbliższe otoczenie 
miasta od strony południowej i wschodniej.

Rycina 5. Miejsce stałego zamieszkania badanych
Źródło: badanie ankietowe własne.

Charakterystyka głównych wyników badań empirycznych

Na podstawie analizy wyników badań można stwierdzić, że podczas ostatnich wakacji 
młodzież dysponowała przynajmniej 14 dniami wolnymi – ponad 86% wskazań. W tym 
okresie równocześnie ponad 41% badanych przeznaczyło tydzień na rekreację rowerową, 
a co piąty badany – 2 tygodnie (ryc. 6).

Rycina 6. Liczba wolnych dni podczas ostatnich wakacji
Źródło: badanie ankietowe własne.
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Wydaje się oczywiste, że przy tak obszernych zasobach czasu wolnego w dniach na-
uki szkolnej, w dniach wolnych od nauki (weekendowych) oraz w okresie wakacji można 
oczekiwać wyższego stopnia wykorzystania tego czasu na zajęcia rekreacyjne, w tym 
przypadku na rekreację rowerową.

Rycina 7. Liczba dni przeznaczonych na rekreację rowerową podczas wakacji
Źródło: badanie ankietowe własne.

Jednym z kluczowych czynników decydującm o aktywności turystycznej i rekreacyjnej 
jest dochód. Jak uważa A. Panasiuk: „Im wyższy jest poziom dochodów, tym większa jest 
skłonność do nabywania dóbr i usług turystycznych, dlatego też kraje o najwyższym poziomie 
stopy życiowej są głównymi państwami wysyłającymi turystów”9. Również W. Alejziak stwier-
dza, że: „Istotnym czynnikiem determinującym aktywność turystyczną jest status materialny10.

Rycina 8. Stan materialny gospodarstwa domowego
Źródło: badanie ankietowe własne

9 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2007, s. 93.
10 W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, seria Studia i Monografie, nr 56, 
AWF, Kraków 2009, s. 503.
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Dlatego też do istotnych informacji, jakie uzyskano w toku prowadzonych badań 
z pewnością należy zaliczyć stan materialny gospodarstwa domowego. Najliczniejszą 
grupę, ponad 52%, stanowiły osoby określające stan gospodarstwa jako dobry i w 37% 
jako bardzo dobry. Tylko w przypadku 10% wskazań ankietowani uznali stan materialny 
rodziny jako dostateczny. Nieznaczny procent badanych (2%) uważa ten stan za zły (ryc. 8).

Obserwuje się wysoki odsetek gospodarstw domowych posiadających sprzęt sporto-
wo-turystyczny. We wszystkich typach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych 
do najczęściej spotykanego sprzętu należy rower. W badanej grupie posiadanie roweru 
deklaruje 90% mieszkańców gospodarstw domowych (ryc. 9).

Rycina 9. Posiadanie własnego roweru
Źródło: badanie ankietowe własne.

Osoby rekreacyjnie uprawiające jazdę na rowerze dążą do realizacji różnorodnych 
celów. Celem podstawowym jest doskonalenie kondycji fizycznej. Systematyczna jazda 
na rowerze wpływa na wzrost sprawności wszystkich układów i narządów, a w szcze-
gólności mięśniowego, krążeniowego i oddechowego. Ważnym celem osiąganym przez 
tego typu zajęcia rekreacyjne jest uzyskanie poczucia pewności siebie, niezależności, 
przyjemności. W badanej grupie spośród ogółu respondentów na pytanie o uprawianie 
rekreacji rowerowej aż 69% odpowiedziało twierdząco (ryc. 10).
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Rycina 10. Uprawianie rekreacji rowerowej
Źródło: badanie ankietowe własne.

Według znawców przedmiotu jednym z czynników rozbudzania zainteresowań aktyw-
nością ruchową człowieka może być przykład rodziców, ich wspólny udział. Duży autorytet 
matki i ojca w okresie dzieciństwa i młodości ułatwia osiąganie pozytywnych efektów w za-
kresie szeroko rozumianego wychowania w obszarze kultury fizycznej. Z analizy literatury 
wynika, że spośród wielu czynników i procesów oddziałujących na tworzenie się stosunku 
człowieka do aktywności fizycznej szczególnie istotny wpływ ma rodzina11. Potwierdzają 
to wyniki przeprowadzonych badań. Jednym z podstawowych pytań skierowanych w kwe-
stionariuszu do respondentów było pytanie: „Co skłoniło cię do jeżdżenia na rowerze?”. 
W przypadku 17% badanych właśnie wzorce rodzinne były czynnikiem wpływającym na 
uczestnictwo w rekreacji rowerowej. Niebagatelne znaczenie mają także popularność tej 
formy rekreacji oraz dostęp do sprzętu (odpowiednio 13% i 17% wskazań). Mimo młodego 
wieku badanych w 17% przypadków o wyborze decydowało poprawienie stanu zdrowia. 
Wśród czynników rozbudzających zainteresowania rekreacją rowerową wyróżnić należy 
także ciekawość związaną z jej uprawianiem (13%) i chęć zmiany stylu życia (10%). Do 
skutecznych, naturalnych sposobów socjalizacji do uczestnictwa trzeba zaliczyć także 
wpływ znajomych – 9% wskazań (ryc. 11).

11 V. Cleland et al., A Longitudinal Study of the Family Physical Activity Environment and Physical Activity Among 
Youth, „American Journal of Health Promotion” 2011, nr 25 (3), s. 159–167.
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Rycina 11. Czynniki skłaniające do jazdy na rowerze (możliwość udzielenia maks. 3 odpowiedzi)
Źródło: badanie ankietowe własne. 

Niezbędnym uwarunkowaniem uprawiania przez człowieka aktywności ruchowej jest 
motywacja. Według znawców przedmiotu podstawowym motywem powinna być poprawa 
zdrowia i/lub sprawności i wydolności fizycznej12.

Założenia te w większości potwierdziły uzyskane wyniki badań własnych. W związku 
z tym zapytano ankietowanych o przyczyny rozpoczęcia uprawiania rekreacji rowerowej. 
Mieli oni możliwość wyboru najwyżej trzech bodźców, które uznają za najistotniejsze 
(ryc. 12). Do najważniejszych motywów uczestnictwa w rekreacji rowerowej należą: moż-
liwość poprawy samopoczucia (26%), stanu zdrowia (23%), a także możliwość poprawy 
wyglądu tj. zachowania właściwej sylwetki (19%).

Rycina 12. Motywy podejmowania rekreacyjnej jazdy rowerem (możliwość udzielenia maks. 
3 odpowiedzi)
Źródło: badanie ankietowe własne.

12 J. Drabik, Promocja aktywności fizycznej (wprowadzenie do problematyki), cz. 3, Wyd. AWF, Gdańsk 1997, s. 50.
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W podejmowaniu przez młodych ludzi różnych form rekreacji znaczenie ma postępowa-
nie innych, ważnych w ich życiu osób. Najczęściej to właśnie rodzice namówili badanych 
do uprawiania rekreacji rowerowej. Na pytanie: „Z kim uprawiasz rekreację rowerową?” 
znaczna część ankietowanych, niespełna 50%, odpowiadała, że kontynuuje przygodę 
z rowerem za namową znajomych. W dalszym ciągu duże znaczenie ma towarzystwo 
rodziców – 21% – i rodzeństwa – 19% (ryc. 13).

Rycina 13. Osoby towarzyszące podczas uprawiania rekreacji rowerowej
Źródło: badanie ankietowe własne.

Kolejne pytanie dotyczyło ewentualnych barier uniemożliwiających uprawianie rekreacji 
rowerowej. W przypadku czynników ograniczających udział badanej młodzieży w rekre-
acji rowerowej bez względu na płeć największym utrudnieniem w opinii prawie połowy 
(48%) respondentów jest brak wolnego czasu związany z nauką. Istotną przeszkodą jest 
także brak dróg rowerowych (26%). Stosunkowo mało ważną barierą w uczestnictwie są 
względy finansowe, tylko 10% badanych wskazało na wysokie ceny sprzętu oraz brak 
organizowanych imprez (ryc. 14).

Rycina 14. Bariery ograniczające udział w rekreacji rowerowej
Źródło: badanie ankietowe własne.
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Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych można sformułować następujące 
ustalenia:

1. Badaniami objęto młodzież licealną w wieku 17–18 lat z niewielką przewagą 
kobiet (56%), w 65% pochodzącą z Wrocławia, dużego miasta powyżej 500 tys. 
mieszkańców. Jest to grupa osób wkraczająca w dorosłość, ale jednocześnie 
wciąż poddana dużemu oddziaływaniu rodziny. Istotny bowiem wydaje się 
wpływ wychowania na uprawianie rekreacji.

2. Wysoki poziom uczestnictwa w rekreacji rowerowej cechuje 69% badanej po-
pulacji. Są to na ogół jednostki nie tylko chętnie i często poświęcające wolne 
chwile na jazdę na rowerze, lecz także emocjonalnie z nią związane. 

3. Rekreacja rowerowa, podobnie jak inne formy aktywności, realizowana jest tak-
że podczas wakacji. Zdecydowana większość uczniów (80%) deklaruje, że na 
rekreację rowerową poświęca powyżej 2 tygodni wakacyjnego czasu wolnego. 
Na stosunkowo wysoki odsetek uprawiających jazdę na rowerze niebagatelne 
znaczenie ma popularność tej formy rekreacji oraz dostęp do sprzętu.

4. Obserwuje się wysoki odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w sprzęt 
sportowo-turystyczny. We wszystkich ich społeczno-ekonomicznych typach do 
najczęściej spotykanego sprzętu należy rower, jego posiadanie deklaruje 90% 
badanych, w tym 58% ma tzw. rower górski (MTB). Należy zwrócić uwagę, że 
występuje wiele różnych rodzajów rowerów, natomiast Polska wyróżnia się na 
tle europejskim pod względem bardzo wysokiej liczby posiadanych rowerów 
górskich. Jednak w ostatnim okresie zauważyć można coraz większą liczbę 
tzw. rowerów miejskich i retro wynikającą z mody na uprawianie rekreacji 
rowerowej, a także ze swoistego stylu życia w dużym mieście.

5. W podejmowaniu przez młodych ludzi różnych form rekreacji znaczenie ma 
postępowanie innych, ważnych w ich życiu osób. Najczęściej to właśnie ro-
dzice namówili badanych do uprawiania rekreacji rowerowej. Znaczna część 
ankietowanych odpowiadała, że rozpoczęła przygodę z rowerem za namową 
znajomych. Rodzice oraz znajomi często są przykładem i źródłem inspiracji dla 
dzieci i młodzieży, dlatego też bardzo ważna jest ich świadomość pozytywnego 
wpływu ruchu na organizm ludzki i ich postawa wobec aktywności ruchowej.

6. Niezbędnym uwarunkowaniem uprawiania aktywności ruchowej jest motywacja. 
W odniesieniu do rekreacji i turystyki rowerowej motywy są wypadkową wielu 
czynników, zwłaszcza osobowościowych, społecznych, ekonomicznych. Jak 
wynika z przeprowadzonych badań – do najważniejszych motywów uczestnictwa 
w rekreacji rowerowej należą: możliwość poprawy samopoczucia (27%), stanu 
zdrowia (24%), a także możliwość poprawy wyglądu, tj. zachowania właściwej 
sylwetki (18%). Uczniów charakteryzuje zatem stosunkowo wysoki poziom świa-
domości zdrowotnej oraz rzeczywistych potrzeb uprawiania rekreacji rowerowej.
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7. Badani najczęściej preferują jazdę na rowerze w gronie znajomych (49%) 
lub rodziny, a także realizują ją samodzielnie, stosunkowo rzadko korzystają 
z oferty klubów czy imprez zorganizowanych. Brak zainteresowania młodzieży 
rekreacją instytucjonalną jest trendem ostatnich lat zauważalnym także w przy-
padku innych form aktywności ruchowej. W przypadku imprez zorganizowanych 
uczniowie zwracali uwagę m.in. na słabą ich promocję i nikłe upowszechnienie.

8. Do głównych czynników ograniczających uczestnictwo w rekreacji rowerowej, 
w przypadku prawie połowy badanych (48%), należy przede wszystkim brak 
wolnego czasu związany z koniecznością nauki. Istotną przeszkodą, dla ponad 
¼ badanych (26%) ,jest także niedostateczna sieć dróg rowerowych.

Na podstawie analizy wniosków z przeprowadzonych badań bezpośrednich otrzymano 
obraz młodzieży licealnej uprawiającej rekreację rowerową. Na postawę badanej młodzie-
ży wobec rekreacji rowerowej niewątpliwie wpływa wiele czynników, które oddziałują na 
jednostkę w ciągu całego życia. Należą do nich przedstawione w artykule uwarunkowania. 
Na każdą z tych grup uwarunkowań składa się wiele czynników różnie wpływających na 
poszczególnych uczniów. Ich poznanie może pomóc w aktywizacji badanej grupy młodzie-
ży, a także przyczynić się do planowania i programowania rekreacji i turystyki rowerowej 
we Wrocławiu i okolicy. Większość badanych docenia pozytywne wartości płynące z upra-
wiania tej formy aktywności. Istotny jest fakt, iż badani dostrzegają, że jazda na rowerze 
poprawia ich kondycję i sprawność fizyczną, czyli bezpośrednio wpływa na ich zdrowie.

Realizacja badań nad uwarunkowaniami uprawiania rekreacji rowerowej młodzieży 
spełni także funkcję informacyjną dla instytucji wrocławskich zajmujących się opracowy-
waniem programów w zakresie organizacji aktywności rekreacyjnej mieszkańców miasta 
i terenów podmiejskich. Obszar badań, ich tematyka i reprezentatywność pozwoliły na 
sformułowanie wniosków opisujących omawiane zjawisko. Uzyskane wyniki mogą zatem 
stać się punktem odniesienia dla podobnych badań w innych większych miastach Polski.
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Streszczenie

Głównym celem badań naukowych było zidentyfikowanie społecznych uwarunkowań rekreacji 
rowerowej młodzieży licealnej z odniesieniem poszukiwań badawczych do środowiska miasta 
Wrocławia. 
Autor wykonał rozległe studia literaturowe, następnie w wyniku dyskusji naukowych i własnej 
refleksji ustalił, że istnieje kilka grup uwarunkowań rekreacji rowerowej. Stwierdza też, że uczest-
nictwo młodzieży w rekreacji rowerowej jest w znacznym stopniu zróżnicowane i zależy od: ilości 
posiadanego czasu wolnego, czynników społeczno-ekonomicznych, przestrzennych (środowi-
skowych) oraz innych uwarunkowań.
Ponadto infrastruktura, taka jak obiekty, urządzenia, drogi, również ma istotny wpływ na inten-
sywność uprawiania różnych form rekreacji rowerowej.

Abstract

The main research aim was to identify the social determinants of bicycle recreation of high school 
students, with reference to city environment of Wrocław. The author has carried out extensive 
desk research and discussed his ideas with colleagues. As a result, several groups of determi-
nants of bicycle recreation have been set. The author finds that the participation of high school 
students in bicycle recreation is largely determined by the amount of free time, socioeconomic, 
spatial (environmental) and other factors. Furthermore, the author observes that the cycling 
infrastructure, such as bicycle roads and facilities, also has a considerable influence on the 
intensity of pursuing various forms of bicycle recreation. 
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PAINTBALL JAKO JEDNA Z FORM TURYSTYKI PRZYGODOWEJ

PAINTBALL AS ONE OF THE TYPES OF ADVENTURE TOURISM

Wprowadzenie

Procesy urbanizacyjne zachodzące w świecie, ale także i w Polsce, od dziesięcioleci 
przyczyniały się i nadal przyczyniają do stopniowej alienacji człowieka od przyrody. Reak-
cją na te zjawiska jest poszukiwanie przez najmłodsze pokolenia różnych form aktywności 
rekreacyjnej w środowisku naturalnym w miejscach jeszcze niezmienionych1. Jedną z form 
takiej aktywności jest turystyka przygodowa, dość szybko rozwijająca się w środowisku ludzi 
młodych, mimo że stosunkowo niedawno, w porównaniu z Zachodem, dotarła ona do Polski.

Przygoda od zawsze towarzyszyła człowiekowi w jego codziennym funkcjonowaniu, 
w obcowaniu z naturalnym, często dzikim środowiskiem, które dawało mu możliwość 
przetrwania w ciągłym zagrożeniu zdrowia i życia. Rozwój cywilizacyjny i występujący 
nadmiar czasu wolnego, będący następstwem komputeryzacji i automatyzacji naszego 
życia, sprawiły, że człowiek coraz częściej stara się przeznaczać nadmiar wolnego cza-
su na efektywny wypoczynek, łączący w sobie elementy odprężenia z różnymi formami 
aktywności fizycznej i umysłowej. Człowiek obecnie najczęściej sam poszukuje wyzwań, 
jakie niesie dzikość przyrody, w sytuacji kiedy nie chodzi już o przetrwanie, a raczej za-
bawę, chęć sprawdzenia się i przeżycia emocji. Taką szansę stwarza właśnie turystyka 
przygodowa i jedna z najnowszych jej form – paintball. Celem artykułu jest przybliżenie 
okoliczności powstawania i kształtowania się paintballu, jego odmian oraz roli jaką odgrywa 
we współczesnej turystyce przygodowej w Polsce. W artykule dokonano podziału paint-
ballu na różne jego formy i z tym związane ligi gier: amatorskie i zawodowe i określono 
też miejsce drużyn polskich na tle drużyn europejskich.

Turystyka przygodowa

„Zakładamy, że miejscem realizacji dowolnego rodzaju działalności o charakterze 
przygodowym jest plener, rozumiany jako pewien fragment środowiska przyrody, której 

1 W. Mynarski, W. Sonelski, Rekreacja przygodowa jako czynnik innowacyjności krajowego produktu turystycz-
nego, „Acta Scientiarum Polonorum” 2010, seria Oeconomia, nr 9 (4), s. 323–324.
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aktualny stan można uznać za dostatecznie bliski naturalnemu (inaczej pierwotnemu, tzn. 
dotychczas nieprzekształconemu przez człowieka)”2 – piszą W. Mynarski i W. Sonelski. 
Zatem w plenerze może być również realizowana dowolna forma rekreacji przygodowej, 
ale i każda forma turystyki. Wszak ta ostatnia musi być realizowana nie tylko w plenerze, 
lecz także poza miejscem stałego zamieszkania, wiąże się przecież z eksploracją. 

Wobec tego, czym różni się turystyka przygodowa od rekreacji przygodowej, kiedy 
obie formy uprawiane są w plenerze? Według M. Nowackiego w „imprezach turystycznych 
klient płaci touroperatorowi, który organizuje dla niego wyprawę. W przypadku rekreacji, 
to konkretna osoba (tzw. rekreant) sama organizuje sobie wyprawę we własnym zakre-
sie”3. Tu przypomnijmy, że zgodnie z definicją UNWTO turystyka to forma aktywności 
podejmowana na wyjazdach, połączona co najmniej z jednym noclegiem. Jednak w tym 
miejscu pojawia się następny problem, jako że coraz więcej wyjazdów „za przygodą” 
zajmuje zaledwie jeden dzień. Dlatego trudno tutaj nie zgodzić się z M. Durydiwką4, że 
pojęcie „turystyka przygodowa” ma charakter subiektywny, a ten subiektywizm uniemoż-
liwia precyzyjne jego zdefiniowanie.

Turystyka przygodowa, związana z mniejszym czy większym wysiłkiem fizycznym, 
to – mimo wszystko – obecnie jedna z popularniejszych form turystyki. Jej istotę stanowi 
czynny wypoczynek na wolnym powietrzu, najczęściej w miejscach odludnych, egzo-
tycznych i dzikich. Zatem jest to turystyka nastawiona na aktywność w środowisku przy-
rodniczym, oparta na kontakcie z przyrodą, związana z wyzwaniami fizycznymi, a przy 
tym zawierająca w sobie elementy edukacyjne. Może ona przyjmować także różnorodne 
formy i rozmiary. Znawcy przedmiotu wyszczególniają trzy podstawowe typy turystyki 
przygodowej: turystkę o małej skali i niewielkim zasięgu z wieloma elementami ekotu-
rystyki; turystykę o średniej skali, ale bardziej sportowym zabarwieniu, np. rafting czy 
kajakarstwo; turystykę o dużej skali i dużym zasięgu, posiadającą nawet drobne cechy 
turystyki masowej, np. safari5. W związku z tym wyznacznikiem turystyki przygodowej nie 
jest jej forma czy skala, ale elementy emocjonalne. 

Najważniejszą rolę przy wyróżnianiu turystyki przygodowej odgrywają elementy emo-
cjonalne, przygoda bowiem – to coś niecodziennego, niezwykłego, coś, co nie zdarza 
się często. Tym czymś mogą być wydarzenia związane z niebezpieczeństwem i ryzy-
kiem – bądź też z ryzykownymi przedsięwzięciami czy wyczynami. Turystykę przygodową 
utożsamia się z bardzo głębokimi przeżyciami nie tylko emocjonalnymi i duchowymi, lecz 
także intelektualnymi. W tej sytuacji atrakcję może stanowić choćby gęsty las lub jezioro, 
dają one bowiem człowiekowi wrażenie odkrywania czegoś nowego6. Jednak odkrywanie 
i sama przygoda wiążą się w zasadniczy sposób z eksploracją, chęcią zdobycia i po-

2 Ibidem, s. 325. 
3 M. Nowacki, Czym jest turystyka przygodowa?, [w:] Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i ho-
telarsko-żywieniowych w świetle badań, red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wyd. WSHiG, Poznań 
2011, s. 281–290.
4 M. Durydiwka, Turystyka przygodowa, „Prace i Studia Geograficzne” 2003, t. 32, s. 162.
5 Ibidem, s. 160. 
6 Ibidem, s. 161.
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szerzenia wiedzy, co stanowi podstawę turystyki przygodowej. Odkrywanie zaś dalekich 
i nieznanych miejsc w celu ich poznania i zbadania oraz poszerzenia wiedzy naukowej 
stanowi z kolei istotny motyw turystyki przygodowej.

Poziom ryzyka ma wpływ na podział turystyki przygodowej na „twardą” i „miękką”. Ta 
pierwsza uprawiana jest, kiedy występuje wysoki stopień ryzyka, natomiast druga, gdy 
przeżycie przygody wiąże się z niewielkim stopniem ryzyka7. W sumie można stwierdzić, 
że pojęcie turystyki przygodowej ma subiektywny charakter, dla jednych bowiem przygodą 
będą wędrówki, dla innych z kolei obserwacja dzikiej przyrody w parkach, a dla jeszcze 
innych skoki na bungee czy rafting na rwących wodach Alaski. Mimo wszystko turystykę 
przygodową spośród innych rodzajów turystyki wyróżniają: ryzyko w doznaniach tury-
stycznych, podwyższony poziom wysiłku fizycznego oraz posiadanie ściśle określonych, 
wysokich umiejętności8. Jednak, jak już wcześniej wspomniano, subiektywizm turystyki 
przygodowej znacznie utrudnia precyzyjne zdefiniowanie tego pojęcia. Mimo to w literaturze 
przedmiotu wyróżnia się wiele form turystyki przygodowej, z których można dość wyraźnie 
wyodrębnić sześć podstawowych form. Są to: obserwacja przyrody, obserwacja dzikiej 
przyrody (wyprawy ornitologiczne), wodna turystyka przygodowa (np. spływy kajakowe), 
lądowa turystyka przygodowa (wędrówki piesze, wspinaczki górskie, paintball – traktowany 
jako plenerowa gra wojenna), zimowa turystyka przygodowa (narciarstwo biegowe, wyścigi 
psich zaprzęgów), turystyka przygodowa realizowana w powietrzu (wyprawy balonowe, 
skoki spadochronowe, skoki na bungee)9. 

Inni autorzy zaproponowali, dzisiaj już klasyczne, ujęcie turystyki, dzieląc ją na: po-
wietrzną, wodną i lądową. W powietrzu realizuje się następujące formy turystyki: loty 
balonami, loty szybowcami, skoki na bungee ze śmigłowca i paralotniarstwo. Na wodzie 
można uprawiać: rafting, wyprawy speleologiczne, rejsy i wyprawy żeglarskie, nurkowanie, 
jet boating (skutery wodne), parasailing (loty na spadochronie za motorówką), wyprawy 
kajakowe, wyprawy w indiańskich canoe, surfing; windsurfing, wyprawy na nartach wod-
nych i morskie wyprawy wędkarskie. Na lądzie zaś można uprawiać: wędrówki na nartach 
biegowych; narciarstwo zjazdowe; narciarstwo ekstremalne; wyprawy trekkingowe/tram-
ping; skoki na bungee; kolarstwo górskie; wyprawy trekkingowe po lodowcach; polowania; 
wspinaczki skałkowe i paintball10.

W literaturze przedmiotu przeważają opinie o przyrodniczym ukierunkowaniu turystyki 
przygodowej. Jednakże należy podkreślić, że nie zawsze ta forma turystyki musi być 
jednoznacznie związana ze środowiskiem przyrodniczym11. Często może to dotyczyć 
również obszarów o odmiennej kulturze czy uwarunkowaniach społeczno-politycznych, 
a nawet obszarów, na których występują różne konflikty, włącznie ze zbrojnymi. 

7 Ibidem.
8 H. Andrzejewska-Ramirez, Źródła turystyki aktywnej-ekstremalnej, [w:] Turystyka i rekreacja jako formy aktyw-
ności społecznej, red. W. Staniewska-Zątek, T. Sankowski, R. Muszkieta, Wyd. WWSTiZ, Poznań 2008, s. 121.
9 M. Durydiwka, op. cit., s. 163. 
10 Ibidem. S.J. Page, R.K. Dowling, Ecotourism. Prentice Hall, Pearson Education Limited, Harlow 2002, s 38. 
11 M. Durydiwka, op. cit., s. 163.
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Turystykę przygodową charakteryzują też określone cechy, z których J. Swarbrooke12 
wymienił dziesięć podstawowych. Są to:
 – niepewność rezultatów – stymuluje ona emocje oraz zaangażowanie, potęguje siłę 

wyzwań a wpływ na nią ma obecność niebezpieczeństwa czy też potrzeba aktywności 
realizowanej w nieznanym terenie;

 – niebezpieczeństwo i ryzyko, to drugie rozumiane jako ryzyko fizyczne, a pojmowane 
jako brak zaufania do siebie samego w kwestiach choćby umiejętności technicznych;

 – wyzwanie – wynikające z intensywności doświadczeń: z jednej strony łagodnych, 
z drugiej – ekstremalnych, zależne nie tylko od poziomu niebezpieczeństwa, lecz także 
od zdolności i umiejętności uczestnika aktywności;

 – oczekiwana nagroda – uczestnicy aktywności w większości oczekują określonych 
korzyści, niezależnie od tego, czy będzie to korzyść w postaci przeżyć i nagrody we-
wnętrznej, czy np. stan samospełnienia;

 – nowość – wynika z czynienia lub doświadczania czegoś nowego, większość uczest-
ników poszukuje nowości, a nie niebezpiecznych doświadczeń;

 – stymulacja i podekscytowanie – turystyka przygodowa stymuluje zmysły i oddziałuje 
na emocje, umysł i fizjologię;

 – ucieczka i odizolowanie – wpływ na to mają: nowe formy aktywności, funkcjonowanie 
w innym świecie czy niekonwencjonalny system norm społecznych;

 – eksploracja i odkrywanie – odkrywanie nowych miejsc czy kultur, nabywanie nowych 
umiejętności związane jest nie tylko ze wzbogacaniem wiedzy o świecie wewnętrznym, 
lecz także poznawaniem samego siebie;

 – zaabsorbowanie i koncentracja, potrzebne przy wykonywaniu określonej aktywności;
 – kontrastowe (przeciwstawne) emocje, np. niepewność, ryzyko i trudności z jednej 

strony, z drugiej zaś relaksacja i zadowolenie towarzyszące przygodzie.
Kluczowym pojęciem w turystyce przygodowej jest optymalne (pożądane) ryzyko, 

którego poziom zależy nade wszystko od preferencji konkretnej jednostki. Porównywal-
ne warunki u jednych będą wywoływać emocje, u innych zaś – strach. Przy znacznym 
poziomie niebezpieczeństwa, ale wysokich umiejętnościach określonej jednostki poziom 
ryzyka może być niewielki, a aktywność będzie traktowana jak zabawa. Natomiast jeśli 
charakter aktywności będzie przekraczał możliwości jednostki, wówczas doświadczenie 
może przerodzić się w niepowodzenie czy nawet nieszczęście13.

W ten sposób można dojść do wniosku, że nie tylko poziom wyzwania należy dosto-
sować do poziomu jednostki, lecz także jednostka musi mieć swoje własne oczekiwania, 
które w wyniku jej aktywności mogą zostać spełnione. Człowiek powinien widzieć choćby 
niewielkie szanse na osiągnięcie sukcesu, wtedy jego działaniom będzie towarzyszył 
optymizm. Turystów do uprawiania turystyki przygodowej skłaniają emocje, które wyni-
kają z przekroczenia tzw. strefy komfortu14. Wynikają one najczęściej z doświadczenia 

12 J. Swarbrooke et al., Adventure Tourism. The New Frontier, Butterworth Heinemann, Oxford 2007, s. 9.
13 M. Nowacki, op. cit., s. 285–286.
14 Ibidem. 
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kulturowego szoku bądź z wykonywania czynności wymagających znacznego wysiłku 
fizycznego połączonego z domniemanym czy rzeczywistym ryzykiem.

Ekoturystyka a turystyka przygodowa

Turystyka przygodowa może być również traktowana jako jedna z części ekoturystyki. 
Jest to związane z trudnościami związanymi ze sprecyzowaniem pojęcia „turystyka przy-
godowa”, które sprawiają, że często chroni się ona pod szyldem ekoturystyki lub turystyki 
przyrodniczej. D. Zaręba wychodzi z założenia, że ekoturystyka obejmuje następujące 
rodzaje turystyki: „kwalifikowaną, krajoznawczą, wypoczynkową, przygodową itp., pod 
warunkiem, że osoba uczestnicząca w podróży świadomie nie ingeruje w naturalne eko-
systemy, wyraża szacunek dla otaczającej ją przyrody i kultury ludności miejscowej, a jej 
turystyczne wydatki dostarczają funduszy dla ochrony przyrody i lokalnej gospodarki”15, 
podczas gdy turystykę przygodową łączy z ekoturystyką tylko związek ze środowiskiem 
przyrodniczym. 

W praktyce jednak nie wszystkie formy turystyki realizowanej w środowisku przyrod-
niczym pozostają w zgodzie ze sobą i z przyrodą. W zasadzie trudno jest postawić znak 
równości między turystyką przyrodniczą w jej czystej postaci a aktywnością podobnie 
zorientowaną, ale o charakterze bardziej komercyjnym i jednocześnie uciążliwą dla środo-
wiska. W sumie można stwierdzić, że aktywności zgrupowane dzisiaj pod znakiem turystyki 
przyrodniczej, a traktowane łącznie z turystyką przygodową, wędkarską, polowaniami 
i ekoturystyką, mogą być określane mianem turystyki, która bazuje również na zasobach 
przyrodniczych. Idąc dalej tym śladem, możemy przyjąć, że turystyka przygodowa pozo-
staje jedynie bliską krewną ekoturystyki.

Musimy pamiętać, że ekoturystyka zwraca dużą uwagę na aspekt edukacyjny, pod-
czas gdy turystyka przygodowa ukierunkowana jest na wysiłek fizyczny uczestników 
połączony z określonym poziomem ryzyka. Kontynuując, należy przyjąć, że np. wędrówki 
po wysokich górach czy też spływy kajakowe po rzekach o wyjątkowo szybkim nurcie są 
w przypadku turystyki przygodowej oceniane z punktu widzenia indywidualnych zainte-
resowań i upodobań turystów. Nie są jednak przedmiotem zainteresowań naukowych16. 
Mimo to występują okoliczności, w których uczestnicy turystyki przygodowej w równym 
stopniu zainteresowani są stawianiem czoła wyzwaniom, co i poszerzaniem swojej wie-
dzy. Zresztą również wielu ekoturystów przygotowanych jest do poniesienia najwyższego 
ryzyka, byleby tylko dotrzeć do określonych atrakcji przyrodniczych. Przykładem mogą 
być turyści, którzy podejmują wysiłek fizyczny połączony z ryzykiem w celu dotarcia do 
miejsc gniazdowania ptaków drapieżnych w ich wysokogórskim środowisku naturalnym. 
Dlatego niezwykle trudno jest wyznaczyć jednoznaczną granicę między ekoturystyką 
i turystyką przygodową w sytuacji, gdy część zachowań można zakwalifikować zarówno 
do turystyki przygodowej, jak i ekoturystyki.

15 D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000, s. 49.
16 M. Durydiwka, op. cit., s. 164.
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Za przykład może tu posłużyć trekking. Wędrówki w ogóle, a wędrówki po górach szcze-
gólnie, związane są z chęcią podziwiania przepięknych krajobrazów, poznania, zrozumienia 
przyrody oraz życia i obyczajów miejscowej ludności. Jakże atrakcyjne w tej sytuacji będzie 
np. przechodzenie przez most zawieszony nad przepaścią, łączący dwie krainy. Zatem 
trekking, w tym wypadku, będzie połączeniem aż trzech rodzajów turystyki: przygodowej, 
ekoturystyki i dodatkowo turystyki kulturowej. Dla uniknięcia kłopotów i trudności związanych 
z wyznaczaniem granicy między tymi rodzajami turystyki wprowadzono określenie ACE 
(adventure, cultural, ecotourism)17. Dość szybko termin ten stał się popularny wśród teore-
tyków i praktyków, organizatorów ruchu turystycznego, łączy bowiem bardzo zróżnicowane 
atrakcje, w odróżnieniu od „produktu” turystycznego oferującego najczęściej jedną atrakcję. 

Turystyka przygodowa wykazuje także dość znaczne zróżnicowanie wewnętrzne. 
Przejawia się ono w łączeniu bardzo zróżnicowanych form turystyki, np. raftingu, trek-
kingu czy wypraw konnych, z narciarstwem, windsurfingiem i skokami na bungee. Mimo 
wszystko jednak jest ona adresowana do określonej grupy nabywców, których żywiołem 
są emocje, niebezpieczeństwo i ryzyko.

Paintball i jego historia

Początki paintballu sięgają końca lat 70. i związane są ze Stanami Zjednoczonymi. 
W 1970 r. James Hale z firmy Daisy Manufacturing wynalazł i opatentował pierwowzór 
dzisiejszego markera, urządzenia od lat 50. XX w. służącego do znakowania drzew przez 
służby leśne oraz znaczenia bydła w rolnictwie. W maju 1981 r. trzej przyjaciele: Charles 
Gaines, Hayes Noel i Bob Gurnsey wpadli na pomysł zmodyfikowania urządzenia i za-
stosowania go w zespołowej grze militarnej18. W czerwcu tego samego roku niedaleko 
miasteczka Henniker w stanie New Hampshire zorganizowano pierwszą grę, podczas której 
12 osób (trzej organizatorzy i ich dziewięciu przyjaciół) zabawiło się w capture the flag 
(przechwytywanie flagi), a ciekawostką jest to, że zwycięzca pierwszej gry paintballowej 
Ritchie White, leśnik z New Hampshire, nie oddał ani jednego strzału i, wykorzystując 
umiejętność poruszania się ukradkiem, zdobył flagę. Wszyscy uczestnicy bawili się świet-
nie, a gra zaczęła zdobywać coraz większy rozgłos.

Wkrótce ukazały się artykuły o paintballu, między innymi w czasopismach „Time” i „Pe-
ople”. Im więcej pisano o grze, tym więcej osób chciało w nią grać. Korzystając z okazji, 
pomysłodawcy paintballu utworzyli korporację National Survival Game z siedzibą w New 
London w stanie New Hampshire. Celem korporacji było organizowanie produkcji sprzętu 
do gry oraz utworzenie sieci jego sprzedaży19. Wykorzystując olbrzymie zainteresowanie 
grą, Caleb Strong urządził i udostępnił pierwsze pole paintballowe w Rochester w stanie 
New York, a dzisiaj jego firma jest właścicielem całego przedsiębiorstwa paintballowego20. 

17 Ibidem, s. 165. 
18 B. Barnes, P. Wrenn, Podręcznik paintballu. Strategia i taktyka, tłum. S. Kędzierski, Pelta, Warszawa 1996, 
s. 12.
19 Ibidem, s. 13.
20 http://www.trotter.pl/paintball.html [25.07.2013].
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Dzięki nagłośnieniu przez media gra stała się popularna i zaczęła rozpowszechniać 
się w świecie, dość szybko zyskując coraz więcej zwolenników. Rozpoczęto produkcję 
sprzętu, ustalono zasady gry i sposoby zapewnienia bezpieczeństwa. W ten sposób 
początkowa zabawa pojedynczych entuzjastów i ich niewielkich grup składających się 
z ludzi o zainteresowaniach myśliwskich lub militarystycznych przekształciła sie w sport 
i rekreację, dostępne dla większości chętnych.

Paintball to gra zespołowa, której istotą jest prowadzenie pozorowanej walki przy użyciu 
markerów, czyli urządzeń kształtem i zasadą działania zbliżonych do broni pneumatycznej. 
Markery za pomocą sprężonego powietrza lub dwutlenku węgla wyrzucają kulki wypełnione 
farbą produkowaną na bazie żelatyny spożywczej21. 

Zawodnicy grający w paintball używają sprzętu, na który składają się: markery, maska 
ochronna, odzież do gry, buty i rękawice. Jednak najważniejsze są markery i maska, jedno 
bez drugiego w praktyce nie może funkcjonować, jeśli zabawa ma być bezpieczna. Do-
datkowo korzysta się z butli z gazem potrzebnym do zasilania markera. Obecnie w użyciu 
są cztery rodzaje markerów: pompki, w których przeładowywanie kulek dokonywane jest 
ręcznie, dlatego charakteryzują się małą szybkostrzelnością; semiautomaty (mechaniczne) 
z automatycznym przeładowaniem kulek po naciśnięciu spustu; automaty (elektromecha-
niczne lub elektropneumatyczne), których działanie polega na tym, że naciśnięcie spustu 
uruchamia mechanizm elektryczny, który, w zależności od włączonego trybu, strzela poje-
dynczo, serią lub do chwili puszczenia spustu; elektroniczne, najbardziej zaawansowane 
technicznie i używane przede wszystkim przez profesjonalistów w grach speedballowych, 
ale jednocześnie najbardziej delikatne, a tym samym narażone na uszkodzenie ze względu 
na możliwość uszkodzenia elektroniki22.

Rysunek 1. Podstawowy sprzęt do paintballa: marker, maska ochronna, spłuczka (loader), butla na gaz
Źródło: http://paintball.suwalki.pl/cms/index.php/faq-top-menu [21.07.2013].

21 http://www.splywaj.pl/paintball/poradnik-paintball/12-co-to-jest-paintball [21.07.2013]. 
22 http://www.dragoni.pl/index.php?page=tag&subpage=dragoni_team [22.07.2013].
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Markery dzielą się także na militarne i turniejowe. Te pierwsze bardzo przypominają 
wyglądem prawdziwą broń, drugie zaś są zdecydowanie bardziej nastawione na szybkość 
strzałów, celność i efektowny wygląd. Markery strzelają kolorowymi kulkami o średnicy 
około 1,7 cm (0,689 cala), wypełnionymi barwnikiem spożywczym w różnych kolorach 
(niebieski, zielony, żółty itd.). Z zasady unika się stosowania koloru czerwonego, który 
bardzo przypomina krew.

Maski ochronne mają za zadanie chronić oczy i uszy – najbardziej narażone na 
zranienia23. Produkuje się je z materiałów wytrzymujących bezpośrednie uderzenie 
kulki lecącej z szybkością ponad 95 m/s. Większość dostępnych i stosowanych masek 
posiada, oprócz gogli, ochraniacz dolnej części twarzy, ochraniacze uszu oraz ruchomy 
daszek. Uczestnicy gier scenariuszowych organizowanych wewnątrz budynków korzy-
stają często z masek chroniących całą głowę, posiadających zdejmowany i regulowany 
daszek24. W celu zabezpieczenia przed zarysowaniami i zaparowaniem stosuje się szybę 
anti-fog oraz dodatkowo podwójną szybkę termalną, które sprawiają, że zaparowanie 
jest w praktyce niemożliwe.

Strój ochronny, najczęściej kompletny, ma za zadanie ochronę wszystkich najbardziej 
wrażliwych miejsc na ciele gracza. W zależności od rodzaju gry stosuje się ubrania militarne 
i speedballowe. Jako ubrania militarne najczęściej używane są mundury moro różnych 
formacji zbrojnych, które pozwalają graczowi na ukrycie się w terenie dzięki wykorzystaniu 
ich właściwości maskujących. Ubrania stosowane w speedballu szyte są z normalnych 
tkanin, na których umieszcza się różne logotypy, pseudonim gracza, nazwę drużyny itp. 
Dodatkowo, podobnie jak i w pierwszym wypadku, wszystkie najbardziej wrażliwe miejsca 
chronią wszyte ochraniacze25. Rękawice z pełnymi palcami zapewniają wysoki poziom 
bezpieczeństwa każdemu uczestnikowi gier paintballowych. Ich wewnętrzna część wyko-
nana jest z miękkiej skóry, natomiast zewnętrzna – z twardej gumy w kształcie klocków, 
dzięki temu gracz nie odczuwa bólu w razie trafienia w dłonie. Całości dopełniają buty, 
również mające wiele wspólnego z wojskowymi, muszą bowiem posiadać wytrzymałą 
i elastyczną podeszwę, tak by zapewnić stopie sztywną pozycję.

W paintballu, niezależnie od rodzaju, przywiązuje się wyjątkową wagę do bezpieczeń-
stwa podczas jego uprawiania. Na pewno spełnia tę funkcję wymieniony wyżej sprzęt, 
który siłą rzeczy zapewnia już bezpieczeństwo. Niezależnie od tego zwraca się uwagę na 
prędkość wylotową kulki, nie może ona przekraczać 300 fps (feet per second), tj. 91,5 m/s, 
czyli 329,4 km/h. Dlatego, oprócz maski, używa się osłon na szyję (specjalne pasy), głowę 
(czapki, sandany), korpus i kończyny26. To zabezpiecza graczy nawet przed zwykłymi si-
niakami. Przed przypadkowymi wystrzałami w strefie bezpiecznej chronią znajdujące się 
na markerach różne blokady spustu, wyłączniki itp. oraz dodatkowo zatyczki i pokrowce, 
w formie torebek, zabezpieczające lufy (barrel bag). Z kolei by zabezpieczyć graczy przed 

23 B. Barnes, P. Wrenn, op. cit., s. 29–30.
24 http://www.splywaj.pl/paintball/poradnik-paintball/12-co-to-jest paintball [22.07.2013]. 
25 http://www.dragoni.pl/index.php?page=tag&subpage=dragoni_team [23.07.2013].
26 http://www.wiadomosci24.pl/artykul/czy_paintball_jest_bezpieczny_160200.html [23.07.2013]. 
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przekroczeniem bezpiecznej prędkości kulek (90 m/s), stosuje się także jej mierzenie 
przed każdymi zawodami.

Pierwsze pozorowane walki miały miejsce w Stanach Zjednoczonych i nazywano je 
survivalem. Z czasem jednak zmieniono nazwę na „paintball” i tak już zostało, nazwa przy-
jęła się. Gry początkowo organizowano przede wszystkim w plenerze, dzisiaj organizuje 
się je na specjalnie przygotowanych placach. Ustalono ich reguły, zasady, w tym zasady 
bezpieczeństwa, określono też kanon odpowiedniego wyposażenia graczy. Paintball jest 
symulacją walki, stąd też jego istotę stanowi zwycięstwo i dążenie do niego. Dlatego 
jego uczestników dzieli się na kilkuosobowe grupy, które toczą walkę do chwili, kiedy na 
placu „boju” pozostanie ostatnia zwycięska drużyna. Trafienie przeciwnika powoduje, że 
kulka rozbija się, pozostawiając kolorowy ślad (nazywany przez graczy „splatem”) na 
ciele, masce lub markerze zawodnika, co wyklucza go z dalszej gry. Dość często stosuje 
się także ograniczenia terenowe i czasowe27. Popularność gry i jej postęp przyczyniły się 
do powstania wielu odmian paintballu. Najbardziej jednak popularne są dziś dwie jego 
odmiany: speedball oraz woodsball. 

Speedball (krótka piłka) jest sportową odmianą paintballu, gdzie grę organizuje się 
na ograniczonym terenie, z użyciem sztucznych przeszkód, najczęściej dmuchanych, 
w ograniczonym czasie. Rozgrywka nazywana jest meczem, a zasady i liczba graczy 
zależą od ligi, w której rozgrywane są mecze. Wspomniani wyżej Amerykanie w 1981 r. 
zorganizowali pierwsze turnieje z nagrodami, a następnie oficjalne rozgrywki National 
Survival Game. W 1992 r., po założeniu specjalnej ligi National Professional Paintball 
League, gra zyskała w Stanach Zjednoczonych status oficjalnej dyscypliny sportowej. 

Woodsball, inaczej paintball leśny, rozgrywany jest w „warunkach naturalnych”, w lesie, 
na nieużytkach, terenach poprzemysłowych itp. Uczestnicy używają strojów maskujących, 
dodających grze realizmu i pozwalających na ukrycie się. Zawody w woodsballu w odróż-
nieniu od speedballu mogą trwać kilka godzin, a nawet dni, zawodników zaś w zależności 
od zadań dzieli na oddziały, którym przydzielane są odpowiednie zadania wynikające 
z wcześniej nakreślonego scenariusza.

Paintball w Polsce

Rok 1989 będący początkiem okresu transformacji ustrojowej stał się również począt-
kiem przemian gospodarczych, obyczajowych, kulturowych i sportowych, chodzi oczywiście 
o szeroko pojętą kulturę fizyczną i turystykę. Do Polski zaczęły napływać liczne towary 
i usługi, na ulicach pojawiły się restauracje McDonald´s, Burger King, KFC (Kentucky Fried 
Chicken), dzieci zaś zaczęły interesować się różnego rodzaju grami. Wśród najbardziej 
znanych wymienić można nie tylko programy komputerowe, lecz także paintball, którym 
interesowali się przede wszystkim dorośli. O tej ostatniej grze mówiło się już kilkanaście 
lat wcześniej, ale w ówczesnych warunkach, kiedy obowiązywała niezwykle restrykcyjna 

27 http://www.paintballpoligon.pl/zasady-gry [25.07.2013]. 
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ustawa o broni z 1961 r., nie mogło być mowy o intensywnym jej rozwoju. Mimo wszystko 
pojawiało się coraz więcej entuzjastów, którzy robili wszystko, by przeszczepić na grunt 
polski tę niezwykle popularną już na Zachodzie grę.

Przez długi czas jedynym sposobem, by wziąć udział w zawodach paintballowych, 
było porozumienie się z podobnymi pasjonatami i zorganizowanie jednorazowego spo-
tkania w wybranym lesie28. Zaczynano, podobnie jak i na Zachodzie od lasu, poligonów, 
np. mieszkańcy Warszawy grali w Kampinosie lub na poligonie w Rembertowie. W 1994 r. 
w różnych regionach Polski z bronią paintballową uganiało się już coraz więcej przyszłych 
zawodników. Jeszcze w tym samym roku utworzono Krakowski Klub Paintballu K-68 
w Krakowie, dwa lata później Ranger w Warszawie. Wkrótce działalność prowadziło kil-
ka klubów paintballowych zrzeszających po kilkudziesięciu członków, część z nich była 
zarejestrowana jako kluby sportowe, a część działała nieformalnie. 

W 1996 r. zorganizowano na poligonie Pasternik w Krakowie pierwsze nieoficjalne 
mistrzostwa Polski w paintballu. Pięcioosobowe zespoły walczyły wśród ruin budynków 
i zasłon ze starych opon na specjalnie wydzielonym terenie. Do walki używano uniformów 
zachodnich, bo w polskich w zimie było za zimno, a w lecie za gorąco. Wykorzystywano 
więc umundurowanie amerykańskiej piechoty morskiej oraz różne elementy uniformów 
i wyposażenia armii izraelskiej29. Wszyscy uczestnicy nosili blachy z wygrawerowanymi 
nazwiskami, numerem PESEL i grupą krwi. Całości dopełniał bojowy „makijaż”: brązowe 
i zielone pasy wymalowane na policzkach. Zawody organizował Krzysztof Murawski, 
prezes krakowskiego klubu K-68.

Drużyny startowały z dwóch przeciwległych końców pola, na środku którego stała 
niebieska flaga. To ją należało zdobyć i przenieść do bazy przeciwnika. Przed rozgryw-
ką drużyny formowały się w ciasne kręgi i ustalały taktykę walki, czyli kto kogo osłania, 
gdzie się ustawić i kto ma zdobyć flagę. Sędzia główny zawodów Zdzisław Duda najpierw 
testował broń zawodników, mierzył prędkość wylotową pocisków, a następnie gwizdkiem 
rozpoczął mecz30. Na początku obie grupy biegły prosto na siebie, strzelając gdzie się dało, 
potem każdy gdzieś się ukrył, ostrzeliwując przeciwników. Mecz trwał nie dłużej niż około 
pięciu minut, a po tym czasie z jednego końca placu wyszła zwycięska drużyna z okrzy-
kami triumfu, z pięściami i bronią uniesionymi do góry. Najwięcej kontrowersji wzbudzały 
punkty karne przydzielane za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. O to dbał 
wspomniany sędzia główny Zdzisław Duda, prywatnie na stałe mieszkający w Niemczech 
właściciel firmy sprzedającej sprzęt do paintballu. W Polsce występował nie tylko jako 
sędzia, lecz także instruktor adeptów tego sportu, prowadził odczyty, instruktaże i orga-
nizowane spontanicznie turnieje i współpracował w tym zakresie z pismem „Komandos”.

Pierwsze mistrzostwa wygrała drużyna K-68 z Krakowa z zespołem Ranger z War-
szawy. W 1997 r. rozegrano 3 turnieje, w tym 2 zaliczane do mistrzostw Polski i pucharu 

28 http://www.paintballpoligon.pl/moda-na-paintball [29.07.2013].
29 Z. Klatt, Farbą we wroga (Paintball. Zabijanie na niby), „Polityka” 1996, nr 22 (2039), s. 76.
30 Ibidem, s. 78. 
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Polski, Ranger zdobył mistrzostwo i puchar Polski31. W następnym roku zespołowi udało 
się zdobyć tylko ten drugi tytuł, ale zawodnicy zostali wicemistrzami Polski, rok później 
byli ponownie mistrzami Polski. W 2000 r. zmieniono zasady wyłaniania mistrza Polski, 
decydował o tym tylko jeden turniej i Ranger zdobył tytuł wicemistrzowski. Bardziej zna-
czący był jednak udział w pierwszym turnieju zagranicznym Zap European Amateur Open 
2000 w Niemczech, gdzie na biorących udział około 50 drużyn Polacy zajęli 13 miejsce, 
pokazując, że mogą toczyć wyrównane boje z teoretycznie silniejszymi drużynami zachod-
nimi. W tym miejscu należy dodać, że po przyjęciu w 1999 r. przez sejm nowej ustawy 
o broni, w Polsce można już było nabyć broń pneumatyczną gładkolufową. Efektem stała 
się możliwość kupienia markerów do paintballu w 260 sklepach z bronią lub w sprzedaży 
wysyłkowej przez Internet32. 

Lata 2001–2003 to sukcesy najlepszej polskiej drużyny, o czym świadczą trzy tytuły mi-
strza Polski w ramach rozgrywek nowo powstałej Polskiej Ligi Paintballowej i dwa puchary 
ligi (2002 i 2003). Sukcesy kontynuowano także na arenie międzynarodowej. W 2001 r. 
zespół Ranger podczas międzynarodowego turnieju Polish Open 2001 zakwalifikował się 
do ścisłego finału grupy PRO, gdzie zajął czwarte miejsce za tak renomowanymi druży-
nami jak: Shockwave, Worms i Joy Division. W lipcu 2002 r. zespół Ranger pierwszy raz 
uczestniczył w zawodach o puchar świata (pierwszy w historii drużyny turniej siódem-
kowy) – Millennium Series w Tuluzie (Francja) i zajął 19 miejsce (najlepsze z polskich 
drużyn), rok później zajął 22 miejsce wśród amatorów33. Podczas turnieju międzynaro-
dowego Polish Open 2002 Ranger zakwalifikował się do finału grupy PRO i zajął drugie 
miejsce za MagicBoysami, chociaż z tą drużyną trzykrotnie podczas turnieju wygrał. We 
wrześniu z kolei warszawianie uczestniczyli w turnieju Prague Paintball Cup w Pradze, 
gdzie zajęli 3 miejsce. Ten pierwszy okres działalności kończy rok 2003, w którym zespół 
zdobył mistrzostwo Polski oraz zaprezentował się w turnieju 7 Man Polish Cup w Szcze-
cinie, gdzie mimo remisu z drużyną Maddox zajął drugie miejsce. Sezon zakończono 
spektakularną fuzją z PROvizorką, dobrze spisującą się w PLP drużyną. Za Rangerem 
poszły i inne drużyny, takie jak: Chillout czy Warsaw United34. Coraz częściej zaczęły one 
pokazywać się z dobrej strony na arenie międzynarodowej, sprzyjało temu utworzenie 
nowych lig europejskich.

„Paintball to już nie tylko zabawa, ale i styl życia” – pisało w 2003 roku „Życie War-
szawy”35. Dziennik opisywał wydarzenie sprzed dwóch tygodni, które miało miejsce na 
poligonie w Rembertowie, gdzie „polowano na hrabiego Drakulę i niewinną księżniczkę”, 
zapłonął stos czarownic i polały się litry farby. Z drugiej strony mamy z kolei potwierdze-
nie sukcesów najlepszej drużyny paintballu wspomnianego zespołu Ranger i nie mniej 
sławnych zespołów: Maddox, Chillout, PROvizorka, czy Desperadoz. Wyraźnie pokazuje 

31 Ranger Team, Historia, http://www.rangerteam.pl/dru380yna.html [29.07.2013].
32 M. Henzler, Kuszą i bronią, „Polityka” 2003, nr 36 (2417), s. 28–31. 
33 http://www.rangerteam.pl/osi261gni281cia.html [29.07.2013]. 
34 Drużyna Warsaw United powstała jesienią 2004 r. z połączenia wicemistrza ligi Centurio 2004 Chillout oraz 
mistrza Polski 2004 Maddox; http://paintball.info.pl/druzyna/234 [31.07.2013].
35 Farbowana wojna, „Życie Warszawy” 2003, http://www.zw.com.pl/artykul/166603.html?print=tak [31.07.2013].
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to rosnący podział paintballu polskiego na sportowy (speedball) i leśny (woodsball), czyli 
scenariuszowy. Początkowo dominowało polowanie na przeciwnika w lesie albo gra według 
scenariuszy z wykorzystaniem naturalnego terenu, którym był fragment lasu lub opusz-
czony teren industrialny. Z czasem pojawiła się sportowa odmiana paintballu (speedball), 
w której wykorzystuje się specjalny plac ze sztucznymi przeszkodami36. 

W 2004 r. zorganizowano pierwszy Turniej Drużyn Leśnych, a dwa lata później w Po-
znaniu pierwsze centrum szkolenia graczy paintballowych w Polsce. Tę ostatnią akcję 
zainicjowały drużyny speedballowe, a jej oficjalna nazwa brzmiała Citypaintball37. W ten 
sposób powstał ośrodek szkoleniowy, w którym przygotowywano zawodników do gry w obu 
odmianach paintballu, chociaż coraz bardziej widoczny stawał się podział na grę sportową 
i rekreacyjną. Za przykładem Poznania poszły i inne ośrodki, duże: Wrocław, Warszawa, 
Kraków, Katowice, Radom i mniejsze: Mszczonów czy Luboń. Ostatnich kilka lat to już 
swoista moda na paintball, a place do gry powstają jak grzyby po deszczu.

Speedball

Formy organizacyjne najwcześniej powstały w speedballu. Najpierw utworzono wspo-
mnianą już wyżej Polską Ligę Paintballową (PLP), w ramach której organizowano turnieje 
o mistrzostwo Polski. Jesienią 2004 r. zorganizowano także nowy turniej, w zamyśle mający 
być także nową ligą, była to Limitowana Liga Paintballowa Centerball (LLP Centerball). 
Celem gry było zdobycie flagi, brało w niej udział 5 zawodników, zawody trwały 5 minut, 
nowość stanowiła limitowana liczba kulek wnoszonych na pole38. W 2005 r. z kolei utwo-
rzono dwie ligi: Polską Paintballowa X Ligę (PPXL), grupującą zespoły 5-osobowe, i Polską 
Paintballową Ligę Hopperball (PPLH), grupującą zespoły 3-osobowe. Gra w określonej 
lidze uzależniona była od możliwości organizacyjnych (liczba graczy, liczba sprzętu, 
czas) i pieniędzy (finansowanie własne, sponsorzy). Najczęściej poszczególne drużyny 
zaczynały grę w tańszej i łatwiejszej PPLH, a następnie – po zdobyciu odpowiednich 
umiejętności i sponsora – przechodziły do bardziej znaczącego PPXL. Organizowano też 
turnieje wspólne dla różnych lig. Przykładem jest zorganizowany w maju 2005 r. turniej 
w Olsztynie, wspólny dla PPLH, LLP Centerball, i Rotary VIP (4 osoby). Ten ostatni był 
turniejem zamkniętym, komercyjnym i nie liczył się do turniejów ligowych. Zawody odbywały 
się w weekendy, były to rozgrywki jednodniowe (PPXL i PPLH) oraz trzydniowe (PLP)39.

W roku 2006 zamierzano zorganizować turnieje PLP: w Warszawie 10–11.06., w Szcze-
cinie 22–23.07., w Olsztynie 26–27.08. i Gdańsku 30.09.–01.10. Niestety pojawiły się już 
wówczas kłopoty organizacyjne i z trudnościami turnieje ukończono, jednak uczestnicy 
narzekali na warunki i błędy organizacyjne. Następstwem był brak turniejów PLP w la-
tach 2007–2008. W tym czasie toczyły się rozgrywki w ramach PPLH i PPXL. W 2009 r. 

36 Gra paintball, http://www.paintballpoligon.pl [31.07.2013].
37 Moda na paintball, http://www.paintballpoligon.pl/moda-na-paintball [31.07.2013].
38 http://www.paintball.info.pl/forum/viewtopic.php?f=23&t=4474&postdays=0&postorder=asc&start=20 
[1.08.2013]. 
39 http://m.money.pl/wiadomosci/artykul/paintball;-;pojedynek;na;kolory,113,-1,143217.html [1.08.2013]. 
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powołano stowarzyszenie do organizacji i reaktywowano rozgrywki PLP, wprowadzając 
Superligę PLP (z 8 drużynami), zwyciężyła wówczas drużyna 2easy Warsaw z Ranger 
Warsaw i Warsaw United, oraz II Ligę PLP (z 16 drużynami), w której zwyciężyła drużyna 
2easy Warsaw2 z Spire Division i eUphoria40. W latach 2009–2010 zorganizowano już 
rozgrywki w stylu ligowym, od zawodników poszczególnych drużyn zaczęto wymagać nie 
tylko odpowiednich, wysokich umiejętności, lecz także perfekcyjnej strategii gry. 

W 2010 roku utworzono też Narodową Ligę Paintballową (NLP), w ramach której 
rozgrywano turnieje w formacie pięcioosobowym i trzyosobowym, stąd Narodowa Liga 
Paintballowa Pięcioosobowa (NLP5), wcześniej PPXL, i Narodowa Liga Paintballowa 
Trzyosobowa (NLP3), wcześniej PPLH. Rozgrywki w ramach NLP5 podzielono na dwie 
dywizje: ekstraklasę z limitem 12 drużyn i II ligę z limitem 20 drużyn. W ciągu roku w NLP5 
rozgrywano 5 turniejów, a w NLP3 - 8 turniejów. W tym miejscu należy podkreślić, że 
prestiżowo wyżej stały rozgrywki w PLP. 

Rozgrywki w ramach PLP w roku 2010 prowadzono w ramach superligi i II ligi, podobnie 
w 2011 r., ale jednocześnie dodano jeszcze open ligę (amatorską). W 2012 r. rozgrywki 
prowadzono ponownie w dwu ligach superlidze i master lidze. W NLP5 rozgrywki prowa-
dzono w ramach ekstraklasy i II ligi, a w NLP3 – w jednej lidze. Jesienią 2012 r. podjęto 
decyzję o połączeniu od 2013 r. Polskiej Ligi Paintballowej i Narodowej Ligi Paintballowej 
w jedną Polską Ligę Paintballową (PLP). PLP została podzielona na I ligę (8 drużyn), 
II ligę (10 drużyn), III ligę (16 drużyn), dopuszczano także utworzenie IV ligi, nie określając 
liczby drużyn41. Utrzymano również PLP3, dzieląc ją na I (9 drużyn) i II ligę. Utrzymano 
także puchar Polski, wprowadzając limit 16 drużyn przy minimalnej frekwencji 10 drużyn, 
a rozgrywki oparto na regulaminie Millenium i PLP. 

Powstanie Europejskiej Federacji Paintballowej EPBF i sprawowanie przez nią nad-
zoru nad organizacjami narodowymi sprawiło, że nastąpiło ujednolicenie przepisów 
gry. Odbywa się ona na polu speedballowym, które z reguły nie przekracza wymiarów 
50 x 25 m (w 2013 r. 45 x 36 m), z umieszczonymi na nim specjalnymi dmuchanymi figu-
rami (30–45 szt.) różnych wielkości i kształtów, rozstawionymi symetrycznie na równej, 
naturalnej lub sztucznej, trawiastej nawierzchni42. Najczęściej stosuje się specjalne balo-
ny wykonane z wytrzymałego materiału, chociaż używać można również innych lekkich 
konstrukcji. Warunkiem jest uwzględnienie bezpieczeństwa grających, stąd przeszkody 
nie mogą mieć ostrych kantów. 

Wszyscy organizatorzy turniejów zobowiązani są do przestrzegania przyjętych norm. 
Wymiary pola gry ustalane są w zasadzie w każdym roku lub zależą od ligi rozgrywkowej, 
ale zgodnie ze standardami Millenium, podobnie zresztą jak zestaw balonów. Pole musi być 
ogrodzone specjalną, atestowaną siatką o wysokości 4–6 metrów, a przeszkody rozmiesz-
cza się w odległości 1,5 m od granicy pola gry. Pozwala to na bezpieczną i bezpośrednią 
obserwację rozgrywek. Banery startowe o wymiarach 1,5 m szer. i 1 m wys. muszą być 

40 http://www.plp.pl [1.08.2013].
41 http://mypaintball.pl/news/show/743.html [1.08.2013].
42 http://www.paintballninja.pl/pl,0,s230,speedball-info.html [1.08.2013]. 
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wykonane z materiału odpornego na uderzenia kulek, zamontowane stabilnie do podłoża 
i umieszczone na środku granicznej linii szerokości pola43. Na banerach umieszcza się 
sygnalizatory dźwiękowe w postaci syreny i przycisków ją uruchamiających. Na środku 
długości pola umieszcza się namiot organizatora zawodów z pełnym na nie widokiem, jest 
on wyposażony w: zestaw nagłaśniający (głośniki, mikrofon), tablicę wyników wpisywanych 
ręcznie, dostępną dla drużyn, oraz laptop do zapisu elektronicznego. Dodatkowo instaluje 
się dwa miejsca na pit-stopy (zadaszenie w postaci namiotu o wymiarach min. 3 x 6 m) 
dla drużyn grających i przygotowujących się do gry. Ważna jest również duża tablica 
elektroniczna, powieszona pośrodku długości pola, widoczna dla wszystkich uczestników 
i kibiców, która odmierza czas gry, przerwy i wynik meczu w każdym pit-stopie. 

Szybka i dynamiczna gra wymaga odpowiedniej obsady sędziowskiej, którą stanowi 
8 sędziów z odpowiednimi certyfikatami, wyznaczanych, podobnie jak sędzia główny, przez 
PLP. Dodatkowo w każdym turnieju sędziuje dwu sędziów wyznaczonych przez organiza-
torów. Liczba drużyn I ligi wynosi od 8 do 12 i biorą one udział w 5 turniejach w systemie 
rozgrywek race to 4 w czasie 12 minut. W II lidze uczestniczy od 12 do 20 drużyn, czas 
gry skrócono do 10 minut i rozgrywki prowadzi się nie w niedziele, jak w I lidze, tylko 
w soboty. Wszystkie turnieje w obu ligach wliczane są do rankingu. 

W Europie krajowe rozgrywki ligowe, skupiając najlepsze drużyny, prowadzą organiza-
cje narodowe (PLP w Polsce), które nabierają doświadczenia, przez próbowanie swoich 
sił w największej elitarnej lidze europejskiej – Millennium Series. To ta liga wyznacza 
wysokie standardy speedballu w Europie, i tworzy co roku nowe layouty (konfiguracje 
pola) stosowane nie tylko na rozgrywkach w największych miastach na kontynencie, lecz 
także podczas wydarzeń krajowych. W sezonie 2011 turnieje odbyły się dwukrotnie w Pa-
ryżu, Bitburgu i Londynie z udziałem najlepszych drużyn europejskich wspieranych przez 
sponsorów, którymi z reguły są czołowi producenci sprzętu i akcesoriów paintballowych44. 
Warto dodać, że przed każdym tego typu wydarzeniem oficjalna strona Millennium Series 
publikuje wizualizację układu pola (layoutu), na którym drużyny będą rozgrywać mecze. 
Dzięki temu można dokonać analizy strategii gry danej drużyny i przeprowadzić treningi 
przed turniejem docelowym. Korzystają z tego organizatorzy rozgrywek krajowych różnych 
państw w Europie i stosują w swoich ligach takie same layouty, jak w lidze Millennium, 
w ten sposób zapewniają wysoki standard i poziom rozgrywanych turniejów.

Drużyny polskie praktycznie od początku połowy pierwszego dziesięciolecia XXI w. 
zaczęły pokazywać się w Europie, zaznaczając swój udział w rozgrywkach dwu najwięk-
szych lig: Centurio Circuit i European Central Series. Pod koniec 2008 r. obie te organizacje 
połączyły się, tworząc European Paintball Championship „Grand Tour”, podzieloną na trzy 
konferencje: wschodnią – z turniejami w Rydze, Moskwie i we Lwowie, centralną – z tur-
niejami w Pradze, Warszawie i Wiedniu, południową – z turniejami w Atenach, Istambule 

43 Założenia dotyczące standardów organizacyjnych wytyczonych na sezon 2012, http://boar.home.pl/liga/?pa-
ge_id=153#content [1.08.2013].
44 http://www.paintballninja.pl/pl,0,s233,liga-europejska.html [1.08.2013]. 
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i Budapeszcie45. Jednocześnie podjęto decyzję, że ligi będą używały reguł obowiązują-
cych w federacji EPBF włącznie z polami i layoutami z ligi Millennium. Utworzono nową 
najwyższą Ligę Pro (Pro Division), która od 2009 r. była ligą zamkniętą z limitem 12 drużyn 
w formule 15 minut gry lub do 5 wygranych punktów. Drużyny w ciągu roku miały zagrać 
dwie rundy, każdy z każdym na czterech turniejach: w Warszawie, we Lwowie, w Wiedniu 
i Budapeszcie, co każdej drużynie pozwalało na rozegranie 5 lub 6 meczów na każdym 
turnieju. Ograniczono również liczbę zawodników do 12 w drużynie. W 2010 r. w lidze tej 
startowała z powodzeniem polska drużyna Warsaw United, która zajęła drugie miejsce46.

Kolejną dywizją (ligą) w European Paintball Championship była Liga Masters (Ma-
sters Division), również otwarta, ale z limitem 20 drużyn, w formule 10 minut gry lub do 
4 wygranych punktów. Niższą ligą jest Liga Amateurs, także otwarta z limitem 20 drużyn, 
w formule 8 minut gry lub do 3 wygranych punktów47. W 2010 r. w lidze tej polska drużyna 
Wikingowie zajęła 10 miejsce. Najniższą zaś ligą została Liga 5-osobowa (5-man Division), 
otwarta bez limitu drużyn, w formacie 5 minut gry lub 2 flagi. W systemie rankingowym 
dla Ligi Pro liczyły się punkty uzyskane we wszystkich 4 turniejach Grand Tour, dwa na-
stępne rankingi obejmowały: ranking Grand Tour, gdzie liczono cztery najlepsze wyniki 
z Grand Event (Warszawa, Lwów, Wiedeń, Moskwa, Budapeszt). Ranking konferencyjny 
obejmował cztery najlepsze wyniki: 3 wyniki z turniejów własnej konferencji i jeden wynik 
z turnieju Grant Event z dowolnej konferencji. W praktyce oznaczało to, że aby drużyna 
została sklasyfikowana, musiała rozegrać przynajmniej jeden turniej z innej niż własna 
konferencji. Konferencje zostały utworzone w celu ograniczenia kosztów podróży w różne 
części Europy. Turnieje konferencyjne obejmowały pozostałe trzy ligi: Masters, Amateurs 
i 5-men. 

Poczynając od 2011 r., paintball polski zaczął nabierać rozpędu i wszedł na wyższy 
poziom. Najlepsza drużyna polska Ranger Warsaw mistrz Polski w latach 2010–2012 
(PLP) – zaczęła także odnosić sukcesy w Semiprofessional Paintball League (SPL liga 
półprofesjonalna) w latach 2009–2011, a w 2012 r. awansowała do Champions Paintball 
League w Millenium-Series (CPL zawodowa liga profesjonalna), gdzie walczyła z czo-
łowymi drużynami na świecie. Tuż za nią znalazły się 2easy Warsaw i Warsaw United, 
które również zaczęły nawiązywać walkę z najlepszymi drużynami w Europie, dając się 
poznać w latach 2009–2012 w rozgrywkach SPL48. Do tego należy dodać także udane 
starty Wikingów Warszawa w Super League Champions Paintball Series (Europejska 
Liga Regionalna) w 2012 r. 

45 http://www.wycior.pl/viewtopic.php?t=1467&sid=772a88e0e6d68d8e381b349e805b3166 [2.08.2013]. 
46 http://paintball.info.pl/druzyna/234/ [5.08.2013]. 
47 Ibidem. 
48 http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120229/SPORT06/345001794 [1.08.2013].
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Woodsball, czyli paintball leśny

Jego istnienie wiąże się z upodobaniem do gry w warunkach naturalnych i wyrasta 
bezpośrednio z genezy paintballu. Można przyjąć, że nie tylko pierwsza rozgrywka, lecz 
także kolejne odbywały się w lasach i na opuszczonych terenach industrialnych. Stwarzało 
i stwarza to organizatorom imprez paintballowych możliwość oddania klimatu walki i za-
ciętej rywalizacji. W leśnych warunkach przeciwnik staje się znacznie trudniejszym celem, 
może bowiem wykorzystać zakamarki leśne na wyrafinowane kryjówki i różne sposoby 
kamuflowania49. Ukształtowanie terenu stanowi dodatkowe utrudnienie, a oddanie strzału 
podczas biegu w lesie jest znacznie trudniejsze, niż podczas biegu po trawie. 

Woodsball w praktyce stanowi bardziej ekstremalną wersję gry, stąd potrzeba odpo-
wiedniego doń przygotowania. Najczęściej w trakcie gry stosuje się stroje umożliwiające 
maskowanie w zaroślach i są to mundury wojskowe bądź organizacji paramilitarnych, 
zbliżone do nich pod względem kolorów. Dodaje to grze realizmu i jednocześnie uatrak-
cyjnia zabawę. Dążenie organizatorów woodsballu do oddania realiów walki przyczyniło 
się do powstania pojęcia „scenariuszy”, czyli rozgrywek, które tematycznie oparte zostały 
na słynnych bitwach stoczonych w przeszłości50. Należy jednak wyjaśnić, że uczestnicy 
gry nie muszą trzymać się faktów znanych z prac historycznych, a zwycięstwo przypada 
temu, kto opracował najlepszą taktykę i do tego wykazał się odpowiednim sprytem.

W trosce o największy realizm zrobiono wszystko, by również broń była podobna do tej 
używanej przez żołnierzy, co wyraźnie różni ją od używanej w speedballu. Dlatego gracze 
starają się ją modyfikować przez dodanie laserów, specjalnych lunet czy kolimatorów, które 
można umocować na zainstalowanych wcześniej specjalnych szynach RIS51. Podobnie jak 
w speedballu, także w woodballu coraz częściej występuje podział stosowany na forach 
internetowych. Mówi się tu o Turniejach Drużyn Leśnych czy też ostatnio o Leśnym Po-
Gromie, które bez obaw można zakwalifikować zarówno do speedballu, jak i woodsballu 
oraz milsimie i grach scenariuszowych – Scenario Paintball, chociaż w obu wypadkach 
chodzi o gry scenariuszowe. 

Gry leśne to gry scenariuszowe, organizowane w większej czy mniejszej skali, często 
nawet dla 500 lub sporadycznie większej liczby uczestników. Dlatego w odróżnieniu od 
speedballu, TDL i LPG, gdzie gra toczy się od kilku do kilkunastu minut, gry trwają kilka 
godzin, a nawet kilka dni. Graczy dzieli się na oddziały z przydzielonymi zadaniami, np. 
zwiadowców, medyków czy dowódców. Ze względu na wielkość i jakość scenariuszy oraz 
jakość wykonania należy zwrócić uwagę na milsim, który najdokładniej odzwierciedla pole 
walki (wojny, konfliktu zbrojnego), łącznie z wywiadem, logistyką, taktyką i strategią. Gra 
może mieć różną skalę, poczynając od akcji rozpoznawczej kilkuosobowego składu na 
tyłach wroga, kończąc na wielkiej bitwie militarnej. 

49 http://www.paintballpoligon.pl/woodsball [5.08.2013]. 
50 http://www.wsteam.eu/dzial,paintball,t,pb.html [5.08.2013]. 
51 Ibidem. 
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Military Simulation (milsim)

Gra oznacza symulację działań wojskowych, w których strzelanie stanowi w zasadzie 
tylko uzupełnienie, dominują zaś strategia i chęć oddania atmosfery prawdziwej walki przez 
osiąganie założonych celów taktycznych łącznie z eliminacją „siły żywej przeciwnika”. 
Najważniejsze w tej grze jest zachowanie atmosfery prawdziwych działań militarnych, 
dlatego przyjmowane zasady podporządkowane muszą być zachowaniu maksymalnego 
realizmu, co przejawia się w wielu aspektach52.

Rozgrywki mogą trwać od 4 do 48 godzin, dlatego wymaga to od uczestników świet-
nego przygotowania zarówno fizycznego, jak i sprzętowego. Przygotowanie terenu, który 
nie tylko znajduje się daleko od skupisk ludzkich w górach lub lesie, lecz także często 
zajmuje powierzchnię 10x15 km, wymaga powiadomienia różnych służb (leśne, policja, 
pogotowie) i uzyskania ich zgody na przeprowadzenie zawodów. Ważna jest również 
struktura dowodzenia, zwłaszcza że mamy do czynienia z dużą liczbą uczestników 
przebywajacych na rozległym terenie. Zmusza to organizatorów do podziału uczestni-
ków na grupy zadaniowe i dowództwo, które musi mieć kompletne rozeznanie w sytuacji 
i możliwość kreowania sytuacji na „polu walki”. Z kolei wymaga to przydzielenia każdemu 
członkowi grupy zadaniowej funkcji dowódcy, zastępcy, łącznościowca, nawigatora wyty-
czającego marszrutę, medyka i zwiadowcy. Funkcje te często są dublowane w zależności 
od potrzeby i sytuacji. 

W bezpośrednim działaniu uruchamia się procedury wojskowe, potrzebne zwłaszcza 
w organizowaniu zasadzek, przy spotkaniu nieprzyjaciela, zakładania biwaków czy 
pokonywaniu przeszkód terenowych. Kto lepiej pozna i opanuje procedury, ten ma 
większe szanse na zwycięstwo. Należy także przypomnieć o różnicy dotyczącej liczby 
trafień, która w MilSimie wynosi dwa trafienia na cały okres trwających rozgrywek. 
Dotyczy to również sprzętu, amunicji (liczba kulek jest limitowana i wynosi 300 sztuk) 
oraz żywności i medykamentów53. W sumie każdy uczestnik gry musi się liczyć, że 
waga przenoszonego sprzętu w zależności od czasu i pory roku może dochodzić 
do 25 kg. Do tego należy dodać troskę o najwyższy stan bezpieczeństwa w trakcie 
rozgrywanych zawodów. 

W zasadzie nie istnieją jednolite zasady organizowania milsimów, ale jest kilka syste-
mów, które często bywają modyfikowane przez samych organizatorów konkretnych imprez. 
Poszczególne systemy reprezentowane są przez środowiska: warszawskie (mazowieckie), 
pomorskie, dolnośląskie i kurpiowskie (Bojowa Grupa Milsimowa Sekcja 68)54. Nie ma 
również specjalnej ligi czy organizacji, która ujednoliciłaby rozgrywane zawody, dlatego 
na tym polu panuje duża dowolność, a poszczególni organizatorzy proponują zawody dla 
chętnych przygody uczestników lub drużyn. 25 lutego 2006 r. w Tomaszowie Mazowieckim 
zorganizowano rekonstrukcję bitwy pod Stalingradem z udziałem około 200 osób. Bitwa 

52 MilSim i scenariusze gier, http://tlciepluch.home.pl/5822.html#to [7.08.2013]. 
53 Ibidem.
54 http://pl.wikipedia.org/wiki/Milsim [7.08.2013]. 
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zakończyła się zwycięstwem Rosjan po zdobyciu przez nich 7 z 8 punktów strategicznych. 
Należy dodać, że bitwa trwała dość krótko, ponieważ około 2 i pół godziny55.

We wrześniu 2009 r. gracze grupy paintballowej Jarheads Podbeskidzie na poligonie 
Stara Prochownia koło Bielska-Białej zorganizowali rekonstrukcję walk związanych z in-
wazją w Normandii56. Do Prochowni przyjechało około 300 uczestników z całej Polski, 
podzieleni na Niemców i aliantów dokonali ataku i obrony według przygotowanego sce-
nariusza. Niemcy obsadzili wzgórza najeżone bunkrami i zasiekami, a alianci dokonali 
ataku z 4 przygotowanych do desantu barek. Po kilkugodzinnym ataku alianci osiągnęli 
sukces, zdobywając teren broniony przez Niemców.

Jednymi z bardziej znanych zawodów są manewry paintballowe Saltus, organizo-
wane przez drużynę paintballową Legion Pretorians57. Manewry stanowią symulację 
działań wojskowych rozgrywanych na terenach leśnych o powierzchni kilku kilometrów 
kwadratowych w czasie minimum 24 godzin. Zawody wymagają odpowiedniego sprzętu 
i umiejętności oraz przygotowania kondycyjnego. Zasady rozgrywanych zawodów okre-
ślane są specjalnym regulaminem, a zadania przygotowuje się na podstawie wcześniej 
opracowanego szczegółowego scenariusza. Każda ze stron konfliktu opracowuje swój 
własny plan i strategię działań prowadzących do realizacji wyznaczonych zadań, zwra-
ca przy tym uwagę i reaguje na zmieniającą się sytuację. Gra jest bardzo dynamiczna, 
co pozwala jej uczestnikom w ciągu 24 godzin wykazać się w organizowanych rutynowo 
patrolach, eskortach, wartach, szturmach i obronach, a także pełnych emocji zasadzkach. 
Grze towarzyszą też załamania pogody, różne zdarzenia i nagłe zwroty akcji, a same za-
wody stanowią świetny sprawdzian umiejętności i hartu ducha. Impreza organizowana jest 
dwa razy w roku na przełomie maja i czerwca oraz września i października58. XVI edycję 
Saltusa w dniach 24–26 maja 2013 r. w Leśnej Hucie wygrali Arkhanie z zespołami Osa 
i Bregowie59. Pretorianie potwierdzają, że wyspecjalizowali się w organizowaniu zawodów 
24-godzinnych i robią to ku zadowoleniu ich uczestników. 

Z kolei grupa Shannon Securities Inc. specjalizuje się w organizowaniu zawodów Mil-
Sim 48h, których VI edycja odbyła się w 2012 r. Gra stanowiła symulację 48-godzinnych 
działań jednostek regularnych armii dwóch państw: Kyprozji i Radestanu, położonych na 
Bliskim Wschodzie, a będących w stanie konfliktu zbrojnego60. Dwie ostatnie edycje (2011 
i 2012) rozegrano na obszarze około 100 km² w Borach Tucholskich. Cieszyły się one, jak 
zresztą i poprzednie, dużym zainteresowaniem, znajdując uznanie wśród uczestników. 

Największa w Polsce paintballowa bitwa w realiach II wojny światowej bitwa nad 
Bzurą została stoczona 8 i 9 maja 2010 r. na poligonie wojskowym w Siemianowicach 
Śląskich z udziałem ponad 700 studentów (po 350 w każdym dniu). Uczestnicy mieli do 
dyspozycji urozmaicony teren poligonu, na którym znajduje się 20 budynków, bunkry, 

55 http://www.paint.czest.pl/readarticle.php?article_id=1 [15.08.2013].
56 Paintballowa inwazja w Normandii; http://podroze.onet.pl/paintballowa-inwazja-w-normandii/slskz [15.08.2013]. 
57 http://saltus.pl/index.htm [7.08.2013]. 
58 Ibidem.
59 http://e-pretorians.pl/phpBB3 [7.08.2013].
60 http://www.milsim48h.com/content/blogsection/5/45 [15.08.2013].
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naturalne przeszkody terenowe, okopy artyleryjskie i mokradła61. Studenci byli wspierani 
przez żołnierzy zawodowych WP, którzy pomogli przygotować bitwę od strony strategii, 
elementów maskowania i poruszania się po terenie wroga. 

Scenario Paintball – gry scenariuszowe

Gry scenariuszowe, podobnie jak milsimowe, rozgrywane są również w oparciu 
o określony scenariusz, gdzie każda z uczestniczących drużyn ma do wykonania misję 
lub specjalne zadanie. Liczba możliwych do realizacji scenariuszy i misji jest właściwie 
nieograniczona: od fikcyjnych potyczek do bitew historycznych i konfliktów. Najczęściej 
spotykane gry scenariuszowe związane są ze zdobywaniem flagi przeciwnika, z przeprawą 
przez rzekę, ochroną VIP-a, wyeliminowaniem wszystkich przeciwników, osiągnięciem 
wyznaczonego celu, osiągnięciem wyznaczonego punktu w określonym czasie czy ze 
zdobyciem bazy62. Należy zaznaczyć, że zawsze zwycięzcą zostaje drużyna, która osiąg-
nie cel ustalony na podstawie wcześniej przyjętego scenariusza. 

Za przykład tych gier mogą posłużyć:
 – „Trzy w jednym” jeden z oddziałów ma za zadanie zdobyć 3 punkty strategiczne ozna-

czone 3 flagami, jednocześnie ma bronić swojej własnej flagi w bazie głównej (czas 
gry: 1,5 godz. = 3 życia);

 – „Terminator-death match” – gra na jedno życie, zawodnik ginie po trafieniu w głowę. 
Walka do wybicia, do ostatniego gracza (czas gry: do 1 godz.);

 – „Antidotum” – oddział szturmujący bazę główną został zarażony śmiertelnym wirusem, 
atakujący mają po 3 życia, broniący tylko 1, muszą utrzymać się przez 30 minut i nie 
pozwolić na zdobycie antidotum. 

 – „Generał terminatorów” – należy swojego generała odstawić do bunkra dowodzenia. 
Odpadają tylko trafieni w głowę63.

Turniej Drużyn Leśnych (TDL)

Rozegrany w 2004 r. pierwszy w Polsce Turniej Drużyn Leśnych stanowił początek 
kształtowania się form organizacyjnych paintballu leśnego. TDL przeznaczony został 
dla graczy tworzących Drużyny Leśne i jako nowy wymiar gry leśnej miał wypełniać lukę 
między grami rekreacyjnymi a dużymi grami scenariuszowymi. W turniejach wprowadzo-
no współzawodnictwo sportowe z innymi drużynami leśnymi, co umożliwiło sprawdzenie 
rzeczywistej sprawności sportowej (bojowej) drużyny64.

W rozgrywkach w latach 2004–2010 brało udział 10 graczy, a 5 było rezerwowych, 
czas gry natomiast wynosił 15 (2004–2008), a następnie od 2009 r. 12 minut. Od 2010 r. 

61 http://www.studencidobroni.ja-yhymm.pl [15.08.2013]. 
62 http://www.paintballwpolsce.pl/slownik,0,3.htm [15.08.2013].
63 http://paintball.info.pl/forum/viewtopic.php?p=524115&sid=398ae0d3436979c87b77393310b3cabb 
[15.08.2013].
64 http://paintball.info.pl/druzyna/234 [7.08.2013].
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ze względów oszczędnościowych w grze brało udział 8 graczy. Dobrym zwyczajem w roz-
grywkach było wspomaganie drużyn niemających pełnego10-osobowego składu. Turnieje 
rozgrywano na polu o wielkości 1–1,5 ha w terenie leśnym lub leśno-zurbanizowanym, 
który charakteryzowała duża różnorodność (bunkry, tunele, okopy, ruiny budynków, wraki 
czołgów i samochodów). W czasie 12–15 minutowej rozgrywki zawodnicy musieli wyko-
nać zadania główne, zadania drugorzędne oraz posiadać przynajmniej jednego niewy-
eliminowanego zawodnika na polu gry. W zależności od inwencji graczy i organizatora 
zadania do wykonania na polu były dość zróżnicowane i mogły polegać np. na: zdobyciu 
flagi i doniesieniu jej do bazy przeciwnika, wysadzeniu określonego obiektu czy zdo-
byciu radiostacji i nadaniu meldunku. W trakcie gry maksymalnie można było zdobyć 
100 punktów. W turnieju mogło brać udział co najwięcej 14 drużyn, ale przy 9 drużynach 
mecze rozgrywano w formule „każdy z każdym”, przy większej liczbie drużyn wprowadzano 
rozgrywki grupowe65.

Od 2009 r. wprowadzono oprócz turnieju ogólnopolskiego rozgrywki w ramach kon-
ferencji lokalnych północnej, południowej, wschodniej i zachodniej. W każdej konferencji 
rozgrywano jeden turniej ogólnopolski i dwa turnieje lokalne, co stwarzało szansę walki 
na arenie krajowej lub w turniejach lokalnych. Drużyny walczące o tytuł mistrza Polski 
TDL rywalizowały we wszystkich turniejach ogólnopolskich, których wyniki liczyły się do 
klasyfikacji generalnej. Musiały również uczestniczyć przynajmniej w jednym turnieju 
lokalnym, mimo że jego wynik nie liczył się do klasyfikacji generalnej. Po dwie najlepsze 
drużyny z każdej konferencji brały udział w finale Pucharu Drużyn Leśnych, rozgrywanym 
na koniec sezonu na przełomie października i listopada66.

W latach 2005–2008 rozgrywki w ramach TDL toczono w sposób spontaniczny i do-
tyczyły drużyn, które były w stanie dotrzeć do miejsca rozgrywanych zawodów. W 2005 r. 
turniej odbył się w Wesołej, gdzie zwycięstwo odniosła drużyna Czerwone Diabły wygry-
wając z drużynami Fox i Rebelianci i były to w zasadzie mistrzostwa Polski. W następnym 
roku postanowiono, że o mistrzostwie zadecydują wyniki trzech turniejów rozegranych w: 
Wesołej, Skarżysku i Rembertowie. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Fox zwyciężając 
z Czerwonymi Diabłami i Rebeliantami. W 2007 r. turniej finałowy rozegrano ponownie 
w Wesołej, a klasyfikacja końcowa była następująca: mistrz Polski – Fragless, wicemistrz – 
Krejsers i trzecie miejsce – wspólnie Wikingowie i U.S. Boska Wola. Rok 2008 zakończył 
się zwycięstwem drużyny Czarna Rota przed zespołami Krejsers i Templars. Od 2009 r. 
rozgrywano już turnieje ogólnopolskie, a zwycięzcę wyłaniano na turnieju finałowym. 
W rozegranym w ten sposób turnieju w Białymstoku zwyciężyły, zdobywając tytuł mistrza 
Polski TDL, wspólnie drużyny Czarna Rota i Krejsers, a trzecie miejsce zajęła drużyna 
MadWolfs67. 

Rok 2010 to już widoczny kryzys w TDL. Z zaplanowanych turniejów w Częstocho-
wie, Krakowie i Zalesiu nie odbył się turniej w Krakowie, o czym zadecydowały przede 

65 Ibidem.
66 http://matys.home.pl/forum/viewtopic.php?t=21598&f=111 [8.08.2013]. 
67 http://matys.home.pl/forum/viewtopic.php?t=25397&f=111 [9.08.2013]. 
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wszystkim względy finansowe. Turniej finałowy w Zalesiu zakończył się zdobyciem tytułu 
mistrza Polski przez drużynę MadWolfs (niestety, nie można znaleźć danych o kolejnych 
miejscach po dwu turniejach)68. W 2011 r. ponownie z trzech turniejów (Białystok, Zalesie, 
Wesoła) rozegrano tylko dwa, stąd trudno stwierdzić, kto został mistrzem. W Białymsto-
ku kolejność była następująca: MadWolfs, Czerwone Diabły i MadWolfs II, a w Zalesiu: 
Templars, U.S. Boska Wola i Czerwone Diabły. W następnym roku nie rozegrano żadne-
go turnieju ogólnopolskiego (odbyło się kilka regionalnych) i dlatego można przyjąć, że 
w praktyce rok 2010 oznaczał koniec walki o mistrzostwo Polski TDL. 

Leśny PoGrom (LPG)

W 2012 r. pojawiła się na Śląsku nowa leśna liga paintballowa utworzona dla graczy, 
by „czerpać większą przyjemność z gry w lesie. „Stawiamy na jakość i miłą atmosferę. 
Chcemy aby nasze turnieje były jak pikniki rodzinne” – piszą sami organizatorzy69. W ten 
sposób powstały rozgrywki leśne w formacie 4 men (czterech zawodników) bez ogranicza-
nia piłek na sekundę, a z limitem kul (spłuczka + fat). Czas gry wynosi 10 minut i należy 
w tym czasie dotrzeć do bazy przeciwnika, za co zdobywa się punkt, wówczas następuje 
zmiana bazy i gra toczy się do 2 punktów. Gra odbywa się na placu o powierzchni 100x100 
m w lesie z przygotowanymi przeszkodami. W roku rozpoczęcia ligi obowiązywał limit 
drużyn od 8 do 18, a zgłosiły się w sumie 22 zespoły. Po rywalizacji w czterech turniejach, 
w: Mikołowie, Krasiejowie, Bieruniu i Bielsku-Białej, zwyciężyła drużyna Biedroneczki 
z zespołami Zimna Crew i Drużyna Pierścienia70. 

Zadowolenie uczestników i wzrost zainteresowania ze strony innych graczy spowo-
dowały zapowiedź powiększenia liczby rozgrywanych w 2013 r. turniejów do siedmiu 
(Borówka, Krasiejów, Częstochowa, Bielsko-Biała, Częstochowa, Bieruń). Postanowiono 
jednocześnie zorganizować 27 stycznia turniej zimowy LPG Winter, który zakończył się 
sukcesem Częstochowskiej Piechoty Paintballowej. Jednocześnie podkreślono, że nie 
będzie się on zaliczał do rankingu. Warto także dodać, że wprowadzono rozgrywki LPG 
PRP Player dla wyłonienia najlepszego zawodnika, gdzie ustalono limit od 20 do 50 za-
wodników oraz rozgrywki ligi amatorów Balonowy PoGrom z limitem od 8 do 18 drużyn71. 
Ta ostatnia miała prowadzić rozgrywki na zasadach obowiązujących w LPG. Podsumo-
wując, można zauważyć, że LPG jest ligą, którą swobodnie można przypisać zarówno 
do speedballu, jak i woodsballu.

68 http://www.youtube.com/watch?v=A2gOdDipgtQ [9.08.2013]. Kolejność miejsc po turnieju w Zalesiu to: Mad-
Wolfs, Krejsers i Krejsers Squad.
69 https://www.facebook.com/liga.lpg [11.08.2013]. 
70 http://paintball-imprezy.pl/ranking-lesny-pogrom-2012,12 [11.08.2013]. 
71 http://paintball-imprezy.pl/lesny-pogrom-2013,4 [11.08.2013]. 
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Paintball w terenie zurbanizowanym

W ostatnim czasie coraz większe uznanie zyskuje paintball w terenie zurbanizowanym. 
Rozgrywki organizowane są w różnych lokalizacjach, m.in.: w halach, starych fabrykach, 
fortach, bunkrach, okopach, z wykorzystaniem przeszkód w postaci wraków samochodów 
czy zarośli, które w sposób wyraźny uatrakcyjniają teren. Gra na takim obszarze i w takich 
warunkach umożliwia realizację scenariuszy antyterrorystycznych związanych np. z od-
bijaniem zakładników, likwidacją terrorystów i szturmem budynków. Tę formę paintballu 
poleca się szczególnie graczom już doświadczonym, szukającym mocniejszych wrażeń72. 
Przykładem tej gry jest „Patrol uliczny” na ulicach miasta grasują rabusie, wkrótce za nimi 
w pościg wyruszy patrol uliczny, którego zadaniem jest unieszkodliwienie łotrów i zapro-
wadzenie porządku w mieście. Scenariusz ten jest tak prosty, że z powodzeniem może 
być wykorzystany w trakcie gry w lesie. 

Laser tag – laserowy paintball

Laserowy paintball swoimi korzeniami sięga lat 80. i narodził się w Stanach Zjedno-
czonych. U jego podstaw leżała fascynacja filmowymi wersjami Gwiezdnych wojen, stąd 
pomysł, by stworzyć grę, której uczestnicy będą strzelać do siebie z niegroźnej laserowej 
broni i zdobywać w ten sposób zwycięskie punkty. Gra dotarła do Polski około dwudziestu 
lat później w udoskonalonej, nowszej wersji73. Przyjęta w Polsce nazwa tej gry „laserowy 
paintball” nie do końca jest trafna, z tradycyjnym paintballem łączą ją bowiem jedynie 
zasady gry. Markery na kulki zostały zastąpione przez karabin laserowy, a zawodnicy 
dodatkowo przywdziewają lekkie kamizelki z systemem czujników elektronicznych re-
jestrujących trafienia. Zastąpienie kulek paintballowych z farbą pociskami „wirtualnymi” 
ograniczyło w praktyce do zera plamy na ubraniach oraz ból i siniaki. Dlatego grę tę można 
polecić osobom od 7 roku życia wzwyż74.

Grę organizuje się w LaserFight – miejscu przygotowanym do rozgrywania laserowego 
paintballu. Na specjalnej arenie, z systemem labiryntowych przejść, w panującym półmroku, 
pośród tworzących wyjątkowy klimat beczek, krat, systemów rur, kół, zaworów, łańcuchów 
i pieców, zawodnicy oddają się pełnej przygód i emocji grze. Dodatkowo nastrój podsy-
ca specjalne oświetlenie, lampy UV, stroboskopy, koguty, a fluoroscencyjne graffiti oraz 
specjalnie dobrana muzyka, efekty dźwiękowe i dym sprawiają, że biorący udział w grze 
zawodnicy mogą czuć się jak prawdziwi bohaterowie gier komputerowych75. Niektórzy 
organizatorzy proponują również w swojej ofercie tzw. laserowe labirynty, czyli specjalne 
pomieszczenia przeszywane wiązkami promieni laserowych, których należy umiejętnie 

72 http://www.paintballwpolsce.pl/slownik,0,9.htm [16.08.2013]. 
73 Michał Kowal, Nietypowe wakacje w Trójmieście – Prawdziwa wojna na laserowe kule, http://www.dziennikbal-
tycki.pl/artykul/285953,nietypowe-wakacje-w-trojmiescie-prawdziwa-wojna-na-laserowe-kule,id,t.html [17.08.2013]. 
74 Laserowy paintball zamiast gier, http://www.sportowystyl.com.pl/index.php?option =com_content&task=vie-
w&id=967&Itemid=45 [16.08.2013]. 
75 http://bydgoszcz24.pl/clubbing/laserfight-club [17.08.2013]. 
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unikać (punkty karne). Zatem każdy może sprawdzić swoją gibkość, pokonując laserowy 
system zabezpieczeń i występując w roli np. włamywacza.

Zawodnicy startujący w laserowym paintballu mają do wyboru kilka scenariuszy. Zwo-
lennicy konkurencji indywidualnych mogą skorzystać np. z gry solo – „Każdy przeciw każ-
demu”, drużynowcy – „Ochrona VIP-a”, „Deathmatch” (głównym celem jest zdobycie jak 
największej liczby punktów), „Laser sniper” (liczy się celność strzałów przy ograniczonej 
liczbie amunicji), „Reality” (trafienie oznacza „śmierć” gracza i wymaga powrotu do bazy). 
Gracz wyposażony w elektroniczną zbroję i broń laserową porusza się w labiryncie pełnym 
przeszkód i efektów specjalnych, mając 20 minut na osiągnięcie celu swojej misji, jaką jest 
zdobycie maksymalnej liczby punktów76. Trafienie przeciwnika zalicza komputer, eliminując 
jednocześnie rażonego gracza na 3–5 sekund, ale przy rażeniu swojego współgracza traci 
punkty uczestnik i jego drużyna. Ostateczny wynik gracz otrzymuje na wydruku nadzieję 
na poprawę, jeśli jest słaby, lub satysfakcję z dobrego strzelania. Poruszając się po labi-
ryncie, zawodnik może operować sam lub w zespole, jeśli zdoła stworzyć grupę i opracuje 
odpowiednią strategię ma większe szanse na zwycięstwo drużyny. W tej grze liczą się 
bowiem inteligencja, spryt, refleks i umiejętność analizy ciągle zmieniającej się sytuacji.

Podsumowanie

Paintball to gra z pogranicza sportu i rekreacji, połączona z wyprawami do innych miej-
scowości czy państw, zawiera zatem także elementy turystyki. Uprawiać ją mogą ludzie 
dowolnych profesji, niezależnie od stylu życia czy płci. Kobiety mogą więc rywalizować na 
równi z mężczyznami, a wiek nie ma większego znaczenia. Jest sportem, w którym liczy 
się inteligencja, szybkość myślenia, zdecydowanie i determinacja, a nie siła. W trakcie 
rozgrywki o powodzeniu decydują szybkość i zwinność. Paintball staje się coraz bardziej 
popularny, u jego podstaw stoją bowiem najczęściej urzeczywistnienie młodzieńczych 
marzeń i możliwość ich realizowania, niezależnie od wieku gracza. Utożsamia walkę 
i zabawę w wojny, ale bez rannych i zabitych, gdyż gracze posługują się specjalną bronią 
pneumatyczną, strzelającą żelatynowymi kulkami z farbą. 

Różnorodność gier sprawia, że każdy może znaleźć szansę na zrealizowanie swoich 
marzeń. Sportowa odmiana paintballu – speedball, to coś dla zwolenników rywalizacji, 
ponieważ dominują tam właśnie zwinność i szybkość oraz celne oko. Wszystko w dość 
krótkim czasie, ale z dużą liczbą zmieniających się przeciwników. Do tego walka graczy jest 
obserwowana przez widzów, co dostarcza jeszcze większych emocji i stwarza okazję do 
„pokazania sie”. Rozgrywki organizowane w postaci różnych lig, krajowych i zagranicznych, 
stwarzają także szansę do nieustannego doskonalenia się i jednocześnie sprawdzania 
własnych umiejętności z coraz lepszymi przeciwnikami. Wszystko to odbywa się w cza-
sie od kilku do kilkunastu minut na terenie o wymiarach mniej więcej boiska sportowego 
(około 50 x 25 m, w zależności od ligi, bądź turnieju), na którym znajdują się przygotowane 

76 http://www.boar.pl/?page_id=164 [18.08.2013]. 



48

przeszkody. Na początku były to np. stare opony i beczki, obecnie podobnie, ale już ze 
specjalnego tworzywa, miękkie bez kantów, więc bezpieczne. 

Woodsball, dla odmiany, to nieustanny kontakt z przyrodą, najczęściej lasem, i możli-
wość jej wykorzystania w celu podejścia do ukrywającego się w różnych ostępach prze-
ciwnika. W tej grze z kolei czas na pokonanie rywala jest znacznie dłuższy, zatem kontakt 
z przyrodą również. Dodatkową atrakcją jest też możliwość zorganizowania gier według 
specjalnego scenariusza, w ten sposób uczestnicy mogą przeżywać, oprócz kontaktu 
z przyrodą, ponownie toczone w ramach milsimu słynne walki na polach bitew z okresu 
wojen światowych. Uczestniczy w nich znacznie większa liczba graczy, gdyż od kilkunastu 
nawet do kilkuset, a wyjątkowo (za granicą) kilku tysięcy. 

W ostatnim czasie pojawiło się w paintballu wiele nowych gier pośrednich – zarówno 
w speedballu, jak i woodsballu. Są to m.in.: lasertag – laserowy paintball, wykorzystujący 
aparaturę elektroniczną mierzącą liczbę celnych strzałów i decydującą o zwycięstwie. Ta 
odmiana sprawdza się zwłaszcza zimą, gra bowiem toczona jest w zamkniętych i ciemnych 
pomieszczeniach. Z kolei paintball w terenie zurbanizowanym daje szansę sprawdzenia 
się w roli ochroniarzy ubezpieczających VIP-a lub nawet wcielenia się w zwykłych terro-
rystów lub antyterrorystów działających w środku miasta.

Paintball to również zabawa, w której mogą uczestniczyć właściwie wszyscy bez wzglę-
du na wiek, płeć czy aktualnie wykonywany zawód. Wystarczą potrzeba przeżycia przygody 
i dobra własna sprawność fizyczna. Nie potrzeba siły i sprawności komandosa, w grze 
wystarczą inteligencja, umiejętność szybkiej analizy sytuacji i trafnego podejmowania de-
cyzji. Liczy się także prawidłowe funkcjonowanie w grupie. Dlatego paintball wykorzystuje 
się obecnie jako sprawdzian umiejętności działania w zesppole, współpracy i kreatywności, 
relacji międzyludzkich w czasie imprez organizacyjnych i pikników firmowych. To pozwala 
na wyłonienie liderów grup i uczy właściwej komunikacji między członkami konkretnego 
zespołu. Gry pozwalają także na odprężenie i relaks, dzisiaj wyjątkowo potrzebne po 
ciężkiej i wyczerpującej pracy. 

Paintball pojawił się w Polsce na początku lat 90. i bardzo szybko zdobył sobie zwo-
lenników. Zmiana prawa dotyczącego posiadania broni w Polsce, zwiększenie dostępu 
do sprzętu paintballowego, w tym także do tańszego, przyczyniły się do szybszej i szer-
szej możliwości dotarcia do tych gier także ludzi młodych. Obecnie, mimo że postęp 
tej dyscypliny nie stoi jeszcze na takim poziomie jak na Zachodzie, to intensywność jej 
rozwoju i olbrzymie zainteresowanie, zwłaszcza ze strony młodzieży, stwarzają szansę 
na dopędzenie Europy i świata również i w tej dziedzinie.
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Streszczenie

Paintball to gra łącząca sport i rekreację, co w zestawieniu z wyjazdami do innych miejscowości 
wiąże ją także z turystyką. Jest zatem sportem, rekreacją, którą uprawiać mogą ludzie nieza-
leżnie od wieku, płci i profesji, a liczy się przede wszystkim inteligencja, stanowczość, szybkość 
podejmowania decyzji i determinacja, a zdecydowanie najmniej – siła. U podstaw tej gry stoi 
bardzo często chęć urzeczywistnienia młodzieńczych marzeń i ich realizacji bez względu na 
wiek, uczestnicy bowiem walczą i bawią się w wojnę, ale bez rannych i zabitych, gdyż zamiast 
karabinów bojowych posługują się specjalną bronią pneumatyczną strzelającą kulami żelaty-
nowymi z farbą. Przeszczepiona na grunt Polski w połowie lat 90. gra bardzo szybko przyjęła 
się i już w 1996 r. zorganizowano pierwsze zawody, a następnie ligi, początkowo amatorskie 
i z czasem zawodowe. Obecnie dyscyplina rozwinęła się tak, że istnieje kilka lig dla różnych 
odmian paintballu, poczynając od speedballu, woodsballu poprzez laser tag, gry scenariuszowe, 
a na paintballu zurbanizowanym kończąc.

Słowa kluczowe: paintball, turystyka przygodowa, gry scenariuszowe, maska, marker, splat, 
Polska Liga Paintballowa, paintball laserowy

Abstract

Paintball is a game connecting sport and recreation, which in combination with trips to other 
towns, connects it also with tourism. Therefore it is a sport, recreation, played by people re-
gardless of age, sex and occupation, but what matters are intelligence, determination, quick 
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decision-making, and definitely the least – strength. Youthful dreams and their fulfilment are often 
fundamental to this game, regardless of age because their participants fight and play at war, but 
without wounded and killed, as apart from fire guns they use special air weapon shooting with 
gel paint bullets. Instilled in Poland in in the half of the 90s, the game was quickly accepted and 
in 1996 the first competitions were already organized, and then leagues firstly amateur and with 
time professional. Nowadays the game is so developed that there are a few leagues for differ-
ent types of paintball, starting with speedball, woods ball through Laser Tag, scenario games, 
ending in urbanized paintball.

Keywords: paintball, adventure tourism, scenario games, mask, marker, Paintball Polish Le-
ague, laser paintball

Tłumaczenie: Katarzyna Siwik
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OCENA SPOSOBU ODŻYWIANIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 
W UPRAWIANIU KULTURYSTYKI

ASSESSMENT PRINCIPLES OF RATIONAL NUTRITION AND PHYSICAL 
ACTIVITY IN PRACTICING OF BODYBUILDING

Wstęp

Odpowiedni sposób odżywiania człowieka to główny czynnik wpływający na jego 
zdrowie. Codzienne dostarczanie różnorodnych grup produktów żywnościowych nie 
tylko zaspakaja głód, lecz także dostarcza organizmowi witamin, substancji odżywczych, 
materiałów budulcowych oraz niezbędnej energii. Racjonalne odżywianie wpływa na 
prawidłowe funkcjonowanie i rozwój organizmu, a także pomaga regulować wszystkie 
procesy życiowe. Urozmaicony tryb życia, wiek, aktualny stan zdrowia czy też aktywność 
fizyczna mogą warunkować sposób, w jaki powinien odżywiać się człowiek.

Oddzielnym i bardziej złożonym problemem jest odżywianie osób aktywnych fizycznie, 
w tym kulturystów, które w specyficzny sposób różni się od żywienia innych grup ludności1. 
Różnice przejawiają się głównie w odniesieniu do wartości energetycznej i różnorodności 
składników pokarmowych. Specyfika ta wynika przede wszystkim ze zwiększonej prze-
miany materii, wzmożonej wymiany gazowej, wzrostu tempa procesów biochemicznych 
z gromadzenia się produktów niepełnego spalania w organizmie, a także z nieco innego 
metabolizmu związanego z silnym zaangażowaniem emocjonalnym w uprawianą dys-
cyplinę i chęcią uzyskiwania najlepszych osiągnięć2. Nie tylko prawidłowe odżywianie 
ma znaczenie dla utrzymania ciała w dobrej formie. Aby wszechstronnie hartować swój 
organizm z korzyścią dla zdrowia i jednocześnie zagwarantować ukształtowanie oczeki-
wanej sylwetki, należy wykonywać wiele ćwiczeń o dużej różnorodności oraz zmiennej 
intensywności3.

Jedną z niewielu dyscyplin sportowych, która wpływa na muskulaturę, kształtując 
przy tym naszą sylwetkę jest kulturystyka, będąca dyscypliną sportu zawodowego lub 

1 A. Bean, Żywienie w sporcie, tłum. E. Wojtczak, Zysk i S-ka, Poznań 2005.
2 L. Cordain., J. Friel, Dieta dla aktywnych, Buk Rower, Warszawa 2010.
3 M. Prandota, Kulturystyka na zdrowie i urodę, Oficyna Wyd. ABA, Wrocław 2010, s. 34–38.
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amatorskiego. Treningi w tym sporcie polegają na wypracowaniu pięknej, muskularnej 
sylwetki przez odpowiednie ćwiczenia siłowe wykonywane w zgodzie z regułami dietetyki 
i stosowania suplementów diety.

Systematyczny trening kulturystyczny zapewnia zbudowanie masy mięśniowej, siły oraz 
wytrzymałości mięśni. Poprawia stan zdrowia a także ogólną sprawność fizyczną. Pomaga 
w regulacji wagi ciała, redukcji tkanki tłuszczowej, wzmacnia serce, podnosi wydajność 
przemian metabolicznych, wpływa stabilizująco na ciśnienie krwi. Uprawianie ćwiczeń 
siłowych ma też istotny walor psychologiczny. Możliwość nadania swojemu ciału oczeki-
wanych kształtów masy mięśniowej daje dobre samopoczucie. Kulturystyka jest również 
świetną formą rehabilitacji w przypadku kontuzji mięśniowo-stawowych. Regularne upra-
wianie tego sportu niesie za sobą mnóstwo korzyści, ale w przypadku nieodpowiedniego 
postępowania może być przyczyną wielu problemów. Powyższe korzyści i jednoczesne 
wątpliwości w tym zakresie były głównym motywem podjęcia tematu opracowania.

Przegląd literatury w danym temacie

W życiu każdego człowieka aktywność fizyczna odgrywa ogromną rolę, jednak tylko 
część osób uprawia wybraną dyscyplinę sportu w sposób regularny. Niestety, większość 
zapomina, że tak zwany wypoczynek aktywny jest dla naszego organizmu korzystniejszy 
niż wypoczynek bierny. Różne formy aktywności fizycznej i sportowej pozwalają wyraźnie 
zredukować ryzyko wystąpienia wielu schorzeń4. Siedzący tryb życia ma niekorzystny 
wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale przede wszystkim na naszą kondycję. Aktyw-
ność fizyczna pozytywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, co oznacza, że angażuje 
do pracy serce oraz płuca5. Dzięki systematycznym ćwiczeniom zwiększa się pojemność 
życiowa płuc, maksymalny stopień wentylacji oraz ilość krwi wtłaczanej z płuc do krwiobie-
gu, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością organizmu. Dzięki temu organizm wolniej się 
męczy i dłużej zachowuje siły. Regularne ćwiczenia zwiększają objętość krwi znajdującej 
się w krwiobiegu, jednocześnie wzrasta pojemność wyrzutowa serca, co zapewnia lepsze 
wykorzystanie przez tkanki dostarczanego wraz z krwią tlenu. Regularne treningi sprawia-
ją, że objętość naczyń krwionośnych wzrasta dwukrotnie, a niekiedy trzykrotnie. Ponadto 
wzrasta moc serca, a sieć naczyń wieńcowych rozrasta się. Zmiany te przystosowują serce 
do znoszenia większych obciążeń. Kolejną zaletą aktywności fizycznej są także zmiany 
zachodzące w mięśniach szkieletowych. Polegają one na wzroście liczby mitochondriów, 
a tym samym na zwiększeniu intensywności syntezy enzymów biorących udział w oddy-
chaniu tlenowym. Dzięki temu tlen jest w lepszym stopniu przyswajany przez komórki 
mięśniowe, z czym wiąże się intensywniejszy przyrost masy mięśniowej. Ponadto lepiej 
natlenione mięśnie są silniejsze6. Aktywność fizyczna sprzyja również walce z nadwagą. 
Dla przykładu, podczas trzygodzinnej jazdy rowerem spalamy ok. 500 kcal, dlatego też 

4 J. Gießing, Trening siłowy, tłum. S. Lipnicki, Wyd. RM, Warszawa 2010, s. 41–43.
5 O. Lafay, Skuteczne odżywianie w treningu i sporcie, tłum. Ł. Musiał, Wyd. Aha!, Łódź 2012, s. 87–90.
6 A. Zając et al., Żywienie i suplementacja w sporcie, Wyd. AWF, Katowice 2007, s. 18–20.
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osoby aktywne fizycznie z reguły mają ładną i szczupłą sylwetkę. Spada u nich zawartość 
cholesterolu we krwi, a zarazem w dużym stopniu eliminowane jest ryzyko wystąpienia 
zawału serca i udaru7. Wzmocnione systematycznym treningiem mięśnie skutecznie 
chronią kości i stawy przed kontuzjami. Aktywność fizyczna wywiera ponadto korzystny 
wpływ na naszą psychikę i jest najlepszą metodą zwalczenia zmęczenia psychicznego.

Cel pracy i hipotezy robocze

Celem pracy jest ocena sposobu odżywiania i doboru produktów żywnościowych oraz 
intensywności treningu wybranej grupy kulturystów regularnie uczęszczających na jedną 
z siłowni w Lublinie i tam ćwiczących. Do oceny sposobu żywienia i kontroli aktywności 
fizycznej wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, jakim jest kwestionariusz 
ankiety.

W celu ustalenia wzajemnych zależności pomiędzy sposobem odżywiania i aktywno-
ścią prowadzonych ćwiczeń kulturystycznych określono następujące problemy badawcze:

 – W jakim stopniu regularne treningi pozwalają na utrzymanie odpowiedniej sylwetki 
ciała kulturysty?

 – Czy regularne spożywanie określonych ilości posiłków w ciągu dnia wpływa na formę 
trenujących kulturystykę?

 – W jakim stopniu główne źródła białka, węglowodanów i tłuszczów w diecie wpływają 
na założone rezultaty kulturystów?

 – W jakim stopniu ankietowani wykorzystują płyny w czasie i po treningu kulturystycznym?
Założone hipotezy robocze:

 – Systematyczne treningi siłowe pomagają w uzyskaniu odpowiedniej sylwetki oraz 
utrzymaniu ciała i mięśni w dobrej kondycji wyłącznie w połączeniu z odpowiednią dietą.

 – Ilość, rodzaj i częstotliwość spożywania posiłków w ciągu dnia wpływają na kondycję 
osób ćwiczących, ponieważ z pożywieniem uzupełniane są składniki odżywcze, które 
dostarczają organizmowi energii, budulca do tworzenia tkanek, a zarazem pomagają 
regulować procesy zachodzące w organizmie.

 – Dostarczenie odpowiedniej ilości głównych składników pokarmowych w diecie kultu-
rystów pozwala na utrzymanie dobrego stanu zdrowia, formy i osiągnięcie dobrych 
wyników we współzawodnictwie.
Odpowiedzi na zadane pytania i weryfikację założonych hipotez roboczych oparto na 

uzyskanych wynikach badań i ich wnikliwej analizie.

Metodyka badań

W celu zebrania szczegółowych opinii dotyczących sposobu odżywiania i zacho-
wań zdrowotnych osób uprawiających kulturystykę wykorzystano metodę sondażu 

7 M. Warecki, Najsilniejszy pogromca tłuszczu, „Kulturystyka i Fitness” 2015, nr 7/8, s. 105.
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diagnostycznego w formie ankiety. Opracowane pytania, a następnie uzyskane odpowiedzi 
pozwoliły zgromadzić niezbędne informacje i opinie w tym obszarze wiedzy.

O wypełnienie kwestionariusza poproszono osoby regularnie uczęszczające na si-
łownię. Pytania ukierunkowano pod kątem oceny sposobu odżywiania kulturystów oraz 
częstotliwości i intensywności treningu siłowego. Efekty tej formy aktywności fizycznej 
ankietowani oceniali przez wizerunek i kształtowanie sylwetki oraz osiągnięcie zadowa-
lających wyników pod tym względem.

Badanie przeprowadzono na początku 2014 r., a następnie powtórzono pod koniec tego 
samego roku. Ankieta była anonimowa i składała się z 35 pytań zamkniętych, półotwartych 
i otwartych. W tabeli 1 podano szczegółową charakterystykę grupy osób uczestniczących 
w badaniach ankietowych.

Badaniami objęto 50 mężczyzn (kulturystów) w wieku 18–30 lat, którzy regularnie 
ćwiczyli w jednej z siłowni lubelskich. Z tej grupy 64% ankietowanych to osoby w wieku od 
23 do 26 lat, 18% –osoby w wieku 18–22 lat, a jedynie 12% respondentów to mężczyźni 
w wieku 27–30 lat. W odniesieniu do wzrostu 56% uczestników badań stanowili mężczyź-
ni ze średnią w przedziale 176–185 cm, kolejne 24% to osoby o wzroście 166–175 cm, 
14% – 186–195 cm, a tylko 6% to osoby wysokie o wzroście 196 cm i więcej. Wyjściowym 
czynnikiem oceny osób ćwiczących kulturystykę była bieżąca masa ciała. Większość 
ankietowanych zadeklarowało swoją wagę w dwu przedziałach, tj. 71–80 kg i 81–90 kg, 
następna grupa – 61–70 kg, natomiast mężczyźni ważący ponad 91 kg i więcej oraz 
o masie poniżej 60 kg stanowili zaledwie 8% całości grupy.

Tabela 1. Charakterystyka grupy osób uczestniczących w badaniach ankietowych

WIEK [lata] 18–22 23–26 27–30

Liczba respondentów 12 30 8

WZROST [cm] Mniej niż 165 176–185 196 i więcej

Liczba respondentów 0 19 5

MASA CIAŁA [kg] Mniej niż 60 71–80 91 i więcej

Liczba respondentów 5 12 6

Źródło: badania własne.

Omówienie wyników badań

Uzyskane wyniki badań stanowią aktualne, praktyczne dane dotyczące korelacji za-
chodzących pomiędzy sposobem odżywiania i formą przyjętej aktywności fizycznej osób 
uprawiających kulturystykę. Mogą być one wykorzystane zarówno do dalszego podnosze-
nia świadomości w tym zakresie tematycznym, jak i w profilaktyce dotyczącej zachowania 
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określonych norm żywieniowych i procedur związanych z rodzajem i intensywnością 
stosowanych ćwiczeń fizycznych.

Jedno z pierwszych zagadnień zawartych w kwestionariuszu dotyczyło opinii respon-
dentów na temat prowadzenia zdrowego stylu życia. Jak wskazali ankietowani, jest on 
bardzo ważny dla każdego człowieka. Daje zdrowie i lepsze samopoczucie. Przez zdro-
wy tryb życia rozumieją systematyczne uprawianie różnych ćwiczeń fizycznych, dbanie 
o zgrabną i proporcjonalną sylwetkę, podtrzymywanie wysokiego poziomu wszechstronnej 
aktywności ruchowej oraz prawidłowe odżywianie się. Wśród badanej grupy kulturystów 
60% z nich uważa, że prowadzi zdrowy styl życia, natomiast 12% ankietowanych przy-
znało się do zaniedbań w tym zakresie. Aż 28% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie 
w sposób jednoznaczny. Stwierdzili ponadto, iż osoby odżywiające się zdrowo i żyjące 
aktywnie fizycznie znacznie rzadziej chorują na choroby cywilizacyjne, dzięki ćwiczeniom 
mają większą odporność na wirusy i wszelkiego rodzaju bakterie, a także możliwość 
utrzymania szczupłej sylwetki.

Jedno z pierwszych pytań zawartych w ankiecie dotyczyło motywu związanego z po-
dejmowaniem aktywności fizycznej (wykres 1).

Wykres 1. Zestawienie danych dotyczących motywu podejmowania aktywności fizycznej
Źródło: badania własne.

Na tym etapie odpowiedzi respondenci potwierdzili szeroki zakres osobistych motywacji 
przy podejmowaniu decyzji o uprawianiu aktywności ruchowej. Najczęściej potwierdzanym 
motywem (34% ankietowanych) była poprawa wydolności fizycznej i ogólnego samopo-
czucia. Innym – dla 20% ankietowanych – było znalezienie nowego hobby i wykorzystanie 
wolnego czasu. Mniej ważny, zadeklarowany w odpowiedzi powód stanowiło odchudzanie, 
zapobieganie zachorowaniom lub poprawa zdrowia, a także podejmowanie aktywności 
fizycznej dla przyjemności. Tak stwierdziło odpowiednio po 12% respondentów. Natomiast 
10% osób potwierdziło, iż ćwiczy w celu rozładowania stresu.

Kolejnym zagadnieniem w zestawie pytań było zebranie informacji dotyczących pra-
widłowego odżywiania (wykres 2).
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Według opinii większości osób zdrowe odżywianie polega na przyjmowaniu odpo-
wiednich ilości niezbędnych składników odżywczych korzystnych dla zdrowia w celu jego 
zapewnienia lub poprawy. I tak 62% ankietowanych stwierdziło, iż na co dzień stara się 
odżywiać prawidłowo i wybierać takie produkty spożywcze, które są bogate w składniki 
odżywcze pozwalające zaopatrzyć organizm w substancje niezbędne do życia. Natomiast 
10% przyznaje się do lekceważenia decyzji w sprawie wyboru i konsumpcji produktów 
i potraw. Pozostała część respondentów (28%) nie potrafiła ocenić swojego sposobu 
odżywiania.

Wykres 2. Wyniki badań dotyczące opinii na temat prawidłowego odżywiania
Źródło: badania własne.

W dalszej części pytań poproszono o wyrażenie opinii na temat liczby posiłków i czę-
stotliwości ich spożywania w ciągu dnia (wykres 3).

Wykres 3. Dane ilustrujące opinię o częstotliwości spożywania posiłków w ciągu dnia
Źródło: badania własne.
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Z analizy uzyskanych danych wynika, że jednym z głównych błędów dietetycznych, 
szczególnie widocznych u osób trenujących kulturystykę, jest brak regularności w spoży-
waniu posiłków. Wśród badanej grupy kulturystów aż 52% rzadko przyjmowało posiłki (co 
4–5 godzin), tylko 28% jadło posiłki co 3 godziny, natomiast 20% respondentów wtedy, gdy 
czuło taką potrzebę. Przy dużej intensywności treningu i zwiększonym zapotrzebowaniu 
na poszczególne składniki żywieniowe takie informacje potwierdzają nieprawidłowości 
w odżywianiu tej grupy sportowców, co może skutkować zarówno niedoborem, jak i nad-
miarem dostarczania tych składników w trakcie treningów.

W odniesieniu do zadeklarowanych opinii o liczbie posiłków przyjmowanych w ciągu 
dnia 60% ankietowanych przyznało, że spożywa codziennie 3–4 posiłki, 34% osób zaś 
zadeklarowało spożywanie 5 albo więcej posiłków. Do błędnego sposobu odżywiania się, 
tj. jedzenia zaledwie 1–2 posiłków dziennie, przyznało się tylko 6% osób uczestniczących 
w badaniach. Należy dodać, iż ilość pokarmów i częstotliwość ich spożywania oraz zacho-
wanie prawidłowych proporcji składników w jadłospisie osób uprawiających kulturystykę 
stanowią podstawową zasadę w ich diecie. 

Ważne jest, aby ilość spożywanej żywności dopasować do potrzeb organizmu i moż-
liwości optymalnego jej wykorzystania. Jak wskazuje literatura w tym zakresie, często 
w przypadku kulturystów problem z nadmiarem tkanki tłuszczowej nie wynika z konsumpcji 
dużych ilości pokarmów, lecz ze złego doboru składników oraz zbyt małej liczby posiłków 
w ciągu dnia.

Bardzo ciekawe informacje uzyskano w odniesieniu do rodzajów stosowanych diet 
przez osoby uprawiające kulturystykę (wykres 4).

Wykres 4. Zestawienie opinii respondentów dotyczące stosowania różnych diet
Źródło: badania własne.

Z oceny danych wynika, że aż 52% respondentów w trakcie uprawiania zajęć kultury-
stycznych stosuje typową dla kulturystów dietę wysokobiałkową. Stosowanie diety zbilan-
sowanej potwierdziło 28% ankietowanych, diety niskotłuszczowej zaś 20% ćwiczących. 
Ani jedna osoba z całej grupy nie stosowała diety nisko-węglowodanowej czy innej diety 
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zalecanej przy trenowaniu pozostałych dyscyplin sportowych. Przy ocenie stosowanych 
diet istotnym zagadnieniem jest właściwy dobór poszczególnych grup produktów, jakie 
spożywają kulturyści w celu uzupełniania swojej diety w składniki pokarmowe, takie jak 
węglowodany, tłuszcze i białka.

Każdy systematycznie trenujący kulturysta potrzebuje około 4 tys. kcal dziennie, z cze-
go większość powinna pochodzić z węglowodanów, ponieważ stanowią one główne źródło 
energii. Wartościowymi źródłami węglowodanów są między innymi pieczywo, ryż, makaro-
ny, kasze, płatki, rośliny strączkowe, a także warzywa i owoce. Wyniki badań ankietowych 
wskazują, iż dla większości, tj. 53%, respondentów głównym źródłem węglowodanów był 
biały ryż, makarony – dla 29% oraz pieczywo razowe – dla 11%. Dla pozostałych osób 
źródłem węglowodanów był ryż pełnoziarnisty, kasze czy wyroby cukiernicze. Przyjmuje się, 
iż tłuszcze w diecie kulturystów powinny dostarczać około 15% spożytej energii. W opinii 
respondentów najczęściej konsumowanymi tłuszczami w okresie treningu były: masło, 
oliwa z oliwek, olej rzepakowy oraz margaryna. Z odpowiedzi na pytania o konsumpcję 
produktów białkowych przez kulturystów wynika, że najczęstszym źródłem białka są: 
drób, ryby, chude mięso, jaja i przetwory mleczne. Ankietowani najczęściej wybierali takie 
produkty, jak mięso białe – 45% respondentów, mięso czerwone – 31% oraz jaja – 24%.

W trakcie intensywnych treningów bardzo ważnym elementem funkcjonowania orga-
nizmu jest jego nawodnienie realizowane przez picie różnych płynów, głównie wody. Jest 
ona środkiem transportu w organizmie, przenosi składniki pokarmowe, produkty przemiany 
materii do docelowych tkanek, reguluje także temperaturę ciała, usuwając gorąco z pra-
cujących mięśni. U osób aktywnych fizycznie spożywanie odpowiednich płynów staje się 
najważniejsze, ponieważ należy uzupełniać straty powstałe w organizmie w trakcie pocenia 
się będącego wynikiem wysiłku fizycznego. Dorosły człowiek powinien wypijać od 1,5 do 
2 litrów płynów w ciągu dnia. Wśród badanych osób 46% zadeklarowało, że dostarcza 
organizmowi taką ilość. Także spora grupa ankietowanych, ponieważ aż 34%, wypija od 
2 do 3 litrów wody dziennie. Pozostałe 12% odpowiedziało, że wypija 1 litr, a jedynie 8% 
wypija więcej niż 3 litry płynów dziennie (wykres 5).

Innym celem nawodnienia organizmu w trakcie i po treningu jest przywrócenie jego 
równowagi wodno-elektrolitowej zachwianej przez wysiłek fizyczny, m.in. przez pocenie 
się i przegrzanie organizmu.

Marian Panasiewicz, Józef Grochowicz
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Wykres 5. Zestawienie opinii respondentów dotyczące ilości wypijanej wody w ciągu dnia
Źródło: badania własne.

Po zakończonym treningu należy przywrócić normalną równowagę płynów poprzez 
spożycie ich 1,5 raza więcej niż ilość utracona podczas ćwiczeń. Po skończonym treningu 
46% ankietowanych sięga po wodę niegazowaną, 34% po napoje izotoniczne, następne 
12% pije wodę gazowaną, a 8% napoje hipertoniczne (wykres 6).

Wykres 6. Wyniki badań dotyczące najczęściej spożywanych rodzajów płynów
Źródło: badania własne.

W okresie wykonywania ćwiczeń kulturystycznych istotnym zagadnieniem oprócz 
konieczności przestrzegania racjonalnego sposobu odżywiania jest stosowanie różnych 
suplementów diety przyśpieszających wzrost tkanki mięśniowej. 60% osób uczestniczą-
cych w badaniach stwierdziło, że stosowało różne suplementy, natomiast 40% ćwiczących 
nigdy nie zażywało żadnych substancji z tej grupy środków (wykres 7). Jednocześnie 
wszyscy ankietowani potwierdzili swą ogólną wiedzę o suplementach diety i podkreślali, iż 
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w trakcie intensywnych treningów środki te mają za zadanie uzupełnianie diety sportowca 
składnikami, które nie występują w żywności w wystarczającej ilości.

Wykres 7. Zestawienie danych dotyczące najczęściej stosowanych rodzajów suplementów diety
Źródło: badania własne.

Wśród badanej grupy 40% osób odpowiedziało, że stosuje suplementy białkowe, ty-
powe dla kulturystów. Natomiast konsumpcję suplementów energetycznych potwierdziło 
28% respondentów, a 20% osób wskazało konsumpcję suplementów wieloskładnikowych. 
Zaledwie 12% zadeklarowało, iż w trakcie uprawiania kulturystyki zażywa suplementy 
spalające tkankę tłuszczową. Ani jedna osoba z całej grupy uczestniczącej w badaniach 
nie potwierdziła stosowania suplementów zmniejszających apetyt i suplementów kwasów 
tłuszczowych.

Bardzo ciekawe wyniki uzyskano w odniesieniu do oceny treningu kulturystycz-
nego, tj. okresu uprawiania kulturystyki, częstotliwości treningu w ciągu tygodnia czy 
długości samego treningu. Z badań wynika, iż 46% ćwiczących na siłowni kulturystykę 
uprawia tę dyscyplinę już 2–3 lata, 34% zaznaczyło, że ponad 3 lata, a jedynie 20% 
ćwiczy kulturystykę mniej niż rok. Respondenci wyrażali opinię, iż uprawianie kultury-
styki wiąże się z wieloma godzinami spędzonymi dziennie na siłowni, gdyż tylko takie 
systematyczne i długoletnie treningi są w stanie doprowadzić ciało do perfekcji, a to 
jest głównym celem każdego kulturysty. Ponadto respondenci podkreślali, iż trening 
kulturystyczny powinien być krótki, ale za to intensywny, powinien się odbywać mak-
symalnie cztery razy w tygodniu, a w przypadku wyjątkowo intensywnych jednostek 
treningowych jedynie trzy razy w tygodniu. Wśród grupy ankietowanych 46% osób 
uczestniczyło w treningu 1–2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu – 42%, natomiast 12% 
ankietowanych odpowiedziało, że trenowało 3 razy w tygodniu bądź więcej. Ważna jest 
też długość treningu (wykres 8).

Marian Panasiewicz, Józef Grochowicz
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Wykres 8. Wyniki badań ilustrujące czas przeciętnego treningu kulturystycznego
Źródło: badania własne.

W odniesieniu do czasu treningu aż 76% respondentów wskazało, że poświęca na 
te zajęcia do 60 minut, a 12% przebywa na siłowni odpowiednio do 30 minut i powyżej 
1 godziny. Z analizy danych wynika, że amatorzy uprawiający kulturystykę nie uważają 
siebie za osoby profesjonalnie związane ze sportem, a raczej umieszczają go w kate-
gorii zainteresowań, zatem zajęcia kulturystyczne są dla nich przyjemnością, aktywnym 
sposobem spędzenia wolnego czasu. Uprawianie tego sportu na poziomie amatorskim 
umożliwia według nich zaspokajanie potrzeb np. zdrowego trybu życia, kontaktów to-
warzyskich, doznawania przyjemności czy ogólnie pojmowanej wolności. Z całej grupy 
ankietowanych 60% ćwiczących potwierdziło amatorski charakter uprawiania kulturystyki, 
a tylko 40% odpowiedziało że kulturystykę uprawia zawodowo. Ważną decyzją przed przy-
stąpieniem do treningu, jak podkreślają respondenci, jest wybór miejsca ćwiczeń i trenera 
(wykres 9). W tym temacie zdecydowana większość ankietowanych – 56% – opowiedziała 
się za siłownią profesjonalną, która zdaniem ćwiczących spełnia wszystkie wymagania 
w zakresie komfortu ćwiczeń i wysokiej jakości sprzętu sportowego. Dodatkowo buduje 
charakterystyczną atmosferę treningu, wspólnego wysiłku i dążenia do celu, co motywuje 
i zachęca do ćwiczeń.

Wykres 9. Zestawienie danych związanych z wyborem miejsca treningu
Źródło: badania własne.
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Natomiast 20% respondentów na zajęcia treningowe wybrało klasyczną własną siłownię 
domową. W dalszej kolejności część osób decydowała się na treningi zarówno w niedużych 
siłowniach osiedlowych, jak i we wspólnych siłowniach z możliwością ćwiczenia z kolegami.

Ankietowani podkreślali też dużą rolę trenera, zwłaszcza w pierwszym okresie treningu 
kulturystycznego. Jego główne zadania polegają na doborze odpowiednich ćwiczeń, wy-
robieniu dobrych nawyków, dbaniu o motywację oraz stan psychiczny ćwiczących. Jednak 
w rzeczywistości aż 52% ankietowanych nie korzystało z porad trenera.

Omówienie wyników badań

Jedną z modnych wśród młodych mężczyzn form aktywności fizycznej jest trening 
kulturystyczny, postrzegany jako odpowiednia forma na osiągnięcie idealnej sylwetki. Kul-
turystyka to dziedzina sportu polegająca na kształtowaniu ciała przez ćwiczenia fizyczne. 
Systematyczny trening kulturystyczny zapewnia zbudowanie masy mięśniowej, siły oraz 
wytrzymałości mięśni. Aby te założenia zostały spełnione, niezbędne jest wykonywanie 
ćwiczeń o dużej różnorodności, zmiennej intensywności oraz z zachowaniem reguł od-
powiedniego odżywiania. Kulturystyka poprawia stan zdrowia oraz sprawność fizyczną. 
Pomaga w regulacji wagi ciała, redukcji tkanki tłuszczowej, wzmacnia serce, podnosi 
wydajność przemian metabolicznych, wpływa stabilizująco na ciśnienie krwi8. Uprawianie 
ćwiczeń siłowych ma też istotny walor psychologiczny. Możliwość nadania swojemu ciału 
wymarzonych kształtów daje dobre samopoczucie. Zwiększone wydzielanie oksytocyny 
oraz dopaminy zapewnia równowagę w szarych komórkach mózgu, co z kolei łączy się 
z lepszą koncentracją, przezwyciężeniem stresu oraz pozytywnym nastawieniem wobec 
życia. Kulturystyka jest również świetną formą rehabilitacji w przypadku kontuzji mięśnio-
wo-stawowych.

Odpowiednio wysoki poziom siły mięśniowej jest bardzo istotny zarówno w kulturystyce, 
jak i w życiu codziennym. Rodzaj wysiłku o dużym natężeniu pozwala rozwinąć wydol-
ność sercowo-naczyniową oraz główne właściwości mięśni, takie jak siłę, wytrzymałość 
i szybkość. Ich rozwój jest wynikiem regularnych treningów. Ważne jest, aby urozmaicać 
typ aktywności i łączyć rodzaj sportu siłowego w odpowiednich proporcjach z dyscypliną 
wytrzymałościową, co umożliwi osiągnięcie celu bez uszczerbku na sylwetce ciała9. Dobrze 
przeprowadzony trening jest procesem polegającym na poddawaniu organizmu stopniowo 
rosnącym obciążeniom, w wyniku czego następuje adaptacja i wzrost poziomu niektórych 
cech motorycznych, a także obejmuje naukę nawyków ruchowych związanych z daną 
dyscypliną sportu10. Przez odpowiedni trening połączony z odpowiednim odżywianiem 
można również kształtować cechy morfologiczne, takie jak redukowanie poziomu tkanki 
tłuszczowej czy zwiększenie masy mięśniowej11. Trening wywołuje zmiany w obrębie 

8 K. Kapka, Białko na tacy, „Kulturystyka i Fitness” 2014, nr 11, s. 92–95.
9 M. Nastaj, Wpływ suplementacji monohydratem kreatyny diety, Wyd. UP, Lublin 2012, s. 44–45. 
10 O. Lafay, op. cit., s. 30–32.
11 S. Ambroziak, Tłuszcze muskułom, „Perfect Body” 2013, nr. 7, s. 80–86
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układu krążenia, ruchowego, oddechowego, wydzielania wewnętrznego oraz w układzie 
nerwowym a także zmiany adaptacyjne w obrębie wielu narządów, gdzie rodzaj i zakres 
zmian zależy od charakteru treningu, czasu trwania oraz intensywności. Również powo-
duje zmiany w samych mięśniach, gdzie zwiększa się pobieranie przez nie tlenu z prze-
pływającej w naczyniach krwionośnych krwi. Zachodzą zmiany enzymatyczne w cyklach 
biochemicznych, przez co zmniejsza się szybkość rozkładania zawartego w mięśniach 
glikogenu, wydajniejsze natomiast staje się uzyskiwanie energii z kwasów tłuszczowych. 
Dzięki temu zmniejsza się produkcja kwasu mlekowego i jego gromadzenie w mięśniach, 
a także możliwa jest dłuższa i efektywniejsza praca mięśni, gdyż zapasy węglowodanów 
są wolniej likwidowane. Zwiększone zapotrzebowanie na kwasy tłuszczowe powoduje 
większe ich uwalnianie z tkanki tłuszczowej.

Bezpośrednio po treningu organizm kulturysty jest wyczerpany, natomiast w kolejnej 
fazie odpoczynku organizm regeneruje się. Sesje treningowe powinny być organizowane 
po kolei i obejmować rozgrzewkę, trening i na końcu wyciszenie. Rozgrzewka i ćwiczenia 
wyciszające nie należą do ścisłych zasad treningu, mimo to są jego ważnymi elementami. 
Trening najczęściej układany jest w odniesieniu do indywidualnych priorytetów ćwiczącego. 
W przypadku zajęć kulturystycznych ukierunkowany jest na zdobywanie masy mięśniowej, 
siły i wyrzeźbienie swojej sylwetki. Trening na tzw. przyrost masy mięśniowej polega na 
zwiększeniu rozmiarów mięśni. Charakteryzuje się on ćwiczeniami na wolnych cięża-
rach, takich jak sztanga i sztangielki, przy jednoczesnym unikaniu wyciągów oraz innych 
urządzeń. Ćwiczenia powinny być złożone, wykonywane w małej liczbie powtórzeń przy 
jednocześnie dużym obciążeniu. Trening siłowy wskazany jest dla każdego, kto chce mieć 
dużą masę mięśniową. Początkujący kulturyści nie mają problemów z przyrostem masy 
oraz wzrostem siły12. Zastosowanie treningu siłowego pozwala osiągać lepsze efekty. 
Trening ten powinien być wykonywany okresowo, przykładowo raz do roku przez półtora 
miesiąca. Gdy ćwiczący zwraca uwagę na własną sylwetkę, powinien zwiększyć liczbę 
treningów. Każdą grupę mięśni zaleca się trenować dwa razy w tygodniu i zamknąć się 
w sześciu treningach tygodniowych13. Zakres ćwiczeń i intensywność treningu należy 
dostosować do każdego organizmu indywidualnie w zależności od jego potrzeb i możli-
wości percepcyjnych14.

Podsumowanie

Z analizy uzyskanych wyników badań wynika, iż zajęcia kulturystyczne powinny być 
realizowane według określonego harmonogramu i z wykorzystaniem określonego rodzaju 
ćwiczeń przy jednoczesnym uwzględnieniu racjonalnego odżywiania oraz rodzaju kon-
sumowanych grup produktów żywnościowych. W pracy wykazano, że właściwe żywienie 

12 J. Gawęcki, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, t. 1, PWN, Warszawa 2010, s. 138–139.
13 D. Włodarek et al., Dietoterapia, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
14 F. Delavier, M. Gundill, Suplementy żywnościowe dla sportowców, tłum. A. Pikor-Półtorak, Wyd. JK, Łódź 
2010, s. 256.
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i wyważone stosowanie suplementów diety mają fundamentalne znaczenie dla efektów 
uzyskiwanych w tym rodzaju aktywności fizycznej. Tylko codzienne dostarczenie – oprócz 
grupy podstawowych – makro- i mikro składników, przyjmowanie odpowiedniej ilości pły-
nów poparte jednocześnie odpowiednim treningiem fizycznym pozwalają na uzyskanie jak 
najwyższej formy sportowej i oczekiwanej sylwetki ciała. Podstawą żywienia kulturystów 
powinny być pełnowartościowe białko, węglowodany o niskim indeksie glikemicznym, 
różne rodzaje tłuszczów (roślinne, zwierzęce), jak również warzywa, które dostarczają 
licznych witamin, minerałów i błonnika15.

Ocena zestawionych danych wykazała, że nieodłącznym elementem kulturystki są 
suplementy diety, które mogą uzupełniać ją w witaminy, składniki mineralne i inne sub-
stancje odżywcze w formie skoncentrowanej.

W odniesieniu do nawyków żywieniowych można stwierdzić, iż grupa mężczyzn upra-
wiających kulturystykę (zwłaszcza ćwiczących amatorsko) nie stosuje się do zasad ra-
cjonalnego żywienia. Większość z nich co prawda deklaruje stosowanie diety, ale za to 
pozwala sobie na przekąski w ciągu dnia oraz nie je regularnie niektórych produktów 
bogatych w składniki niezbędne dla poprawienia wydolności organizmu zawodników, a to 
przekłada się na osiągane wyniki. Natomiast kulturyści trenujący zawodowo spożywają 
właściwą liczbę posiłków w ciągu dnia, tj. 3–5. W ich opinii odpowiednia i zalecana przez 
dietetyków liczba spożywanych posiłków w ciągu dnia pozwala dostarczyć organizmowi 
energii na cały dzień oraz niezbędnych składników pokarmowych. W odniesieniu do czę-
stotliwości spożywania posiłków ponad połowa ankietowanych potwierdziła konsumpcję co 
3 godziny, pozostali jedli rzadziej, czyli co 5–6 godzin lub tylko wtedy, gdy odczuwali głód.

Badania wykazały, że głównym źródłem węglowodanów w diecie ankietowanych są 
makarony, ryż biały oraz pieczywo razowe. Główne źródła białek to mięso białe, mięso 
czerwone, jaja, mleko oraz ryby. Natomiast z tłuszczów respondenci sięgali najczęściej 
po masło, oliwę z oliwek i margarynę. Ten trend w diecie kulturystów nie jest do końca 
właściwy, gdyż nie dostarcza organizmowi w odpowiednich ilościach podstawowych 
składników pokarmowych, co przekłada się na wydolność organizmu, negatywnie wpływa 
na utrzymanie dobrego stanu zdrowia, formy i osiągnięcie dobrych wyników w zakresie 
kształtowania sylwetki ciała. Należy pamiętać, iż systematyczne treningi kulturystów po-
magają uzyskać doskonałą sylwetkę, utrzymać ciało i mięśnie w dobrej kondycji wyłącznie 
wtedy, gdy połączymy to z odpowiednią dietą oraz doborem określonych i kontrolowanych 
ćwiczeń. Kulturystyka, niezależnie od poziomu, na jakim jest uprawiana, wymaga regu-
larnego spożywania konkretnych składników odżywczych dostarczanych w prawidłowych 
ilościach. Bardzo ważne jest racjonalne odżywianie i hydratacja organizmu każdego 
ćwiczącego, dostosowana jednocześnie do wysiłku zarówno amatora, jak i zawodowca. 
Uwarunkowania wynikają z aktywnego trybu życia i częstych treningów. Zasadniczy cel 
przy uprawianiu kulturystyki dotyczy najczęściej kontrolowanego wzrostu odpowiednich 
grup mięśni, poprawy sylwetki, siły i wytrzymałości przy jednoczesnym zachowaniu zasad 

15 A. Zając et al., Żywienie i suplementacja w sporcie, Wyd. AWF, Katowice 2007.
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prawidłowego odżywiania oraz prowadzenia specjalistycznych ćwiczeń pod nadzorem 
doświadczonego trenera.
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Streszczenie

Celem opracowania jest ocena sposobu odżywiania i doboru produktów żywnościowych wybranej 
grupy kulturystów regularnie uczęszczających na jedną z siłowni w Lublinie i tam ćwiczących. 
Poddano ocenie zachodzące wzajemne zależności pomiędzy sposobem odżywiania i intensyw-
nością prowadzonych ćwiczeń kulturystycznych. Określono problemy badawcze obejmujące 
m.in. wpływ regularnych treningów oraz spożywania określonych ilości i rodzajów produktów 
spożywczych na utrzymanie odpowiedniej sylwetki ciała. W oparciu o analizę uzyskanych 
wyników badań wykazano, iż odżywianie kulturystów różni się znacząco od odżywiania innych 
grup ludności, zwłaszcza w odniesieniu do wartości energetycznej i różnorodności składników 
pokarmowych. Wykazano, że w treningu kulturystycznym należy bezwzględnie przestrzegać 
wzajemnych korelacji pomiędzy rodzajem i aktywnością prowadzonych ćwiczeń fizycznych 
a sposobem odżywiania.

Słowa kluczowe: odżywianie, aktywność fizyczna, kulturystyka

Abstract

The aim of the study is to assess eating habits and choice of foods chosen group of bodybuilders 
regularly attending and exercising at a gym in Lublin. It was evaluated taking mutual dependen-
cies and correlations between diet and activity conducted bodybuilding workouts. It was defined 
tasks and research issues including, among others effect of regular workouts and eating specific 
quantities and types of foods to maintain a proper body shape. According to the analysis of the 
obtained results it demonstrated that nutrition bodybuilders differ significantly from the nutrition 
of other ethnic groups, particularly in relation to the energy and diversity of nutrients. It has been 
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shown that in the bodybuilding workout must be observed correlations between the type and 
activity carried out physical exercise and diet. 

Keywords: rational nutrition, physical activity, bodybuilding
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STANDARDY JAKOŚCI OBSŁUGI ORAZ OFERTA 
SPA & WELLNESS W OBIEKCIE HOTELARSKIM 
A OCZEKIWANIA POTENCJALNYCH KLIENTÓW

SERVICE QUALITY STANDARDS AND OFFER SPA & WELLNESS FACILITY 
HOSPITALITY, AND THE EXPECTATIONS OF POTENTIAL CUSTOMERS

Wstęp

Rozwój rynku turystycznego wymaga stałego dostosowania podaży do zmieniającego 
się popytu turystycznego. W zależności od głównych motywów wyjazdu, tj.: wypoczyn-
kowego, biznesowego, poznawczego, zdrowotnego lub pielgrzymkowego, zgłaszane są 
zróżnicowane potrzeby podróżujących.

Zmiany związane z przemianami społecznymi, obyczajowymi i gospodarczymi wy-
magają od hotelarzy ogromnej elastyczności i wprowadzania innowacji techniczno-or-
ganizacyjnych oraz ciągłego doskonalenia pracowników1. Zasadnicza siła napędowa dla 
branży hotelarskiej to w głównej mierze podróże indywidualne i grupowe, ale także nowo 
powstające inwestycje, np. olbrzymie centra biznesowe2 .W najbliższym czasie szansę 
na przyciągnięcie gości będą miały tylko te hotele, które wyróżnią swoją ofertę na tle 
konkurencji.

Współcześnie hotel zapewnia zaspokojenie nie tylko potrzeb noclegowych i wyżywie-
nia, lecz także innych wymagań i oczekiwań. Obiekty hotelarskie posiadają restauracje, 
kawiarnie, bary, miejsca noclegowe, kliniki urody, ośrodki spa i wellness3. Pożądane 
jest, by przedsiębiorstwa wychodziły naprzeciw realnym potrzebom gości. Dzieje się to 
przez zmniejszenie różnicy między usługami oczekiwanymi a otrzymanymi4. Rosnąca 
konkurencyjność pod względem jakości i zakresu oferowanych usług oraz coraz większe 
wymagania stawiane hotelom przez gości sprawiają, że hotelarzom trudniej pozyskać 

1 C. Witkowski, Hotelarstwo. Część 1: Podstawy hotelarstwa, WSE, Warszawa 2002, s. 24.
2 B. Dec, Rozwój hoteli w turystycznej bazie noclegowej województwa podkarpackiego, [w:] Problemy ochrony 
środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki, red. J. Krupa, Wyd. Edytorial, 
Dynów 2016, s. 359–369.
3 B. Cymańska-Garbowska, B. Steblik-Wlaźlak, Podstawy turystyki, t. 1, Wyd. REA, Warszawa 2011, s. 129–133.
4 S. Borkowski, E. Wszendybył, Jakość i efektywność usług hotelarskich, PWN, Warszawa 2007, s. 45.
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lojalnego klienta, a zarazem takiego, który pozytywnie będzie rekomendował dany obiekt 
hotelarski wśród znajomych.

Hotelarze dążą do osiągnięcia jak najwyższego stopnia zadowolenia gościa, bowiem 
klient odczuwający satysfakcję z otrzymanej usługi będzie wracał do hotelu oraz wyrażał 
pozytywne opinie na jego temat5. Należy podkreślić, że jakość świadczona w obiektach 
posiadających usługi spa i wellness jako produkt podstawowy lub uzupełniający jest bardzo 
ważnym czynnikiem wpływającym na zadowolenie klienta, coraz bardziej świadomego 
znaczenia zdrowego stylu życia i potrzeby dbałości o zdrowie.

Potrzeba dostosowania oferty do wymagań ściśle określonej grupy turystów, przy 
uwzględnieniu zachodzących zmian i tendencji na rynku turystyki zdrowotnej, staje się 
warunkiem koniecznym do osiągnięcia konkurencyjnej pozycji w tym obszarze. Należy 
podkreślić, iż przewagę konkurencyjną można osiągnąć przez wyraźne wyróżnianie się 
wśród innych miejsc docelowych, a tym samym uzyskiwanie unikatowej cechy produktu, 
która odróżnia go od rywalizujących usługodawców. Inwestowanie w rozwój turystyki 
zdrowotnej oraz zaspokajanie coraz to nowszych oczekiwań ze strony społeczeństwa 
są dużą szansą dla podmiotów świadczących usługi z zakresu lecznictwa, rehabilitacji 
oraz odnowy biologicznej. W przeszłości turystyka zdrowotna rozumiana była jako wyjazd 
w celach typowo leczniczych, tzw. wyjazd do wód, zarezerwowany głównie dla zamożnej 
części społeczeństwa. Obecnie sektor ten poszerzył się o wypoczynek, rekreację oraz 
profilaktykę zdrowotną i nie jest już niedostępnym luksusem.

Turystyka zdrowotna stała się obecnie ogólnoświatowym trendem i coraz więcej ludzi 
planując swoje wyjazdy, łączy wypoczynek z różnego rodzaju zabiegami dla poprawy 
zdrowia i urody. Celem takich podróży jest nie tylko poprawa szeroko pojętego zdrowia, 
lecz także zwiedzanie nowych, ciekawych miejsc. Zmiany zachodzące na rynku pozwalają 
optymistycznie spoglądać na rozwój turystyki zdrowotnej, natomiast Polska znajduje się 
w czołówce krajów europejskich (po Węgrzech i Belgii) jako kierunek podróży w zakresie 
korzystania z usług turystyki zdrowotnej, w tym medycznej oraz usług z zakresu spa 
i wellness.

Początkowo obszary usług spa i wellness skierowane były wyłącznie do segmentu 
luksusowego hotelarstwa o standardzie 4 i 5 gwiazdek. Szybki rozwój i popularność 
takich usług spowodowały, że już co drugi hotel 3-gwiazdkowy posiada spa. Głównymi 
czynnikami, które sprzyjają rozwojowi takiej formy turystyki, są: tańsze usługi medyczne, 
moda, swoboda podróżowania, wysokiej klasy specjaliści, rekomendacje znajomych itp. 
Do Polski przyjeżdżają pacjenci z krajów wysoko rozwiniętych i szczególnie korzystają 
z usług lecznictwa uzdrowiskowego, zabiegów kosmetycznych i stomatologicznych.

W opinii właścicieli obiektów hotelarskich potrzeby klientów w zakresie usług o cha-
rakterze sportowo-rekreacyjnym są stosunkowo małe, dlatego większość z nich posiada 
ograniczoną ofertę zajęć sportowych, najczęściej są to siłownia i modny nordic walking. 

5 J. Krupa, Jakość usług hotelarskich w Krakowie w opinii klientów, [w:] Determinanty zarządzania jakością 
życia. Usługi i żywność, red. T. Sikora, U. Balon, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2012, s. 165–166.
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Najbardziej preferowane są różnego rodzaju zabiegi związane z odnową biologiczną, jak 
masaże, sauna, jacuzzi itp6. W skład produktów usług hotelarskich zaczynają wchodzić 
usługi komplementarne, czyli uzupełniające, które urozmaicają pobyt gości7. W biznesie 
najbardziej liczy się dobry pomysł – pojawiła się moda na niekonwencjonalne hotele. 
W każdym zakątku świata można spotkać różne „dziwactwa” w zależności od pomysłu 
oraz upodobań klientów i twórców obiektów hotelarskich, w tym również w Polsce (War-
szawie czy Łodzi).

Dane statystyczne dotyczące cech gości w hotelach spa i wellness wskazują, że ok. 2/3 
gości to kobiety, a jedynie 1/3 – mężczyźni. Ok. 10% gości stanowią klienci w grupie wie-
kowej do 30 roku życia, 18% – w wieku 31–40 lat, natomiast w grupa wiekowa 41–50 to 
ok. 23%. Przeważającą grupą nabywców tego rodzaju usług są osoby w wieku 51–60 lat. 
Długość pobytu w hotelach spa i wellness jest zróżnicowana i wynosi: 1–3 dni (38% gości), 
4–7 dni (39%), 8–14 dni (19%), natomiast pobyt powyżej 15 dni dotyczy zaledwie 4% go-
ści. Klienci podczas pobytu w hotelu spa i wellness korzystają najczęściej z usług typu 
„rekreacja i relaks” w kolejności „styl i jakość” oraz „zabiegi upiększające i kosmetyczne”8.

Oprócz zabezpieczenia elementów technicznych usługi hotelarskiej istotne znaczenie 
posiada element funkcjonalny związany z jakością świadczonych usług. W dzisiejszych 
czasach jakość jest jednym z ważniejszych czynników wyróżniających obiekty hotelarskie 
spośród konkurencji. Przedsiębiorstwa hotelarskie, chcąc utrzymać dobrą pozycję na 
rynku krajowym i międzynarodowym, muszą dążyć w swojej działalności do wdrażania 
systemów i standardów jakości. W przypadku usług hotelarskich można określić kilka 
uniwersalnych postulatów, takich jak: niezawodność realizacji, szybkość obsługi, profe-
sjonalizm i fachowość obsługi, indywidualne podejście do klienta. Szczególne znaczenie 
w świadczeniu usług w hotelu ma personel pierwszego kontaktu. Skuteczną metodą 
zarządzania jakością jest równoczesne stosowanie zasad marketingu wewnętrznego 
(pracownik) i zewnętrznego (gość), w efekcie osiągnięcie wyższego poziomu działań 
personelu w procesie obsługi klienta9.

Jak podaje A. Panasiuk: „klient powinien być usatysfakcjonowany z konsumpcji pro-
duktu. Powinien być przekonany, że dokonany przez niego wybór przedsiębiorstwa ho-
telarskiego jest słuszny”10.

Niniejsze opracowanie koncentruje się na problematyce badania opinii uczniów z tech-
nikum hotelarsko-gastronomicznego i studentów kierunku turystyka i rekreacja na temat 
znaczenia jakości obsługi klienta, kształtowania oferty usług dodatkowych, a przede 
wszystkim zainteresowania usługami prozdrowotnymi typu spa i wellness w hotelu po-
tencjalnych klientów. Jak wykazują dane literaturowe, posiadają one istotne znaczenie 

6 M. Boruszczak, Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, WSTiH, Gdańsk 2011, s. 21–25.
7 Marketing w turystyce i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2013, s.100–101.
8 M. Boruszczak, op. cit., s. 26–27.
9 Hotelarstwo w Polsce stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, red. J. Merski, C. Wit-
kowski, WSE, Warszawa 2004, s. 232–233.
10 Jakość usług turystycznych, red. A. Panasiuk, WNUS, Szczecin 2007, s. 83.
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w obszarze szeroko rozumianych działań innowacyjnych prowadzonych obecnie przez 
większość obiektów hotelarskich.

Hotele spa i wellness w województwie podkarpackim –  
wybrane przykłady

Według danych uzyskanych ze sprawozdawczości GUS w końcu lipca 2013 r. w woje-
wództwie podkarpackim prowadziło działalność 498 turystycznych obiektów noclegowych, 
w tym m.in. 117 hoteli, 5 moteli, 9 pensjonatów, 36 szkolnych schronisk młodzieżowych, 
20 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych oraz 18 ośrodków wczasowych. Z ogólnej 
liczby obiektów 375 było placówkami całorocznymi11.

Spośród atrakcyjnych hoteli typu spa i wellness należy wymienić czterogwiazdkowy 
Hotel Arłamów (fot. 1), znajdujący się w gminie Ustrzyki Dolne w Bieszczadach, charaktery-
zujący się niezwykłym położeniem i wyjątkowością świadczonych usług. Jest to niezwykle 
wszechstronny i kompleksowy obiekt zlokalizowany w górach o charakterze wypoczyn-
kowo-konferencyjno-sportowym, posiada 213 pokoi, w tym 197 pokoi dwuosobowych, 
wyposażony w nowoczesną i na najwyższym poziomie strefę spa & wellness12. W strefie 
spa & wellness Hotelu Arłamów znajduje się między innymi: 14 gabinetów zabiegowych, 
basen wewnętrzny oraz całoroczny basen termalny, różnorodność saun, łaźni i jacuzzi 
w tym sauny śnieżne, unikalna bania ruska, groty lodowe i solne, tepidarium, sala do 
gimnastyki i jogi oraz VIP spa – wyodrębniona część kompleksu.

Fotografia 1. Hotel Arłamów w Bieszczadach – Ustrzyki Dolne
Źródło: https://pl.hotels.com/ho440908/hotel-ar-amow-ustrzyki-dolne-polska [10.04.2016].

11 Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2012 i 2013, Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki oraz 
Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, 
http://rzeszow.stat.gov.pl/download/gfx/rzeszow/pl/defaultaktualnosci/846/3/4/1/turystyka_2013_cz._analityczna.
docx [10.09.2015].
12 http://www.arlamow.pl [12.04.2016].
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Hotel Arłamów posiada własne lądowisko dla samolotów (oddalone od hotelu o 14 km – 
1200 m asfaltowego pasa do lądowań) oraz heliport (600 m od hotelu)13.

Niezwykle urzekającym obiektem jest Dwór Kombornia Hotel & SPA (fot. 2), który 
został otwarty pod koniec 2009 r. jako jeden z pierwszych hoteli czterogwiazdkowych 
na terenie województwa podkarpackiego. W zabytkowych wnętrzach znajdują się stylo-
we, komfortowo wyposażone pokoje. Butikowy Hotel SPA posiada bogatą infrastrukturę 
wellness, Salon Win Karpackich, Centrum Bankietowo-Konferencyjne i oraz komfortowy 
trzygwiazdkowy Wine Garden Hotel14.

W trakcie pobytu w czterogwiazdkowym hotelu w Dworze goście mogą korzystać bez 
ograniczeń m.in. z basenu rekreacyjnego z atrakcjami powietrznymi, basenu z trzema 
torami do pływania, jacuzzi oraz siłowni. Z kolei w strefie wellness udostępniono dla go-
ści m.in. łaźnie parowe, sauny suche czy grotę solną15. Dzięki luksusowym kosmetykom 
i kwalifikacjom profesjonalnej kadry w Komborni zapewniona zostaje jakość zabiegów, 
porównywalna do najlepszych gabinetów spa w Europie16.

Fotografia 2. Dwór Kombornia Hotel & SPA
Źródło: http://www.dworkombornia.pl/pl/hotel/hotel-4-we-dworze [10.04.2016].

Zabiegi w bogatej ofercie spa to np. masaże tajskie, japońskie czy ajurwedyjskie okłady, 
peelingi (solne, cukrowe lub ziołowe), hydroterapia, zabiegi pielęgnacyjne ciała BABOR 
SPA, zabiegi fizjoterapeutyczne (masaż leczniczy, kinezyterapia, odnowa biologiczna 
i trening). W ofercie są czekoladowe oraz winne okłady ciała. Ciekawostkę stanowi Salon 
Win Karpackich znajdujący się w zabytkowych piwnicach zespołu dworskiego17.

13 http://www.arlamow.pl/kompleks-arlamow/hotel-arlamow [10.04.2016].
14 http://www.dworkombornia.pl/pl/hotel/hotel-4-we-dworze [10.04.2016]. 
15 https://noclegguru.pl/hotel-spa-dwor-kombornia [10.04.2016].
16 R. Seweryn, Dwór polski w nowej odsłonie (na przykładzie Kombornia Hotel & SPA), [w:] Dziedzictwo kulturowe 
Polski i jego znaczenie w turystyce, red. J. Wyleżałek, D. Orłowski, WSTiJO, Warszawa 2011, s. 118.
17 B. Dec, Rozwój hoteli…, op. cit., s. 359–369.
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Na uwagę zasługuje Dom na Skale będący częścią kompleksu szkoleniowo-wypoczyn-
kowego Skalny, położonego w Polańczyku, uroczej miejscowości uzdrowiskowej, wśród 
malowniczych pasm Bieszczadów (fot. 3). Do dyspozycji gości oprócz klimatycznych 
i stylowych pokoi oraz eleganckiej restauracji pozostaje nowoczesna strefa spa & well-
ness. Dodatkowym atutem jest położenie nad Jeziorem Solińskim, określanym mianem 
Bieszczadzkiego Morza18.

Strefę spa & wellness obejmuje: kryty basen z atrakcjami wodnymi (przeciwfala, 
wodospad), saunę półsuchą opalaną drewnem, komorę infrared, łaźnię parową, jacuzzi, 
strefę schłodzenia (studnia ze źródlaną wodą). Zabiegi spa to m.in.: masaże, peelingi, 
rytuały zabiegowe na ciało, zabiegi pielęgnacyjne na twarz, kosmetyka estetyczna, kąpiele.

Fotografia 3. Dom na Skale w Polańczyku
Źródło: http://okazje.eholiday.pl/okazje/bieszczady [10.04.2016].

Metody badań i materiał badawczy

Narzędziem badawczym wykorzystanym do badań był kwestionariusz ankietowy. 
Kwestionariusz stanowił zestaw zamkniętych pytań dotyczących badanej problematyki 
oraz zamkniętych pytań o charakterze metryczkowym. W ramach odpowiedzi należało 
uszeregować cechy w kolejności od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa).

Badania ankietowe przeprowadzono w okresie od lutego do kwietnia 2015 r. wśród 
uczniów technikum hotelarskiego oraz studentów kierunku turystyka i rekreacja w Rzeszo-
wie. W badaniu wzięło udział 120 respondentów. Liczniejszą grupą byli studenci – 80 osób, 
co stanowiło 67% respondentów, natomiast grupa młodzieży szkolnej liczyła 40 osób, co 
stanowiło 33% ogółu badanych. W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę respondentów.

W analizie wyników badań wykorzystano test t-Studenta w celu ukazania różnic w wy-
powiedziach uczniów i studentów. Hipotezę zerową odrzucano, gdy obliczona wartość 

18 http://okazje.eholiday.pl/okazje/bieszczady [10.04.2016].
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statystyki testu przewyższała krytyczną przy przyjętym poziomie istotności 0,05. Obliczeń 
dokonano przy użyciu odpowiednich procedur pakietu PS Imago SPSS 23.

Tabela 1. Charakterystyka respondentów uczestniczących w badaniu oczekiwań potencjalnych klientów 
na rynku usług hotelarskich

Cecha Kategoria Liczebność %

Płeć
Kobieta 81 67

Mężczyzna 39 33

Wiek 
Do 20 lat 46 38

21–30 lat 68 57

31–50 lat 6 5

Miejsce zamieszkania

Wieś 62 52

Miast do 30 tys. 27 22

Miasto 30-50 tys. 7 6

Miasto 50-100 tys. 12 10

Miasto powyżej 100 
tys. 12 10

Liczba osób 
w rodzinie

Jedna 2 1

Dwie 8 7

Trzy 22 18

Cztery 49 41

Więcej niż cztery 40 33

Źródło: opracowanie własne.

Grupa badanych to 81 kobiet, co stanowi 67% respondentów, oraz 39 mężczyzn, co 
stanowi 33% ogółu badanych. Wiek badanych osób w większości mieści się w przedziale 
20–30 lat (57%). Badani głównie zamieszkują tereny wiejskie (52%). Najczęściej wystę-
pująca liczba członków rodziny w gospodarstwie domowym to 4 osoby (41%).

Wyniki badań

Respondentom zadano pytania dotyczące ogólnej oceny elementów wpływających na 
rozwój hotelarstwa, w tym znaczenia jakości i jej wpływu na usługi hotelarskie, a także 
oczekiwań potencjalnych turystów odnośnie do oferty spa i wellness.

Na samym początku respondentom postawiono pytanie dotyczące ogólnej wiedzy 
z zakresu czynników mających wpływ na zwiększenie popytu usług hotelarskich. Okazało 
się, że wg uczniów największy wpływ mają większe dochody konsumentów (średnia ranga 
3,38), a najmniej istotnym czynnikiem jest wysoki komfort wypoczynku w hotelu (śred-
nia ranga 1,83). Natomiast dla studentów najważniejsza okazała się sezonowość usług 
(średnia ranga 2,85), najmniej ważna zaś dodatkowa oferta obiektu (średnia ranga 2,36). 
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W tabeli 2 zestawiono średnie rangi przyznane przez uczniów i studentów oraz wyniki 
testowania istotności różnic między średnimi dla obu grup.

Tabela 2. Opinie uczniów i studentów nt. czynników zwiększających popyt na usługi hotelarskie – 
zestawienie średnich rang

Cecha Średnia ranga – 
wyniki dla uczniów

Średnia ranga – 
wyniki dla studentów

Wartość statystyki 
testu t-Studenta 

Wyższe dochody 
konsumentów 3,38 2,63 7,118*

Sezon turystyczny 2,38 2,85 -4,46*

Szeroka oferta 
dodatkowa obiektu 2,33 2,36 -0,28

Wysoki komfort 
wypoczynku 1,83 2,58 -7,12*

Symbol * oznacza statystyczną istotność na poziomie istotności 0,05

Źródło: opracowanie własne.

Uczniowie w porównaniu ze studentami przyznali wyższe rangi czynnikowi zwiększa-
jącemu popyt na usługi hotelarskie, jakim są wyższe dochody konsumentów. Pozostałe 
czynniki uczniowie umieścili niżej w hierarchii ważności, przy czym tylko w przypadku 
oceny szerokiej oferty dodatkowej obiektu różnice w wypowiedziach między uczniami 
i studentami nie są statystycznie istotne.

Kolejnym badanym zagadnieniem było wskazanie ważności elementów, które mają 
największe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw hotelarskich. Uczniowie najwyżej ocenili 
wysoką jakość świadczonych usług/obsługi (średnia ranga 3,83); czynnikiem nieco mniej 
istotnym było dostosowanie do potrzeb klienta (średnia ranga 3,63); najmniej ważny w tym 
przypadku element to rozszerzona oferta o zabiegi prozdrowotne – spa i wellness (śred-
nia ranga 2,2). Wyniki studentów kształtują się następująco: najważniejsza dla nich jest 
jakość usług (średnia ranga 3,61); najmniej ważny element to brak konkurencji (średnia 
ranga 2,1). W tabeli 3 zestawiono średnie rangi przyznane przez uczniów i studentów 
oraz wyniki testowania istotności różnic między średnimi dla obu grup.

Uczniowie w porównaniu ze studentami przyznali wyższe rangi wszystkim czyn-
nikom z wyjątkiem oferty spa i wellness. Rozszerzenie oferty hotelowej o zabiegi spa 
i wellness jako czynnik mający znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw hotelarskich okazał 
się ważniejszy dla studentów niż dla uczniów. Różnice między wypowiedziami uczniów 
i studentów nie są statystycznie istotne dla wszystkich cech oprócz wysokiej jakości 
świadczonych usług.

Izabela Cichocka, Jan Krupa



Standardy jakości obsługi oraz oferta spa & wellness w obiekcie hotelarskim… 77

Tabela 3. Opinie uczniów i studentów nt. czynników mających znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw 
hotelarskich – zestawienie średnich rang

Cecha Średnia ranga – 
wyniki dla uczniów

Średnia ranga – 
wyniki dla studentów

Wartość statystyki 
testu t-Studenta 

Wysoka jakość 
świadczonych usług 3,83 3,61 1,668

Dostosowanie do 
potrzeb klientów 3,63 3,34 2,199*

Zadowolenie klientów 3,23 3,33 8,567*

Brak konkurencji 2,5 2,1 3,03*

Rozszerzenie 
oferty o zabiegi spa 

i wellness
2,2 2,6 -3,033*

Symbol * oznacza statystyczną istotność na poziomie istotności 0,05

Źródło: opracowanie własne.

Uczniowie i studenci zapytani o to, skąd czerpią informacje o ofercie danego obiektu, 
jednomyślnie odpowiedzieli, że najczęściej korzystają z Internetu, następnie z rekomenda-
cji znajomych i rodziny, rzadziej z biura podróży, telewizji i najrzadziej z prasy. W tabeli 4 
zestawiono średnie rangi przyznane przez uczniów i studentów oraz wyniki testowania 
istotności różnic między średnimi dla obu grup.

Tabela 4. Opinie uczniów i studentów nt. źródeł informacji o danym obiekcie – zestawienie średnich 
rang

Cecha Średnia ranga – 
wyniki dla uczniów

Średnia ranga – 
wyniki dla studentów

Wartość statystyki 
testu t-Studenta

Internet 3,93 4,51 -3,416*

Rodzina i znajomi 3,55 3,25 1,767

Biura podróży 3,18 2,55 3,71*

Telewizja 2,58 2,5 0,471

Prasa 1,77 2,19 -2,473*

Symbol * oznacza statystyczną istotność na poziomie istotności 0,05

Źródło: opracowanie własne.

Internet oraz prasa jako źródła informacji mają mniejsze znaczenie dla uczniów niż dla 
studentów. Tu różnice są statystycznie istotne. W przypadku pozostałych cech uczniowie 
przyznali im wyższe rangi, ale tylko dla źródła informacji, jakim są biura podróży, różnice 
te okazały się statystycznie istotne.
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W badaniu postawiono także pytanie, z czym kojarzy im się wyrażenie „jakość usług 
hotelarskich”. Uczniowie w większości uznali, że jakość kojarzy się im z hotelem, który po-
siada dużą liczbę gwiazdek (średnia ranga 3,98), oraz z wysoką ceną świadczonych usług 
(średnia ranga 3,75). Najmniej kojarzy się z ładnym wyglądem zewnętrznym i wewnętrznym 
obiektu (średnia ranga 2,0). Studenci kojarzą jakość usług hotelarskich z hotelem o dużej 
liczbie gwiazdek (średnia ranga 3,45) oraz z bogatą ofertą usług (średnia ranga 3,44), 
natomiast najmniej studentów kojarzy słowo „jakość” z wysoką ceną (średnia ranga 2,09). 
W tabeli 5 zestawiono średnie rangi przyznane przez uczniów i studentów oraz wyniki 
testowania istotności różnic między średnimi dla obu grup.

Tabela 5. Opinie uczniów i studentów w zakresie skojarzeń z pojęciem „jakość usług hotelarskich” – 
zestawienie średnich rang

Cecha Średnia ranga – wyniki 
dla uczniów

Średnia ranga – wyniki 
dla studentów

Wartość statystyki 
testu t-Studenta 

Hotel z dużą liczbą 
gwiazdek 3,98 3,45 3,546*

Wysoka cena 3,75 2,09 2,074*
Bogata oferta usług 2,7 3,44 -1,338

Miła, życzliwa obsługa 2,45 2,9 -1,405
Ładny wygląd 
wewnętrzny 

i zewnętrzny obiektu
2,0 2,66 -1,602

Symbol * oznacza statystyczną istotność na poziomie istotności 0,05

Źródło: opracowanie własne.

Z pojęciem „jakość usług hotelarskich” uczniowie, częściej niż studenci, kojarzą hotele 
z dużą liczbą gwiazdek oraz wysoką ceną oferowanych usług. Dla tych dwóch skojarzeń 
różnice okazały się statystycznie istotne. Dla pozostałych trzech różnice w wypowiedziach 
nie są statystycznie istotne, choć nieco wyższe w grupie studentów.

Standard wyposażenia i wygląd pokoi zdaniem uczniów oraz studentów mają największe 
znaczenie w jakości świadczonych usług przez hotel (średnia ranga odpowiednio 3,73 i 3,43); 
dla uczniów i studentów najmniejszy wpływ i znaczenie mają usługi dodatkowe (np. depozyt; 
średnia ranga odpowiednio 1,78 i 1,59). W tabeli 6 zestawiono średnie rangi przyznane przez 
uczniów i studentów oraz wyniki testowania istotności różnic między średnimi dla obu grup.

Liczba przyznanych gwiazdek oraz sposób obsługi przez personel hotelowy to czyn-
niki, dla których odnotowano statystycznie istotne różnice w wypowiedziach uczniów 
i studentów. Przy czym uczniowie w porównaniu ze studentami przyznali wyższe oceny 
dla czynnika, jakim jest liczba przyznanych gwiazdek, a niższe – dla sposobu obsługi 
przez personel. Taka kolejność występuje też dla cech: standard wyposażenia, wygląd 
pokoi oraz usługi dodatkowe (np. depozyt), choć tu różnice w wypowiedziach nie są 
statystycznie istotne.

Izabela Cichocka, Jan Krupa



Standardy jakości obsługi oraz oferta spa & wellness w obiekcie hotelarskim… 79

Tabela 6. Opinie uczniów i studentów nt. ważności czynników kształtujących jakość usług hotelarskich – 
zestawienie średnich rang

Cecha Średnia ranga – wyniki 
dla uczniów

Średnia ranga – wyniki 
dla studentów

Wartość statystyki 
testu t-Studenta 

Standard 
wyposażenia, wygląd 

pokoi
3,73 3,43 1,655

Liczba przyznanych 
gwiazdek 3,48 2,15 7,34*

Sposób obsługi przez 
personel 2,0 2,75 -4,139*

Usługi dodatkowe (np. 
depozyt) 1,78 1,59 1,048

Symbol * oznacza statystyczną istotność na poziomie istotności 0,05

Źródło: opracowanie własne.

W ocenie jakości obsługi w hotelu uczniowie uważają, że najważniejsza jest miła at-
mosfera i gościnność (średnia ranga 3,15), natomiast najmniejsze znaczenie ma szeroka 
oferta spa i wellness (średnia ranga 1,58). Studenci uważają, że największy wpływ na 
ocenę jakości obsługi ma miła atmosfera i gościnność (średnia ranga 3,4); najmniej ważne 
dla studentów okazało się wdrożenie systemu zarządzania jakością (średnia ranga 1,63). 
W tabeli 7 zestawiono średnie rangi przyznane przez uczniów i studentów oraz wyniki 
testowania istotności różnic między średnimi dla obu grup.

Tabela 7. Opinie uczniów i studentów nt. ważności czynników w ocenie jakości usług hotelarskich – 
zestawienie średnich rang

Cecha Średnia ranga – wyniki 
dla uczniów

Średnia ranga – wyniki 
dla studentów

Wartość statystyki 
testu t-Studenta 

Gościnność i miła 
atmosfera 3,15 3,4 -1,86

Wysoki standard 
wyposażenia pokoju 

i łazienki
3,08 3,13 -0,372

Liczny personel 
i szybka obsługa 2,95 2,51 3,273*

Wdrożony system 
zarządzania jakością, 

np. ISO 9001
2,25 2,06 3,645*

Szeroka oferta 
z zakresu spa 

i wellness
1,58 1,63 -0,373

Symbol * oznacza statystyczną istotność na poziomie istotności 0,05

Źródło: opracowanie własne.
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Dla uczniów ważniejsze niż dla studentów są: liczny personel i miła obsługa oraz wdro-
żony system zarządzania jakością. Te różnice w wypowiedziach są statystycznie istotne. 
Dla pozostałych cech odnotowano wyższe oceny w grupie studentów, choć różnice te 
nie są statystycznie istotne.

Wykwalifikowany personel ma wpływ na jakość świadczonych usług w obiekcie ho-
telarskim – takiej odpowiedzi udzieliło 97% uczniów i 90% studentów. Wśród cech per-
sonelu hotelowego, najważniejsze – zdaniem uczniów – okazały się wiedza, kwalifikacje 
i kompetencje (średnia ranga 3,7), ważne dla uczniów są również uśmiech i życzliwość 
(średnia ranga 3,4). Uczniowie za najmniej ważną umiejętność uznali znajomość języków 
obcych (średnia ranga 2,23). Studenci za najważniejszą cechę personelu hotelowego 
uznali indywidualne podejście do gościa (średnia ranga 3,74); uśmiech i życzliwość to 
również bardzo ważne cechy (średnia ranga 3,59) dla badanej grupy. Najmniej ważną 
cechą dla studentów jest posiadanie umiejętności znajomości języków obcych (średnia 
ranga 2,09). W tabeli 8 zestawiono średnie rangi przyznane przez uczniów i studentów 
oraz wyniki testowania istotności różnic między średnimi dla obu grup.

Tabela 8. Opinie uczniów i studentów nt. ważności cech personelu hotelowego – zestawienie średnich rang

Cecha Średnia ranga – 
wyniki dla uczniów

Średnia ranga – 
wyniki dla studentów

Wartość statystyki 
testu t-Studenta 

Wiedza, kwalifikacje 
i kompetencje 3,7 3,34 2,951*

Uśmiech i życzliwość 3,4 3,59 -1,557

Indywidualne 
podejście do klienta 3,0 3,74 -6,068*

Strój i dobra 
prezencja personelu 2,65 2,3 2,869*

Znajomość języków 
obcych 2,33 2,09 1,968

Symbol * oznacza statystyczną istotność na poziomie istotności 0,05

Źródło: opracowanie własne.

Wiedza, kwalifikacje i kompetencje, a także strój i dobra prezencja personelu to cechy, 
którym uczniowie przyznali wyższe rangi niż studenci. Różnice te są statystycznie istotne. 
Podobnie statystycznie istotne różnice odnotowano w przypadku indywidualnego podejścia 
do klienta, które okazało się ważniejsze dla studentów niż dla uczniów. W pozostałych 
przypadkach nie ma statystycznie istotnych różnic w wypowiedziach uczniów i studentów; 
warto jednak nadmienić, iż znajomość języków obcych uczniowie uznali za ważniejszą, 
a uśmiech i życzliwość otrzymały wyższą rangę w wypowiedziach studentów. Uczniowie 
i studenci stwierdzili, że wystrój wnętrza hotelu jest najważniejszy w pierwszym wrażeniu 
o obiekcie (średnie rangi odpowiednio 4,0 oraz 3,63). Najmniejszy wpływ na pierwsze 
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wrażenie ma marka i nazwa obiektu (średnie rangi odpowiednio 2,3 oraz 2,01). W tabeli 9 
zestawiono średnie rangi przyznane przez uczniów i studentów oraz wyniki testowania 
istotności różnic między średnimi dla obu grup.

Tabela 9. Opinie uczniów i studentów w zakresie cech przesądzających o pierwszym wrażeniu 
o hotelu – zestawienie średnich rang

Cecha Średnia ranga – 
wyniki dla uczniów

Średnia ranga – 
wyniki dla studentów

Wartość statystyki 
testu t-Studenta 

Wystrój wnętrza 
hotelu i recepcji 4,0 3,63 2,724*

Sposób przywitania 
gości przez obsługę 

hotelu
3,53 3,28 1,84

Wygląd i otoczenie 
hotelu (parking) 2,75 3,34 -4,343*

Rozmowa 
z recepcjonistą 2,45 2,76 -2,282*

Marka i nazwa hotelu 2,3 2,01 2,135*

Symbol * oznacza statystyczną istotność na poziomie istotności 0,05

Źródło: opracowanie własne.

Pierwsze wrażenie o hotelu tworzone jest na podstawie wystroju wnętrza i recepcji 
oraz jego marki i nazwy – te czynniki były ważniejsze dla uczniów niż dla studentów. 
Studenci z kolei częściej wskazywali na wygląd i otoczenie hotelu (w tym parking) oraz 
rozmowę z recepcjonistą jako te aspekty, które przesądzają o pierwszym wrażeniu o danym 
hotelu. Sposób powitania gości okazał się nieco ważniejszy dla uczniów niż dla studentów; 
różnice te nie są statystycznie istotne.

Wśród respondentów ustalano hierarchię ważności poszczególnych elementów. Naj-
ważniejszym elementem zarówno dla uczniów, jak i studentów jest bezpieczeństwo. 
W tabeli 10 zestawiono średnie rangi przyznane przez uczniów i studentów oraz wyniki 
testowania istotności różnic między średnimi dla obu grup.
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Tabela 10. Opinie uczniów i studentów nt. ważności wybranych elementów – zestawienie średnich rang

Cecha Średnia ranga – 
wyniki dla uczniów

Średnia ranga – 
wyniki dla studentów

Wartość statystyki 
testu t-Studenta 

Bezpieczeństwo 4,72 4,52 10,216*

Wyżywienie 4,62 4,44 9,195*

Kompetencje 
pracowników 4,5 4,35 7,662*

Życzliwość 
pracowników 4,48 4,49 -0,51

Symbol * oznacza statystyczną istotność na poziomie istotności 0,05

Źródło: opracowanie własne.

Bezpieczeństwo, wyżywienie oraz kompetencje pracowników to czynniki, które mają 
wyższe znaczenie dla uczniów niż dla studentów. Odnośnie do życzliwości pracowników 
praktycznie nie ma różnic w wypowiedziach uczniów i studentów.

Badania pokazały, że obu grupom badanych, czyli uczniom i studentom, obiekty spa 
i wellness kojarzą się przede wszystkim z miejscem relaksu i wypoczynku, hierarchia 
znaczenia tego typu obiektów dla obu grup jest taka sama. W tabeli 11 zestawiono śred-
nie rangi przyznane przez uczniów i studentów oraz wyniki testowania istotności różnic 
między średnimi dla obu grup.

Tabela 11. Opinie uczniów i studentów nt, interpretacji obiektów spa i wellness – zestawienie średnich 
rang 

Cecha Średnia ranga – 
wyniki dla uczniów

Średnia ranga – 
wyniki dla studentów

Wartość statystyki 
testu t-Studenta 

Miejsce relaksu 
i odpoczynku 4,15 4,2 -0,22

Salon odnowy 
biologicznej 3,45 3,06 1,721

Sposób na spędzenie 
wolnego czasu 3,05 2,38 2,957*

Nowy trend zdrowego 
stylu życia 1,65 1,75 -0,441

Salon kosmetyczny 1,25 1,66 -1,803

Symbol * oznacza statystyczną istotność na poziomie istotności 0,05

Źródło: opracowanie własne.

Spa i wellness to dla uczniów częściej niż dla studentów sposób na spędzenie wolnego 
czasu; w tym przypadku różnice w wypowiedziach są statystycznie istotne. Uczniowie 
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częściej też kojarzą spa i wellness z salonem odnowy biologicznej, natomiast studenci czę-
ściej utożsamiają go z salonem kosmetycznym, nowym trendem zdrowego stylu życia czy 
miejscem relaksu i odpoczynku (w tych przypadkach różnice nie są statystycznie istotne).

Najbardziej interesującymi ofertami w hotelu w opinii uczniów są: basen, sauna, łaźnia 
parowa (średnia ranga 4,17). Najmniejsze zainteresowanie było zajęciami fitness (średnia 
ranga 1,7) organizowanymi w obiekcie hotelarskim. Dla studentów najbardziej interesującą 
ofertą w hotelu okazały się zabiegi typu: masaż klasyczny, ciepłymi kamieniami, hydro-
masaż (średnia ranga 3,63); natomiast najmniej atrakcyjną okazała się siłownia (średnia 
ranga 2,09). W tabeli 12 zestawiono średnie rangi przyznane przez uczniów i studentów 
oraz wyniki testowania istotności różnic między średnimi dla obu grup.

Tabela 12. Opinie uczniów i studentów nt. ważności ofert hotelowych – zestawienie średnich rang

Cecha Średnia ranga – 
wyniki dla uczniów

Średnia ranga – 
wyniki dla studentów

Wartość statystyki 
testu t-Studenta 

Basen, sauna, łaźnia 
parowa 4,17 3,51 3,888*

Masaż klasyczny, 
masaż gorącymi 

kamieniami, 
hydromasaż

3,33 3,63 -7,767*

Zabiegi kosmetyczne 
na twarz i ciało 2,73 2,89 -0,943

Siłownia 2,5 2,09 2,415*

Zajęcia fitness 1,7 2,29 -3,476*

Symbol * oznacza statystyczną istotność na poziomie istotności 0,05

Źródło: opracowanie własne.

Dla uczniów ważniejsze niż dla studentów są takie oferty hotelowe, jak: basen, sauna, 
łaźnia parowa czy siłownia. Z kolei studenci większą wagę przywiązują do oferty masażu 
i zajęć fitness oraz zabiegów kosmetycznych, choć w tym ostatnim przypadku różnice są 
statystycznie nieistotne.

Wnioski

Badania zostały przeprowadzone w dwóch grupach respondentów: wśród uczniów 
i studentów podobnego kierunku kształcenia. Celem przeprowadzonej analizy było po-
równanie ich opinii w zakresie znaczenia poziomu jakości obsługi oraz postrzegania oferty 
prozdrowotnej w hotelu. Na podstawie wyników badań można sformułować następujące 
spostrzeżenia i wnioski:

1. Obie grupy zgodnie twierdzą, że czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa hote-
larskiego jest w głównej mierze jakość świadczonych usług. Natomiast popyt 
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na usługi hotelarskie wynika – zdaniem uczniów – z wzrastających dochodów 
konsumentów, zdaniem zaś studentów – jest on ścisłe związany z sezono-
wością tych usług.

2. Obie grupy najczęściej czerpią informacje o obiektach hotelarskich i ofercie 
z Internetu oraz od znajomych i rodziny, choć w przypadku uczniów równie 
ważnym źródłem informacji są biura podróży. 

3. Jakość usług hotelarskich utożsamiana była przez obie grupy z dużą liczbą 
gwiazdek, w drugiej kolejności zaś z wysoką ceną (opinie uczniów) oraz z bo-
gatą ofertą usług (opinie studentów). Sposób powitania gości jest kluczowym 
elementem, jeśli chodzi o pierwsze wrażenie, jakie odnoszą goście hotelowi. 
Poza tym dla uczniów elementem przesądzającym o pierwszym wrażeniu była 
marka i nazwa hotelu, dla studentów zaś – hotelowy parking.

4. Z badań wynika również, że oprócz atrakcyjnego wyglądu i wyposażenia 
obiektu bardzo ważne jest bezpieczeństwo gości.

5. Obie grupy badanych respondentów udzielały bardzo podobnych odpowiedzi na 
stawiane pytania i stwierdziły, że bardzo duże znaczenie dla potencjalnych klientów 
w ich obsłudze ma kompetentny, uśmiechnięty i życzliwy personel oraz indywidu-
alne podejście do klientów (ostatnia cecha była ważna zwłaszcza dla studentów).

6. Klienci korzystający z oferty dodatkowej prozdrowotnej, jaką jest spa i wellness 
w hotelu, oczekują spokojnego miejsca do wypoczynku i odnowy biologicznej. 
Dążąc do zaspokojenia tych potrzeb, najczęściej chcą korzystać z basenu, 
sauny (wypowiedzi uczniów) oraz różnego rodzaju zabiegów masażu (wypo-
wiedzi studentów).

Podsumowanie 

Efektywny rozwój hotelarstwa XXI w. ściśle wiąże się z rozwojem usług o charakterze 
rekreacyjnym, medycznym, kosmetycznym, a także z odpowiednim zagospodarowania 
czasu wolnego podczas pobytu gości w hotelu. Zapotrzebowanie na prozdrowotne usługi, 
poprawiające samopoczucie podczas podróży, wpływa na rozwój nowej dziedziny hotelar-
stwa, tj. spa i wellness. Obiekty świadczące tego rodzaju usługi muszą oferować je o jak 
najwyższej jakości, ponieważ tego oczekują klienci.

Przedsiębiorstwo hotelowe, aby w dzisiejszych czasach odniosło sukces na rynku, 
musi spełnić coraz to wyższe wymagania klientów. Wzrastające potrzeby i oczekiwania 
gości kształtują zarazem jakość oferowanych im dóbr i usług, a ta ściśle wiąże się z opra-
cowaniem i przestrzeganiem standardów, które są obowiązkowe w obiekcie hotelarskim 
o określonej kategorii. Goście hotelowi są wymagający, a zarazem bardziej świadomi 
swoich oczekiwań wobec danego obiektu w zależności od celu podróży. Inne oczekiwania 
będą mieli klienci biznesowi, a inne rodzice podróżujący wraz z dziećmi. Współcześnie 
to właśnie technologia odgrywa ogromną rolę, gdyż z każdego zakątka świata jesteśmy 
w stanie sprawdzić za pomocą dostępnych narzędzi mobilnych, jak wygląda dany obiekt 
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czy też jakie są opinie gości o usługach oferowanych przez interesujący nas hotel. Dlate-
go hotelarze powinni zrozumieć te zmieniające się oczekiwania gości, aby rzeczywiście 
zwiększyć zakres i poziom świadczonych usług.19 

Goście hotelowi zwracają uwagę na funkcjonalność danego obiektu i technolo-
giczne udogodnienia. Współcześnie hotele oferują wiele ciekawych atrakcji i nowocze-
snych udogodnień. Projektanci nowoczesnych budowli kładą nacisk na to, aby obiekty były 
przyjazne gościom i środowisku, natomiast sami hotelarze zwracają uwagę na komfortowe 
i stylistyczne wyposażenie wnętrz hotelowych. Aby sprostać wzrastającym wymaganiom 
klientów, właściciele większości hoteli na świecie zwiększają nakłady na budżet techno-
logiczny hotelu, inwestując ok. 5% przychodów w usługi z zakresu IT.
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Streszczenie

Trendy, jakie występują we współczesnym hotelarstwie, pokazują, iż dużym zainteresowaniem 
inwestorów na rynku cieszą się obiekty wielofunkcyjne, dostosowane do wymagań określonych 
grup nabywców. Tego typu obiekty umożliwiają organizację i obsługę różnego rodzaju imprez 
o charakterze biznesowym czy też imprez okolicznościowych. Ponadto posiadają wyszukaną 
ofertę gastronomiczną, szeroki wachlarz usług rekreacyjnych oraz unikalne zabiegi spa i well-
ness. Dzisiejsze obiekty hotelarskie są bardziej nowoczesne i funkcjonalne. Tego rodzaju hotele 
możemy spotkać na terenie województwa podkarpackiego, a jakość oferowanych usług w tych 
obiektach i interesująca oferta sprawiają, że są one coraz bardziej popularne zarówno wśród 
lokalnych mieszkańców, jak i wśród turystów, nie tylko z Polski, lecz także z zagranicy.
Celem artykułu jest ukazanie kierunków rozwoju branży hotelarskiej na przykładzie kilku obiektów 
hotelarskich znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego oraz przeprowadzenie 
badań dotyczących oceny atrakcyjności poszczególnych elementów oferty hoteli, decydujących 
o wyborze danego obiektu przez klienta. Podjęta problematyka dotyczyła parametrów jakości 
świadczonych usług oraz oferty dodatkowej z zakresu spa i wellness w obiektach hotelarskich, 
w aspekcie oczekiwań potencjalnych klientów. Badania przeprowadzone zostały z wykorzysta-
niem metody sondażu ankietowego, przeprowadzonego wśród studentów kierunku turystyka i re-
kreacja oraz uczniów szkoły o profilu hotelarskim. Wyniki badań przedstawiają poziom wiedzy 
i świadomości potencjalnych klientów w zakresie znaczenia jakości usług w branży hotelarskiej 
oraz oczekiwań co do atrakcyjności oferty danego obiektu. Na podstawie badania i rozważań 
podjętych w pracy można stwierdzić, że przedsiębiorstwo hotelarskie, aby odniosło sukces na 
rynku turystycznym, musi dbać o wysoką jakość obsługi i świadczonych usług podstawowych 
oraz dysponować atrakcyjną dodatkową ofertą produktową.

Słowa kluczowe: hotelarstwo, obiekty wielofunkcyjne, jakość obsługi, oferta spa i wellness, 
oczekiwania klienta, badania ankietowe, statystyczna analiza, województwo podkarpackie

Abstract

Trends that exist in the modern hotel industry show the great interest of investors in a multi-func-
tional properties, tailored to the needs of specific groups of customers. These types of facilities 
allow the organization and service of various events of a business nature or special events. In 
addition, they offer a sophisticated gastronomic offer, a wide range of recreational services, and 
a unique spa and wellness treatments.
Today’s hotel facilities are more modern and functional. This kind of hotels we can meet in the 
Podkarpackie Province, and the quality of services in these facilities, and an interesting offer 
make them increasingly popular for both local residents and tourists, not only from Poland but 
also from abroad.
The purpose of this article is to show the directions of the hotel industry development on a number 
of hotel properties located in the Podkarpackie Province. Additionally, the aim if this research is 
to carry out a study on the evaluation of the attractiveness of the individual elements of hotels’ 
offer and which decided about the choice of the object by the client. This issue related to quality 
parameters which provided services and additional offer in the field of Spa and Wellness in 
hotels in terms of the expectations of potential customers. Tests were conducted using a survey 
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method among students of tourism and recreation and students of technical hotel management. 
The results show the level of knowledge and awareness of the potential clients of the importance 
of service quality in the hotel industry and expectations as to the attractiveness of the object. 
Based on research and considerations taken at work can state that hotel company to succeed 
in the tourism market must take care of the high quality of service and provided basic services 
and have an attractive additional product offer.

Keywords: hotel industry, multi-functional properties, quality of service, offer Spa & Wellness, 
the expectations of customer, research surveys, statistical analysis, Podkarpackie Province

NOTKA O AUTORACH

Jan Krupa, prof. nadzw. dr hab. inż. – kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szko-
le Informatyki i Zarządzania na Wydziale Medycznym. Autor i współautor ponad 250 pozycji 
naukowych, 4 książek oraz redaktor 11 monografii. W kręgu zainteresowań znajdują się m.in. 
problematyka żywienia człowieka, ekologia i ochrona środowiska, turystyka zdrowotna i kulinarna 
oraz dziedzictwo kulturowe w turystyce.

Izabela Cichocka, dr inż. – adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych w Ekonomii Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na Wydziale Ekonomicznym. Autorka i współautorka 
kilkudziesięciu pozycji naukowych i redaktor jednej książki. Dziedzinę zainteresowań naukowych 
stanowi wielowymiarowa analiza porównawcza oraz zastosowania metod analizy statystycznej 
i ekonometrycznej, przede wszystkim w zakresie zjawisk ekonomicznych i przyrodniczych.





H I S T O R Y C Z N E  I N S P I R A C J E 
W   T U R Y S T Y C E ,  R E K R E A C J I  I  S P O R C I E

ALEKSY CHMIEL
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

MARSZE W MASKACH PRZECIWGAZOWYCH  
JAKO PRZYKŁAD ZAWODÓW WOJSKOWO-SPORTOWYCH  
W II RZECZYPOSPOLITEJ

MARCHES IN GAS MASKS AS AN EXAMPLE OF MILITARY-SPORTS 
COMPETITIONS IN THE SECOND POLISH REPUBLIC

Wprowadzenie

Zakończenie I wojny światowej oznaczało koniec działań wojennych, ale nie elimino-
wało zagrożenia, zwłaszcza ze strony nowej broni – broni chemicznej, która pojawiła się 
w trakcie jej trwania. Nawet przyjęcie traktatu wersalskiego i konwencji waszyngtońskiej 
nie było w stanie zapobiec jej rozwojowi. Paragraf 71 tegoż traktatu, zabraniający „zbrojeń 
i walk gazowych”, spełniał funkcję raczej psychologiczną, bowiem ze względu na tajemnicę 
prowadzonych badań laboratoryjnych w praktyce nie było możliwości ich kontroli1. Do tego 
dochodziło również podobieństwo materiałów wchodzących w skład gazów bojowych do 
materiałów chemicznych, używanych do produkcji barwników organicznych i preparatów 
farmaceutycznych.

Broń chemiczna użyta w I wojnie światowej, początkowo w postaci obłoków chloru, 
od 1915 r. przeszła niezwykle intensywny rozwój w następnych latach i była stosowana 
na wyższą skalę. Z kolei wzrost zasięgu i udźwigu samolotów bombowych przyczynił się 
do poszerzenia warunków napadu chemicznego już nie tylko na wojska znajdujące się 
w pierwszej linii frontu, lecz także na zapleczu prowadzonych działań – w głębi terytorium 
przeciwnika. Tego typu formy walki nie zostały wykorzystane w latach 1915–1918, ale 
musiano liczyć się z możliwością ich ofensywnego zastosowania w przyszłości: na obiekty 

1 Obrona przeciwgazowa w Polsce, „Polska Zbrojna” 1922, nr 32, s. 4. Konwencje haskie z lat 1898 i 1904, 
podpisane na wniosek Niemców przez wszystkie państwa europejskie, zabraniały używania gazów trujących, 
mimo tego to właśnie Niemcy zastosowali je pierwsi.
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przemysłowe, centra administracyjne i duże aglomeracje miejskie zarówno za pomocą 
środków konwencjonalnych, jak i znacznie groźniejszych – chemicznych2.

Już po zakończeniu działań wojennych zarówno państwa zwycięskiej koalicji, jak 
i pokonane przystąpiły do badań i produkcji broni chemicznej, zwłaszcza gazów bojo-
wych. Dotyczyło to także państw sąsiadujących z Polską. W Rosji już na początku lat 20. 
utworzono Centralny Komitet Chemiczny zajmujący się sprawami obrony przeciwche-
micznej, a w celach ofensywnych – cztery pułki chemiczne. W Niemczech, zgodnie 
z postanowieniami wersalskimi, przeprowadzono demobilizację sił zbrojnych, jednak 
całą pracę badawczą w zakresie broni chemicznej ześrodkowano w laboratoriach i uczel-
niach techniczno-chemicznych, a badania osiągnęły wysoki poziom3. W Czechosłowacji 
przemysł chemiczny postawiono także na wysokim poziomie i dostosowano do produkcji 
gazów bojowych, a niezależnie od tego utworzono specjalny batalion wojsk chemicznych. 
Natomiast Litwa została wyposażona w broń chemiczną przez Niemców, a nad nauką 
sposobów jej wykorzystania czuwali liczni instruktorzy niemieccy. W Czechosłowacji 
przemysł chemiczny postawiono także na wysokim poziomie i dostosowano do produkcji 
gazów bojowych, a niezależnie od tego utworzono specjalny batalion wojsk chemicznych. 
Natomiast Litwa została wyposażona w broń chemiczną przez Niemców, a nad nauką 
sposobów jej wykorzystania czuwali liczni instruktorzy niemieccy.

Teoretycy i praktycy wojskowi, zastanawiając się nad przyszłą wojną, zakładali, że 
będzie ona wojną gazową. Wpływ na to miało wynalezienie oprócz znanych już gazów 
duszących, trujących i łzawiących także parzących, żrących i paraliżujących. Zmieniały się 
także, ciągle doskonalone, środki przenoszenia broni chemicznej. Dlatego też przewidy-
wano, że „jeśli rozwój naukowo-technicznych przygotowań w dziedzinie broni chemicznej 
pójdzie z takim rozpędem, jak to zauważono obecnie po wojnie, to zmagania militarne 
albo staną się niemożliwe albo tak krwiożercze, że pociągać będą za sobą wprost nie do 
pomyślenia legiony ofiar ludzkości”4.

W tej sytuacji Polska stanęła przed koniecznością podjęcia działań zmierzających do 
przygotowania ludności do obrony przed bronią chemiczną, a z czasem ich częścią stały 
się od 1930 r. zawody marszowe w maskach przeciwgazowych. Celem artykułu jest przy-
bliżenie problematyki przygotowań do obrony przeciwgazowej i roli, jaką odegrały w tym 
marsze w maskach przeciwgazowych jako zawody wojskowo-sportowe.

Utworzenie Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej

Idea obrony przeciwgazowej w Polsce pojawiła się pod koniec 1921 r., a krzewić ją 
zaczął płk Adolf Małyszko, który wygłosił na ten temat cały szereg odczytów. W 1922 r. 
poseł Władysław Rabski, jako pierwszy z polskich publicystów, wsparł tę ideę, pisząc 

2 Z. Kozak, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Polsce w latach 1928–1939, Wyd. Naukowe US, 
Szczecin 2007, s. 7.
3 Obrona przeciwgazowa..., op. cit., s. 4.
4 Ibidem.
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na ten temat szereg artykułów w „Kurierze Warszawskim”5. W konsekwencji, w lipcu 
1922 r. powołano Komitet Obrony Przeciwgazowej na czele z Janem Zaglenicznym jako 
prezesem i płk A. Małyszko jako wiceprezesem. Jeszcze w tym samym roku przyjęto 
opracowany przez dr. Zenona Martynowicza statut, który we wrześniu został zatwierdzo-
ny przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wkrótce potem Komitet przekształcił się 
w Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej (TOP)6. Według przyjętego następnie statutu 
zadaniem Towarzystwa było:
 – wspieranie rządu w akcji organizowania obrony przeciwgazowej;
 – uświadamianie społeczeństwa o grożącym niebezpieczeństwie i wskazywanie środ-

ków obrony;
 – pobudzanie społeczeństwa polskiego do czynnego udziału w obronie przeciwgazowej;
 – budzenie świadomości potrzeby rozwoju rodzimego przemysłu chemicznego, będącego 

podstawą bogactwa kraju i obrony państwa. 
Działalność praktyczna związana była z:

 – wspieraniem tworzenia prac naukowych i piśmiennictwa popularno-naukowego trak-
tującego o środkach walki chemicznej i problematyce z tym związanej;

 – wydawaniem prac naukowych teoretycznych, pism i podręczników praktycznych;
 – zakładaniem bibliotek, muzeów, doświadczalnych pracowni naukowych i organizowa-

niem zjazdów i konferencji związanych z bronią chemiczną;
 – zakładaniem oddziałów Towarzystwa;
 – pracą szkoleniową poprzez organizowanie specjalnych kursów, odczytów, pokazów, 

pogadanek poświęconych krzewieniu wiedzy o broni chemicznej7.
W ten sposób zwrócono uwagę na potrzebę organizowania obrony przeciwchemicz-

nej kraju, która składała się z dwu części: ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej. Ta 
pierwsza pojawiła się i była rozpowszechniona na polach bitew I wojny światowej, kiedy 
to po zastosowaniu gazów bojowych musiano zwrócić uwagę na ochronę żołnierzy, by 
zachować zdolność bojową pododdziałów i oddziałów. W drugim przypadku przewi-
dywano, że wraz ze postępem prac nad bronią chemiczną i jej wzmożoną produkcją, 
zwłaszcza przez bezpośrednich sąsiadów, „trzeba myśleć o ochronie całej ludności kraju, 
o zachowaniu możności pracy, potrzebnej dla wojska (ochrona miast przemysłowych, fa-
bryk, kolei)”8. W ochronie indywidualnej największą rolę odgrywały maski przeciwgazowe 
i aparaty tlenowe. W obronie zbiorowej zaś oprócz masek ważne zadania przewidziano 
dla schronów przeciwgazowych, które miały być budowane w miejscach najbardziej 
zaludnionych. Do ochrony przeciwgazowej miano wykorzystać również podziemia nowo 
budowanych budynków9.

5 Poseł Władysław Rabski został następnie jednym z założycieli i członkiem Głównego Zarządu Towarzystwa 
Obrony Przeciwgazowej.
6 Historia Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej, [w:] Gazy trujące, Jednodniówka, red. J. Muszyński, Wileński 
Oddział Obrony Przeciwgazowej, Wilno 1924, s. 2. 
7 Ibidem. 
8 W. Karaffa-Korbutt, Obrona chemiczna Kraju, [w:] Gazy trujące..., op. cit., s. 7.
9 Ibidem, s. 8. 
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Organizacja obrony przeciwgazowej ludności cywilnej, ale i wojska, podzielona była na 
trzy fazy: okres pokojowy; okres wojenny i okres grożącego niebezpieczeństwa. W okresie 
pokojowym, który w tym wypadku najbardziej nas interesuje, największą uwagę miano 
skupić na wszechstronnym przygotowaniu się do wojny. Było to zadaniem wojska i lud-
ności cywilnej, zwłaszcza z regionów, które uznano za najbardziej zagrożone10. W drugim 
przypadku uznano, że obowiązek ten spoczywa na samorządach i gminach, bowiem rząd 
i wojsko dysponowały zbyt szczupłymi środkami w stosunku do potrzeb. W działaniach 
miano skupić się na ewakuacji i wyposażeniu ludności w środki przeciwgazowe, w tym i za-
stępcze (podręczne, zrobione we własnym zakresie). Jednak najważniejszym zadaniem był 
zamiar propagowania idei obrony przeciwgazowej i przygotowania instruktorów, a następnie 
intensywne szkolenie nie tylko członków, lecz także jak najszerszych rzesz społeczeństwa. 

Jednym z największych osiągnięć Towarzystwa było zbudowanie w latach 1925–1927 
budynku Chemicznego Instytutu Badawczego, który, współpracując ściśle z Ministerstwem 
Przemysłu i Handlu, pozwolił na oparcie produkcji potrzebnej do obrony państwa na 
rodzimych surowcach11. Sukces zanotowano także w działalności organizacyjnej, czego 
efektem było utworzenie 73 oddziałów, które realizowały w terenie przyjęty przez Zarząd 
Główny TOP program prac w dziedzinie obrony przeciwgazowej. Zainicjowano także 
pokazy walki gazowej i obrony przeciwgazowej, z których pierwszy odbył się 21 marca 
1926 r. w trakcie Tygodnia Przeciwgazowego w Warszawie. W trakcie uroczystości zasłoną 
dymną objęto całą warszawską Pragę i most Kierbedzia12, zasłaniając je przed wzrokiem 
wielotysięcznych tłumów zgromadzonych na Wybrzeżu Kościuszkowskim. 

W lutym 1928 r. Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej połączono z Ligą Obrony Po-
wietrznej Państwa i utworzono Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Zapoczątkowało 
to nowy rozdział w działalności na rzecz obrony przeciwgazowej w Polsce. W ciągu kilku lat 
zorganizowano dziesiątki kursów dla wykładowców, bądź co bądź w dziedzinie dotychczas 
praktycznie nieznanej rozpoczęto proces szkolenia w całej Rzeczypospolitej. Szczególną 
uwagę w tym zakresie zwrócono na tereny potencjalnie najbardziej zagrożone atakiem 
gazowym13. Szkolenie przyniosło nadspodziewanie pozytywne wyniki. W ciągu kilku lat 
przeszkolono dziesiątki tysięcy ludzi, którzy w następstwie wstępowali do Ligi. Równolegle 
prowadzono szeroko zakrojoną działalność wydawniczą, w wyniku której społeczeństwu 
udostępniono wiele podręczników, prac naukowych i opracowań popularnych.

Wraz z działalnością szkoleniową podjęto również organizacyjną. Powołano korpus 
inspektorów obrony przeciwgazowej na czele z inspektorem generalnym usadowionym 
w Zarządzie Głównym Ligi14. Zaowocowało to wkrótce wzrostem liczebności szeregów 
z 350 tys. do około 700 tys. członków, co pozwoliło na przeprowadzenie, wspólnie z władzami 

10 Organizacja obrony przeciwgazowej ludności cywilnej, [w:] Gazy trujące..., op. cit., s. 9.
11 X-lecie L.O.P.P. Jednodniówka Komitetu Wojewódzkiego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Białym-
stoku, Białystok 1933, s. 4.
12 T. Antonowicz, Obrona przeciwgazowa, „Dziesięciolecie Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Lot Polski” 
1933, nr 5, s. 25. Numer specjalny (127 stron) poświęcony X-leciu LOPP.
13 „X-lecie L.O.P.P”, op. cit., s. 4.
14 Ibidem, s. 5.
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wojskowymi, ćwiczeń m.in. w Radomiu, Częstochowie, Poznaniu, Bydgoszczy. Jednocześ-
nie zgodnie ze statutem, który organizacyjnie dzielił kraj na województwa z komitetami 
wojewódzkimi i powiaty z komitetami powiatowymi, wzmocniono pozycję tych pierwszych.

W latach 1928–1932 w dziedzinie obrony przeciwgazowej wyszkolono około 6 tys. 
instruktorów i podzielono ich na trzy kategorie. Rozpoczęto również akcję tworzenia 
drużyn odkażających na terenach zakładów przemysłowych i użyteczności publicznej. 
W tym czasie ważne były również następujące inicjatywy:
 – utworzenie muzeum sprzętu obrony przeciwgazowej w budynku Zarządu Głównego 

LOPP;
 – udział w wystawach aerochemicznych (Bukareszt 1930 r.), gdzie zaprezentowano 

polski sprzęt przeciwgazowy;
 – zapoczątkowanie wydawania „Biuletynu Gazowego”;
 – wydanie licznych publikacji z dziedziny obrony przeciwgazowej za granicą;
 – wyprodukowanie kilku filmów propagandowo-instruktażowych;
 – organizowanie pokazów obrony przeciwgazowej;
 – organizowanie zawodów marszowych w maskach przeciwgazowych15.

Ta ostatnia kwestia wymaga dodatkowego omówienia i skupi naszą uwagę w znacznie 
szerszym zakresie niż poruszane wyżej.

Zawody marszowe w maskach przeciwgazowych

Idea marszów wojskowych i przysposobienia wojskowego zrodziła się w Polsce po 
zakończeniu pierwszej wojny światowej i związana była z potrzebą przystosowania jed-
nostek do wysiłków wojennych. „Najwspanialsze zwycięstwo może nie zostać wykorzy-
stanym, gdy nogi piechoty odmówią posłuszeństwa, zaś oddziały pobite mogą naprawić 
sytuację, gdy będą zdolne do szybkich przegrupowań”16 – napisano w „Locie Polskim”. 
Dlatego już od 1924 r. organizowano w kraju Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej, a także 
w kolejnych latach m.in. marsze: Sulejówek–Belweder, Zadwórzański, Szlakiem Stefana 
Batorego i inne. Zawody te przyczyniały się do podnoszenia sprawności fizycznej poszcze-
gólnych żołnierzy, członków organizacji i stowarzyszeń przysposobienia wojskowego oraz 
oddziałów, a systematycznie odbywane ćwiczenia i nabywane doświadczenie marszowe 
wpływały na stan gotowości bojowej Wojska Polskiego. 

Opracowywano regulaminy marszów, które krępowały swobodę zawodników w taki 
sposób, by zmusić ich do przezwyciężania wszystkich trudności i niewygód, jakie mogli 
spotkać w czasie ewentualnych marszów wojennych. Twórcy regulaminów nie wzięli jednak 
pod uwagę pewnej kwestii: „jednej z największych trudności i przeszkód do pokonania 
w czasie akcji wojennej tj. przebywanie i forsowanie terenów i atmosfery zatrutej”17.

15 T. Antonowicz, op. cit., s. 26.
16 J. M., Znaczenie marszu w maskach przeciwgazowych, „Lot Polski” 1930, nr 12, s. 22.
17 Ibidem. 
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Już wówczas nie było to żadną fantazją, bowiem doświadczenia wojenne pokazały, 
że część marszów w strefie przyfrontowej trzeba było wykonywać w maskach przeciw-
gazowych. To wtedy już zaczęto stosować zapory przez wytwarzanie za pomocą artylerii 
i miotaczy min, w pewnych sytuacjach i miejscach, przyfrontowych stałych „bagnisk 
gazowych”, niezwykle trudnych do przebycia bez masek. Licząc się ze stałym postępem 
techniki napadu gazowego, zakładano, że w przyszłości ruchy wojsk w strefie przyfrontowej 
będą wielekroć bardziej skrępowane niż dotychczas i że odbycie jakiegokolwiek marszu 
bez maski w większości wypadków będzie rzeczą wprost niemożliwą. Oddziały słabo 
wyposażone w sprzęt przeciwgazowy i niedostatecznie wyszkolone nie będą w stanie 
wykonać swojego zadania bojowego i poniosą straty, których mogłyby uniknąć. Stąd 
uznano, że wyrobienie kultury marszowej powinno mieć miejsce nie tylko w oddziałach 
wojskowych, lecz także w „organizacjach, które przysposabiają młodsze pokolenia do 
służby wojskowej”18.

Zawody marszowe szybko stały się doskonałą szkołą i bodźcem do ćwiczeń sprawności 
marszowej oddziałów. Prowadzone w czasie zawodów badania pozwoliły na ustalenie 
sposobów odżywiania, wytrzymałości obuwia, pielęgnacji i higieny nóg, wytrzymałości 
fizycznej i psychicznej zawodników w marszu, sposobu ubierania się, zakładania i nosze-
nia rynsztunku itp. Nie uwzględniono tylko ograniczeń swobody marszów w przyszłych 
wojnach poprzez zatruwanie terenu i powietrza za pomocą bojowych środków trujących. 
Tymczasem by dosięgnąć wroga, należało szybkim marszem zbliżyć się do niego w terenie 
zatrutym, chroniąc jednocześnie drogi oddechowe maskami przeciwgazowymi. Podobnie 
musiały postępować wszystkie drużyny przeciwgazowe, które miały za zadanie ochronę 
ludności cywilnej i inwentarza żywego na terenach zatrutych bojowymi środkami trującymi.

W 1930 r. Komitet Stołeczny Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej zaproponował 
zorganizowanie marszów w maskach przeciwgazowych, która to inicjatywa spotkała się 
z zainteresowaniem władz wojskowych. Do tego czasu w zasadzie nikt w Polsce ani też 
w Europie czy na świecie nie organizował ćwiczeń w maskach przeciwgazowych. Z jed-
nej bowiem strony nastręczało to zbyt wiele trudności, z drugiej zaś nie wiedziano, do 
jakiego wysiłku i jakiej pracy zdolny jest człowiek w masce przeciwgazowej, czyli czego 
można wymagać od człowieka w warunkach bojowych i jaką sprawność fizyczną w ma-
sce można osiągnąć19. Już na początku osiągnięto sukces, gdyż zawodami marszowymi 
zainteresowały się nie tylko władze wojskowe, lecz także oddziały wojskowe i organiza-
cje przysposobienia wojskowego. Po ogłoszeniu organizacji zawodów wzięły one udział 
w systematycznym kilkutygodniowym treningu, a następnie w samych zawodach.

Przeprowadzenie zawodów było eksperymentem, który miał wykazać, czy pomogą one 
we wzbudzeniu zainteresowania ćwiczeniami w maskach i jakie można osiągnąć rezultaty. 
Liczyły się także ewentualne doświadczenia, które zostaną przy tej okazji zdobyte. W prak-
tyce organizatorzy marszu chcieli przekonać się, w jakim stopniu maska przeciwgazowa 

18 J. Misiński, Pierwszy marsz w maskach gazowych, „Stadion” 1930, nr 48, s. 7.
19 Znaczenie marszu w maskach..., op. cit., s. 22.
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wpływa na obniżenie sprawności fizycznej i do jakiego wysiłku zdolny jest człowiek w sy-
tuacji, gdy swobodę jego oddechu krępuje przeszkoda w postaci nałożonej maski.

9 listopada 1930 r. odbyły się pierwsze w Polsce drużynowe zawody marszowe w ma-
skach przeciwgazowych na trasie Belweder–plac Marszałka Piłsudskiego jako I etap, 
czyli zawody eliminacyjne, i plac Marszałka Piłsudskiego–Belweder jako zawody kon-
kursowe20. Zawody zorganizował Komitet Stołeczny LOPP, a protektorat nad nimi objął 
osobiście gen. bryg. dr Stanisław Rouppert szef Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw 
Wojskowych (MSWojsk) i jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Naukowej Wychowania 
Fizycznego. Przy organizowaniu zawodów z Komitetem Stołecznym LOPP współpracowali 
także: Departament Uzbrojenia i Departament Zdrowia MSWojsk, Państwowy i Okręgowy 
Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PU WFiPW, OU WFiPW), 
Dowództwo Okręgu Korpusu Nr I, Komenda Garnizonu i Plac m.st. Warszawy, Zarząd 
Główny LOPP, Sekcja Motocyklowa WKS Legia oraz chór i orkiestra Państwowej Fabryki 
Karabinów.

Komisję organizacyjną marszu – pod przewodnictwem prezesa Stołecznego Ko-
mitetu LOPP radcy Stanisława Floryanowicza – tworzyły następujące sekcje: organi-
zacyjna – inż. Tadeusz Kalusiński i Dariusz Okolski; sportowa – kpt. Janusz Misiński; 
sędziowska – mjr Józef Szkolnikowski; lekarska – mjr dr Bolesław Bartenbach; sędziow-
ska – por. Stanisław Zieliński; biurowa – por. Zdzisław Lenartowicz; motocyklowa – mjr Sta-
nisław Olczak i kapitan sportowy Legii Józef Docha. Komisarzem przeciwgazowym mar-
szu był por. Zdzisław Marynowski. Do zawodów, po uprzednim skontrolowaniu stanu 
marszu przez komisarza przeciwgazowego, dopuszczono 22 sześcioosobowe drużyny 
wojskowe i przysposobienia wojskowego (każda drużyna posiadała jeszcze 2 rezerwo-
wych). Należy dodać, że wcześniej wszystkie drużyny odbyły przepisowy trening, który 
skontrolowano 27 października 1930 r., a potwierdził on doskonałe przygotowanie uczest-
ników do zawodów, stwierdzone przez lekarzy21.

Etap eliminacyjny na trasie Belweder–plac Marszałka Piłsudskiego rozpoczął się 
o godz. 11.20 marszem drużynowym, a do mety dotarły wszystkie drużyny. Po przepro-
wadzeniu kontroli lekarskiej wycofano jednego uczestnika marszu, natomiast wszyscy 
pozostali wykazali świetną dyspozycję. Zawody konkursowe rozpoczęły się na placu 
Marszałka Piłsudskiego o godz. 12.08, gdzie co minutę startowała kolejna drużyna. Na 
metę przed Belwederem przybyło sześć drużyn zdekompletowanych, pozostałe jednak 
wykazały doskonałą formę.

W grupie drużyn wojskowych pierwsze miejsce zajęła drużyna nr 22, wystawiona 
przez 21 pułk piechoty (pp), z czasem 20 min i 33,8 sek., zdobywając I nagrodę Zarządu 
Głównego LOPP i nagrodę honorową prezesa Związku Oficerów Rezerwy (okręgu war-
szawskiego) Władysława Topczewskiego za najlepszą formę (przeciętne tętno – 139). 
Drugie miejsce zajęła drużyna nr 11, wystawiona przez 30 pp, z czasem 21 min 0,8 sek., 

20 J. M. (Janusz Misiński), I marsz w maskach L.O.P.P., „Lot Polski” 1930, nr 12, s. 21.
21 Ibidem.
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zdobywając II nagrodę ZG LOPP, a trzecie drużyna nr 2, wystawiona także przez 21 pp, 
z czasem 21 min 43 sek., zdobywając III nagrodę ZG LOPP. Nagrodę honorową w tej 
grupie ufundowaną przez protektora marszu gen. bryg. dr. S. Roupperta przyznano dru-
żynie nr 7 – jako najlepszej drużynie artyleryjskiej. Podobną nagrodę, ufundowaną przez 
prezesa Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny gen. bryg. Romana Góreckie-
go, przyznano drużynie nr 6, reprezentującej Szkołę Gazową – jako najlepszej drużynie 
wystawionej przez formację nieliniową.

Pierwsze miejsce w grupie drużyn przysposobienia wojskowego zajęła drużyna nr 20, 
wystawiona przez Oddział Związku Strzeleckiego Warszawa-Śródmieście, z czasem 
19 min i 26,6 sek., zdobywając I nagrodę Komitetu Stołecznego LOPP. Drugie miejsce 
w tej grupie zajęła drużyna nr 19, reprezentująca Oddział Strzelecki Państwowej Fabry-
ki Karabinów, z czasem 20 min 20 sek., zdobywając II nagrodę Komitetu Stołecznego 
LOPP. Drużyna ta zdobyła także nagrodę honorową, ufundowaną przez dyrektora PU 
WFiPW płk. dypl. Władysława Kilińskiego, za piękną formę. Trzecie miejsce zajęła drużyna 
nr 21, wystawiona przez Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), z czasem 20 min 53,8 sek., 
zdobywając III nagrodę Komitetu Stołecznego LOPP. Nagrodę honorową prezesa Federacji 
Polskich Związków Obrońców Ojczyzny gen. bryg. R. Góreckiego przyznano za piękną 
formę drużynie nr 14, wystawionej przez ZHP Warszawa. Niezależnie od wymienionych 
nagród, wszyscy uczestnicy zwycięskich drużyn obu grup otrzymali duże żetony (medale) 
złote, srebrne i brązowe w zależności od miejsca zdobytego przez ich drużynę. Natomiast 
wszyscy uczestnicy marszu, włącznie z motocyklistami, otrzymali małe żetony brązowe22.

Uroczyste rozdanie nagród zorganizowano w Ośrodku Wychowania Fizycznego, a na-
grody rozdawał protektor marszu gen. bryg. dr S. Rouppert w obecności m.in. prezesa ZG 
LOPP inż. Juliana Eberhardta, wiceprezesa dr. Zenona Martynowicza, prezesa Stefana 
Floryanowicza i gen. bryg. dr. Jana Kołłątaja-Strzednickiego. W czasie uroczystości wy-
stąpiły chór i orkiestra Państwowej Fabryki Karabinów.

Zawody zakończyły się sukcesem organizacyjnym i propagandowym. Widok ich uczest-
ników maszerujących w pełnym rynsztunku bojowym i do tego w maskach przeciwgazo-
wych wywołał duże zainteresowanie wśród mieszkańców Warszawy. Główna idea marszu, 
czyli zapoczątkowanie systematycznej zaprawy żołnierzy i drużyn obrony przeciwgazowej 
ludności cywilnej w używaniu masek przeciwgazowych, została zrealizowana. Dużą rolę 
odegrała tu rywalizacja, która dodatkowo mobilizowała zawodników. Potwierdza to udział 
uczestników w wielotygodniowych systematycznych treningach przed zawodami i sam 
udział w zawodach. Ogółem na starcie stanęło 14 drużyn wojskowych i 8 przysposobienia 
wojskowego garnizonu warszawskiego. Łącznie zatem z zawodnikami rezerwowymi było 
to 176 uczestników, którzy stanowili „niezwykle cenny materiał doświadczalny do zdoby-
cia bardzo cennych wiadomości i zamierzeń w dziedzinie organizacji i nauki w obronie 
przeciwgazowej”23.

22 J. Misiński, Pierwszy marsz w maskach…, op. cit., s. 7. 
23 Znaczenie marszu w maskach..., op. cit, s. 22.
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Marsz w maskach przeciwgazowych wykazał, że po solidnym przygotowaniu i zapra-
wie oddziały są w stanie wykonywać forsowne marsze w maskach i bez masek. Mogły 
osiągać dobre tempo przemarszu i przychodzić na metę w stanie pozwalającym im na 
dalsze wykonywanie zadań bojowych. Nie bez znaczenia były także badania przeprowa-
dzone przed marszem i w czasie jego trwania. Każda drużyna trenowała cały czas pod 
kontrolą lekarza i oficera lub instruktora gazowego, uczestnicy byli skrupulatnie badani 
przed każdym marszem treningowym i po marszu. W ten sposób powstała cała statystyka 
badań lekarskich, obejmująca 176 ludzi i ich wysiłek marszowy w maskach na dystansie 
od 1 do 10 km.

Za przykładem Warszawy w następnym roku poszły inne miasta i 14 czerwca 1931 r., 
w drugą niedzielę VIII Tygodnia LOPP, przeprowadzono I Marsz w Maskach Przeciwga-
zowych we Lwowie, zorganizowany przez tutejszy Komitet Wojewódzki LOPP. Do marszu 
zgłoszono 21 drużyn, z tego 18 ze Lwowa i 3 drużyny z terenu Komitetu Powiatowego 
w Drohobyczu24. Zawody rozegrano na ulicach Lwowa na dystansie 3,5 km. W pierwszej 
grupie drużyn wojskowych startowało 8 drużyn, a zwycięstwo odniosła drużyna 6 Bata-
lionu Sanitarnego ze Lwowa z czasem 21 min i 17 sek. Natomiast w drugiej grupie PW – 
10 drużyn, zwyciężyła drużyna Ligi Mocarstwowej ze Lwowa z czasem 21 min i 44 sek. 
Nagrody wręczył prezes Komitetu Wojewódzkiego LOPP inż. Stanisław Rybicki, który 
nagrodził zwycięzców pucharami przechodnimi, a pozostałych nagrodami rzeczowymi 
w postaci zegarków i posążków oraz dyplomami. Zawody we Lwowie spełniły swoje 
zadanie, obserwowała je bowiem liczna rzesza widzów, którzy nie ukrywali pozytywnego 
nastawienia do uczestników i organizatorów. VIII Tydzień LOPP był uroczyście obchodzony 
w całym kraju i podobne jak we Lwowie marsze organizowano w większych ośrodkach.

Jeszcze w tym samym roku w Krakowie zorganizowano Tydzień Lotniczy, w trakcie 
którego przeprowadzono zawody marszowe w maskach przeciwgazowych z udziałem 
wojska, policji państwowej, straży pożarnej, młodzieży szkolnej, harcerzy i drużyn Związku 
Strzeleckiego. Ciekawostką było to, że marsz został sfilmowany i miał służyć w prowa-
dzonej akcji propagandowej25. Z kolei Komitet Powiatowy WFiPW i Komitet Powiatowy 
LOPP w Święcianach zorganizowały 13 grudnia 1930 r. zawody marszowe w maskach 
przeciwgazowych dla męskich i żeńskich hufców szkolnych. Chłopcy mieli do pokonania 
trasę długości 2 km, a dziewczyny – 1 km. Mimo trudnych warunków (kopny i obficie tego 
dnia padający śnieg) na starcie stanęło 7 zespołów26. Pierwsze miejsce wśród hufców 
żeńskich zdobył zespół święciańskiej szkoły rolniczej z czasem 7 min, a wśród hufców 
męskich – zespół Męskiego Seminarium Nauczycielskiego z czasem 14 min i 15 sek. 
Zawody wzbudziły duże zainteresowanie wśród miejscowej ludności, zwłaszcza że przy-
grywała do nich orkiestra gimnazjum państwowego. Na zakończenie zorganizowano 
uroczyste rozdanie nagród.

24 I Marsz w maskach LOPP we Lwowie, „Lot Polski” 1931, nr 15–16, s. 21.
25 Obrona przeciwgazowa w roku 1930, [w:] Jednodniówka Lotnicza L.O.P.P., Kraków 1931, s. 8.
26 I-sze zawody marszowe w maskach przeciwgazowych, „Żołnierz Polski” 1932, nr 1, s. 16.
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25 października 1931 r. w Warszawie zorganizowano II Marsz w Maskach Przeciw-
gazowych. Organizatorami były niemal te same instytucje, jak w przypadku pierwszego 
marszu, a wśród członków komisji i sędziów spotykamy tych samych ludzi27. Protektorat 
sprawował także gen. bryg. dr S. Rouppert – szef Departamentu Zdrowia MSWojsk i wi-
ceprzewodniczący Państwowej Rady Wychowania Fizycznego. Spośród nowych instytucji 
warto zwrócić uwagę na Centrum Wyszkolenia Sanitarnego i Komendę Policji Państwowej. 
Zawody zorganizowano na 4-kilometrowej trasie biegnącej z placu Marszałka Piłsudskiego 
do Belwederu z udziałem 33 drużyn, w skład których wchodziło: 7 drużyn wojskowych 
i 26 PW, a nowością był udział w tej drugiej grupie 4 drużyn żeńskich.

W grupie wojskowej pierwsze miejsce zajęła II drużyna 21 pp z czasem 21,74 min, za 
nią były I drużyna 30 pp z czasem 21,89 min i I drużyna 21 pp z czasem 22,308 min. W gru-
pie męskiej PW pierwsze miejsce zdobyła I drużyna reprezentująca Oddział Strzelecki 
Państwowej Fabryki Karabinów z czasem 21,458 min, za nią były: I zespół 47 Warszawskiej 
Drużyny Harcerskiej z czasem 22,07 min i I drużyna Strzelecka Oddziału Warszawa-Śród-
mieście z czasem 22,126 min. W grupie żeńskiej PW pierwsze miejsce zajęła drużyna 
reprezentująca Oddział Strzelecki Państwowej Fabryki Karabinów z czasem 26,096 min, 
za nią uplasowały się drużyna Chorągwi Żeńskiej ZHP z czasem 26,286 min i I drużyna 
Organizacji Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju z czasem 27,437 min. Zawodom 
towarzyszyło olbrzymie zainteresowanie mieszkańców Warszawy, a udział 33 drużyn 
wyraźnie pokazuje, że organizatorzy odnieśli kolejny sukces propagandowy, zyskując 
nie tylko rosnące zainteresowanie, lecz także większą liczbę uczestników, zwłaszcza 
spośród PW, w tym drużyn żeńskich. Z kolei przemyślane treningi pod kontrolą lekarską 
przyczyniły się do uzyskania znacznie lepszych w porównaniu z ubiegłym rokiem wyników.

W następnym roku rozegrano III Marsz w Maskach Przeciwgazowych w Warszawie 
na tej samej trasie z udziałem już 43 drużyn, w tym 11 wojskowych. W skład drużyn PW 
wchodziło 17 drużyn Związku Strzeleckiego (dwie żeńskie), a poza tym drużyny: ZHP, 
Związku Młodych Pionierów, PW Federacja, Pocztowe PW28. W trakcie zawodów doszło 
do sytuacji znanej z wcześniejszych marszów pieszych. Wola zwycięstwa była tak duża, 
że członkowie poszczególnych drużyn zaczęli podbiegać, a ponieważ na trasie znajdowało 
się 30 sędziów, nakładali oni punkty karne, eliminując w ten sposób bardziej znane drużyny 
już w połowie trasy. W związku z tym wyniki zawodów ogłoszono dopiero po upływie dwóch 
tygodni i były one następujące: w grupie zespołów wojskowych zwyciężyła drużyna 30 pp 
z 1 pułkiem lotniczym i 21 pp; w grupie zespołów PW zwyciężyła drużyna Związku Młodych 
Pionierów z Pocztowym PW i 47 Drużyną ZHP; wśród drużyn kobiecych pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna Oddziału Związku Strzeleckiego Państwowej Fabryki Karabinów, za nią 
uplasowały się ZHP i Oddział Związku Strzeleckiego Warszawa-Śródmieście. Niestety 
sytuacja, jaka miała miejsce w trakcie III zawodów, wpłynęła na obniżenie rangi marszów 
w maskach przeciwgazowych w Polsce.

27 II-gi Marsz w maskach przeciwgazowych w Warszawie, „Lot Polski” 1931, nr 21, s. 23.
28 M. K. (Marian Kurleto), Marsz w maskach przeciwgazowych, „Strzelec” 1932, nr 50, s. 11–12.
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Potwierdza to zorganizowany w 1934 r. V Marsz w Maskach Przeciwgazowych w War-
szawie, z udziałem 16 drużyn, liczących łącznie 208 zawodników. Wyraźnie wskazuje to 
na zmianę regulaminu i dotychczasowych zasad, od tego czasu w zawodach uczestniczyły 
drużyny 12-osobowe z jednym zawodnikiem rezerwowym29. W grupie zespołów wojsko-
wych zwyciężyła drużyna 30 pułku Strzelców Kaniowskich, pokonując 4-kilometrową trasę 
w 42 min 26,8 sek. i zdobywając puchar przechodni na własność i pierwszą nagrodę 
ufundowaną przez prezydenta m.st. Warszawy.

W kolejnych latach nadal organizowano marsze w maskach przeciwgazowych, ale spa-
dek ich rangi doprowadził do tego, że znacznie mniej miejsca niż dotychczas poświęcała 
im prasa. Stąd też niedostatek wiedzy o ich liczbie i przebiegu. Ostatnia wzmianka dotyczy 
zorganizowanych 13 listopada 1936 r. w Przemyślu zawodów marszowych w maskach 
przeciwgazowych na dystansie 3 km. Do zawodów przystąpiło 17 drużyn wojskowych, 
strzeleckich i przysposobienia wojskowego. Zwyciężyła drużyna 10 Szpitala Okręgowego 
z czasem 13 min i 18 sek., zdobywając po raz drugi nagrodę przechodnią ufundowaną 
przez byłego dowódcę Okręgu Korpusu, a w tym czasie I wiceministra spraw wojskowych 
gen. bryg. Janusza Głuchowskiego30.

Marsze w maskach przeciwgazowych znalazły jednak stałe miejsce w szkoleniu wojsko-
wym już od początku lat 20. Udział żołnierzy we wspomnianych wyżej zawodach potwierdził 
ich z reguły dobre przygotowanie do marszów, a marszów w maskach przeciwgazowych 
szczególnie. Żołnierze byli w pierwszym okresie zaprawiani do maszerowania w maskach 
od początku szkolenia wstępnego (unitarnego). Na początku szkolenia uczono budowy 
masek, ich przeznaczenia i konserwacji, następnie nakładania masek w pozycji stoją-
cej, leżącej, później w leju i ukryciu. W miarę postępów nakładano i zdejmowano maski 
w marszu, to samo zresztą robiono z pochłaniaczami31. Po opanowaniu tych czynności 
przechodzono do maszerowania i krótkich biegów trwających 1–2 minuty oraz pełzania 
na dystansie 15–20 m. W sumie w pierwszym okresie szkolenia marsze w maskach nie 
przekraczały dystansu 1000 m. W drugim okresie szkolenia organizowano już prawdzi-
we marsze na 30 km, w tym 3 km w masce przeciwgazowej, i na 50 km – w tym 4 km 
w masce32.

Oczywiście bardziej interesujące są zajęcia i treningi związane z marszami żołnierzy 
strzelców służby czynnej. Otóż w 1938 r. w pierwszym okresie szkolenia, trwającym kilka 
miesięcy, musieli oni zaliczyć marsz na 20 km w pełnym oporządzeniu, w tym 1 km w masce 
przeciwgazowej, marsz 25 km dzienno-nocny, w tym 3 km w masce, i marsz na 30 km, 
w tym do 5 km w masce33. W drugim okresie szkolenia, tzw. specjalizującym, żołnierze 

29 Piąty marsz w maskach przeciwgazowych, „Żołnierz Polski” 1934, nr 25, s. 537. Vide LO.P.P. na terenie stolicy. 
XV lat 1923–1938, Warszawa 1938, s. 17.
30 S. Sikora, Maszerujemy w maskach, „Żołnierz Polski” 1936, nr 2, s. 33.
31 Instrukcja wyszkolenia piechoty, cz. IV: Szeregowi z cenzusem, Departament Piechoty. Ministerstwo Spraw 
Wojskowych, Warszawa 1935, s. 58.
32 Ibidem, s. 64.
33 Instrukcja wyszkolenia piechoty, cz. II: Strzelec służby czynnej, Departament Piechoty. Ministerstwo Spraw 
Wojskowych, Warszawa 1938, s. 18–19.
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musieli odbyć co najmniej 5 marszów w różnych warunkach atmosferycznych od 30 do 
40 km, łącząc je z ćwiczeniami walki oraz z użyciem maski na dystansie 4–5 kilometrów34. 
W tym miejscu warto podkreślić, że niezależnie od zawodów organizowanych przez 
Komitety LOPP żołnierze brali udział w zawodach wewnętrznych międzyoddziałowych, 
organizowanych przez dowództwa wojskowe.

W latach 30. nie tylko w Polsce organizowano imprezy i zawody mające na celu 
propagandę i krzewienie idei obrony przeciwgazowej wśród społeczeństwa. W 1933 r. 
w Stanach Zjednoczonych zorganizowano w jednym z pułków piechoty mecz piłki noż-
nej w maskach przeciwgazowych. Celem było sprawdzenie pochłaniaczy nowej konstrukcji, 
lżejszych i umożliwiających oddychanie, a jednocześnie chroniących przed wszystkimi 
gazami35. Mecz spełnił oczekiwania, a po jego zakończeniu piłkarze wykazywali dość do-
brą dyspozycję fizyczną i jeszcze lepszą psychiczną. Okazało się, że można grać w piłkę 
także w maskach przeciwgazowych. 18 maja 1933 r. w trakcie uroczystości jubileuszowych 
Tygodnia X-lecia LOPP w Warszawie zorganizowano zawody motocyklowe w maskach 
przeciwgazowych36. Nie było w tym nic zresztą dziwnego, jako że w sekcji motocyklowej 
WKS Legia utworzono pluton ochrony przeciwgazowej liczący 35 motocyklistów. Spełniali 
oni ważne funkcje, np. przewozili w czasie zawodów marszowych sędziów nadzorujących 
prawidłowość wykonywania marszu przez poszczególne zespoły marszowe.

Wydaje się jednak, że na największą uwagę zasługuje wydarzenie, jakie miało miej-
sce w 1936 r. w Kijowskim Okręgu Wojskowym. Przeprowadzono tam 40-kilometrowy 
marsz w maskach przeciwgazowych, którego celem było zbadanie wpływu marszu na 
organizm żołnierza37. Do obserwacji wytypowano dwie grupy: jedną doświadczalną, 
mającą odbyć marsz w maskach przeciwgazowych, i drugą kontrolną – bez masek. 
Strzelcy maszerowali równą szosą przez 9 godz. i 30 min, w temperaturze 26,6ºC, przy 
23% wilgotności i ciśnieniu 747,1 Hg, w pełnym oporządzeniu i uzbrojeniu o wadze około 
17 kg. W czasie marszu nie zdejmowano masek, obu grupom nie pozwolono jeść i pić, 
a na zakończenie urządzono strzelanie. Warto dodać, że wszyscy strzelcy maszerujący 
w maskach przeszli wcześniej specjalną zaprawę polegającą na: marszu w maskach na 
dystans 1, 3, 5 i 10 km z ciągłym zwiększaniem tempa; „skokach” w maskach na dystan-
sie 5 i 10 km; przebywaniu w masce przez 2 doby (z przerwami na przyjęcie pożywienia) 
i wreszcie przebywaniu w masce przez 4 doby38. 

W czasie przygotowań do marszu i po jego zakończeniu prowadzone były badania 
lekarskie, które powtórzono na drugi dzień po marszu. Pozwoliły one na wyciągnięcie 
następujących wniosków: dla znacznej większości strzelców trudnością nie było samo 
przebywanie w maskach, ale marsz w ciężkich warunkach (upał, odkryta przestrzeń 
oraz brak picia i jedzenia w czasie 9,5 godziny); odchylenia od normy w wynikach badań 

34 Ibidem, s. 45.
35 „X-lecie LO.P.P”, op. cit., s. 27.
36 Ibidem, s. 32.
37 Doświadczenie z 40-kilometrowego marszu w maskach przeciwgazowych, „Przegląd Piechoty” 1937, z. 6, 
s. 845. Jest to przetłumaczony artykuł o tym samym tytule z rosyjskiego „Wojenno-sanitarnoje dieło” 1936, nr 11.
38 Ibidem, s. 846.
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fizjologicznych w grupie kontrolnej (bez masek) nie różniły się zasadniczo od odchyleń 
w grupie doświadczalnej (w maskach) z wyjątkiem jednego strzelca z wcześniejszą do-
brą oceną rozwoju i zdrowia. Następnego dnia po marszu wszystkie funkcje organizmu 
u maszerujących w maskach wróciły do normy. Końcowa konkluzja organizatorów była 
następująca: „Nie ma przeciwwskazań dla organizowania marszu 40-kilometrowego w ma-
sce przeciwgazowej”, jednak należy podkreślić, że dotyczy to ludzi z dobrym zdrowiem 
i odpowiednio przygotowanych do marszu. Niestety organizatorzy nie podali wyników 
strzelania zorganizowanego po zakończeniu marszu. 

Podsumowanie

Zastosowanie broni chemicznej w czasie I wojny światowej dało początek nowemu 
zagrożeniu dla poszczególnych państw, mimo zakończenia działań wojennych. Rozwój 
broni chemicznej i ciągłe jej doskonalenie z jednej strony i rozwój środków przenoszenia 
z drugiej stawały się coraz bardziej niebezpieczne, mimo podpisanych wcześniej porozu-
mień. Stąd też teoretycy i praktycy wojskowi, w tym również polscy, zakładali, że przyszła 
wojna będzie wojną chemiczną. Dlatego Polska stanęła przed koniecznością podjęcia 
działań zmierzających do przygotowania ludności do obrony przed bronią chemiczną.

Jednym z pierwszych zadań w tym zakresie było utworzenie organizacji, która miała 
przygotować obronę przeciwgazową i kierować nią. W ten sposób utworzono Towarzystwo 
Obrony Przeciwgazowej. Jego zadaniem było wspieranie rządu w akcji organizowania 
obrony przeciwgazowej, uświadamianie społeczeństwu grożącego niebezpieczeństwa, 
wskazywanie środków obrony i pobudzanie go do udziału w czynnej obronie, starano 
się również przekonać społeczeństwo do potrzeby rozwoju rodzimego przemysłu che-
micznego. Najważniejsze jednak było przekonanie do potrzeby organizowania i udziału 
w obronie przeciwchemicznej kraju. Zastosowano tu różne sposoby i środki: od wyszkolenia 
kadry instruktorów do wyposażenia w środki obrony w postaci masek przeciwgazowych. 
W akcji propagowania obrony wykorzystano także zawody marszowe w maskach prze-
ciwgazowych.

Zorganizowane pod koniec 1930 r. w Warszawie I Zawody Marszowe w Maskach 
Przeciwgazowych zapoczątkowały całą ich serię na terenie kraju. Organizowała je LOPP 
przy pomocy wojska i innych organizacji – od paramilitarnych do społecznych – i wszędzie 
cieszyły się uznaniem wśród ludności cywilnej. Organizowane z myślą o przekonaniu do 
idei obrony przeciwgazowej, stanowiły także okazję do sprawdzenia stanu wiedzy i moż-
liwości praktycznych w wykonywaniu zadań w maskach przeciwgazowych. Dodatkowo 
wprowadzenie reguł współzawodnictwa, a więc rywalizacji o jak najlepszy wynik, sprawiło, 
że zyskały popularność szczególnie w środowiskach młodzieży i wojska. Zawody marszo-
we dość szybko stały się doskonałą szkołą i bodźcem do ćwiczeń sprawności marszowej 
i chociaż pod koniec lat 30. Ich ranga znacznie spadła, to nie ulega wątpliwości, że spełniły 
swoje zadanie w przygotowaniu społeczeństwa do obrony przed bronią chemiczną.
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Streszczenie

Koniec I wojny światowej oznaczał nie tylko zakończenie działań wojennych, lecz także nowe 
zagrożenie w postaci broni chemicznej, co z kolei wymagało podjęcia stosownych działań 
obronnych. W następstwie utworzono Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, która zajęła 
się organizowaniem obrony przeciwgazowej w Polsce poprzez masową akcję propagandową, 
wydawniczą, szkolenie kadr i prowadzenie wspólnie ćwiczeń z wojskiem i organizacjami przy-
sposobienia wojskowego. Jedną z form tych ćwiczeń były organizowane marsze wojskowo-spor-
towe w maskach przeciwgazowych, cieszące się dość dużym uznaniem wśród społeczeństwa, 
a zwłaszcza w środowisku młodzieży. Zawody te przyczyniły się do podnoszenia sprawności 
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fizycznej żołnierzy, pododdziałów oraz młodzieży przedpoborowej, tym samym wpływając też 
na stan gotowości bojowej Wojska Polskiego.

Słowa kluczowe: gazy bojowe, broń chemiczna, maski przeciwgazowe, marsze wojskowo-
-sportowe, obrona przeciwchemiczna kraju

Abstract

The end of the World War I meant not only the end of warfare but also new threats in the form of 
chemical weapon what in turn demanded taking proper defensive actions. As a result Airborne 
and Antigas Defence League was formed and it dealt with organizing antigas defence in Poland 
through massive propaganda and publishing actions, personnel training and leading common 
training with the army and military adaptation organizations. One of the forms of exercises were 
enjoying recognition among young people and community, organized military-sports marches with 
gas masks. Those competitions contributed to the improvement of fitness of soldiers, sub-units 
and young people of before-military age, influencing, at the same time, the condition of combat 
readiness of The Polish Armed Forces.

Keywords: combat gases, chemical weapon, anti-gas masks, military-sports marches, country’s 
anti-chemical defence
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KRAJOBRAZ POLA BITWY JAKO REPREZENTACJA PAMIĘCI 
MIEJSCA I PAMIĘCI KOLEKTYWNEJ1 NARODU. ZARYS 
PROBLEMATYKI2

BATTLEFIELD LANDSCAPE AS A REPRESENTATION OF MEMORY OF 
A PLACE AND COLLECTIVE MEMORY OF A NATION. OUTLINE OF ISSUES

Wprowadzenie

Krajobraz kulturowy to przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności 
człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. O przynależności 
krajobrazów do którejś z wydzielanych kategorii decyduje nagromadzenie w nim określo-
nych wytworów ludzkiej działalności (m.in. struktur budowlanych, elementów infrastruktury 
technicznej, zieleni użytkowej i komponowanej). Komponenty te zwykle lokowane są 
w krajobrazie intencjonalnie jako wynik realizacji jakiejś funkcji – gospodarczej, rolniczej, 
estetycznej, itp. Krajobraz pola bitwy lub − upraszczając – pobojowiska jest to natomiast 
specyficzny fragment krajobrazu kulturowego, o którego charakterze decyduje nie tyle 
(lub nie tylko) jego fizjonomia, ale przede wszystkim wartości niematerialne, symbolicz-
ne, które przez fakt umiejscowienia w nim historycznego wydarzenia on reprezentuje. To 
proste spostrzeżenie wyjaśnia, dlaczego tak trudno dostrzec w „krwawych polach” ich 
atrakcyjność zarówno w kontekście edukacji (nie tylko historycznej), jak i coraz bardziej 
popularnej turystyki kulturowej. Artykuł podejmuje problematykę właściwego uczytelnienia 
historycznego krajobrazu pobojowiska w kontekście jego poprawnej interpretacji, będącej 
kluczem do zrozumienia nie tylko samego batalistycznego wydarzenia, lecz także potrze-
by ochrony i upamiętnienia historycznych pobojowisk. Tekst ma charakter teoretyczny, 
porządkujący wiedzę na temat komponentów krajobrazu pobojowiska i sposobów ich 

1 Pamięć kolektywna (lub inaczej zbiorowa – collective memory) – pojęcie opisywane po raz pierwszy przez 
Maurice’a Halbwachsa, zwykło się określać nim „zbiór wyobrażeń członków zbiorowości o jej przeszłości” 
(B. Szacka, Czas przeszły, pamięć mit, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006), nie jest to zatem prosty 
synonim historii.
2 Praca finansowana z projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą 
zwiększenia konkurencyjności Uczelni”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski 
Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo Wyższe i Nauka”. 
Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów 
kierunków o kluczowym znaczeniu gospodarki opartej na wiedzy”, (Poddziałanie 4.1.1) „Wzmocnienie potencjału 
dydaktycznego uczelni”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.01.-00-054/10-00.
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uczytelnienia zarówno w oparciu o literaturę przedmiotu, jak i o własne (bazujące również 
na obserwacjach prowadzonych na wybranych pobojowiskach) spostrzeżenia.

Krajobraz historyczny pól bitewnych a pamięć bitwy i jej 
interpretacja

Na pole bitwy składa się cały szereg kategorii przestrzeni (ryc. 1). Nie wszystkie kom-
ponenty rejestrowanego współcześnie krajobrazu pobojowiska mają znaczenie historyczne 
i mogą decydować o poczuciu obcowania z „autentyczną”3 przestrzenią historyczną.

Rycina. 1. Różne kategorie przestrzeni pobojowiska
Źródło: opracowanie własne.

Historyczny krajobraz definiowany jest jako ten związany z konkretnym okresem hi-
storycznym, będący świadkiem kulturowej ewolucji4 człowieka czy społeczności ludzkich. 
Jakich zatem elementów krajobrazu lub w krajobrazie należałoby szukać, by powiązać 
go z konkretnym wydarzeniem militarnym, jakim jest bitwa? W pierwszej kolejności na 
historyczny krajobraz pola bitwy mogą się składać:

1. zachowane i niezmienione elementy środowiska geograficznego (topografia, 
pokrycie terenu) i kulturowego z okresu, kiedy miała miejsca bitwa; chodzi tu 
przede wszystkim o te elementy, które nie tylko były na miejscu zdarzenia, lecz 
także odegrały określoną rolę w jego przebiegu (koncentrowały/ogniskowały 
działania walczących);

2. materialne i widoczne w krajobrazie ślady bitwy, np. zniszczenia infrastruktury 
osadniczej utrzymywane w stanie zastanym „po bitwie” bądź celowe lub będące 
wynikiem prowadzenia walki przekształcenia powierzchni terenu, np. ślady 

3 Chociaż, jak dowodzą A. Chronis i R.D. Hampton, o poczuciu autentyzmu w kontaktach z przestrzenią hi-
storyczną pola bitwy decydują różne czynniki, nie tylko rzeczywisty kontakt z historycznymi „uczestniczącymi 
w bitwie” artefaktami; A. Chronis, R.D. Hampton, Consuming the Authentic Gettysburg. How a Tourist Landscape 
Becomes an Authentic Experience, „Journal of Consumer Behaviour” 2008, nr 7 (2), s. 111–126.
4 Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning, red. K.J. Evert, Springer, Berlin–Heidelberg 2010.
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ostrzału, fortyfikacje (stałe lub polowe) czy inne struktury budowlane stałe lub 
ziemne wznoszone na danym obszarze w trakcie bitwy lub w jej konsekwencji; 

3. upamiętnienia lokowane na pobojowisku: pomniki, obeliski, mogiły indywi-
dualne i zbiorowe, cmentarze wojenne, wszelkie elementy memoratywne 
wyeksponowane w krajobrazie.

Identyfikacja i znaczenie historycznego krajobrazu bitwy może być, podobnie jak sama 
lokalizacja miejsca bitwy5, dla postronnego obserwatora co najmniej problematyczna. 
Czytelność pamięci miejsca6 w dużej mierze zależy od umiejętności jej dostrzeżenia 
i właściwej interpretacji.

Nie wszystkie wymienione wyżej elementy krajobrazu bitewnego są intuicyjnie od-
czytywane jako powiązane z bitwą, wymagają one jakiejś formy objaśnienia. Historyczne 
znaczenie i związek z pobojowiskiem/przebiegiem wydarzenia komponentów środowiska 
geograficznego nie są same w sobie oczywiste i czytelne dla postronnego obserwatora. 
Mogą być one analizowane zarówno w kategoriach obiektywnych, materialnych (np. przez 
pryzmat funkcji, jaką spełniły w przebiegu zdarzenia − koryto rzeki jako naturalna przeszko-
da w trakcie prowadzenia walki), jak i w kategoriach niematerialnych, np. symbolicznych 
(miejsce rozstrzygające o losach bitwy czy miejsce indywidualnej lub zbiorowej śmierci). 
Dwie pozostałe grupy komponentów krajobrazu (zachowane ślady bitwy i upamiętnienia) 
można natomiast potraktować jako najbardziej czytelną manifestację przeszłości, zwiększa-
ją one odczucia obcowania z przestrzenią rzeczywiście naznaczoną historycznie (locational 
authenticity). Ślady bitwy i pozostałości po bitwie − te elementy krajobrazu do pewnego 
stopnia są możliwe do intuicyjnego odczytania, jednak nie wszystkie − np. szańce ziemne 
czy inne umocnienia polowe − mogą nie odróżniać się znacząco (zwłaszcza po upływie 
czasu) od naturalnych komponentów środowiska przyrodniczego lub antropogenicznych 
o innym, niemilitarnym przeznaczeniu. Charakter wymienionych składników krajobrazu 
pobojowiska można określić jako najbardziej efemeryczny, w największym stopniu na-
rażony na zniszczenie lub proces rewitalizacji − przywrócenia krajobrazu do stanu po-
przedzającego bitwę − swego rodzaju jego „leczenia” czy „rekonwalescencji”. Elementy 
memoratywne lub sepulkralne na polu bitwy, zaliczane do trzeciej grupy artefaktów jej 
historycznego krajobrazu, to często po latach jedyne wizualnie i semantycznie czytelne 
ślady wydarzenia batalistycznego. Jeśli zaopatrzone są w czytelne inskrypcje, militarną 
stylistykę detalu architektonicznego mogą stanowić ważne symboliczne i materialne mar-
kery pobojowiska. W pewnym sensie wyznaczają one przestrzenne ramy pamięci o bitwie, 
nie zawsze pokrywające się z rzeczywistymi granicami obszaru uznawanego za pole bitwy. 
Pomniki i upamiętnienia, mogiły i cmentarze wojenne lokalizowane na pobojowisku to 
jednocześnie jego najbardziej spersonalizowane i bogate w znaczenia komponenty. Mają 

5 Vide D. Chylińska, Pole bitwy jako przedmiot zainteresowania i przystosowania turystycznego − zarys proble-
matyki, „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 11, s. 6−16.
6 Pamięć miejsca traktowana jest tu jako jego swoista historia zapisana w sposób materialny w komponentach 
przestrzeni/krajobrazu, które mogą być traktowane jako manifestacja, świadkowie ogólnie przeszłości lub kon-
kretnych jej wydarzeń, procesów.
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one w stosunku do elementów krajobrazu bezpośrednio związanych z bitwą charakter 
wtórny, pojawiają się w konsekwencji wydarzenia i reprezentują intencjonalnie i często 
w sposób zideologizowany w krajobrazie pamięć o wydarzeniu. Krajobraz pobojowiska 
ulega dzięki upamiętnieniom swego rodzaju manipulacji. Lokalizacja memorabiliów (a ta 
może sugerować rozkład akcentów w bitwie) i ich treść odzwierciedlają zazwyczaj optykę 
jedynie zwycięskiej strony konfliktu7.

Chris Ryan8 opisuje możliwe pola interpretacji pobojowisk na skrzyżowaniu dwóch 
rozpiętości: 1) od opisu faktów, zbioru obiektywnych cech po wyobrażenia mityczne; 2) od 
opisu materialnej specyfiki miejsca po społeczny, ludzki kontekst wydarzenia. Jednocześ-
nie interpretacje te mogą mieć charakter: 1) nacechowany emocjonalnie/zaangażowany 
lub neutralny/zdystansowany (hot and cold); 2) uwzględniający różne punkty widzenia 
(głosy w dyskusji) lub tylko jeden (ogólnie znany, faworyzowany lub uznany za jedynie 
słuszny, będący przejawem ideologizacji wydarzenia, itp.); 3) kompleksowy lub uprosz-
czony; 4) skontekstualizowany lub zgeneralizowany, autoryzowany, ogólnie przyjęty lub 
nieoficjalny, a nawet nie zawsze akceptowany; czy wreszcie − 4) potwierdzający jakieś 
status quo lub będący w opozycji do niego.

Materializacji pamięci o bitwie w kategoriach historycznej, lokalizacyjnej i symbolicznej 
służą coraz częściej urządzenia infrastruktury turystycznej umieszczane na pobojowiskach 
w celu ich udostępnienia turystom. W oparciu o bogate studia nad dziedzictwem batalistycz-
nym Wielkiej Brytanii, jego ochroną i udostępnieniem9 do tych najczęściej stosowanych 
na pobojowiskach Mark Piekarz10 zalicza panele interpretacyjne (najczęściej lokalizowane 
w centralnym miejscu bitwy lub na specjalnie dedykowanych szlakach turystycznych) oraz 
dedykowane bitwie centra informacyjne (dedicated visitors centre) − będące czymś więcej 
niż tylko tradycyjnym muzeum. Interpretacji pól bitewnych poza urządzeniami infrastruk-
tury służą różnego rodzaju pomniki, tablice memoratywne (czyli komponenty przestrzeni 
symbolicznej), poza tym prowadzone przez wykwalifikowanych przewodników wycieczki 
(guided tours) czy eventy odtwórstwa historycznego, natomiast w oderwaniu bezpośrednio 
od obcowania z przestrzenią pobojowiska − literatura i materiały kartograficzne, ulotki i fol-
dery turystyczne, filmy i inne współczesne media wizualne. Tylko niektóre z wymienionych 
urządzeń lub narzędzi interpretacji wykorzystują lub angażują w tym procesie krajobraz 
samego pobojowiska nawiązują do niego.

7 Vide M. Olivier, Pola bitew jako miejsca pamięci w historii Europy. Szkic, tłum. M. Duda-Gryc, „Herito” 2007, 
nr 1, s. 47.
8 C. Ryan, Introduction, [w:] Battlefield Tourism. History, Place and Interpretation, red. C. Ryan, Routledge, 
Londyn−Nowy Jork 2007, s. 5−6.
9 Przywołane tutaj z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do wspomnianej tematyki mają one charakter prekursorski, 
a w wielu przedmiotach − wzorcowy.
10 M. Piekarz, It’s Just a Bloody Field! Approaches, Opportunities and Dilemmas of Interpreting English Battle-
fields, [w:] Battlefield Tourism…, op. cit., s. 34.
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,,Wartość” krajobrazu pobojowisk dla kształtowania pamięci 
zbiorowej

Konflikty zbrojne oraz towarzyszące im kampanie i pojedyncze bitwy stanowią przedmiot 
zainteresowania przede wszystkim nauk historycznych, politycznych, coraz częściej spo-
łecznych czy ekonomicznych. Bitwa jest wydarzeniem, które stanowi efekt splotu złożonych 
często uwarunkowań i okoliczności oraz wywołuje określone konsekwencje zarówno w sferze 
materialnej, jak i relacji międzyludzkich na poziomie państw, narodów, społeczności a na-
wet jednostek ludzkich. Dla większości wymienionych dziedzin nauki bitwy czy kampanie 
wojenne − mimo ich oczywistego geograficznego kontekstu − traktowane są bardziej jako 
„wydarzenia w czasie”, w mniejszym stopniu jako „wydarzenia w przestrzeni”.

Jak zauważa Mathieu Olivier11, w świadomości zbiorowej pole bitwy funkcjonuje przede 
wszystkim jako toponim, za którym kryje się intencjonalnie często ukształtowane wspólne 
wyobrażenie. Nazwy takie jak Hastings, Azincourt, Grunwald/Tannenberg, Waterloo czy 
Gettysburg wywołują odpowiednie (choć nie zawsze i nie dla każdego takie same12) sko-
jarzenia. W zderzeniu z realną przestrzenią, krajobrazem potrzeba jednak klucza, by te 
wyobrażenia właściwie ulokować, niekiedy skonfrontować z sytuacją zastaną na miejscu, 
czasem nawet zrewidować. Tymczasem bez umiejętności odczytania krajobrazu bitew-
nego, jego obiektywnych treści, identyfikacji granic i komponentów pobojowisko jest tylko 
„pustą” przestrzenią, scenerią lub tłem wydarzenia − autentycznymi przez fakt lokalizacji 
w nich bitwy, lecz nie stają się przez to miejscem. Zdolność odczytania materialnych 
i symbolicznych treści krajobrazu pozwala na jego głębsze zrozumienie, dostrzeżenie 
wartości a w konsekwencji uświadomienie potrzeby ochrony. Zdolność ta nie przychodzi 
jednak sama. Oszacowanie wartości krajobrazu pobojowisk dla ich pełnego poznania 
i zrozumienia, również w kontekście kształtowania tożsamości narodowej, wymaga wiedzy 
o nim, a także, a może przede wszystkim, udostępnienia i popularyzacji tej wiedzy wśród 
nie tylko akademików, lecz także wszystkich możliwych zainteresowanych13.

Krajobrazy historyczne pobojowisk a wiedza o nich i sposoby 
jej udostępnienia

Geograficzny, przestrzenny a także krajobrazowy wymiar bitwy uwzględnia w najwięk-
szym stopniu stosunkowo młoda dyscyplina naukowa, jaką jest archeologia pól bitewnych 
(battlefield archeology), określana niekiedy jako część szerzej rozumianych archeologii 
konfliktu czy walki (archeology of conflict, combat archeology). Umiejętność identyfikacji 
historycznego krajobrazu obszaru będącego pobojowiskiem pozwala, a niekiedy warunkuje 
sukces badań archeologicznych, a od jego czytelności w dużej mierze zależy przetrwanie 

11 M. Olivier, op. cit., s. 46.
12 Nie takie same, a często wręcz opozycyjne dla przedstawicieli/spadkobierców różnych stron konfliktu, zwy-
cięzców i zwyciężonych.
13 Czyli w praktyce odwiedzających pola bitwy – turystów.
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pamięci o wydarzeniu. Pobojowiska przez fakt symbolicznej reprezentacji pamięci o wy-
darzeniu stają się często atrakcją turystyczną, aczkolwiek w większości przypadków na 
ich terenie nie zachowały się materialne obiekty będące same w sobie atrakcyjne dla 
turystów. Jak pisze Jakub Wrzosek14, „trzeba dużej wyobraźni15 [podkreślenie D. Chyliń-
ska], żeby dostrzec w nich miejsca wartościowe”. Uczytelnienie krajobrazu pobojowiska 
jest zatem jednym ze sposobów na podniesienie atrakcyjności miejsca przez stworzenie 
turystom/odbiorcom optymalnych warunków do korzystania z wartości pozamaterialnych 
(np. edukacyjnych czy symbolicznych) waloru16. Termin ten nie jest jednak równoznaczny 
z pojęciem rekonstrukcji historycznego krajobrazu. Z uwagi na znaczące przekształce-
nia krajobrazu pobojowiska związane najczęściej z rozwojem cywilizacyjnym (rozwój 
osadnictwa, infrastruktury technicznej, zmiany użytkowania terenu itp.) z tym ostatnim 
działaniem możemy mieć do czynienia jedynie w wymiarze teoretycznym. W praktyce 
uczytelnienie lub inaczej wizualizacja historycznego krajobrazu pobojowiska prowadzi 
(przy użyciu różnych zabiegów, także technicznych) do przywrócenia lub wyeksponowania 
historycznego kontekstu komponentów krajobrazu przyrodniczego i antropogenicznego 
na terenie pola bitwy.

Identyfikacja krajobrazu i udostępnienie wiedzy o nim

Wartość zidentyfikowanego i wizualnie czytelnego historycznego krajobrazu pola 
bitwy dostrzeżono m.in. w Szkocji, której ideę i metody postępowania z tego rodzaju 
militarnym dziedzictwem (obok doświadczeń brytyjskich czy amerykańskich17) można 
uznać za modelowe. Wizualnie i intuicyjnie łatwy do odczytania historyczny krajobraz 
pobojowiska jest w Szkocji jednym z kryteriów zaliczenia pola bitwy do inwentarza 
pobojowisk o znaczeniu narodowym (obok wyjątkowego znaczeniem dla kształ-
towania się tożsamości narodowej związku z wydarzeniami, postaciami o narodowej 
wartości, dużego potencjału archeologicznego lub zachowanych materialnych pamiątek 
wydarzenia18). Praca nad inwentarzem zaowocowała kompleksową identyfikacją histo-
ryczno-krajobrazową 39 (stan na luty 2016 r.) pobojowisk na terenie Szkocji19. Każdy 
rekord inwentarza zawiera dokładną (potwierdzoną często badaniami archeologicznymi) 
lokalizację pobojowiska (udokumentowaną mapą z wyraźnie wyrysowanymi granicami), 
charakterystykę historycznego tła konfliktu i samej bitwy, jej konsekwencje (polityczne, 
społeczne, kulturowe itd.), szczegółowy opis wydarzenia i jego epizodów wraz z ich kon-
tekstem przestrzennym i w nieco mniejszym stopniu krajobrazowym. Analizom poddano 

14 J. Wrzosek, Pola bitew − ważny element dziedzictwa, „Ochrona Zabytków” 2010, nr 1–4, s. 178.
15 Choć dobrze by było, by ową wyobraźnię kształtowała wiedza, a nie popkultura.
16 Nie wlicza się w to elementów infrastruktury turystycznej służących wygodzie i potrzebom egzystencjalnym 
turystów czy stwarzających warunki komunikacyjnego dostępu do pól bitewnych.
17 Vide T. Pollard, I. Banks, Now the Wars are Over. The Past, Present and Future of Scottish Battlefields, „In-
ternational Journal of Historical Archeology” 2010, nr 14, s. 414–415.
18 Scottish Historic Environment Policy, http://www.historic-scotland.gov.uk/shep-dec2011.pdf [20.02.2016].
19 W Szkocji szacuje się całkowitą liczbę pól bitewnych na ponad 350, G. Foard, T. Parida, Scotland’s Historic 
Fields of Conflict. An Assessment for Historic Scotland, http://www.battlefieldstrust.com/media/660.pdf [20.02.2016].
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przestrzeń pobojowiska pod kątem identyfikacji pozostałości pobitewnych w krajobrazie 
(lub ustalenia roli elementów przyrodniczych i geograficznych krajobrazu w przebiegu 
zdarzenia), jak również ustalenia, w jaki sposób i pod wpływem jakich czynników krajo-
braz ten uległ w czasie przeobrażeniom. W inwentarzu znalazło się również miejsce na 
informacje dotyczące miejsca bitwy w kulturze popularnej, a co za tym idzie w turystyce. 
Warty podkreślenia jest również fakt ujęcia opisem nie tylko elementów geograficznych 
(naturalnych i antropogenicznych) pobojowiska, lecz także tych nadających mu ludzki, 
symboliczny wymiar (upamiętnienia, mogiły poległych itp.). Rekord pola bitwy ujętego 
w inwentarzu kończy każdorazowo zestawienie najważniejszych pozycji literaturowych, 
opracowań czy dostępnej w bibliotekach i archiwach ikonografii oraz historycznych źródeł 
na temat bitwy i jej pobojowiska.

Niewątpliwie stworzenie ogólnodostępnej bazy danych o pobojowiskach jest dobrym, 
jednak zaledwie (lub aż) pierwszym krokiem w celu uczytelnienia krajobrazu pól bitew-
nych. O ile informacja ta pozwala zainteresowanym na przygotowanie się do świadomego 
obcowania z przestrzenią historyczną, o tyle trudniej z niej korzystać w terenie, na miej-
scu, zwłaszcza gdy obserwator (w domyśle turysta) nie dysponuje dobrą wyobraźnią/
orientacją przestrzenną. Nieco bardziej pomocny w tej kwestii jest inwentarz pobojowisk 
m.in. amerykańskich National Park Service, który udostępnia zgromadzoną w jednym 
miejscu bogatą ikonografię dokumentującą miejsca znaczące na terenie pobojowiska 
wraz z ich kontekstem zarówno faktograficznym, jak i symbolicznym. Analogicznie jak 
w Szkocji, w ramach programu The American Battlefield Protection Program (ABPP) od 
1991 r. prowadzi się prace mające na celu objęcie ochroną amerykańskich pobojowisk 
o wyjątkowym znaczeniu oraz zachęcenie prywatnych właścicieli do takich działań 
w stosunku do pól bitewnych znajdujących się w granicach gruntów będących w ich 
posiadaniu20.

W Polsce odpowiednikiem takich ogólnodostępnych inwentarzy artefaktów dziedzictwa 
narodowego są rejestry zabytków (na stronach Narodowego Instytutu Dziedzictwa – NID), 
wykazy miejsc, którym nadano rangę pomników historii bądź obiektów na Liście świato-
wego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO lub też objęto je obszarową 
formą ochrony, jaką jest w Polsce park kulturowy. W przypadku jednak pól bitewnych 
nie mają one szczególnego znaczenia z uwagi na co najmniej klika czynników. Rejestr 
zabytków obejmuje jedynie dobra kultury, którym zagwarantowano prawny status „zabyt-
ku”, czyli objęto ustawową formą ochrony. Rejestry zabytków są zestawieniami w ujęciu 
administracyjnym bez szerszego opisu pozycji inwentarza i dedykuje się je wszystkim 
kategoriom dziedzictwa materialnego, wśród których pola bitwy właściwie pozostają bez 
reprezentacji. Zaledwie pięć pól bitewnych wpisano do rejestru zabytków21, spośród nich 

20 American Battlefield Protection Program, http://www.nps.gov/abpp/index.htm [18.02.2016].
21 Pola bitwy pod Grunwaldem (1410 r.), Racławicami (1794 r.), Maciejowicami (1794 r.), Raszynem (1809 r.), 
Gdańsk–Westerplatte (1939 r.) i park kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej (1920 r.). Pośrednio chronione 
są również 1) Olszynka Grochowska – miejsce bitwy z 1831 r., w granicach rezerwatu przyrody oraz 2) wpisana 
do rejestru mogiła poległych w bitwie pod Komarowem (1920) w miejscowości Wolica Śniatycka.
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trzy są jednocześnie pomnikami historii, jedno pobojowisko znajduje się w wykazie 
parków kulturowych. Nieco zbliżony pod względem treści do szkockiego czy amerykań-
skiego inwentarza pól bitewnych jest administrowany przez NID portal e-Zabytek, który 
udostępnia szerszą (w wersji przystępnej dla np. turystów zainteresowanych tematyką 
batalistyczną, ale nieposiadających specjalistycznej wiedzy w tym zakresie) wiedzę 
o zabytkach, począwszy od ich opisu, lokalizacji (dane dostępne w Geoportalu), danych 
faktograficznych, prawno-organizacyjnych, współczesnej dokumentacji fotograficznej.

Poważny wydaje się brak historycznej dokumentacji ikonograficznej i kartograficznej 
pól bitwy oraz ulokowania ich we współczesnym krajobrazie. Słaba reprezentacja pól 
bitewnych w inwentarzu (choć prace nad jego rozbudową wciąż trwają) może stwarzać 
mylne wrażenie, iż jest to marginalna część polskiego dziedzictwa narodowego. Rola 
portalu dla upowszechnienia wiedzy na temat polskiego dziedzictwa batalistycznego jest 
też już na wstępie ograniczona, gdyż zgodnie z założeniami NID za jego pośrednictwem 
będzie można analizować dane przestrzenne dotyczące zabytków wpisanych do reje-
stru, obiektów uznanych przez prezydenta RP za pomniki historii oraz polskich miejsc 
wpisanych na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. 
W bazie znajdują się charakterystyki trzech uznanych za pomniki historii pól bitewnych: 
Grunwaldu, Racławic i Gdańska−Westerplatte. Opis zabytku obejmuje również w, co 
prawda, wąskim − ale jednak − zakresie charakterystykę krajobrazu, naświetlając zna-
czenie jego komponentów dla przebiegu zdarzenia. Pełniej opisana jest przestrzeń 
symboliczna pobojowisk przez znajdujące się na nich upamiętnienia. To nadal niewiele 
dla spopularyzowania wiedzy o krajobrazach pobitewnych w Polsce, jednak w kontekś-
cie pielęgnowania pamięci kolektywnej narodu w oparciu o tego rodzaju dziedzictwo 
wydaje się być krokiem w dobrym kierunku. Grunwald, Racławice czy Westerplatte 
stanowią niewątpliwie ważne punkty odniesienia w budowaniu/określeniu narodowej 
tożsamości Polaków. Pewną wątpliwość wzbudza natomiast przeznaczenie tworzonego 
portalu − pojawia się pytanie, komu ma służyć gromadzona w nim wiedza? Jak wykaza-
no wcześniej, czytelność krajobrazu pobojowiska wymaga wiedzy o nim i umiejętności 
zastosowania jej w terenie (np. skonfrontowania wiedzy o historycznym krajobrazie ze 
współczesną przestrzenią). Tymczasem w odróżnieniu od chociażby zasobów amery-
kańskiego inwentarza zabytków (National Park Service) portal nie zawiera informacji 
ważnych z punktu widzenia turystów odwiedzających zabytki, w tym wypadku pola 
bitewne, czyli docelowo grupy, której inwentarz pozwoliłby w bardziej świadomy sposób 
konsumować przestrzeń historyczną. Portal e-Zabytek nie może być zatem (i nie jest) 
traktowany jako kompleksowe źródło informacji turystycznej o polach bitewnych i ich 
krajobrazie, co ogranicza jego aplikacyjny charakter.

W nurcie coraz bardziej popularnej (w sensie naukowym i popularno-naukowym) 
w Polsce archeologii pól bitewnych Narodowy Instytut Dziedzictwa podjął się pilotażo-
wego projektu opracowania metodologii i metodyki, które pozwalałyby na wykonanie 
ewidencji pól bitewnych (przede wszystkim od średniowiecza do XIX w.) dla całej Polski. 
Za poligon badawczy, zgodnie z zawartą w 2013 r. między NID a Lubuskim Wojewódzkim 
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Konserwatorem Zabytków umową o współpracy, posłuży teren województwa lubuskiego. 
Pola bitew o potwierdzonej lokalizacji są weryfikowane w terenie, wykonywana jest doku-
mentacja fotograficzna i pomiarowa, na podstawie zebranych informacji powstaną również 
karty ewidencyjne zabytku archeologicznego (informacja ustna, NID). Chociaż projekt ma 
charakter głównie inwentaryzacyjny, uwzględniający przede wszystkim aspekt archeolo-
giczny, w mniejszym stopniu krajobrazowy i nie uwzględnia docelowo działań mających 
na celu wizualizację czy rekonstrukcję krajobrazu wybranych pobojowisk, zgromadzona 
wiedza może okazać się w tym kierunku szczególnie przydatna.

Uczytelnienie pobojowiska w praktyce, aplikacja wiedzy

Wychodząc z założenia, iż krajobraz bitewny wymaga najczęściej uczytelnienia, warto 
zastanowić się nad potencjalnie możliwymi technicznymi środkami mającymi na celu uła-
twić zlokalizowanie w nim komponentów historycznego pobojowiska. Za ilustrację problemu 
może posłużyć w pewnym sensie modelowy sposób turystycznego zagospodarowania pola 
bitewnego w szkockim Culloden (1746 r.). Jest ono jednym z najbardziej znanych i najczę-
ściej odwiedzanych przez turystów22 pobojowisk na terenie Szkocji, to miejsce krwawego 
starcia sił popierających rebelię tzw. jakobitów, reprezentowanych przez przedstawicieli 
szkockich klanów z wojskami Jerzego II. Zakończona porażką Szkotów bitwa stanowiła 
również koniec trwających niemal 50 lat zmagań o powrót na brytyjski tron spadkobierców 
króla Jakuba VII (II), wpłynęła również na zaostrzenie polityki społeczno-ekonomicznej 
brytyjskiego rządu wobec mieszkańców regionu Highlands. W jej konsekwencji Londyn 
podejmuje działania mające na celu większą integrację regionu z resztą imperium, czego 
narzędziem staje się celowe i bezwzględne niszczenie tradycyjnego gaelickiego stylu 
życia i kultury. W efekcie szkockie Highlands pustoszeje wskutek m.in. emigracji wielu 
szkockich weteranów bitwy pod Culloden i ich rodzin do kolonii w Ameryce Północnej23.

Pobojowisko Culloden, mocno zapisane w miejscowej i narodowej tradycji, dość szybko 
zostało upamiętnione − w późnych latach XIX w. − miejsca zbiorowych grobów poległych 
oznaczono głazami z wyrytymi na nich nazwami klanów. W przyjmowanym umownie za 
centralne miejscu znajdującego się na terenie pola bitewnego wrzosowiska wzniesiono 
również pomnik przypominający kształtem kamienny tolos. Można zatem stwierdzić, iż 
już te działania z przeszłości miały na celu wykreowanie materialnej reprezentacji pamięci 
o wydarzeniu w surowym, choć pozbawionym większej dramaturgii i typowym dla tych 
okolic krajobrazie (czyli w pewnym sensie służyły materializacji i wizualizacji przeszłości 
w krajobrazie).

Współcześnie interpretacji wydarzenia i pielęgnowaniu pamięci o nim służy centrum 
muzealne z nowoczesną, multimedialną ekspozycją24, natomiast doświadczanie historycz-

22 T. Pollard, I. Banks, op. cit.
23 Cùil Lodair/Culloden, red. H. Horrocks, The National Trust of Scotland, s.l. 2012.
24 Visitor Centre na pobojowisku Culloden reprezentuje nowe trendy we spółczesnym muzealnictwie: multime-
dialność, indywidualizm w programowaniu zwiedzania odwiedzających, wielogłos przekazu: od perspektywy 
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nej przestrzeni/krajobrazu ułatwiają umieszczone na pobojowisku maszty flagowe (ryc. 2), 
których różnokolorowe flagi ukazują rozmieszczenie opozycyjnych sił w początkowej fazie 
bitwy. Zastosowanie tego rodzaju rozwiązania jest możliwe i skuteczne dla wizualizacji 
sytuacji militarnej na polu bitwy przede wszystkim wtedy, gdy możliwe jest utrzymanie na 
pobojowisku kontaktu wzrokowego między miejscami rozłożenia wojsk uczestniczących 
w starciu.

Rycina. 2. Maszty flagowe unaoczniające rozmieszczenie wojsk na pobojowisku Culloden

Źródło: fot. D. Chylińska (2013 r.).

Sieć specjalnie wytyczonych ścieżek pozwala odwiedzającym na swobodną eksplora-
cję przestrzeni historycznej, sprzyja przyjęciu perspektywy jej doświadczania niejako „od 
wewnątrz”. Poszczególne fazy bitwy dziejące się w oparciu o zidentyfikowane komponenty 
krajobrazu uczytelniono za pomocą specjalnie przygotowanych informacyjnych pulpitów 
(ryc. 3). Na pobojowisku zachowano lub częściowo zrekonstruowano dwa historyczne 
elementy krajobrazu kulturowego, które odegrały ważną militarną lub szczególnie tra-
giczną rolę w przebiegu zdarzenia: m.in. Old Leanach Cottage, King’s Stable Cottage 
czy zagrody Leanach i Culwhiniac. Warto odnotować, iż w odniesieniu do krajobrazu 
pobojowiska Culloden dokonano prób, jeśli nie rekonstrukcji krajobrazu historycznego, 
to usunięcia z niego dysharmonijnych elementów współczesnych, np. ukryto urządzenia 
infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią, usunięto zalesienia z czasów późniejszych 

historycznej po autentyczne osobiste przekazy i relacje. Co warto podkreślić − ekspozycję charakteryzuje dualny 
charakter: do głosu dochodzą zarówno zwyciężeni, jak i zwycięzcy.
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niż bitwa, przekierowano drogę prowadzącą do cmentarza klanów czy odtworzono czę-
ściowo ogrodzenia Culwhiniac i Leanach.

Rycina. 3. Pulpit informacyjny pomagający turystom „odczytywanie” historycznego krajobrazu 

pobojowiska
Źródło: fot. D. Chylińska (2013 r.).

W Polsce nie ma modelowych rozwiązań dotyczących zagospodarowywania i udostęp-
nienia pól bitewnych z uwzględnieniem wartości kulturowych czy edukacyjnych ich krajo-
brazu (w tym historycznego). Wpis do rejestru, objęcie parkiem kulturowym czy nadanie 
statusu pomnika historii nie wiążą się niestety z kompleksową ochroną czy identyfikacją 
historycznego krajobrazu pobojowisk, aczkolwiek spełniają zadania np. ochrony przed 
inwestycjami, ograniczają niektóre formy współczesnego gospodarowania w ich obrębie. 
Pewne techniczne zabiegi uczytelnienia krajobrazu historycznego czy wizualizowania 
w nim przeszłości są podejmowane, ale nie mają charakteru kompleksowego. 

Na najbardziej znanym w Polsce średniowiecznym pobojowisku bitwy pod Grunwaldem 
(15 października 1410 r.), zaliczanej do jednych z największych bitew rycerskich ówczesnej 
Europy, przeszłość reprezentuje materialnie niewiele artefaktów − przede wszystkim ruiny 
kaplicy z 1412 r., powstałej prawdopodobnie w miejscu rozbicia taboru krzyżackiego i przy-
puszczalnej śmierci mistrza krzyżackiego Ulryka von Jungingena. Orientacji na pobojowisku 
służy plastyczny model rozkładu wojsk krzyżackich i wojsk sprzymierzonych oraz miejsc 
rozbicia taborów, oznaczono ponadto, analogicznie jak w szkockim Culloden, masztami 
hipotetyczne punkty dowodzenia wojskami króla Władysława II Jagiełły i litewskiego księ-
cia Witolda. Bogato reprezentowana pozostaje warstwa symboliczna pola bitwy − szereg 
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pomników upamiętnia wydarzenie, skupiają się one wszystkie w „centralnym” (specjalnie 
wykreowanym) miejscu pobojowiska. Historyczny krajobraz pola bitwy, jego wpływ na 
przebieg zdarzenia i zachowane komponenty we współczesnym krajobrazie bez wizyty 
w muzeum lub udziału w prowadzonej przez przewodnika prelekcji pozostają bezimien-
ne. Największą, ale chwilową manifestacją przeszłości w krajobrazie pól grunwaldzkich 
pozostaje organizowana cyklicznie wielka rekonstrukcja bitwy, podczas której ścierają się 
setki, a nawet tysiące rekonstruktorów. To wydarzenie niewątpliwie atrakcyjne wizualnie, 
wpisujące się dzisiaj w popularny ruch archeologii żywej, ma niebagatelne znaczenie dla 
kultywowania pamięci miejsca, ale dla uczytelnienia czy identyfikacji krajobrazu historycz-
nego − znikome. Grunwaldzkie pobojowisko pozostaje najlepiej w Polsce przebadanym 
polem bitwy, poświecono mu lata badań25, których wyniki, wprawdzie pod względem liczby 
znalezionych artefaktów rozczarowujące, pozwoliły na weryfikację niektórych mitów i podań 
o bitwie i o krajobrazie, w jakim się rozegrała26. 

Podobnie sytuacja wygląda na innym ważnym z punktu widzenia kształtowania się 
tożsamości narodowej pobojowisku − pod Racławicami27, gdzie mamy dobrze czytelną 
dzięki upamiętnieniom o różnym ładunku emocjonalnym (kopiec Kościuszki, mogiły kosy-
nierów, pomnik Bartosza Głowackiego, krzyż Jana Styki) warstwę symboliczną i całkowicie 
bezimienny dla odwiedzających krajobraz, bez możliwości odnalezienia w nim elementów 
historycznych powiązanych z bitwą (historycznych lub będących z nią związanych tradycją 
miejsca, np. ciągłością form użytkowania). Swobodna eksploracja przestrzeni pobojowiska 
(na pobojowisku nie istnieje muzeum ani też nie ma możliwości oprowadzenia po polu bitwy 
przez wykwalifikowanego przewodnika) nie przyniesie odwiedzającym wiedzy o pozycjach 
oddziałów obu wrogich armii, uwarunkowaniach strategicznych i wpływie na nie lokalnej 
topografii i pokrycia terenu, miejscach, w których miały miejsce najbardziej symboliczne 
akty tego bitewnego dramatu (np. na polach dziemięrzyckich, gdzie stoczyły krwawą 
walkę oddziały chłopskie Kościuszki). Istniejący na pobojowisku status quo w krajobrazie 
tym bardziej rozczarowuje, gdyż dla pola racławickiego opracowano jedne z nielicznych 
w Polsce kompleksowe studium historycznego krajobrazu i możliwości jego rekonstrukcji, 
wizualizacji, ochrony i udostępnienia28. Wielu postulatów tego studium z lat 90. do dziś 
nie zrealizowano.

Opisując nieliczne doświadczenia dotyczące wizualizacji przeszłości i uczytelnienia 
krajobrazu historycznego pól bitewnych w Polsce, należy wspomnieć o polu bitwy nad 

25 Przy olbrzymim wsparciu państwa, dużej presji propagandowej, szczególnie w latach 50., na przełomie lat 70. 
i 80. aż do lat 90.
26 Np. kwestii, czy na pobojowisku przygotowano i ukryto tzw. wilcze doły, którą to hipotezę większość badaczy 
współcześnie odrzuca. Badania archeologiczne przywróciły pamięć niektórym elementom krajobrazu, jak chociażby 
kaplicy umieszczonej na pobojowisku grunwaldzkim przez krzyżaków niedługo po bitwie. Wykopaliska ujawniły, 
że dokonywano tam pochówków walczących w bitwie, vide K. Wolski, Polskie pola bitew w świetle archeologii. 
Średniowiecze i okres wczesnonowożytny, WAW, Racibórz 2008.
27 Zwycięska bitwa wojsk Tadeusza Kościuszki z siłami rosyjskimi generałów Tormasowa i Denisowa w pierwszych 
dniach insurekcji kościuszkowskiej (4 kwietnia 1994 r.).
28 W 200-lecie bitwy pod Racławicami. Prace studialne i dokumentacja konserwatorska, red. A. Michałowski 
et al., Studia i Materiały, nr 13, OOZK NIK, Warszawa 1994.
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Kaczawą (26. sierpnia 1813 r.) z czasów wojen napoleońskich. Znaczenie pamięci pola 
bitwy, której pobojowisko dziś znajduje się na terenie Polski (w XIX w. na ziemiach pruskich) 
dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków praktycznie nie istnieje. Istotne jest 
ono raczej dla świadomości regionalnej, nie zaś narodowej, co może wzbudzać i niekiedy 
przywołuje antagonizmy narodowe z przeszłości29. Pole bitwy wyposażono w czasach hi-
storycznych w szereg upamiętnień, które sławiły zwycięstwo strony pruskiej − co naturalnie 
nie jest niczym zaskakującym. W kontekście jednak uczytelnienia krajobrazu pobojowiska 
szczególnie interesujący wydaje się jednak fakt, iż pamiątkowe obeliski, które w sto lat 
po bitwie postawiono w kilkunastu znaczących miejscach pobojowiska, upamiętniały nie 
tylko konkretne sekwencje bitwy, lecz także identyfikowały i lokowały je w krajobrazie. 
Przestrzeń geograficzna stawała się zatem w pewnym sensie jednym z głównych „akto-
rów” wydarzenia, nie zaś jedynie jego scenerią. Odwiedzanie upamiętnień rozsianych na 
terenie całego pobojowiska zmienia perspektywę doświadczania przestrzeni pobojowiska 
z zewnętrznej na bardziej emocjonalnie zaangażowaną.

Nie wszystkie wspomniane pomniki zachowały się w krajobrazie do czasów współ-
czesnych, część uległa zniszczeniu, część zrekonstruowano i wyposażono w polskie 
inskrypcje. Niestety brak wiedzy o pozamemoratywnych funkcjach tych swoistych marke-
rów pobojowiska (mapy turystyczne lokalizują obeliski, nic jednak nie sugeruje turystom 
porządku ich odwiedzenia zgodnie z przebiegiem, logiką wydarzenia) nie pozwala w pełni 
z ich przeznaczenia korzystać.

Podsumowanie i wnioski dla praktyki

Uczytelnienie krajobrazu pobojowiska, identyfikacja w nim historycznych komponentów 
oraz wizualizacja przeszłości służą podtrzymaniu pamięci miejsca, jak również za ich spra-
wą kontakt odwiedzających z przestrzenią pobojowiska staje się bardziej świadomy. Dzie-
dzictwo batalistyczne w stopniu niedostatecznym podlega w Polsce identyfikacji, ochronie 
i świadomemu udostępnieniu. Sposób postępowania z wybranymi polami bitewnymi 
w Polsce nie odbiega znacząco od rozwiązań (zwłaszcza infrastrukturalnych, technicznych 
czy do pewnego stopnia koncepcyjnych) stosowanych na Zachodzie, odnosi się przede 
wszystkim do sfery symbolicznej lub memoratywnej. Wątki historyczno-krajobrazowy czy 
nawet archeologiczny pozostają nadal niezauważone, a ich potencjał niewykorzystany. 
Brak zaangażowania historycznego krajobrazu w doświadczanie przeszłości na pobojo-
wiskach sprawia, iż są to przede wszystkim miejsca „wspominania przeszłości”, a nie jej 
twórczej interpretacji.

W Polsce, jeśli korzystać z dobrych wzorców postępowania z dziedzictwem batali-
stycznym wypracowanych przede wszystkim w Szkocji i Wielkiej Brytanii, kluczem do 

29 Chociaż z samym starciem prusko-francuskim nie są one bezpośrednio związane, aczkolwiek ówczesna 
porażka Francuzów nie była obojętna Polakom, wiążącym z Napoleonem nadzieje na odrodzenie będącego pod 
zaborami państwa polskiego (Prusy były wówczas jednym z zaborców).
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zaangażowania odwiedzających w odkrywanie w krajobrazie pobojowisk znaczeń i śladów 
przeszłości wydaje się być:

a) opracowanie inwentarza pól bitewnych według jednolitych założeń 
z uwzględnieniem aspektów historycznych, archeologicznych, krajobra-
zowych i symbolicznych prowadzących do wyodrębnienia zachowanych 
komponentów historycznego krajobrazu i przywrócenia im „pamięci”;

b)  stworzenie ogólnodostępnej bazy danych o pobojowiskach z szeroką funk-
cjonalnością w aspekcie przestrzennym, krajobrazowym i turystycznym;

c)  stosowanie w praktyce wiedzy w przestrzeni i krajobrazie przez uczytel-
nienie krajobrazu pobojowisk i wizualizacja przeszłości za pomocą dostęp-
nych środków infrastrukturalnych w sposób niezależny od innych środków 
i narzędzi zagospodarowania turystycznego tego rodzaju dziedzictwa (np. 
budowy centrów dla odwiedzających czy wyspecjalizowanych jednostek 
muzealnych).
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Streszczenie

Historyczne pola bitwy stanowią niewątpliwie ważny komponent narodowego dziedzictwa, a pa-
mięć wydarzeń, które reprezentują, wpływa w pewnym stopniu na kształt pamięci zbiorowej 
w konsekwencji zaś − tożsamości narodowej. Jednakże po czasie pamięć wydarzenia militarnego 
rzadko materializuje się we współczesnym krajobrazie pobojowiska, wymaga więc specjalnych 
form unaocznienia. Autorka w prezentowanym artykule podkreśla potrzebę stworzenia inwentarza 
polskich pól bitewnych o znaczeniu narodowym, zarówno jako narzędzia ochrony historycznego 
dziedzictwa, jak i turystycznej popularyzacji.

Słowa kluczowe: pola bitwy, krajobraz pól bitewnych, krajobrazy historyczne, uczytelnienie, 
pamięć miejsca, miejsca pamięci

Abstract

Historical battlefields are undoubtedly significant components of national heritage and memory of 
past events, which they represent, influences in a sense on a shape of collective memory and 
as a result – national identity. However after years and ages a memory of historical military 
episode rarely materializes in current landscape of a battlefield so it requires special forms of 
visualization. In the presented paper the author underlines a need of creation of an inventory 
of historical battlefields with a great national significance, simultaneously as a tool of historical 
heritage protection and tourist popularization. 

Keywords: battlefields, battlefield landscape, historical landscapes, visualization, memory of 
a place, places of memory
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ODCZYTY JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU 
PTK W LATACH I WOJNY ŚWIATOWEJ

READINGS AS A FORM OF ACTIVITY OF THE LODZ BRANCH OF PTK 
IN THE YEARS OF WORLD WAR I

Wybuch I wojny światowej odcisnął początkowo bolesne piętno na działalności łódz-
kich organizacji społecznych. Po pierwszym okresie stagnacji, związanym chociażby 
z rozproszeniem członków, wiele z nich reaktywowało działalność, podejmując te formy 
aktywności, na jakie pozwalały wojenne realia1. Europejski konflikt uniemożliwił wiele 
form działalności m.in. łódzkim miłośnikom turystyki i krajoznawstwa, zrzeszonym w Od-
dziale Łódzkim Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (dalej: OŁ PTK). Przykładem 
skoncentrowania się działalności organizacji na jej możliwych w czasie wojny formach 
były odczyty organizowane m.in. przez OŁ PTK2, który za główne zadanie stawiał sobie 
popularyzowanie krajoznawstwa.

Działalność organizacji zawieszona wraz z wybuchem wojny została wznowiona na po-
czątku 1915 r. z inicjatywy jej prezesa Jana Czeraszkiewicza3. Wysiłkiem przedwojennych 
działaczy starano się też ponownie zgromadzić miejscowych sympatyków krajoznawstwa. 
Działania te przynosiły wymierne efekty. O ile OŁ PTK w 1914 r. posiadał 563 członków4, 

1 Sytuacja uległa zmianie po grudniu 1914 r., kiedy to miasto aż do końca wojny znalazło się pod okupacją 
niemiecką. Władze okupacyjne, chcąc bowiem odciągnąć uwagę opinii społecznej od wyniszczającej ziemie 
okupowane, rabunkowej polityki gospodarczej, wprowadzały liberalniejszą w porównaniu do czasów carskich 
politykę społeczną. Zezwalano wówczas chociażby na huczne obchody polskich świąt narodowych a także na 
rejestrację wielu organizacji społecznych i kulturalnych, o ile ich działalność nie była nastawiona wrogo wobec 
władz niemieckich. Mimo przyzwolenia na działalność, zarówno nowe, jak i reaktywowane organizacje napotkały 
na liczne problemy, głównie natury materialnej, a także te wynikające z samego faktu toczącej się wojny; szerzej 
na temat życia ówczesnej Łodzi: A. Stawiszyńska, Łódź w latach I wojny światowej, Wyd. Napoleon V, Oświęcim 
2016, passim.
2 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – zał. 1906 r., zajmujące się zbieraniem wiadomości krajoznawczych 
i szerzeniem ich wśród społeczeństwa, główni działacze: A. Janowski, K. Hofman, K. Kulwieć; Z. Kulczycki, Zarys 
historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku, Sport i Turystyka, Warszawa 2001, s. 89–90.
3 Jan Czeraszkiewicz (1867–1924) – absolwent prawa na UW; od 1906 r. dyrektor Szkoły Handlowej w Zgierzu; 
w latach 1912–1924 dyrektor Gimnazjum Towarzystwa „Uczelnia”; współwydawca „Entomologa Polskiego”; od 
1912 r. prezes OŁ PTK; Z. Kozanecki, Powstanie Łódzkiego Oddziału PTK i jego pierwsi działacze, [w:] 70 lat 
społecznej turystyki i krajoznawstwa w województwie łódzkim 1909–1979, red. K. Hempla, Zarząd Wojewódzki 
PTTK, Łódź 1979, s. 70; „Nowy Kurier Łódzki” (dalej: NKŁ) 1916, nr 63, s. 3; H.W. Skorek, Jan Czeraszkiewicz 
(1867–1924), [w:] Tradycje i współczesność łódzkich szkół średnich. Rola szkolnictwa łódzkiego w tworzeniu 
dziedzictwa kulturowego Łodzi w XX wieku, red. T. Jałmużna, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2001, s. 192; 
Słownik biologów polskich, red. S. Feliksiak, PWN, Warszawa 1987, s. 114; Śp. Jan Czeraszkiewicz, „Ziemia” 
1924, nr 10, s. 188.
4 Pełen wykaz członków z końca 1913 r.: „Ziemia” 1914, nr 15, s. 22–23.
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o tyle po jego reaktywacji liczba ta wynosiła 350, co należy uznać za sukces, biorąc 
pod uwagę realia wojenne i np. wyjazdy z miasta oraz rozproszenie wielu członków5. 
Stopniowo starano się powracać do przedwojennej działalności. Wiosną 1916 r. została 
reaktywowana sekcja wycieczkowa, na której czele stanął urzędnik miejski a zarazem 
zapalony propagator krajoznawstwa Konrad Fiedler6. Przy OŁ PTK w czasie trwania wojny 
istniały też inne sekcje7. Oprócz wycieczek, koncentrujących się zwykle na najbliższych 
okolicach miasta8, ważną formą popularyzowania wiedzy krajoznawczej stały się odczyty 
i prelekcje urządzane przez wspomnianą organizację9. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że podobną działalność odczytową miejscowy oddział PTK prowadził już przed wojną. 
W latach 1909–1914 jego działacze zorganizowali 21 odczytów, która koncentrowały się 
na tematyce przyrodniczej, geograficznej i gospodarczej10.

Omówienie kwestii organizowania tychże odczytów, będących ważnym elementem 
życia intelektualnego ówczesnej Łodzi, napotyka na problem braku źródeł, co uniemożliwia 
pełną charakterystykę wspomnianej działalności. Dotyczące jej informacje zachowały się je-
dynie w prasie z tamtego okresu, która choć regularnie informowała o odbywających się 
odczytach, nie poświęcała im zbytniej uwagi, tj. tylko w nielicznych przypadkach omawiała 
ich przebieg, koncentrując się głównie na zapowiedziach dopiero planowanych spotkań.

Jeśli chcemy omówić zagadnienie wspomnianych odczytów, należy na wstępie za-
znaczyć, że w czasie wojny przy OŁ PTK działała specjalna sekcja odczytowa11, na której 
czele w 1916 r. stał Franciszek Lenartowicz12.

5 Historia Oddziału Łódzkiego PTK-PTTK 1909–2009. Historia krajoznawstwa na Ziemi Łódzkiej, red. E. Wit-
kowski et al., OŁ PTTK, Łódź 2009, s. 6.
6 Konrad Fiedler (1886 Łęczyca – 1939 Bydgoszcz) – absolwent filozofii i filologii polskiej na Uniwersytecie 
Lwowskim; w latach 1909–1917 pracował w Towarzystwie Kredytowym Miasta Łodzi jako pomocnik naczelnika 
kancelarii; w latach 1917–1920 był dziennikarzem „Nowego Kuriera Łódzkiego”. W czasie I wojny światowej 
współpracował z Towarzystwem Oświatowym „Wiedza”, Towarzystwem Krzewienia Oświaty oraz Polską Ma-
cierzą Szkolną, a także włączał się w liczne przedsięwzięcia społeczne i kulturalne na terenie Łodzi; ok. 1920 r. 
przeniósł się do Bydgoszczy; zginął we wrześniu 1939 r. podczas tzw. krwawej niedzieli; Z. Kozanecki, Powstanie 
Łódzkiego…, op. cit., s. 70; A. Stawiszyńska, Konrad Fiedler i jego działalność na rzecz popularyzowania turystyki 
i krajoznawstwa w Łodzi w latach I wojny światowej, Zeszyty Naukowe WSTiJO „Turystyka i Rekreacja” 2013, 
z. 12 (2), passim.
7 Pozostałe sekcje to: muzealna, odczytowa oraz dochodów niestałych, „Godzina Polski” (dalej: GP) 1916, nr 66, s. 5.
8 Szerzej na temat wspomnianych wycieczek: A. Stawiszyńska, Okolice Łodzi jako cel turystyki łodzian w latach 
I wojny światowej, „Vade Nobiscum” 2013, vol. 9, passim.
9 Warto w tym miejscu wspomnieć, że w czasie wojny działalność odczytową prowadziło też szereg innych orga-
nizacji. Miały one na celu podnoszenie poziomu wiedzy głównie wśród miejscowych robotników. Wśród organizacji, 
które szeroko rozwinęły tego typu działalność, były: Towarzystwo Krzewienia Oświaty, Polska Macierz Szkolna czy 
też Towarzystwo „Wiedza”. Tematyka wspomnianych odczytów obejmowała różne dziedziny wiedzy. Dotyczyły 
one zarówno historii i kultury narodowej, jak i zagadnień medycznych czy społecznych; J. Konieczna, Działalność 
kulturalno-oświatowa Towarzystwa „Wiedza” w Łodzi w latach 1908–1918, „Rocznik Łódzki” 1994, t. 41, s.175–193.
10 W 1913 r. odnotowano wygłoszenie siedmiu referatów podczas zebrań ogólnych OŁ PTK: „Tektonika gór” (Jan 
Lewiński), „Zabytki polskie w Padwie” (Aleksander Janowski), „Piotrków Trybunalski” (Michał Rawita-Witanowski), 
„Suwalszczyzna” (Sabina Gontarska), „Ojców i jego okolice”, „Bochotnica, Kazimierz, Janowiec” (Konrad Fiedler), 
„Polesie” (Kazimierz Kulwieć), 70 lat Łódzkiego Oddziału PTTK, [w:] 70 lat społecznej…, op. cit., s. 11, 45.
11 Należy wspomnieć, że sekcja ta funkcjonowała także przed wojną. Wówczas w jej skład wchodzili Franciszek 
Lenartowicz, Konrad Fiedler oraz Franciszek Hirszberg; Z dziejów Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego, [w:] 70 lat…, op. cit., s. 45.
12 Pozostałe sekcje działające w czasie wojny to: muzealna (Czesław Świerczewski), wycieczkowa i fotogra-
ficzna (Konrad Fiedler), miłośników przyrody (Stanisław Przeździecki). Od kwietnia 1917 r. funkcjonowała też 



Odczyty jako forma działalności łódzkiego oddziału PTK w latach i wojny światowej 123

Analiza anonsów prasowych dotyczących działalności dowodzi, że odczyty organi-
zowane były zazwyczaj w siedzibie OŁ PTK przy ul. Piotrkowskiej 91. W grudniu 1917 r. 
nastąpiło rozszerzenie lokalu PTK oraz przeniesienie znajdującego się tam muzeum 
krajoznawczego na I piętro wspomnianej kamienicy, tak aby dotychczas zajmowane sale 
mogły służyć do organizowania odczytów13. W kwietniu 1918 r. siedziba PTK została 
przeniesiona do budynku przy al. Kościuszki 17 do tzw. domu Scheiblerowskiego. Tam 
też znalazło się wspomniane podlegające PTK niewielkie muzeum posiadającego zbiory 
etnograficzne, przyrodnicze oraz historyczne14.

Tylko w nielicznych przypadkach odczyty miały miejsce poza wspomnianymi siedzibami. 
Wyjątek stanowił odczyt z grudnia 1917 r. zorganizowany wspólnie z Towarzystwem Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości, który miał miejsce w gmachu Szkoły Zgromadzenia Kupców. Prele-
gentem był wówczas inż. architekt Jarosław Wojciechowski, który wygłosił odczyt O zabytkach 
na ziemiach polskich, zniszczonych w czasie wojny europejskiej, ilustrowany przeźroczami15.

Niewątpliwie bardzo istotnym zagadnieniem, wymagającym w tym miejscu wspo-
mnienia, były sylwetki prelegentów. Rekrutowali się oni głównie spośród nauczycielstwa 
będącego członkami PTK. Należy wymienić tu chociażby wspomnianego wcześniej Jana 
Czeraszkiewicza, Sabinę Gontarską16 czy Józefa Adamowicza17. Aktywnym prelegentem 
był też urzędnik miejski Konrad Fiedler. Niekiedy zapraszano krajoznawców spoza Łodzi 
czy znane autorytety w pokrewnych dziedzinach wiedzy związane jednak ze strukturami 
PTK, np. inż. Jarosława Wojciechowskiego18 (Warszawa), Aleksandra Janowskiego19 
(Warszawski Oddział PTK) czy Józefa Dąbrowskiego z Kaliskiego Oddziału PTK20.

Poszczególne odczyty powtarzano zwykle kilkukrotnie. Praktykę tę stosowano zwłasz-
cza w przypadku tych wykładów, które dotyczyły nie tylko ziem polskich, lecz także bar-
dziej odległych zakątków świata, przez co mogących uchodzić za szczególnie ciekawe. 
Popularnym i wielokrotnie powtarzanym odczytem był wykład ks. Antosiewicza poświęcony 

sekcja fizjograficzna, której zadaniem było badanie okolic Łodzi pod względem geograficznym, przyrodniczym, 
etnograficznym, a także prowadzenie pomiarów antropologicznych, GP 1916, nr 66, s. 5; NKŁ 1916, nr 63, s. 3; 
NKŁ 1917, nr 100, s. 2.
13 „Gazeta Łódzka” (dalej: GŁ) 1917, nr 333, s. 4.
14 GP 1918, nr 88, s. 7.
15 GŁ 1917, nr 331, s. 3.
16 Sabina Gontarska – nauczycielka; członkini Polskiej Macierzy Szkolnej; D. Szlawski, Nauczyciele łódzcy 
w okresie międzywojennym, Znak, Łódź 2013, s. 647.
17 Józef Adamowicz (1876–1936) – prawnik, ekonomista, działacz społeczny, krajoznawca, członek łódzkiego 
Oddziału PTK, Z roczników PTK z lat 1911 i 1913, wybrał, K. Hempel, [w:] 70 lat…, s. 44.
18 Jarosław Wojciechowski (1874–1942) – architekt, konserwator zabytków, fotograf architektury, działacz To-
warzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości; wykładał konserwację zabytków na Politechnice Warszawskiej; 
autor licznych publikacji dotyczących konserwacji zabytków; M.L. Lewicka, Zasady konserwacji architektury, [w:] 
Zabytek zadbany. Co to znaczy?, red. I. Liżewska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2015, s. 21.
19 Aleksander Janowski (1866–1944) – podróżnik, krajoznawca, nauczyciel warszawskich szkół średnich; w latach 
1913–1915 odbył podróż dookoła świata, podczas której starał się upowszechniać wiedzę o Polsce i Polakach; 
był członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej, Rady Muzeum Narodowego, prezesem YMCA (od 1923 r.); brał udział 
w wielu zjazdach i sympozjach geograficznych; współzałożyciel i działacz PTK; publikował liczne prace z zakresu 
geografii i krajoznawstwa, m.in. w „Ziemi”; A. Wasilewski, Aleksander Janowski – podróżnik, miłośnik ojczystego 
kraju, publicysta, organizator wędrówek turystycznych, http://www.lublin.pttk.pl/wp-content/uploads/2014/02/A.-Ja-
nowski.pdf [13.06.2016].
20 GŁ 1915, nr 57, s. 2; GŁ 1917, nr 331, s. 3; GŁ 1918, nr 49, s. 3.



Aneta Stawiszyńska124

Palestynie. Prelegent dzielił się z słuchaczami, w tym z grupami dziecięcymi, swoimi 
wrażeniami z podróży do Palestyny. Prelekcja ilustrowana była przeźroczami21. Kolejne 
odczyty dotyczyły zapewne coraz to nowszych kwestii. Jak informowała pras, ksiądz 
zamierzał wygłosić jeszcze szereg wykładów na ten temat22.

Fakt toczącej się wojny przekładał się czasem na tematykę omawianych odczytów. 
Niekiedy pokazywano zniszczenia, jakich dokonał konflikt w okolicach miasta, a także 
życie Łodzi w tym czasie. Tematykę tę poruszano podczas prelekcji cenionego łódzkie-
go fotografa, Michała Daszewskiego23, połączonej z prezentacją jego fotografii24. Warto 
w tym miejscu wspomnieć, że wielu ówczesnym odczytom towarzyszyły pokazy fotografii. 
Umożliwiał to fakt, że OŁ PTK posiadał w swojej siedzibie tzw. latarnię projekcyjną25.

Osobnym zagadnieniem przy omówieniu działalności odczytowej OŁ PTK była grupa 
docelowych słuchaczy. Niektóre z odczytów, zwanych w tym przypadku „pogadankami”, 
adresowano do dzieci. Akcja ta prowadzona również przed wojną została wznowiona 
w grudniu 1915 r.26 W anonsach prasowych podawano wówczas zwykle pożądany wiek 
najmłodszych słuchaczy. Przykładowo czytanka Janiny Adamowicz27 Z biegiem Wisły była 
adresowana do dzieci w wieku 8–12 lat28. Wiosną 1916 r. podobne czytanki dla dzieci 
organizowano co niedziela. Za wstęp pobierano wówczas opłatę 5 kop, które to pieniądze 
miały być przeznaczone na wspomniane wcześniej muzeum29. 

Stosunkowo niewiele wiadomo o frekwencji, jaką notowały poszczególne prelekcje, 
gdyż źródła prasowe nie poświęcały tej kwestii większej uwagi. Jedna z notatek prasowych 
wspomina, że odczyt Konrada Fiedlera skierowany do dzieci zgromadził 300 słuchaczy30.

Tematyka omawianych wykładów koncentrowała się głównie wokół spraw związa-
nych z krajoznawstwem i naukami geograficznymi. Niektóre z nich łączyły jednak tematykę 
z kilku dziedzin. Przykładem mógł być odczyt znanego łódzkiego pedagoga Bronisława 
Knothego31: Stosunek naszych romantyków do przyrody i krajoznawstwa32. Wykładem 

21 GP 1916, nr 151, s. 3; GP 1916, nr 286, s. 4; GP 1916, nr 313, s. 3.
22 GP 1916, nr 289, s. 4; GP 1916, nr 313, s. 3.
23 Michał Daszewski (1877 Czersk – ?) – inżynier technolog, od 1912 r. pracował w zakładach I.K. Poznańskiego, 
zajmował się fotografią, utrwalał najważniejsze wydarzenia z życia ówczesnego miasta; J. Strzałkowski, Histo-
ria fotografii w Łodzi do 1944 r., Oficyna Bibliofilów, Łódź 1996, s. 116; Wielka Wojna 1914–1918. Łódź i okolice 
na fotografiach Michała Daszewskiego, red. R. Bonisławski, Wyd. Hamal, Łódź 2014, passim.
24 GŁ 1916, nr 103, s. 3.
25 B. Szwalm, Krajoznawstwo w Łodzi, [w:] 70 lat…, op. cit., s. 48.
26 NKŁ 1915, nr 324, s. 2.
27 Janina Adamowicz – żona Józefa Adamowicza, nauczycielka w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim Stanisławy 
Rajskiej, gdzie uczyła przyrody, działaczka Polskiej Macierzy Szkolnej; D. Szlawski, op. cit., s. 647, 842.
28 GP 1916, nr 84, s. 4.
29 GP 1916, nr 100, s. 4.
30 GP 1916, nr 274, s. 2.
31 Bronisław Knothe (1881–1957) – nauczyciel historii w Gimnazjum Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi, 
absolwent Wydziału Filologicznego UJ, autor wielu publikacji o charakterze patriotycznym, np. wydawanych 
z okazji rocznic narodowych; w latach 1922–1927 poseł na sejm; Archiwum Państwowe w Łodzi, Spis nauczy-
cieli, Prywatne Gimnazjum i Liceum Męskie Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi, sygn. 931, k. 9; A.K. Kunert, 
P. Majewski, G. Mazur, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 2, Wyd. 
Sejmowe, Warszawa 2005, s. 129.
32 W relacji prasowej z odczyt czytamy: „(…) Po stwierdzeniu, iż literatura pseudo-klasyczna ignorowała piękno 
przyrody, prelegent analizuje z kolei stosunek naszych romantyków od przyrody, na początek sentymentalny, 
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odbiegającym od tematyki krajoznawstwa był też odczyt Wacława Klossa33 O nieznanym 
szkicu Matejki do Iwana Groźnego, poświęcony treści i genezie obrazu, który łodzianie 
mogli oglądać w 1918 r. podczas wystawy zorganizowanej przez p. Richlingową34.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć związanych z odczytami organizowanymi przez 
OŁ PTK w czasie trwania wielkiej wojny był cykl 20–25 odczytów wygłoszonych jesienią 
1918 r. przez Jana Czeraszkiewicza pod tytułem Całokształt ziem polskich pod względem 
fizjograficznym, historycznym i gospodarczym. Planowanym wykładom poświęcono licz-
ne zapowiedzi prasowe. Podkreślano w nich szeroki zakres tematyczny: „(…) prelegent 
zobrazuje «nasze ziemie, nasze wody, nasze puszcze, nasze ogrody», naszkicuje krajo-
braz naszego niżu sarmackiego z historią zmian geologicznych, jakim podlegały ziemie 
nasze na równi z pozostałą Europą, oświetlając dzieje Niziny Polskiej z punktu widzenia 
najnowszych badań nauki geograficznej, powszechnej i polskiej(…)”35. Przedsięwzięciu 
temu organizatorzy przypisywali wyjątkowo ważną misję: „(…) W chwili obecnej, kiedy ma 
się rozpocząć budowanie Państwa Polskiego na nowych podstawach cykl takich odczytów, 
omawiających całokształt ziem polskich i wszystkie przejawy polskiego życia winien budzić 
jak najszersze zainteresowanie śród społeczeństwa”36. Wspomniane wykłady odbywały 
się dwa razy w tygodniu – we wtorki i w piątki w godz. 19.00–21.00. Obowiązywały na 
nie karty wejścia w cenie 20 mkp dla członków OŁ PTK i ich rodzin. W przypadku reszty 
zainteresowanych cena karnetu wynosiła 30 mkp. Wejście na pojedynczy wykład kosz-
towało odpowiednio 1,5 lub 2 mkp37.

Niewątpliwie organizatorzy odczytów mieli na względzie szerzenie wiedzy wśród ogółu 
społeczeństwa. Trudno jednak ocenić faktyczny wpływ charakteryzowanych wykładów 
na stan wiedzy ówczesnych łodzian. W realiach wojny opisywane odczyty były zapewne 
ważnym elementem zarówno edukacji dzieci, jak i coraz popularniejszej wówczas edukacji 
osób dorosłych. Ich wkład w rozwój ogólnego życia intelektualnego miasta był jednak 
prawdopodobnie niewielki. Jak należy przypuszczać, odczyty PTK przyciągały bowiem 
niemal wyłącznie miejscową inteligencję. Nieco większy wpływ wydawały się mieć nato-
miast w procesie edukacji najmłodszych łodzian.

lubujący się w opisach przyrody sztucznej, ogrodów, parków, następnie romantyczny, opisujący nadzwyczajność 
przyrody, góry, jeziora itp. Słowacki daje obrazy przyrody przeduchowionej przez autora, odbitej przez pryzmat 
jego przeżyć i wrażeń, tak samo jak Krasicki. Mickiewicz przepięknie opisuje przyrodę Litwy, będąc w Paryżu pod 
wpływem nostalgii za ojczyzną. Najwięcej ukochał przyrodę dla niej samej Seweryn Goszczyński (…) Za piękny 
wykład zebrani podziękowali prelegentowi rzęsistymi oklaskami”, GŁ 1916, nr 59, s. 3; GP 1916, nr 50, s. 4.
33 Wacław Kloss (1867 Warszawa – 1943) – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Gimnazjum 
Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi; A. Szczerba, Szkoła Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi (1898–1939), 
Wyd. UŁ, Łódź 2015, s. 65–66.
34 GŁ 1918, nr 69, s. 3.
35 GP 1918, nr 278, s. 6.
36 GP 1918, nr 293, s. 5.
37 GŁ 1918, nr 186, s. 3.
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Tabela 1. Tematyka wykładów organizowanych przez PTK oraz prelegenci

Data Prelegent Temat Uwagi

XI 1915 Franciszek Hirszberg38 Szczątki moreny den-
nej w okolicy Łodzi

XII 1915 Konrad Fiedler Dolina Prądnika Dla dzieci, przeźrocza

I 1916 Sabina Gonatrska39 Tatry Dla dzieci, przeźrocza

II 1916 Bronisław Knothe
Stosunek naszych ro-
mantyków do przyrody 

i krajoznawstwa

III 1916 Janina Adamowicz Z biegiem Wisły

Dla dzieci (8–12 lat) 
– Warszawa, Płock, 
Włocławek, Toruń, 

Gdańsk i inne

III 1916 Konrad Fiedler Złoty Potok  
(woj. częstochowskie) Dla dzieci

III 1916 Jan Czeraszkiewicz Hydrografia ziem 
polskich

IV 1916 Janina. Adamowicz Z życia mrówek Dla dzieci, przeźrocza

7 V 1916 Eugeniusz Krasuski40 Wierzenia i zabobony 
ludowe

27 V 1916 Józef Adamowicz Zagłębie węglowe

VI 1916 Prof. Stanisław  
Przeździecki41 Lotnictwo

X 1916 Zofia Malczewska42 Zamki polskie

X 1916 Konrad Fiedler Krajobrazy Polski Dla dzieci

VI, X, XI, XII 1916, II 
1917 Ks. Antosiewicz Palestyna43

przeźrocza; „osobiste 
wrażenia z podróży do 

Ziemi Świętej”

XII 1916 Ks. Romuald  
Brzeziński44 nie podano tematu

38 Franciszek Hirszberg (1863 Kutno – 1933 Paryż) – studiował chemię w Zurychu; członek tajnego Związku 
Młodzieży Polskiej; w 1890 r. został osadzony w więzieniu w Łodzi za działalność konspiracyjną, a następnie 
zesłany na Krym; w 1892 r. powrócił do Łodzi, gdzie założył farbiarnię; interesował się paleontologią i prehistorią; 
brał udział w licznych sympozjach naukowych, także międzynarodowych; podróżnik; jeden z inicjatorów powstania 
w Łodzi Towarzystwa Przyrodniczego im. S. Staszica; inicjator wydawania „Czasopisma Przyrodniczego Ilustro-
wanego” oraz postawienia popiersia S. Staszica; J. Zerndt, Dr Franciszek Hirszberg (1863-1933). Wspomnienie 
pośmiertne, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego” 1933, t. 9, s. 296–297.
39 Sabina Gontarska – nauczycielka, działaczka Polskiej Macierzy Szkolnej; D. Szlawski, op. cit., s. 647.
40 Eugeniusz Krasuski – inż. chemik, działacz społeczny, dyrektor zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana; W. Puś, 
S. Pytlas, Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” w latach 1827-
1977, PWN, Warszawa 1979, s. 135–136.
41 Stanisław Przeździecki – nauczyciel matematyki w Gimnazjum Towarzystwa „Uczelnia”; D. Szlawski, op. cit., s. 841.
42 Zofia Malczewska – nauczycielka jęz. francuskiego i historii w Gimnazjum Towarzystwa „Uczelnia”; ibidem, s. 841.
43 Najprawdopodobniej istniały dwa odczyty – dla dorosłych i dzieci.
44 Ks. Romuald Brzeziński – prefekt w Gimnazjum Towarzystwa „Uczelnia”, ibidem, s. 837.
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I 1917 Józef Adamowicz O kolegiach żelaznych 
na ziemiach polskich

II 1917 Edward Ciszkiewicz45 Ogrodnictwo ozdobne 
i jego powstanie

III 1917 Jan Czeraszkiewicz

Niemen i jego stano-
wisko dziejowe oraz 
znaczenie jako arterii 

komunikacyjnej

V 1917 Konrad Fiedler
Ziemie polskie pod 

względem historycz-
nym i geograficznym

III, IX 1917 Konrad Fiedler Złoty Potok Dla dzieci, przeźrocza

XII 1917 Prof. Jarosław  
Wojciechowski46

O zabytkach na 
ziemiach polskich, 

zniszczonych w czasie 
wojny europejskiej

Gmach Szkoły  
Zgromadzenia Kupców, 

przeźrocza

I 1918 Prof. Szymankiewicz Geneza współczesnej 
literatury polskiej

II 1918 Aleksander Janowski Na około świata
Opis podróży do 

Japonii, odczyt dla 
młodzieży

II 1918 Aleksander Janowski Stara Warszawa

IV 1918 Prof. Pfeiffer

Stanowisko dziejowe 
ziem polskich pod 

względem  
historycznym

V 1918 Juliusz Wacław Kloss
Miasto Brzeziny pod 

względem  
historycznym

Jesień 1918 Jan Czeraszkiewicz

Całokształt ziem 
polskich pod wzglę-
dem fizjograficznym, 
historycznym i gospo-

darczym

Źródło: anonse prasowe.

45 Edward Ciszkiewicz – ogrodnik; od marca 1916 r. pełnił funkcję ogrodnika miejskiego; przed przyjazdem do 
Łodzi pełnił funkcję pomocnika głównego ogrodnika Warszawa; był też sekretarzem Towarzystwa Ogrodnicze-
go w Warszawie; publicysta prasy fachowej; przed przyjazdem do Łodzi zaprojektował park im. Paderewskiego 
w Warszawie oraz park w majątku w Mszczonowie; po wojnie zaprojektował w Łodzi park im. J. Matejki; „Ogrod-
nictwo” 1925, R. 31–32, nr 1, s. 13; Ogrody nad Łódką, Parki i Ogrody, red. R. Olaczek, Stowarzyszenie Film, 
Przyroda, Kultura, Łódź 2010, s. 130; A. Stawiszyńska, Łódzka zieleń w cieniu Wielkiej Wojny, „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Historica” 2014, t. 92, s. 66.
46 Jarosław Wojciechowski (1874–1942) – architekt, konserwator zabytków, wykładowca Politechniki Warszaw-
skiej; J. Pruszyński, Organizacja ochrony zabytków w dwudziestoleciu międzywojennym, „Ochrona Zabytków” 
1988, nr 2, s. 52; B. Wierzbicka, E. Siurawska, Stulecie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906–2006, 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2006, s. 4, 7.
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Streszczenie

Odczyty mające na celu popularyzowanie krajoznawstwa oraz innych dziedzin wiedzy były jednym 
z najważniejszych przejawów działalności Łódzkiego Oddziału PTK w czasie I wojny światowej. 
Wspomniane odczyty przyciągały zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Większość z wykładów 
wygłaszana była przez miejscowych działaczy, choć zdarzały się prelekcje prowadzone przez 
znawców tematyki krajoznawstwa z innych miast. Omawiana działalność przyczyniała się do pod-
niesienia poziomu wiedzy w ówczesnej Łodzi, a także była przykładem rozwoju życia społecznego.

Słowa kluczowe: Łódź 1914–1918, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
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Abstract

Readings aimed at promoting sightseeing and other fields of knowledge was one of the most 
important manifestations of the Lodz branch of PTK during the First World War. These readings 
attracted both adults and children. Most of the readings was preached by local activists, though 
there were lectures by experts on the subject touring other cities. The activity in question con-
tributed to raising the level of knowledge in the contemporary Lodz and also was an example 
development of social life

Keywords: Lodz 19141–1918, Polish Touring Company
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MUZEA JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA I CEL PODRÓŻY. 
PRZYKŁAD JAPOŃSKIEGO MIASTA NARA

MUSEUMS AS TOURIST ATTRACTION AS WELL AS THE AIM OF JOURNEY. 
EXAMPLE OF THE JAPANESE CITY OF NARA

Wstęp

Współczesne muzea są fundamentem rozwoju turystyki muzealnej, która, jak słusz-
nie ocenia Armin Mikos von Rohrscheidt, „znajdując się w okresie największych bodaj 
przemian w swoich długich dziejach, ma przed sobą interesującą przyszłość”1. Fakt ten 
predysponuje do podejmowania naukowego dyskursu na temat funkcjonowania i procesu 
przeobrażeń współczesnych instytucji muzealnych, sposobu ich doświadczania przez 
odwiedzających oraz znaczenia dla turystyki muzealnej.

Celem niniejszego opracowania jest omówienie w aspekcie historycznym sposobu 
funkcjonowania muzeów w skali świata oraz ich rytualizmu w odniesieniu do turystyki mu-
zealnej. W części praktycznej podjęto próbę przedstawienia zabytków i obiektów muze-
alnych miasta Nary z pozycji obserwatora w warunkach naturalnych. Jak pisze Micha-
el V. Angrosino, „obserwację określa się jako podstawę wszelkich metod badawczych 
w naukach społecznych i w naukach o zachowaniu oraz jako główny filar etnografii”2. 
Efektem eksploracji terenowej stał się materiał faktograficzny w postaci zdjęć oraz – jak to 
określa Tim Rapley – źródeł zastanych, takich jak foldery, wycinki prasowe i internetowe, 
jak również osobiste doświadczenie badacza3. Uzupełnieniem do poszukiwania danych 
empirycznych było fotografowanie. Według Piotra Sztompki plusem fotografii ulicznej jest 
„mobilizacja uwagi, jaką przynosi intencja fotografowania i możliwość niespodziewanych 
odkryć (czyli to, co filozofowie nauki określają jako efekt serendipity). Każdy, kto foto-
grafuje, wie, że idąc w teren «polować z kamerą», patrzy inaczej, intensywniej, bardziej 
selektywnie, w sposób bardziej zogniskowany niż na zwykłym spacerze. Często daje to 
ważne poznawczo efekty”4.

1 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań 2010, s. 81.
2 M.V. Angrosino, Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej, 
[w:] Metodyka badań jakościowych, t. 2, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, red. nauk. wyd. pol. K. Podemski, PWN, 
Warszawa 2014, s. 129.
3 T. Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, seria Metodologia, tłum. A. Gąsior-Niemiec, PWN, 
Warszawa 2013, s. 34.
4 P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa 2012, s. 56.
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Historia muzealnictwa sięga czasów antycznych, lecz, genetycznie rzecz ujmując, 
„pierwsze kolekcje w historii ludzkości stanowiły poświadczane od neolitu wyposażenia 
grobów zmarłych”5. Muzea trofeów wojennych pojawiły się w kręgu kultury asyryjsko-babi-
lońskiej. Prywatne zainteresowania kolekcjonerskie wykazywali też Egipcjanie, dla których 
gromadzenie przedmiotów sprowadzało się do dramatycznej walki o nieśmiertelność6. 
Faraon Amenhotep III zbierał błękitne emalie, Totmes III – egzotyczne rośliny, Tutencha-
mon – laski spacerowe.

Przyjmuje się, iż pierwszymi muzeami były ośrodki naukowe w starożytnej Grecji 
(pinakoteka ateńska i Muzeum Aleksandryjskie)7. Samo pojęcie muzeum pochodzi wła-
śnie od greckiego słowa „muza”, oznaczającego boginię sztuk wyzwolonych. Świątynie 
muz (musejony) były to instytucje poświęcone literaturze, historii, muzyce, matematyce, 
astronomii i medycynie z wyłączeniem sztuk plastycznych, architektury, rzeźby, malar-
stwa i sztuki zdobniczej, gdyż te kategorie działalności artystycznej człowieka zaliczano 
wówczas do rzemiosła8.

W renesansie rozwijało się nowożytne kolekcjonerstwo dzieł sztuki, w tym numizma-
tów, zabytków starożytnych i egzotycznych przedmiotów, które przechowywano w tzw. 
gabinetach osobliwości. W XVII w. posiadanie kolekcji stało się wyrazem wysokiego 
statusu społecznego. 

Pierwsze publiczne muzeum otwarto w 1683 r. w Oxfordzie (Ashmolean Museum), 
jednak formalne, zinstytucjonalizowane działania podjęto dopiero w drugiej połowie 
XVIII w., dokonując przekształceń prywatnych fundacji na rzecz utworzenia publicznych 
instytucji muzealnych. W 1759 r. otwarto British Museum, w 1773 r. – Museo Pio-Cle-
mentino, w 1781 r. – Österreichische Galerie Belvedere, a w 1793 r. – Luwr9. Pojawienie 
się muzeów publicznych w końcu XVIII w. i ich rozwój w następnym stuleciu łączyło się 
nie tylko z początkiem procesu instytucjonalizacji pamięci, lecz także z umacnianiem 
się idei narodowych tożsamości i tendencji świadomego uczestnictwa obywateli w życiu 
społeczno-politycznym.

W XIX w. muzea funkcjonowały w charakterze regulatorów zachowań społecznych, 
wpisując się w szersze zjawisko, które „Benett nazywa kompleksem, czy też syndro-
mem wystawienniczym (the exhibitionary complex)”10. W przestrzennym rozplanowaniu 
i aranżacji wnętrz według epok i szkół pobrzmiewały dyskursy kultury i nauki. Ten sposób 
ekspozycji przesycony był rozważaniami na temat kultury i wziął się według badaczy 

5 Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, J. Kalicka, Wyd. Naukowe 
Scholar, Warszawa 2014, s. 246.
6 Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa 1982, s. 13.
7 Ibidem, s. 12.
8 Muzy w mitologii były córkami Zeusa i Mnemozyny. Erato patronowała poezji miłosnej, Euterpe – poezji lirycznej, 
Kaliope – poezji epicznej, Klio – historii, Melpomene – tragedii, Polihymnia – poezji chóralnej, Talia – komedii, 
Terpsychora – tańcom, Urania – astronomii z geometrią.
9 Modi memorandi. Leksykon…, op. cit., s. 246.
10 P. Piotrowski, Muzeum krytyczne, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011, s. 19.
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z potrzeby jej użycia „jako narzędzia władzy i zarządzania społeczeństwem. „Chodziło 
w nich o bardziej uporządkowany podziw niż rozrywkę”11. Przedsięwzięcia wystawien-
nicze poddawane były „paradygmatowi porządkowania i opisywania rzeczywistości, 
przenoszącemu punkt ciężkości z procesu tworzenia na produkt, przedmiot a także 
klasyfikacji świata według podziału na narody, kultury i w efekcie rasy”12. W klasyfika-
cję wbudowana była wyraźna hierarchia. Kultura zachodnia rozumiana była jako to, co 
uwzniośla ludzkiego ducha, a wystawiane w muzeach dzieła „były definiowane jako 
Sztuka, a więc jako szlachetne i budujące”13. Dopełnieniem wystaw były imponujące 
fasady i hale wejściowe, przyjmujące przeważnie formę klasycystyczną, z jońskimi 
kolumnami i posągami wybitnych postaci. Te elementy były równie ważne jak ekspono-
wane we wnętrzu osiągnięcia kultury i nauki. Miały „uskrzydlać” i wdrażać do zachowań 
uważanych za kulturalne.

Za początki polskiego muzealnictwa uznaje się pierwsze lata XIX w., kiedy to Stanisław 
Kostka Potocki otworzył w pałacu w Wilanowie publiczne muzeum, a Izabela Czartoryska 
rozpoczęła gromadzenie pamiątek historycznych w rezydencji w Puławach. We wzniesionej 
w latach 1798–1801 r. Świątyni Sybilli kolekcjonowała przedmioty związane z wybitnymi 
Polakami (np. wazon utoczony przez Kościuszkę w więzieniu petersburskim, urna z ko-
ścią Mikołaja Kopernika, puszka z głową Jana z Czarnolasu, marmurowe popiersie Sta-
nisława Żółkiewskiego). W otwartym w 1809 r. Domku Gotyckim zebrała oprócz polskich 
także eksponaty zagraniczne. Do najcenniejszych należały m.in. obrazy takie, jak: Dama 
z gronostajem Leonarda da Vinci, Portret młodzieńca Rafaela, Krajobraz z miłosiernym 
Samarytaninem Rembrandta14. 

Rozwój polskiego muzealnictwa, opartego już na przesłankach naukowych, dokonał 
się jednak dopiero pod koniec XIX w. Wówczas to w 1862 r. otwarto Muzeum Sztuk 
Pięknych w Warszawie, w 1868 r. – Muzeum Techniczno-Przemysłowe w Krakowie, 
następnie w 1879 r. – Muzeum Narodowe w Krakowie, a w 1888 r. – regionalne Mu-
zeum Tatrzańskie w Zakopanem. Pierwszą instytucją, która rozpoczęła gromadzenie 
słowiańskich i pozaeuropejskich zbiorów etnograficznych, było warszawskie Muzeum 
Etnograficzne, funkcjonujące od 1888 r. w ramach warszawskiego Muzeum Przemy-
słu i Rolnictwa. Prekursorem i twórcą pierwszego w Polsce parku etnograficznego na 
wolnym powietrzu był Izydor Gulgowski. W 1906 r. założył on skansen15 kultury ludowej 

11 G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, 
PWN, Warszawa 2010, s. 218.
12 P. Piotrowski, op. cit., s. 19.
13 G. Rose, op. cit., s. 216.
14 Vide K. Król, Patriotyczna i wychowawcza rola pierwszych w historii Polski książek dla ludności wiejskiej 
autorstwa Izabeli Czartoryskiej, „Społeczeństwo i Rodzina” 2012, t. 33, s. 130.
15 Słowo „Skansen”, pisane wielką literą, jest nazwą własną muzeum w Sztokholmie, usytuowanego na wyspie 
Djurgården i zastrzeżonego szwedzkim znakiem firmowym najwyższej jakości. Jego założycielem, pomysłodawcą 
i organizatorem był Artur Hazelius, z wykształcenia dr filologii skandynawskiej, nauczyciel, zbieracz pamiątek 
ludowych, uznawany dziś za twórcę podstaw zinstytucjonalizowanego muzealnictwa pod gołym niebem. 11 paź-
dziernika 1891 r. otworzył pierwsze na świecie plenerowe muzeum etnograficzne pod nazwą Øvre Skansen 
(Górny Skansen), w którym zaprezentował m.in. chałupę wiejską z Ostnor z parafii Mora w Dalarnie. W kolejnych 
latach rozbudowywał i uzupełniał całość ekspozycji. Nazwę muzeum zapożyczył od występujących na tym ob-
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(obecnie Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich 
we Wdzydzach Kiszewskich)16.

W dzisiejszej kulturze społeczeństwa wiedzy mimo dokonującego się procesu przemian 
mentalnych, społecznych i kulturowych tradycyjne muzea nadal pozostają właściwym 
„miejscem dla idei i rzeczy”17, w szczególności zaś dla symbolicznych residuów, wyrażają-
cych nostalgiczne wspomnienia przeszłości. Muzea stanowią „zbiór rzeczy kunsztownych, 
czy miejsce schadzki, którego celem jest bawienie się wzajemnie kunsztami i naukami”18. 
Uczestnikami tej zabawy (dialogu) są: autor dzieła, zwiedzający oraz pracownik placówki 
muzealnej, który przyjmuje funkcję rekreatora świata przedstawionego i współautora dzieła. 
Od decyzji muzealnika zależy bowiem, w jakim miejscu ma być ono wystawione i jakim 
opatrzone podpisem. Wybór może być determinowany względami naukowymi, estetycz-
nymi, ale również osobistymi upodobaniami. Sterując percepcją przestrzeni i stosując 
odpowiednie środki wyrazu, może oddziaływać także na emocje zwiedzających, dyktować 
określony kierunek interpretacji w ramach przyjętych porządków epistemologicznych19. 
Przykładowo, centralne usytuowanie eksponatu pośród innych może dawać wrażenie 
jego dominującej roli i większego znaczenia. Podobnie ważne są tło i kolorystyka, które 
mogą stwarzać iluzoryczny obraz rzeczywistości (np. malowidła w dioramach symulujące 
naturalne środowisko). 

Wśród technik tekstualnych wyróżnia się: podpisy i metryczki, tablice poglądowe, 
katalogi itp. Zalicza się je do muzealnych technik interpretacyjnych, w których określone 
wiadomości mogą być uprzywilejowane w stosunku do innych. Tekst uwypuklać może 
postulowany dla odbiorcy aspekt, np. najważniejszym wymiarem może stać się sam 
artysta, a niekoniecznie dzieło. Nawet niewielka zmiana organizacyjna może podważyć 
entourage muzealnych taksonomii i zakłócić symbolikę ustalonego porządku. Dlatego 
zgodnie z techniką rozplanowania również sale wystawiennicze urządza się w okre-
ślony sposób. Przykładowo, minimalizm nieskazitelnie białej, pozbawionej rozprasza-
jących elementów przestrzeni ścian galerii domaga się niezakłóconej kontemplacji 
i rozkoszowania się pięknem. Jeszcze w XIX w. ściany galerii były np. zawieszane 
obrazami od sufitu do podłogi. Zmiana podejścia, związana z koncepcją wartości 
sztuki, którą należy indywidualnie kontemplować, wymusiła sposób eksponowania 
malowideł w jednym rzędzie wokół sali. Dało to możliwość przechodzenia od jednego 
obrazu do drugiego i oddzielnej ich deliberacji. Można zatem stwierdzić, że „dzięki 
takiemu właśnie sposobowi rozwieszenia obrazów zarówno obraz, jak i widz ulegli 

szarze dawnych wałów obronnych, czyli szańców (po szwedzku – skansen). Vide szerzej: W. Kopczyński, Artur 
Immanuel Hazelius (1833–1901) – twórca Nordiska Museet i Skansenu w Sztokholmie. Kształtowanie podstaw 
instytucjonalnych w muzealnictwie etnograficznym Szwecji w drugiej połowie XIX wieku, „Lud” 2003, t. 87, s. 77.
16 Vide T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002, s. 116; 
M. Dolińska, Muzeum Etnograficzne w Krakowie – wierność tradycji, „Lud” 2003, t. 87, s. 83–109; http://www.
muzeum-wdzydze.gda.pl/kalendarium.html [07.03.2016].
17 C. Robotycki, Nie wszystko jest oczywiste, Wyd. UJ, Kraków 1998, s. 145.
18 K. Barańska, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Wyd. UJ, Kraków 2004, s. 9.
19 Vide M. Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Universitas, 
Kraków 2012, s. 113.
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indywidualizacji oraz, że widza stwarza się jako kontemplujące oko, a obraz jako 
przedmiot do kontemplacji”20. 

Techniki muzealne stosowane są również w nowoczesnych muzeach interaktywnych, 
wpisujących się w tzw. nową muzeologię. Jej istotą jest zastąpienie dotychczasowego 
ujęcia: muzeum – kolekcja, nową relacją: muzeum – odwiedzający, implikującą ludzką 
aktywność i zaangażowanie. Przy wykorzystaniu innowacji technicznych (lasery, animacje, 
filmy 3D, wizualizacje, urządzenia interaktywne, stanowiska doświadczeń, ekrany dotyko-
we, kioski multimedialne, aplikacje na iPhone’y, beacony i in.) możliwa staje się większa 
aktywność zwiedzającego, który zostaje „także dopuszczony do działań aranżowanych 
przez artystów i kuratorów wystaw”21. Wcześniej bowiem „szczególnie dla młodych osób 
zwiedzanie muzeów łączyło się z nudą, a pobyt w nich wynikał z konieczności realizowania 
obowiązkowego punktu w programie wielu wycieczek szkolnych”22.

W koncepcję „nowej muzeologii” wpisuje się również idea muzeum krytycznego, zgod-
nie z którą muzea powinny stanowić forum dyskusyjne, a same wystawy powinny wiązać 
się z problemami współczesnej rzeczywistości, nawet tymi najbardziej kontrowersyjnymi. 
Zdaniem Piotra Piotrowskiego szczególnie w mniejszych placówkach istnieją warunki do 
uprawiania „intelektualnej wolności, jaką daje margines”23.

Aby utrzymać się na rynku i przyciągnąć rzesze turystów, współczesne placówki 
muzealne24 niejako zmuszone zostały do prowadzenia działalności komercyjnej, jak np.: 
wynajem części swojej powierzchni pod punkty handlowo-usługowe, organizacja różnych 
spotkań i wydarzeń (np. imprezy korporacyjne), prowadzenie pikników. Wszystkie te 
propozycje mają charakter masowy i świadczą o daleko idących przemianach rzeczywi-
stości muzealnej. W tej zmienionej sytuacji Dorota Folga-Januszewska, dość przekornie 
trawestując klasyczną definicję muzeum Georges’a Henri Rivière’a, zaproponowała nową 
jej wersję, według której współczesne muzeum, będące podstawą rozwoju turystyki muze-
alnej, „bywa stale jeszcze instytucją trwałą, musi przynosić dochody, aby przetrwać, służy 
społeczeństwom i ich polityce określania tożsamości i wartości, jest dostępne publicznie 
także przez Internet, prowadzi badania nad świadectwem ludzkiej działalności i otoczenia 
człowieka, gromadzi zbiory i symulakry, konserwuje i zabezpiecza zbiory lub nośniki na 
których są one zapisane, udostępnia je i prezentuje, tworzy nowe rzeczywistości i wartości 
edukacyjne i fikcyjne, służy rozrywce”25.

20 G. Rose, op. cit., s. 222.
21 E. Nieroba, A. Czerner, M. Szczepański, Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowo-
czesności, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 209.
22 B. Alejziak, Innowacyjność oferty muzealnej w edukacji kulturowej dzieci i młodzieży na przykładzie wybranych 
obiektów muzealnych w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 
2011, nr 2 (19), s. 1.
23 P. Piotrowski, Muzeum krytyczne, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011, s. 92.
24 W literaturze określenie placówki muzealnej często jest traktowane jako synonim muzeum. Można jednak 
przyjąć, że ma szerszy zakres, ponieważ odnosi się także do obiektów, które wprawdzie aspirują do bycia muze-
ami, jednak nie spełniają wszystkich kryteriów im stawianym. Por.: A. Jęczmyk, A. Sammel, Turystyka muzealna, 
Zeszyty Naukowe WSTiJ „Turystyka i Rekreacja” 2013, z. 10 (1), s. 23.
25 D. Folga-Januszewska, Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, muzealnictworocznik.com/
fulltxt.php?ICID=1089004 [17.05.2016].
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Urozmaicona oferta różnych instytucji muzealnych sprzyja jednak rozwojowi turystyki 
muzealnej (museum tourism), która stanowi specjalistyczną formę turystyki kulturowej. 
Ma charakter elitarny i obejmuje tylko te „przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, 
dla których głównym motywem podjęcia podróży i celem tejże jest wizyta w jednym lub 
kilku obiektach muzealnych”26. Turystyka muzealna jest uprawiana obowiązkowo przez 
młodzież szkolną, ale również dobrowolnie przez innych odwiedzających w celach poznaw-
czych i dla przyjemności. Badacze wyróżniają następujące grupy osób zainteresowanych 
turystyką muzealną:
 – specjalistów, pasjonatów i koneserów sztuki, dysponujących wiedzą na dany temat;
 – grupy autokarowe i turystów indywidualnych, którzy nie są ekspertami, lecz przejawiają 

konkretne zainteresowania, tożsame z tematyką muzealnej ekspozycji;
 – liczniejsze grupy turystów, czyli osoby uczestniczące nieprzypadkowo w imprezach 

kulturalnych i etnicznych, które organizowane są na szerszą skalę27.
Celem zwiedzających są dziś instytucje muzealne o różnym profilu tematycznym i orga-

nizacyjnym, w tym: muzea wnętrz i artystyczne, archeologiczne, etnograficzne, historyczne, 
biograficzne, literackie, martyrologiczne, przyrodnicze, geologiczne, techniki i nauki, mili-
tarne, interdyscyplinarne28. Innowacyjną formę obok muzeów tradycyjnych i interaktywnych 
stanowią ich odpowiedniki wirtualne, „których eksponaty (lub wnętrza i eksponaty) są 
udostępniane do oglądania drogą elektroniczną (w Internecie) – muzea istnieją albo jako 
samoistne placówki, albo są uzupełnieniem dla muzeów rzeczywistych”29.

Rodzajem „muzeum bez murów” są tzw. ekomuzea. W odróżnieniu jednak od, stano-
wiących sztuczny twór, parków etnograficznych, do których obiekty przenosi się z innych 
miejsc, ekomuzea są wyrazem istniejących pierwotnie układów. Oznacza to, że cała 
ekspozycja stanowi całość wiążącą kulturę, historię, przyrodę i gospodarkę w jeden sys-
tem w miejscu ich pierwotnego występowania30. W tego typu obiektach wytwory sztuki 
ukazywane są w kontekście praktyki codzienności. Można np. „zaglądać do szaf i czytać 
podręcznik manier dla służby, czy zapoznać się z samotnym macierzyństwem, w pokoju, 
w którym słychać głosy rodzącej kobiety, można porozmawiać z położną. Wreszcie można 
napić się kawy”31.

Popularnością wśród odwiedzających cieszą się obecnie także tzw. muzea prywatne, 
które, co podkreślają badacze, w istocie trudno zakwalifikować do kategorii muzeów32. 
Są to de facto obiekty paramuzealne, nastawione na zysk, wpisujące się we współczesne 

26 A. Mikos von Rohrscheidt, op. cit., s. 77.
27 K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF, Poznań 2008, s. 40.
28 A. Jęczmyk, A. Sammel, op. cit. s. 23–24. 
29 M. Stefanik, M. Kamel, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, „Turystyka 
Kulturowa” 2013, nr 8, s. 9.
30 B. Kazior, Ekomuzea (otwarte muzea tematyczne) – szansa rozwoju dla terenów cennych przyrodniczo i kul-
turowo?, [w:] Ludzie i park. Współpraca i rozwój. Społeczne formy ochrony przyrody, budowanie partnerstwa 
i poparcia społecznego dla parków narodowych, red. i tłum. D. Zaręba, B. Kazior, Fundacja Partnerstwo dla 
Środowiska, Sekcja Parków Narodowych Polskiego Klubu Ekologicznego, Kraków 2001, s. 70. 
31 M. Popczyk, Przestrzenne praktykowanie muzeum, „Anthropos. Czasopismo Naukowe przy Wydziale Filolo-
gicznym Uniwersytetu Śląskiego” 2010, nr 14–25, s. 90.
32 T. Jędrysiak, A. Mikos von Rohrscheidt, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2011, s. 191.
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zjawisko funkcjonowania muzeów na zasadzie „konsumpcji, rozrywki i spektaklu”33. Eg-
zemplifikują to amerykańskie ghost towns. Zwiedzający przeniesieni zostają w świat iluzji 
i fantazji, mogą poczuć się przez chwilę kowbojem albo np. poszukiwaczem złota. Atrakcją 
są wszystkie obiekty (np. sklepy, pralnia, saloon, biuro szeryfa), do których można wejść, 
dotknąć eksponatów, odczuć przelotnie nastrój miejsca. Autentyczność staje się w nich – 
pisze Wojciech J. Burszta – „czymś konstruowanym i wywoływanym na potrzeby widza; 
nie jest przy tym istotne, skąd ten ostatni się wywodzi – zachwyt Japończyka jest równie 
cenny (także komercyjnie), jak rodowitego Amerykanina z gromadką dzieci uczących się 
tak spreparowanej historii”34. W Polsce35 dużą popularnością cieszą się parki dinozaurów 
z rekonstrukcjami wymarłych środowisk (dioramy) i innymi wystawami poświęconymi tym 
prehistorycznym gadom. Na życzenie klienta organizuje się warsztaty paleontologiczne. 
Obiekty te służyć mają jednak przede wszystkim rozrywce, a w mniejszym stopniu edukacji.

Muzeum jako miejsce rytuału (ceremonii)

Klasyczne muzea bez względu na profil budują nasyconą znaczeniami i udramatyzo-
waną przestrzeń, w której zwiedzający stają się aktorami uaktualniającymi zaplanowany 
scenariusz, a jednocześnie podlegają kwantyfikacji, co wynika z posłannictwa tych instytu-
cji. Muzealny apel do intelektu, ale zarazem do potrzeb snobistycznych, może wywoływać 
u niektórych zwiedzających poczucie niższości, natomiast dowartościowywać elitę, której 
przedstawiciele sprawniej poruszają się w gąszczu symboli i znaczeń. Tożsamość obu grup 
jest każdorazowo weryfikowana przez rytuały muzealne36. Tradycyjne muzeum to bowiem 
metafora świątyni, a więc miejsce uczłowieczone (pole troski), w którym obowiązują okre-
ślone reguły dyscyplinujące jej bywalców. Znajomość reguł jest niezbędna, aby bezpiecznie 
i bez przykrych konsekwencji móc poruszać się w zaimprowizowanym świecie zbiorowej 
fascynacji historią i kulturą ludzkości. Jak piszą badacze, „kapłani wiedzy planują rytuał. 
Zwiedzający, uczestnicząc w nim, oddadzą cześć prawdom naukowym i potwierdzą je”37. 

Sytuacja ta przywodzi na myśl trójczłonowy podział obrzędów rites de passages, 
który w pełni znajdował uzasadnienie w kulturze plemiennej, lecz jego refleksy odnaleźć 

33 Modi memorandi. Leksykon…, op. cit., s. 249.
34 W.J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 162.
35 Po drugiej wojnie światowej muzea w krajach bloku wschodniego należących do RWPG zostały upaństwowione. 
W Polsce te najbardziej znaczące zyskały status narodowych, pozostałe o zasięgu ponadregionalnym nazwano 
okręgowymi. Istniała też grupa placówek regionalnych. Po transformacji ustrojowej XX w. zaczęła obowiązywać 
sejmowa ustawa o muzeach (z dnia 21 listopada 1996 r.), zgodnie z którą muzeum „jest jednostką organizacyjną 
nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kultural-
nego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach 
gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, 
kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów”. 
Może zostać utworzone w naszym kraju przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu 
terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
[Dz.U. 1997 nr 5, poz. 24].
36 Vide A. Wieczorkiewicz, Muzeum jako miejsce rytuałów współczesności, [w:] Religia i kultura w globalizującym 
się świecie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1999, s. 39.
37 E. Nieroba, A. Czerner, M. Szczepański, op. cit., s. 45.
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można również obecnie w różnych sferach życia człowieka, także w sposobie doświad-
czania przestrzeni muzealnej. Kiedy wchodzą do muzeum, zwiedzający zostawiają za 
sobą świat, którego doświadczają na co dzień i tworzą swoisty rodzaj communitas, bę-
dącej podstawową więzią właściwą ludziom, występującą okresowo w fazie liminalnej. 
Koncepcję communitas w aspekcie strukturalnej interpretacji społeczno-mentalnego 
mechanizmu działań rites de passages rozwinął Victor Turner. Według słów badacza 
manifestuje się ona w literaturze, teatrze, sztuce, prawie, etyce, a nawet ekonomii, 
kluczowe zaś znaczenie ma w religii38.

Już sama wizyta w muzeum przełamuje codzienność, niosąc za sobą akcent świą-
teczny. Odbywa się w czasie wolnym i w odmiennej od codziennej czasoprzestrzeni. 
Zakupiony bilet, zamiana obuwia na kapcie ochronne, asysta przewodnika, analogowe 
i elektroniczne rekwizyty (e-przewodniki, słuchawki, broszury, foldery) – wszystko to 
tworzy klimat niezwykłości i pozwala na dostojne włączenie się w muzealne uniwersum. 
Wizyta w tradycyjnym muzeum wymaga ponadto znajomości zasad, których należy 
bezwzględnie przestrzegać. Eksponatów nie wolno fotografować ani dotykać (z wyłą-
czeniem form interaktywnych), można je jedynie obejrzeć z wyznaczonej odległości, 
zza odgradzającej barierki lub wolno stojącego słupka z nawijanym pasem. Nie można 
jeść i pić, odtwarzać muzyki, zachowywać się głośno ani biegać. Marszrutę wyznaczają 
kierunki zwiedzania, które nie są przypadkowe, lecz odpowiadają strukturom wartości 
przyjmowanym przez muzealników. Obowiązują zasady nadzoru, kontroli i wykluczenia. 
Sprawne oko strażnika lub kamery wyłapie każde niewłaściwe zachowanie. Złamanie zaś 
jakiejkolwiek zasady spotka się z sankcją i ostracyzmem ze strony muzealnej wspólnoty. 
Po kulturowej konsumpcji następuje ponowne włączenie do codzienności. Towarzyszą 
temu takie gesty, jak oddanie sprzętu, zdjęcie obuwia ochronnego czy zakup pamiątek.

Muzeum jest więc niewątpliwie „miejscem wtajemniczenia”39 o rytualnym charakterze. 
W świetle ustaleń dotyczących zmian zachodzących w obrazie współczesnego świata 
i obrzędowości pojawia się jednak pytanie o adekwatność zastosowania określenia rytuał 
dla omawianego zjawiska. Korelatami, bez których rytuał nie może istnieć, są bowiem: 
sacrum, zachowania fizyczne (np.: postawy, gesty, tańce, śpiew) oraz wiara. Współczesny 
obrzęd pozbawiony pierwotnej semantyki, któremu nie towarzyszy już myślenie w kate-
goriach stricte religijnych i magicznych, zmienia się w ceremonię.

Zarówno rytuał, jak i ceremonia są performatywne, co oznacza moc sprawczą podej-
mowanych działań werbalnych i niewerbalnych40. W przypadku rytuału zmiana ma jednak 
charakter ontologiczny, a we współczesnej ceremonii tylko świecki. Rytuałowi przysługuje 
cecha sprawczości o charakterze metafizycznym, natomiast obrzędy świeckie, czyli 
współczesne ceremonie, pozbawione są takich uzasadnień i stanowią zewnętrzną formę 

38 V. Turner, E.L.B. Turner, Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej, tłum. E. Klekot, Wyd. UJ, Kraków 
2009, s. 220.
39 W. Michera, Tajemnica butów, czyli pochwała muzeum, „Śląskie Prace Etnograficzne” 1993, nr 2, s. 25.
40 Vide K. Łeńska-Bąk, Performatywność rytuału i ceremonii, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie 
świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides, red. T. Smolińska, Wyd. UO, Opole 1999, s. 113–119.
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znaku. W świetle tych ustaleń współczesne muzeum jawi się więc jako miejsce muzealnej 
ceremonii. Rzeczywistość muzealną cechuje zaś nie tyle rytualność, ile ceremonialność 
działań.

O czym „mówią” muzea Nary

Muzea na całym świecie stanowią zwierciadło kultury danego kraju. Podobnie w Ja-
ponii są miejscem aktywizowania się porządku symbolicznego, budowania tożsamości 
zwiedzającego i wzbudzania zachwytu osób spoza własnego kręgu kulturowego. Krzysztof 
Gawlikowski podkreśla, że Japonia była wprawdzie pierwszym państwem spoza kręgu 
cywilizacji zachodniej, które przyswoiło sobie zachodnią technikę, naukę oraz zasady 
kapitalistycznej gospodarki, jednak szybka modernizacja kraju, oparta na adaptowaniu do-
robku Zachodu, nie przeszkodziła jej w zachowaniu bogactwa i niepowtarzalności własnej 
tradycji i kultury41. Turyści mogą ją poznawać m.in. przez uprawianie turystyki muzealnej.

Miasto Nara usytuowane jest na wyspie Honsiu. W latach 710–784 było pierwszą stolicą 
Japonii, lecz „z przerwami, bo dwukrotnie dwór cesarski przenosił się (w 740 i 744 roku) 
do innych miast”42. Dawna metropolia „była wzorowana na tradycyjnym modelu chińskich 
cesarskich stolic: ulice wytyczone na planie kwadratu odchodziły od pałacu stojącego 
w centrum”43. Z chwilą utraty statusu stolicy miasto opustoszało, a zaniedbane rezydencje 
uległy zniszczeniu. Przetrwały jednak liczne świątynie, które stanowią czytelny memoriał 
kultury tamtych czasów, a obecnie budują status miasta jako ważnego ośrodka turystyki 
muzealnej. W 1998 r. zespół zabytkowy obejmujący buddyjskie i szintoistyczne sanktuaria 
oraz ruiny wielkiego pałacu cesarskiego z VIII w. zostały wpisane na Listę światowego 
dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. 

Dzisiejsza Nara już sama w sobie stanowi wspaniałe miasto-muzeum, pełne śladów 
przeszłości oraz odwołań do tradycji kulturowej i historii kraju. Głównymi atrakcjami tury-
stycznymi są unikatowe zespoły świątynne, z których najważniejszą jest Tōdai-ji, pocho-
dząca z 743 r. (fot. 1). Wiedzie do niej drewniana brama Nandai-mon (przykład architektury 
Kamakura) z trzymającymi u wejścia straż drewnianymi posągami strażników świątynnych 
Kongo-Rikishi. Mają one około 8,5 m wysokości (fot. 2). W Pawilonie Wielkiego Buddy 
(Daibutsu-den), który jest największym drewnianym budynkiem świata, mieści się jeden 
z największych posągów „Przebudzonego”, wykonany z brązu, liczący 16 m wysokości 
(fot. 3). W pobliżu znajdują się trzy inne świątynie: Pawilon Trzeciego Miesiąca, Pawilon 
Drugiego Miesiąca i Kasuga Taisha.

41 Vide K. Gawlikowski, Kilka uwag o roli Japonii w Azji Wschodniej i w świecie, [w:] Japonia na początku XXI 
wieku. Polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską, red. K. Gawlikowski, M. Ławacz, Wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 2008, s. 7.
42 J. Tubielewicz, Nara i Kioto, seria Artystyczne Stolice Świata, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 
1983, s. 6.
43 B. Rudnicki, Japonia, red. J. Zaborowska, tłum. A. Wolski, S. Wolska, seria Biblioteka Gazety Wyborczej. 
Podróże Marzeń, Mediaprofit, Warszawa 2006, s. 276. 



Barbara Pabian140

Fotografia 1. Tdai-ji Pawilon Wielkiego Buddy
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.

Fotografia 2. Turyści fotografujący daniele. W tle Brama Nandai-mon
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.

Fotografia 3. Posąg Wielkiego Buddy
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.
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Miejscem nie mniej tłumnie odwiedzanym w mieście przez turystów z całego świata 
jest też zespół świątynny Kofukuji, słynący szczególnie z dwóch pagód: trzypiętrowej 
(z 1114 r.) oraz pięciopiętrowej, wzniesionej w 1426 r. na wzór starszej z 730 r.44 Uznaje 
się ją za drugą pod względem wielkości w Japonii (fot. 4). W kompleksie uwagę zwracają 
szczególnie Tokondo – The Eastern Golden Hall (fot. 5), Północny Okrągły Pawilon oraz 
Pawilon Skarbów Kultury Narodowej Kokuhokan.

Fotografia 4. Pięciopiętrowa pagoda
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.

Ważnym miejscem na kulturalnej mapie Nary są muzea (fot. 6 i 7) funkcjonujące według 
tradycyjnych zasad universal survey museum. Centralne ich usytuowanie w mieście oraz 
otwarta przestrzeń sal wystawowych i najbliższego otoczenia świadczą o tym, że obiekty 
te bliskie są symbolicznym i emocjonalnym wartościom kolektywistycznego społeczeństwa 
japońskiego (communitarian). Dla opartej na cnocie kultury krajów azjatyckich charaktery-
styczne są wartości dynamizmu konfucjańskiego. Jego wyznacznikami są następujące cztery 
filary: integracja (przyjaźń, harmonia, niekonkurencyjność), dyscyplina moralna (rozwaga, 
umiarkowanie, bezinteresowność), dynamika pracy (porządek, współpraca w grupie), ludzka 
życzliwość (cierpliwość, grzeczność, godność)45. W Japonii dużą wartość ma „poszanowanie 
tradycji, obyczajów, historii i dziedzictwa kulturowego”46. Te wartości kultury znajdują konkretne 
przełożenie m.in. na organizację rzeczywistości muzealnej. Ceremonialna atmosfera i sposób 
urządzenia wystaw zapewniają powagę, skupienie i ciszę podczas zwiedzania. Sprzyjają 
temu klasyczne techniki wystawiennicze, takie jak: oszklone gabloty i wolno stojące eksponaty 
z zabezpieczeniami oraz tablice informujące o historii obiektów i ich znaczeniu w kulturze. 

44 J. Tubielewicz, op. cit., s. 67.
45 Vide J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i ko-
munikowaniu medialnym, Universitas, Kraków 2006, s. 396–397.
46 D. Matsumoto, L. Juang, Psychologia międzykulturowa, tłum. A. Nowak, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, Gdańsk 2004, s. 533.

Fotografia 5. Tokondo w zespole świątynnym Kofukuji 
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.
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Jednym z aspektów dyscypliny obowiązującej zwiedzających jest zakaz dotykania eksponatów 
(szklane gabloty, barierki oddzielające od eksponatu, obserwacja przez strażników). Sytuacja 
ta narzuca wykorzystanie zmysłu wzroku, akcentując zarazem doniosłość prezentowanych 
dzieł. Tradycyjna ekspozycja w ciszy i skupieniu sprzyja percepcji sztuki i refleksji47.

Fotografia 6. Jeden z budynków Nara National Museum
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.

Fotografia 7. Pawilon skarbów kultury narodowej
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.

Zbiory przyjmują postać uporządkowanych taksonomii, przywołujących na myśl an-
tyczny „gabinet cudów ludzkości”, a samo zwiedzanie charakteryzuje, omawiany wyżej 
w artykule, ceremonialny (rytualny) charakter. Skarby kultury obejmują znaleziska ar-
cheologiczne, pochodzące z pradawnych grobowców, także liczne starożytne wizerunki 
Buddy, malarstwo, piśmiennictwo, sztukę dekoracyjną i przedmioty użytkowe, jak również 
starożytne chińskie przedmioty rytualne wykonane z brązu i srebra48. Pawilon skarbów 
kultury narodowej zawiera m.in. interesującą ekspozycję rzeźb, w tym unikalną kolekcję 
strażników „o słodkich, dziecięcych twarzach, uformowanych metodą suchej laki (734)”49.

Muzea Nary dobrze wpisują się w otoczenie. Japończycy powszechnie utożsamiają 
się bowiem z siłami natury. Wiąże się z to postawą zewnątrzsterowności, zgodnie z którą 

47 W kulturach azjatyckich powszechna jest powściągliwość w zachowaniu i okazywaniu emocji. Dominuje tzw. 
ceremonialność, także milczenie jest dobrze widziane i stanowi oznakę szacunku. Vide S. Reynolds, D. Valentine, 
Komunikacja międzykulturowa, tłum. K. Bogusz, ABC a Wolters Kluwer business: współpr. IPS Wydawnictwo, 
Warszawa 2009, s. 110.
48 www.narahaku.go.jp/english/index_e.html# [7.08.2015].
49 B. Rudnicki, op. cit., s. 276–277.
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„ideałem jest dopasowanie się do sił zewnętrznych z korzyścią dla siebie”50. Świątynie 
i muzea Nary usytuowane są na przestrzeni liczącego ponad 520 ha powierzchni parku 
Nara-Kōen, w którym żyją na zupełnej swobodzie oswojone daniele, uznawane za posłań-
ców bóstw. Turyści dokarmiają zwierzęta specjalnymi krakersami (deer crackers), które 
sprzedawane są w różnych punktach handlowych (fot. 8).

Fotografia 8. Pokarm (krakersy) dla danieli
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.

Obecność i przebywanie zwierząt na swobodzie wiąże się z przekazem, według któ-
rego po ufundowaniu stolicy w Narze bóstwo Takemikazuchi wjechało na pobliską górę 
Mikasa-yama na białym danielu51. Zwierzęta te łączy więc z ludźmi rodzaj totemicznych 
więzi. Dlatego „w okresie godowym turyści są proszeni w licznych apelach o zachowanie 
szczególnej ostrożności, bo zwierzęta «są podenerwowane». Podobne napisy ustawione 
są na całym terenie parku w czasie, gdy się już urodzą małe, w związku z czym samice 
«mogą przeżywać stresy»”52. Figurki danieli o różnej wielkości, wykonane z lepszych lub 
bardziej tandetnych materiałów, są podstawą przemysłu pamiątkarskiego Nary.

Wnioski

Analiza działalności, sposobów funkcjonowania i przemian współczesnego muzeal-
nictwa pozwala na sformułowanie następujących wniosków końcowych:
 – muzea stanowią wartościową formę zagospodarowania czasu wolnego. Tak jak dawniej, 

edukacja oraz działalność zachowawczo-konserwatorska należą do ich najważniej-
szych zadań. Strzegą uznanych wartości autotelicznych, poznawczych i estetycznych, 
funkcjonując jako instytucje kultury wysokiej. Służą rozwojowi turystyki muzealnej;

 – pomimo popularności nowoczesnych form interaktywnych, które zgodnie z duchem 
czasu mają służyć aktywizacji zwiedzających, nadal z powodzeniem utrzymuje się 

50 F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności 
gospodarczej, tłum. B. Nawrot, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 175.
51 J. Tubielewicz, op. cit. s. 57.
52 Ibidem, s. 38.
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także tradycyjny sposób ekspozycji przy wykorzystaniu klasycznych, sprawdzonych 
technik wystawienniczych i interpretacyjnych;

 – muzea stanowią przestrzeń wyrażania porządków symbolicznych i wymiarów kultury 
funkcjonujących w danej kulturze, jak również szczególnego sposobu dynamizowania 
tych porządków. Muzealne rytuały służą uwierzytelnieniu istotnych dla społeczeństwa 
pojęć i wartości.
W zmienionym, zurbanizowanym społeczeństwie „sieciowym”, w sytuacji ekspansji 

odmiennych wzorów kultury i globalizacji troska o prospołeczny rozwój instytucji muzeal-
nych, jak również jakość percepcji ze strony uczestników turystyki muzealnej będzie miała 
priorytetowe znaczenie. Niniejsze opracowanie stanowić może punkt wyjścia do dalszej 
dyskusji na temat procesu przeobrażeń i kierunków rozwoju współczesnego muzealnictwa.

Bibliografia
Alejziak B., Innowacyjność oferty muzealnej w edukacji kulturowej dzieci i młodzieży na przykładzie 

wybranych obiektów muzealnych w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Tarnowie” 2011, nr 2 (19).

Angrosino M.V., Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki 
społecznej, [w:] Metodyka badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, red. nauk. wyd. 
pol. K. Podemski, PWN, Warszawa 2014.

Barańska K., Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Wyd. UJ, Kraków 2004.
Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Uni-

versitas, Kraków 2012.
Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF, Poznań 2008.
Burszta W.J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
Dolińska M., Muzeum Etnograficzne w Krakowie – wierność tradycji, „Lud” 2003, t. 87.
Gawlikowski K., Kilka uwag o roli Japonii w Azji Wschodniej i w świecie, [w:] Japonia na początku 

XXI wieku. Polityka, gospodarka, bezpieczeństwo i stosunki z Polską, red. K. Gawlikowski, 
M. Ławacz, Toruń 2008.

Jęczmyk A., Sammel A., Turystyka muzealna, Zeszyty Naukowe WSTiJ „Turystyka i Rekreacja” 
2013, z. 10, nr 1.

Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2011.
Kazior B., Ekomuzea (otwarte muzea tematyczne) – szansa rozwoju dla terenów cennych przyrod-

niczo i kulturowo?, [w:] Ludzie i park. Współpraca i rozwój. Społeczne formy ochrony przyro-
dy, budowanie partnerstwa i poparcia społecznego dla parków narodowych, red. D. Zaręba, 
B. Kazior, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Sekcja Parków Narodowych Polskiego Klubu 
Ekologicznego, Kraków 2001.

Kopczyński W., Artur Immanuel Hazelius (1833–1901) – twórca Nordiska Museet i Skansenu w Sztok-
holmie. Kształtowanie podstaw instytucjonalnych w muzealnictwie etnograficznym Szwecji 
w drugiej połowie XIX wieku, „Lud” 2003, t. 87.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002.
Łeńska-Bąk K., Performatywność rytuału i ceremonii, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie 

świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides, red. T. Smolińska, Wyd. UO, Opole 1999.



Muzea jako atrakcja turystyczna i cel podróży. Przykład japońskiego miasta Nara 145

Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa, tłum. A. Nowak, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Michera W., Tajemnica butów, czyli pochwała muzeum, „Śląskie Prace Etnograficzne” 1993, nr 2.
Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.PL, 

Poznań 2010.
Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej 

i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków 2006.
Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, J. Kalicka, Wyd. 

Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
Nieroba E., Czerner A., Szczepański M., Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej 

nowoczesności, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.
Popczyk M., Przestrzenne praktykowanie muzeum, „Anthropos. Czasopismo Naukowe przy Wydziale 

Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego” 2010, nr 14–25.
Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, seria Metodologia, tłum. A. Gąsior-Niemiec, 

PWN, Warszawa 2013.
Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa, tłum. K. Bogusz, ABC a Wolters Kluwer 

business: współpr. IPS Wydawnictwo, Warszawa 2009.
Robotycki C., Nie wszystko jest oczywiste, Wyd. UJ, Kraków 1998.
Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. 

E. Klekot, PWN, Warszawa 2010.
Rudnicki B., Japonia, red. J. Zaborowska, tłum. A. Wolski, S. Wolska, seria Biblioteka Gazety Wy-

borczej. Podróże marzeń, Mediaprofit, Warszawa 2006.
Stefanik M., Kamel M., Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, 

„Turystyka Kulturowa” 2013, nr 8.
Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa 2012.
Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych 

w działalności gospodarczej, tłum. B. Nawrot, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Tubielewicz J., Nara i Kioto, seria Artystyczne Stolice Świata, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 

Warszawa 1983.
Turner V., Turner E.L.B., Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej, tłum. E. Klekot, Wyd. UJ, 

Kraków 2009.
Wieczorkiewicz A., Muzeum jako miejsce rytuałów współczesności, [w:] Religia i kultura w globalizu-

jącym się świecie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1999.
Żygulski Z. jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa 1982.

Źródła internetowe

Folga-Januszewska D., Muzeum. Definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, muzealnictwo-
rocznik.com/fulltxt.php?ICID=1089004 [7.05.2016].

www.narahaku.go.jp/english/index_e.html# [8.10.2015].
http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl/kalendarium.html [7.03.2016].



Barbara Pabian146

Streszczenie

Współczesne muzea to instytucje powołane do gromadzenia, badania, ochrony, przechowywania 
oraz udostępniania zbiorów o szczególnej wartości historycznej lub artystycznej. Są również 
przestrzenią wyrażania i aktywizowania porządków symbolicznych, funkcjonujących w danej 
kulturze. Dzieła prezentowane na wystawach, ich układ i sposób ekspozycji stanowią de facto 
metaforyczną narrację o danej kulturze. Dzisiejsze muzea bez względu na swój profil stały się 
podstawą rozwoju turystyki muzealnej, która jest specjalistyczną formą turystyki kulturowej i ma 
charakter elitarny. Obejmuje tylko te przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, dla których 
głównym celem i motywem podjęcia podróży jest wizyta w jednej lub kilku placówkach muzeal-
nych. W aspekcie tych teoretycznych ustaleń podjęto w artykule próbę omówienia przejawów 
japońskiej kultury symbolicznej widzianych z perspektywy doświadczania muzealnej rzeczywi-
stości miasta Nara. W badaniach przyjęto rolę obserwatora w warunkach naturalnych.

Słowa kluczowe: muzeum, turystyka muzealna, miasto Nara

Abstract

Modern museums are institutions established to collect, study, protect, storage as well as share 
collections of particular historical or artistic value. They are also a space of expression and 
activation of symbolic agendas operating in a given culture. Works presented at the exhibition, 
their arrangement and method of exposure are de facto a metaphorical narrative of the culture. 
Regardless of their profile today’s museums are the basis of so-called museum tourism deve-
lopment which is a specialized form of cultural tourism and has an elite nature. It covers only 
that touristic projects whose main aim, and motive to take up the trip, is to visit one or more mu-
seums. In the view of these theoretical findings in the article an attempt is undertaken to discuss 
the manifestations of Japanese symbolic culture seen from the perspective of experiencing the 
reality of the museum of the Japanese city of Nara. The study assumed the role of observer in 
natural conditions. It does not aspire to the status of a complete analysis. Its purpose is to call 
for further, in-depth research in this area.

Keywords: museum, museum tourism, Nara
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Wstęp

Kulinaria stanowią niezwykle interesujący obszar obserwacji. Obrazy w różnych prze-
strzeniach publicznych (reklamy produktów, szyldy lokali gastronomicznych, „konstruk-
cje” przypominające rozmaite artykuły żywieniowe itd.) w sposób niezwykle sugestywny 
zachęcają do degustacji określonych potraw. Wśród nich poważną grupę stanowią te, 
które odwołują się do dawnych wzorów żywieniowych, tradycyjnych sposobów produkcji 
jedzenia, akcentując tym samym ich wyjątkowość, a często i prozdrowotne właściwości.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na współczesne działania w zakresie promocji 
kulinariów, głównie zaś kojarzonych z postaciami świętych patronów, ich działalnością, 
a także z przestrzeniami sakralnymi. „Święte” smaki – tak nazwane na użytek niniejsze-
go opracowania – to produkty żywnościowe, do których chętnie odwołują się zarówno 
restauratorzy, organizatorzy rozmaitych imprez, jak i same środowiska kościelne. Mate-
riał zaprezentowany w pracy jest wynikiem badań terenowych prowadzonych w latach 
2015–2016 na obszarze Polski.

Moda na kulinaria

Kulinaria zdominowały życie współczesnego człowieka. I nie chodzi bynajmniej tylko 
o rudymentarną zasadę, wedle której, „aby żyć, trzeba odżywiać się”, ale ważnymi stały 
się m.in. kwestie: odpowiedniej diety (właściwy dobór składników odżywczych, czas spoży-
wania potraw itp.), estetyki (dania mają „przyciągać wzrok”, pobudzać wszystkie zmysły), 
dbałości o naturalne składniki (produkty tradycyjne, z ekologicznych gospodarstw). Trzeba 
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też przyznać, że za sprawą środków społecznego komunikowania prawie każdy może dziś 
zostać mistrzem kulinariów. Wszechobecne media bombardują programami, w których 
motywem przewodnim jest szeroko rozumiane pożywienie. W specjalnie zaaranżowanych 
kącikach gotowania pojawiają mistrzowie kuchni, pasjonaci gotowania, ucząc widzów 
fachowego przygotowania dań, inni zaś w plenerze, w towarzystwie pięknych krajobra-
zów – w warunkach nieraz iście spartańskich – wyczarowują zazwyczaj lokalne specjały. 
Ewa Wachowicz, Anna Starmach, Magda Gessler, Marieta Marecka, Robert Makłowicz, 
Karol Okrasa, Pascal Brodnicki, Tomasz Jakubiak to już nie tylko polscy ambasadorzy 
smaku, lecz także gwiazdy telewizji niestrudzenie zachęcające do kulinarnych doświad-
czeń. Liczne programy „ze smakiem w tle” adresowane są do różnych odbiorców: zarówno 
młodych, niedoświadczonych, rozpoczynających dopiero co przygodę z gotowaniem, jak 
i tych już bardziej wprawionych kuchmistrzów. Ani wiek (również programy dla dzieci), ani 
płeć czy wykształcenie nie stanowią w tym przypadku żadnej bariery. Chętni poznania np. 
tajników słodkości mogą nauczyć się sztuki wypieków, sporządzania musów, deserów, 
lodów itp., inni – lubiący bardziej treściwe produkty – zadbać o swojskie wędliny i mięsi-
wa, przetwory na zimę, a jeszcze inni zorganizować przyjęcia dla bliskich z wyszukanym 
trzydaniowym menu. Są też tacy, dla których oglądanie programów kulinarnych jest – już 
samo w sobie – przyjemnością. 

Koniecznie trzeba też wspomnieć o audycjach preferujących zdrowy styl życia, których 
często odbiorcami są również osoby zmagające się z nadwagą albo też takie, które chcą 
świadomie zmienić swoją dietę na lepszą. W tym przypadku prowadzący to specjaliści od 
odżywiania, wprowadzający widzów w świat składników odżywczych, ich kaloryczności, 
uwzględniający zapotrzebowanie energetyczne poszczególnych osób. Niejednokrotnie 
towarzyszą im znani trenerzy fitness, jak np. Ewa Chodakowska. 

Wydawnictwa o tematyce kulinarnej także stanowią ważne źródło inspiracji. Opasła 
Kuchnia polska – królująca przez dziesiątki lat w polskich domach – coraz częściej ustę-
puje miejsce publikacjom bardziej wyszukanym, monotematycznym, pięknie wydanym, 
w formie albumów, z fotografiami cieszącymi zmysły wzroku. Ich autorami niekoniecznie 
są krytycy kulinarni, ale i podróżnicy, aktorzy, politycy itd., słowem: osoby rozpoznawalne, 
których pasją stało się gotowanie. Rynek księgarski nasycony jest tego typu wydawnic-
twami. Bogactwo tytułów, ich liczba z pewnością świadczą o zapotrzebowaniu na ten 
rodzaj literatury. Warto wspomnieć, iż w dniach 19–21 lipca 2013 r. odbyły się pierwsze 
Targi Książki Kulinarnej w Warszawie, na których zgromadziła się kilkutysięczna rzesza 
zwiedzających i kupujących i gdzie zaprezentowano ponad tysiąc tytułów książek.

Nowymi, bardziej jeszcze spersonalizowanymi i jednocześnie nastawionymi na bez-
pośredni kontakt z innymi fascynatami jedzenia środkami komunikacji o tej tematyce są 
blogi kulinarne, dostarczające nie tylko informacji, lecz także będące miejscem wymiany 
poglądów, doświadczeń.
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Kulinaria jako atrakcja turystyczna

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji „atrakcji turystycznych”, ich szcze-
gółowego omówienia dokonał Zygmunt Kruczek1. Atrakcjami mogą być obiekty przyrod-
nicze (piękne plaże, klify, fiordy, jaskinie, kaniony, przełomy rzek, osobliwości skalne), 
obiekty związane z historią i kulturą (zabytki archeologiczne, architektoniczne, techniki, 
a także rozmaite festiwale, święta regionalne, misteria religijne), elementy infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej (centra rekreacyjne, tory wyścigowe różnego rodzaju, pola golfowe, 
baseny kąpielowe, narciarskie trasy zjazdowe, obiekty olimpijskie itp.), również kompleksy 
handlowo-rekreacyjne, orientalne bazary, sklepy wolnocłowe, kasyna gry i nocne kluby2. 
Obecnie mnogość i różnorodność atrakcji związanych z mikro- i makroświatem z pewnością 
mogą zadziwiać, ich lista zaś nieustannie jest uzupełniana o kolejne, które jeśli tylko będą 
dobrą inwestycją i dostosują się do oczekiwań turystów, osiągną sukces na dłuższy czas.

Do atrakcji turystycznych o walorach kulturowych niewątpliwie należy jedzenie, będą-
ce istotnym elementem infrastruktury turystycznej. Nie sposób analizować dziś zjawiska 
turyzmu bez uwzględnienia gastronomii, która „jest ważnym czynnikiem stymulującym 
rozwój turystyki, bowiem wywiera wpływ na wielkość ruchu turystycznego i jakość jego 
obsługi”3. Nie można pominąć również faktu, iż współcześnie turysta dzięki dobrze rozwi-
niętej sferze dostępu do informacji jest doskonale zorientowany w kwestiach kulinarnych 
celu swojej podróży. Sam też, kiedy jest już na miejscu, poszukuje lokalnych specjałów, 
traktując je jako istotny element dziedzictwa kulturowego interesującego go obszaru. Bez 
degustacji określonej potrawy czy też trunku przypisanego konkretnej przestrzeni podjęty 
trud wędrówki wydaje się mu często nie do końca osiągnięty. Jedzenie bowiem, tak jak 
kanoniczne zabytki uwzględniane w przewodnikach turystycznych, decyduje o atrakcyj-
ności danego obszaru. Niepowtarzalny smak rozmaitych specjałów, ich wygląd, sposób 
przygotowania, kultura spożywania niejednokrotnie pozostawiają w pamięci trwalsze ślady 
niż poznane obiekty, krajobrazy czy nawet ludzie.

Jedzenie w historii kultury od zawsze stanowiło temat na tyle fascynujący, iż nieustannie 
stawało się ono zagadnieniem podejmowanym przez przedstawicieli różnych środowisk, 
dyscyplin naukowych czy osób zwyczajnie zafascynowanych kulinariami, które zwracały 
uwagę na różne kwestie z nimi związane. Bogatym źródeł informacji o pożywieniu na 
przestrzeni wieków są materiały etnograficzne, zwłaszcza te rejestrowane od XIX w., do-
starczające informacji nt. potraw codziennych, świątecznych, obrzędowych (np. z okazji 
wesela, pogrzebów), przygotowanych na specjalne okazje, które pozwalają przeanalizować 
proces przeobrażeń tradycji kulinarnych występujących w różnych regionach4.

1 Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wyd. Proksenia, Kraków 2011, s. 7–12. 
2 Ibidem, s. 10.
3 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 286.
4 Vide np. A. Chętnik, Pożywienie Kurpiów. Jadło i napoje zwykłe, obrzędowe i głodowe, PAU, Kraków 1936; 
M. Polakiewicz, Tradycyjne pożywienie ludowe w północnej Polsce. Wybrane zagadnienia, Muzeum Etnogra-
ficzne w Toruniu, Toruń 1980; Z. Szromba-Rysowa, Pożywienie ludności wiejskiej na Śląsku, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 1978; Pożywienie i sprzęty z nim związane, red. J. Bohdanowicz, Komentarze do 
Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 3, PTL, Wrocław 1996.
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Temat jedzenia pojawia się od starożytności w niezliczonych dziełach literatury pięknej, 
w twórczości malarskiej i oczywiście w piśmiennictwie podróżniczym. Kiedy wgłębimy 
się w relacje znanych podróżników, jak np. średniowiecznego Marca Pola, to możemy 
dowiedzieć się o niejednej nieznanej dotąd Europejczykom potrawie czy o egzotycznym 
produkcie żywnościowym, jak np. orzechach kokosowych, które miał okazję zobaczyć 
i posmakować, kiedy przebywał na przedmieściach Madrasu: „Z jednego orzecha ma 
człowiek i pożywienie, i napój. Mają bowiem zewnętrzną łupinę, wyścieloną jakby nitkami, 
które do rozmaitego celu są używane i do rozmaitego użytku służą. Pod pierwszą łupiną 
jest pokarm wystarczający dla jednego człowieka, jest bowiem najsmaczniejszy i słodki 
jak cukier, biały jak mleko, w kształcie wklęsłego kielicha jak kora zewnętrzna. Wewnątrz 
tego miąższu jest tyle wody, że napełnić by nią można flaszę. Woda ta jest przezroczysta, 
zimna i doskonała w smaku; tę wodę człowiek pije zjadłszy miąższ. I tak jeden orzech 
nasyci i napoi człowieka”5.

Kulinaria chętnie eksponowane są w przewodnikach turystycznych. Oprócz typowych 
informacji na temat bazy gastronomicznej w danej miejscowości (tzn. wykazu restauracji, 
barów itp.) znajdziemy tam również wiadomości o specjałach lokalnej kuchni, gdzie są one 
serwowane, także o ich producentach oraz punktach handlowych (np. sklepach, targu itp.). 
Poetyka zdecydowanej większości tego typu wydawnictw wskazuje, iż jedzenie związane 
z konkretnym obszarem jest atrakcją turystyczną6. Naturalną rzeczą jest zatem, iż turysta 
będący w Neapolu zapragnie spróbować pizzy margherity, w Bolonii zaś charakterystycz-
nego sosu mięsnego – bolognese.

Podróżowanie dla jedzenia, czyli o turystyce kulinarnej

Kiedy jedzenie stało się głównym motywem podróżowania – trudno określić. Z pewno-
ścią przez długi czas było ono jedynie jednym z elementów, które należało uwzględnić przy 
podejmowaniu wędrówki. Turysta korzystał wszak, tak jak i dziś, z możliwości zjedzenia 
posiłku w miejscach ku temu przeznaczonych, choć tych było dawniej zdecydowanie 
mniej niż współcześnie. Trzeba też pamiętać, iż aż do XX wieku podróżowanie zarezer-
wowane było dla przedstawicieli wyższych warstw społecznych, także ludzi kultury, sztuki, 
nauki, a ci, dysponując z jednej strony odpowiednimi środkami finansowymi, z drugiej zaś 
rozmaitymi koligacjami w świecie towarzyskim, nie musieli martwić się o przysłowiowy 
„wikt i opierunek”. Niegdyś podróżowano przede wszystkim dla zabytków, krajobrazów, 
zachwycano się dziedzictwem kultury starożytnej, spuścizną materialną odrodzenia, ba-
roku, oświecenia, stąd m.in. kanoniczne kierunki i miejsca podejmowanych wojaży, jak: 

5 M. Polo, Opisanie świata, tłum. A.L. Czerny, edycja komputerowa: www.zrodla.historyczne.prv.pl, s. 345–346, 
http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/polo%20marco%20-%20opisanie%20%E5%9Bwiata.pdf [20.04.2016].
6 W jednym z przewodników tak zachwala się popularny zimny deser w jednym z miast włoskich: „Bolonia 
słynie także z lodów i czekolady. Gelaturo [...] produkuje lody wyłącznie z naturalnych składników o smaku 
jaśminu i pomarańczy – ich miłośnikiem jest nawet wielki intelektualista Umberto Eco”, za: L. Gerard-Sharp, 
Bolonia. Parma, Ferrara, Rawenna, Rimini, tłum. M. Kowalczyk, Kieszonkowy Przewodnik od Środka, Wyd. 
RM, Warszawa 2009, s. 73.
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Egipt, Włochy, Grecja, Francja itd. Jedzenie spychano na plan dalszy, nie mieściło się 
ono w priorytetach celów podróży, choć w wielu przypadkach również je uwzględniano7.

Istnieje jeszcze jedna ważna kwestia, a mianowicie: to, co obecnie często umieszczane 
jest w kategorii atrakcji kulinarnych, zostało w ten sposób wykreowane i uznane za nią 
stosunkowo niedawno. Przyczyną takiego stanu są wzorce konsumpcji, które kształtowały 
się na przestrzeni stuleci. Zdecydowana większość potraw kuchni narodowych i regional-
nych – uważanych dziś za atrakcyjne – stanowiła podstawę jadłospisu najniższych warstw 
społecznych. Kolejne pokolenia, choć pielęgnowały w swoich domach spuściznę kulinarną 
przodków, to nie sądziły, że spożywane „od zawsze” określone potrawy czy dania były 
jakoś szczególnie wyjątkowe, a tym samym by mogły pełnić inną niż dotychczas funkcję, 
mianowicie stać się produktem turystycznym, który będzie pożądany przez turystów. 
Sytuacja zmieniła się, kiedy na wysoką skalę od lat 90. ubiegłego wieku zaczęto prowa-
dzić – dzięki różnym instytucjom, organom samorządowym, stowarzyszeniom, animatorom 
kultury – działania promujące idee małych ojczyzn i szerzej regionów8. Wówczas z ochotą 
zaczęto odwoływać się do dziedzictwa kulturowego, w tym i kulinarnego, poszczególnych 
obszarów, upatrując w produktach regionalnych wartości ponadczasowej. „Funkcjonuje 
bowiem przekonanie – jak podkreśla Ewa Grażyna Karpińska – że tradycyjna kuchnia 
jest wartością samą w sobie, a ponieważ tradycja jest tożsama z tym, co dawne, trwałe, 
niezmienne – «realizuje» i «materializuje» przeszłość oraz świadczy o zakorzenieniu – 
należy tradycyjną kuchnię pielęgnować”9. Trzeba jednakże pamiętać, iż cechą regionalnej 
żywności – decydującą o jej wysokim statusie – jest miejsce pochodzenia i wytwarzania, 
jej jakość jest pochodną klimatu, tradycji, dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i kuli-
narnego, umiejętności i wiedzy ludzi – przekazywanych z pokolenia na pokolenie10.

Duży wpływ na rozwój zainteresowania dziedzictwem kulinarnym – w przestrzeni glo-
balnej – miało zaangażowanie instytucjonalne o zasięgu zarówno międzynarodowym (np. 
Culinary Heritage), krajowym (np. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), regionalnym, jak 
i lokalnym (np. lokalne grupy działania, koła gospodyń wiejskich itd.) zachęcające różne 
środowiska do aktywności w celu zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturo-
wego, w tym i kulinarnego. Znaczącym krokiem było również powołanie przez UNESCO 
w 2003 r. nowej konwencji o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, 
która uwzględniła różne dziedziny niematerialnego dziedzictwa, wśród nich znalazło się 
miejsce dla szeroko rozumianej gastronomii.

Odwołując się zatem do kulinarnych „korzeni”, zaczęto organizować różne przeglą-
dy i festyny z tradycyjnym „jadłem w tle”, konkursy na najlepsze potrawy11 itd., które na 

7 Vide M. Durydiwka, Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej, „Prace i Studia Geograficzne” 
2013, t. 52.
8 Vide np. T. Smolińska, O potrzebie utożsamiania się z regionem. Społeczne inicjatywy folklorystyczne, 
[w:] „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1999, t. 2, s. 283–297.
9 G.E. Karpińska, Jak to z produktem regionalnym bywa, czyli o głodzie tradycji we współczesnym świecie, [w:] 
Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje..., red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Wyd. UO, Opole 2014, s. 299.
10 I. Byszewska, G. Kurpińska, Polskie smaki, Zysk i S-ka, Poznań 2012, s. 10.
11 B. Pabian, Ciulim i tatarczuch – konkursowe specjały kuchni częstochowskiej, [w:] Pokarmy i jedzenie w kul-
turze. Tabu, dieta, symbol, red. K. Łeńska-Bąk, UO, Opole 2007, s. 351–360.
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stałe weszły w kalendarz lokalnych imprez12. W niedługim czasie konkretne pożywienie, 
sposoby jego przygotowania stały się wiodącym motywem wielu inicjatyw (np. w Rudzie 
Śląskiej okazją było odrestaurowanie piekaroka – charakterystycznego pieca chlebowego 
z początku XX w., w którym dawni mieszkańcy wypiekali chleb i ciasta, przy nim toczyło 
się życie towarzyskie – czy akcje „Śniadanie na trawie”, promujące zdrowy styl życia)13, 
także tych w muzeach na wolnym powietrzu14. Z każdym rokiem imprez „smakowych” 
przybywa, co z jednej strony świadczy o swoistym trendzie ukierunkowanym na doznania 
i wrażenia związane z jedzeniem, z drugiej zaś – kulinaria są bliskie każdemu człowiekowi, 
stąd stanowią one łatwy materiał mogący sprostać oczekiwaniom organizatorów.

Nie ulega wątpliwości, iż produkty żywnościowe, zwłaszcza kuchni lokalnych, w ostat-
nich kilku latach wysoko cenione na rynku usług turystycznych coraz częściej stają się 
atrakcją turystyczną i głównym motywem podróżowania. „Mianem turystyki kulinarnej okre-
śla się przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, w których istotną częścią programu 
lub decydującym motywem podjęcia podróży jest skorzystanie z ofert kulinarnych obcego 
kraju lub regionu. Wymogiem kulinarnej turystyki kulturalnej jest zachowanie wysokiej 
jakości potraw, odniesienie ich składu i sposobu przyrządzania do tradycji kucharskich 
regionu docelowego oraz zapewnienie spożywania posiłków w odpowiednim otoczeniu”15. 
Ten rodzaj turystyki realizowany może być zarówno w przestrzeni turystycznej obszarów 
wiejskich, jak i miejskich, przynosząc przede wszystkim „satysfakcję jej uczestnikom 
poprzez czerpanie przyjemności z możliwości osobistego doświadczania nowych sma-
ków i zapachów oraz wracania do tych już wcześniej poznanych. Odbywa się to poprzez 
udział w wydarzeniach kulinarnych, przemierzając szlaki kulinarne, odwiedzając lokale 
gastronomiczne, zwiedzając muzea ukierunkowane na sztukę kulinarną, podpatrując 
procesy technologiczne w zakładach przetwórstwa spożywczego, jak i w trakcie nauki 
sporządzania konkretnych specjałów kulinarnych”16.

Turystyka kulinarna przyjmuje różnorodny charakter, funkcjonuje kilka rodzajów pojęć 
i definicji związanych z dziedzictwem kulinarnym, np. gourmet tourism (turystyka smako-
szy), cuisine tourism (turystyka kuchni narodowej) lub gastronomic tourism (turystyka ga-
stronomiczna), culinary tourism (turystyka kulinarna), rural tourism (turystyka wiejska) oraz 
urban tourism (turystyka miejska), tasting tourism (turystyka „smakowania”)17. Turystyka 
kulinarna to gwałtownie rozwijająca się gałąź przemysłu turystycznego, czego wyrazem 
są licznie funkcjonujące i cały czas powstające tematyczne szlaki kulinarne związane czy 

12 Vide D. Świtała-Trybek, Święto kartofla, żymloka i pstrąga, czyli o kulinarnych imprezach plenerowych, [w:] 
ibidem, s. 339–350.
13 D. Świtała-Trybek, Kulinaria w mieście. Nowe potrzeby, nowe wyzwania, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 
2016, t. 15, s. 53–70.
14 D. Orłowski, M. Woźniczko, Dziedzictwo kulturowe wsi mazowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem regional-
nych potraw w ofercie turystycznej skansenu w Sierpcu, [w:] Komercjalizm turystyki kulturowej, red. M.K. Leniartek, 
Wyd. WSZ, Wrocław 2003, s. 411–422.
15 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. KMB, Gniezno 2008, 
s. 178.
16 M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa 2015, s. 19.
17 Ibidem, s. 23–24.
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to z napojami (np. winem lub piwem), czy z charakterystycznymi produktami (np. serami, 
wędlinami, owocami, potrawami itd.). 

Na szlakach „świętych” kulinariów

Określenie „święte” kulinaria odnosi się do charakterystycznej grupy produktów żywie-
niowych, które związane są z postacią jakiegoś świętego18, jego działalnością bądź nawią-
zują do wzorów żywieniowych obowiązujących w przestrzeniach kojarzonych z sacrum 
(klasztory, sanktuaria). Nazwą tą objęto również różnorodne w formach przejawy promocji 
wspomnianych produktów, uwzględniono zwłaszcza takie inicjatywy, które są widoczne 
w przestrzeni publicznej. W ostatnich latach można zaobserwować, iż odwoływanie się 
do kultury religijnej (obecnej także przez kulinaria) jest coraz częściej spotykaną praktyką, 
z której chętnie korzystają rozmaite środowiska, np.: parafie, właściciele lokali gastrono-
micznych, samorządy gminne, stowarzyszenia itp. Świadczy to niewątpliwie o potencjale 
dziedzictwa religijnego, stanowiącego doskonałe tworzywo do tego, aby niejedna aktywność 
na poziomie lokalnym, regionalnym czy o szerszym zasięgu zyskała zainteresowanie wśród 
potencjalnych odbiorców na rynku turystycznym. Przyjrzyjmy się zatem kilku przykładom.

Kremówki papieskie w Wadowicach

Postać papieża Jana Pawła II na trwałe wpisała się w historię Kościoła, polskiego 
narodu, wielu regionów i miejscowości na wszystkich kontynentach. Uważany za naj-
bardziej rozpoznawalnego Polaka na świecie, święty Kościoła katolickiego, 16 czerwca 
1999 r. w czasie wizyty w rodzinnych Wadowicach przyczynił się swoimi wspomnieniami 
do spopularyzowania charakterystycznego wypieku, którym delektował się w okresie 
młodzieńczym. Pamiętne słowa: „(...) A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na 
kremówki. Że myśmy to wszystko wytrzymali, te kremówki po maturze (...)” spowodowały, 
iż w niedługim czasie każdy chciał tego wypieku skosztować. 

Kremówki, zwane odtąd papieskimi, stały się rozpoznawalnym produktem Wadowic 
i atrakcją kulinarną tego miasta. Dzisiaj turyści odwiedzający miejsce urodzenia Karola 
Wojtyły koniecznie chcą posmakować tego słodkiego deseru. W wielu kawiarniach, cu-
kierniach i piekarniach, także w restauracjach można zamówić charakterystyczne ciastko 
przełożone kremem budyniowym.

Pierogi św. Jacka 

Święty Jacek, określany „apostołem Słowian”, „Apostołem Północy i Różańca” czy „Świat-
łem ze Śląska” (Lux ex Silesia), pochodził ze znanego i poważanego rodu Odrowążów na 
Śląsku Opolskim, urodził się około 1138 r. w Kamieniu Śląskim. Z rodu tego wywodzili się 

18 D. Świtała-Trybek, Na świętego Marcina najlepsza gęsina. Święci i kulinaria, [w:] Święci i świętość w literaturze 
i kulturze, red. M. Kopsztejn, B. Szargot, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Plik, Bytom 2009, s. 135–150.
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także: Iwo Odrowąż (biskup krakowski) i Jan Prandota, jego następca na stolicy krakowskiej, 
norbertanki: Gertruda i bł. Bronisława, prawdopodobnie także bł. Czesław. Wykształcenie 
przyszły święty pobierał w Krakowie pod bacznym okiem swojego stryja Iwona. Tam też 
otrzymał święcenia kapłańskie i został kanonikiem krakowskim. Na początku 1220 r. wraz 
z biskupem Iwonem przebywał w Rzymie, gdzie spotkał się ze św. Dominikiem, którego 
prosił o przyjęcie do zakonu dominikanów, co oficjalnie nastąpiło (otrzymał habit zakonny) 
w kościele pw. św. Sabiny. Kiedy wracał pieszo do Polski, po drodze zatrzymał się w Freising 
(Fryzak) i w Pradze, w obu miejscowościach założył klasztory dominikańskie, podobnie jak 
w Krakowie (w 1222 r.) i w okresie późniejszym w Gdańsku oraz Kamieniu Pomorskim. Swoje 
apostolskie posłannictwo kontynuował również na Rusi, gdzie założył klasztor w Kijowie. 
Z pobytem w tym mieście wiąże się legenda o jego ucieczce przed Tatarami w 1240 r. Zgod-
nie z tradycją św. Jacek przeprawił się suchą stopą przez wzburzone fale Dniepru, trzymając 
w rękach Najświętszy Sakrament i figurę Matki Boskiej. Początkowo nie zamierzał zabierać 
Maryjnego posągu z kościoła, ponieważ obawiał się, że nie da rady go udźwignąć. Wtedy 
zdarzyła się rzecz osobliwa, figura przemówiła, iż nie będzie dla niego ciężarem. Święty 
bezpiecznie dotarł do Halicza19. Przez kolejne kilkanaście lat prowadził misje w pogańskich 
Prusach, przypisuje mu się również pracę apostolską na wyspie Rugii, w Skandynawii, a na-
wet w Chinach. Potem osiadł w Krakowie, gdzie miał dokonać kilkudziesięciu cudów. Zmarł 
15 sierpnia 1257 r. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kanonizowano 
go w 1594 r. Nadzwyczajne wydarzenia towarzyszące śmierci św. Jacka sprawiły, iż od dnia 
pogrzebu jego grób nawiedzały osoby szukające pociechy i ratunku w problemach życia 
codziennego20. Wizerunek św. Jacek Odrowąża, jako jedynego Polaka, został uwieczniony 
wśród rzeźb przedstawiających 140 świętych wokół placu św. Piotra w Rzymie.

Dlaczego z osobą św. Jacka kojarzone są właśnie pierogi? Źródeł należy szukać 
w dziele pt. De vita miraculis sancti Jacchonis z połowy XIV w. autorstwa lektora Stanisława 
z klasztoru św. Trójcy w Krakowie. Jedna z zawartych na użytek kanonizacyjny opowieści 
o cudach świętego mówi o tym, iż 13 lipca 1238 r. Jacek został zaproszony do miejscowości 
Kościelec, gdzie tego samego dnia rozpętała się gwałtowna burza i gradobicie całkowicie 
zniszczyło zboże na polach. Ludzie byli zrozpaczeni, obawiali się biedy i głodu. Wówczas 
dominikanin powiedział im, aby poszli się modlić. Następnego dnia zniszczone kłosy 
podniosły się i zbiory zostały uratowane21. Według dalszej wersji – ale już dopowiedzia-
nej – mieszkańcy z tego zboża zrobili mąkę, a z niej pierogi, którymi ugościli św. Jacka.

W innej legendzie – podkreślającej rolę świętego w spopularyzowaniu pierogów na zie-
miach polskich – wskazuje się na najazd tatarski na Kraków w 1241 r. Kiedy krakowianie po 
splądrowaniu miasta przez innowierców nie mieli czego jeść, wtedy z pomocą przyszedł im 
sam św. Jacek, który karmił ich właśnie pierogami własnej roboty. Przyrządzania pierogów 
nauczył się podczas pobytu we wschodniej Polsce i na Rusi. Oczywiście nie wiemy, jakie 
to były pierogi, na pewno nie tzw. ruskie, których składnikiem są ziemniaki, gdyż te były 

19 http://parafiastanowice.wiara.pl/index.php/legendy-sw-jacek [24.04.2016].
20 F. Grabelus, Kult świętego Jacka w Kamieniu Śląskim, Wyd. Świętego Krzyża, Opole 1998, s. 17–19.
21 Vide Życie i cuda św. Jacka 1257–2007, wybór i tłum. T. Gałuszka, Wyd. Esprit, Kraków 2007.
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jeszcze nieznane i pojawiły się w menu Polaków prawie sześć wieków później. W Kamieniu 
Śląskim, miejscu urodzenia najbardziej znanego świętego ze Śląska, gdzie znajduje się 
sanktuarium mu poświęcone, historie o Jackowych pierogach stały się doskonałym motywem 
wykorzystywanym w lokalnej gastronomii. W tutejszych restauracjach, a zwłaszcza w czasie 
odpustu parafialnego przypadającego 17 sierpnia (obchodzony jest odpust ku czci świętego 
Jacka) restauratorzy serwują charakterystyczną potrawę, jaką są pierogi w różnych smakach. 
W 2015 r. podczas organizowanego jarmarku odpustowego uczestnicy również w plenerze 
mogli posilić się pierogami św. Jacka na specjalnie przygotowanym stoisku, które cieszyło 
się dużym zainteresowaniem, wydano wówczas ponad 500 porcji tych wyrobów22 (fot. 1). 
Trzeba przy tym zaznaczyć, iż pierogi nie są specjałem śląskim, stąd ich degustacja w tym 
dniu – chociażby dla samych Ślązaków – jest atrakcją kulinarną. Powiedzenie „O święty 
Jacku z pierogami” staje się wówczas bliskie każdemu, kto odwiedza Kamień Śląski23.

Fotografia 1. Stoisko z pierogami w Kamieniu Śląskim, 2015 r.
Źródło: http://www.gogolin.pl/6221/jarmark-w-kamieniu-slaskim.html [23.04.2016].

Nie tylko w Kamieniu Śląskim w dniu odpustu ku czci św. Jacka spożywa się pierogi. 
Podobnie jest w Stepnicy24, Leszczynach, gdzie dodatkowo organizuje się konkurs kulinar-
ny na najlepsze Jackowe pierogi. W tym miejscu warto również wspomnieć o pieczonych 
pierogach św. Jacka ze wsi Nockowa, które w kategorii gotowe dania i potrawy z woje-
wództwa podkarpackiego zostały wpisane na Listę produktów tradycyjnych w 2010 r. 
Z powstaniem tej potrawy związana jest także legenda25.

22 Jarmark w Kamieniu Śląskim, http://www.gogolin.pl/6221/jarmark-w-kamieniu-slaskim.html [23.04.2016].
23 E. Tomczyk-Miczka, P. Mielec, Opolski Bifyj. Przyjazny przewodnik kulinarny, Wyd. Opolska Regionalna 
Organizacja Turystyczna, Kraków 2015, s. 35.
24 http://radioszczecin.pl/1,53784,stepnica-smaczne-pierogi-na-odpuscie-parafialnym [22.04.2016].
25 „Jacek Odrowąż idąc na misje na Ruś Kijowską zatrzymał się we wsi Nockowej, aby podkuć konia. Jadąc 
dalej napotkał bagna, na których jego koń stracił życie. Głodny i spragniony postanowił zawrócić do wsi, gdy wnet 
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„Jadło u Brata Dominika” w Gidlach

Gidle to niewielka miejscowość położona nad Wartą w powiecie radomszczańskim, 
słynąca od XVII w. z sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej. W kościele klasztornym Domini-
kanów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny znajduje się niewielkich rozmiarów 
(9 cm) drewniana figurka Matki Bożej słynąca wieloma cudami. Miejsce to stanowi ważny 
ośrodek kultu religijnego w Polsce, każdego roku przybywają tu rzesze wiernych w zor-
ganizowanych pielgrzymkach, jak również indywidualni pątnicy26.

W sąsiedztwie sanktuarium, po drugiej stronie ulicy, znajduje się jadłodajnia „Jadło 
u Brata Dominika”, która przez swoją nazwę bezpośrednio nawiązuje do miejscowego 
zakonu i postaci jego głównego założyciela – św. Dominika. Ten niewielki lokal, skromnie 
wyposażony, wyróżnia się charakterystycznym detalem w postaci rysunków przedstawia-
jących 9 sposobów modlitwy ojca Dominika (fot. 2). Nie jest to z pewnością restauracja 
o wyszukanym menu, ponieważ można w nim zamówić dania kojarzone głównie z kuchnią 
codzienną, a więc: pierogi, naleśniki, a także zapiekanki z pieczarkami, zupy itd. Jest to 
miejsce, które chętnie odwiedzają pielgrzymi i turyści spragnieni ciepłego posiłku.

Fotografia 2. Wnętrze lokalu gastronomicznego „Jadło u Brata Dominika” w Gidlach
Źródło: fot. D. Świtała-Trybek.

zobaczył na wzgórzu idących żeńców. Poprosił o wodę i jedzenie. Żeńcy napoili św. Jacka, jednak nie mieli nic 
do jedzenia. Ten poprosił, aby zabrali do domu snop pszenicy, wykruszyli ziarna i w żarnach zmielili. Żeńcy tak 
zrobili, ale mąki było mało, wtedy św. Jacek zobaczył odcedzający się twaróg i kazał dołożyć do mąki i zagnieść 
ciasto. Następnie kazał im przynieść z pola liście kapusty ugotować i posiekać, ale farszu wciąż było mało. Wtedy 
poprosił ich, aby nazbierali białej simby, czyli pieczarek, które w tym czasie rosły na dziko na ugorach. Nieufni 
żeńcy uważali, że pieczarki są grzybami trującymi i nie zgodzili się. Wtedy św. Jacek wziął pieczarkę, ułamał i zjadł 
surową. Widząc to żeńcy nazbierali pieczarek, podgotowali i posiekali, a na końcu dodali do farszu. Ulepili pierogi 
i połowę ugotowano, a połowę upieczono i ułożono w misce św. Jacka. Na ucztę zostali zaproszeni wszyscy 
mieszkańcy wsi. Uważano to za cud, a miska po tych pierogach znajduje się do dnia dzisiejszego w Będziemyślu. 
Pierogi te jadano bardzo często i były one swego rodzaju rarytasem. Podczas spożywania pieczonych pierogów 
odmawiano modlitwę: «Św. Jacku z pierogami, módl się do Boga za nami, żeby te pierogi cały rok na stole były 
i nas od głodu broniły»”, http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-pro-
duktow-tradycyjnych/woj.-podkarpackie/Pieczone-pierogi-sw.-Jacka [23.04.2016].
26 K. Walaszczyk, Sanktuarium Matki Boskiej Gidelskiej. Kościół i klasztor dominikanów w Gidlach, Wyd. Fundacja 
Inicjatyw Kulturalnych, Radomsko 1993, s. 9.
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Specjały z sandomierskiej plebanii

Od kilku lat Telewizja Polska nadaje serial pt. Ojciec Mateusz, którego akcja rozgrywa 
się w Sandomierzu – mieście położonym na nadwiślańskiej skarpie z wieloma historycz-
nymi zabytkami. Dziś miejscowość ta kojarzy się Polakom przede wszystkim z charyzma-
tyczną postacią księdza Mateusza z jednej z sandomierskich parafii, mającego zmysł 
detektywistyczny, pozwalający mu rozwiązywać najbardziej zawiłe kryminalne zagadki. 
Na plebanii, gdzie urzęduje duchowny, w kuchni prym wiedzie Natalia, przyrządzająca 
rozmaite specjały. Sukces serialu postanowiono szybko wykorzystać do promocji miasta 
jako interesującego miejsca pod względem turystycznym, gdzie na zwiedzających czeka 
mnóstwo atrakcji. Warto chociażby nadmienić, iż turyści mogą podążać trasą „Śladami ojca 
Mateusza”, która obejmuje 21 miejsc związanych z akcją filmu i działalnością nietypowego 
kapłana. Również kulinaria farskiej gospodyni stały się podstawą książki pt. Przysmaki 
ojca Mateusza. Domowa kuchnia Natalii (wyd. 2014) autorstwa Kingi Prejs, wcielającej 
się w rolę zaradnej gosposi. 

Widocznym i rozpoznawalnym miejscem w Sandomierzu – bezpośrednio nawiązują-
cym do postaci księdza Mateusza – jest kawiarnia „U Plebana”, która działa od 2011 r. 
Utworzono ją w odremontowanym holu Katolickiego Domu Kultury św. Józefa. Zgodnie 
z przeznaczeniem jest to miejsce spotkań mieszkańców Sandomierza i turystów. Wy-
strój kawiarni został dopasowany do jej nazwy, tworząc swoisty klimat w kolorach czerni 
i bieli. Można w niej wypić kawę, zjeść ciasto, naleśniki, a także poczytać książki i wziąć 
udział w wieczorach autorskich, spotkaniach artystycznych i dyskusyjnych27. Elementem 
zachęcającym do wstąpienia do kawiarni, z pewnością wyróżniającym się i przyciągają-
cym wzrok, jest naturalnych rozmiarów postać mężczyzny w sutannie, która sprawia, że 
automatycznie kojarzona jest ona z osobą księdza Mateusza (fot. 3).

„Święte” kulinaria dostępne są także w lokalu położonym niedaleko bazyliki Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny z XIV w. Ów „punkt gastronomiczny” o wymownej nazwie „Bar 
Jakub” z towarzyszącą mu postacią uśmiechniętego zakonnika w habicie, zapraszającego 
głodnych i spragnionych, oferuje menu, które nie jest szczególnie wykwintne (jak przystało 
na kuchnię zakonników). Można w nim zamówić m.in.: pierogi babuni, domowe naleśniki, 
smaczne zupy, świeże surówki itd. (fot. 4).

27 http://ekai.pl/diecezje/sandomierska/x42857/sandomierz-poswiecenie-kawiarni-u-plebana [20.04.2016].
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Fotografia 3. Kawiarnia „U Plebana” w Sandomierzu, 2015 r.
Źródło: fot. D. Świtała-Trybek.

Fotografia 4. „Bar Jakub” w Sandomierzu, 2015 r.
Źródło: fot. D. Świtała-Trybek.
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Klasztorne smaki

Kuchnia zza klauzuli od wieków fascynowała ludzi. Ze względu na fakt, iż mieli do niej 
dostęp tylko nieliczni, stała się obiektem wielu nieprawdziwych opinii i plotek, rozbudzała 
ciekawość. Nie od dziś wiadomo, że dieta zakonników była bardzo skromna (a nawet 
ascetyczna), spożywane potrawy zaś przygotowywano ze składników, o które sami miesz-
kańcy klasztorów musieli wcześniej zadbać, zajmując się uprawą roślin i hodowlą zwierząt. 
Podstawą pożywienia w wielu zgromadzeniach zakonnych były przede wszystkim warzywa, 
zboża, zioła, grzyby; mięso pojawiało się niezwykle rzadko, głównie z okazji odpustów, 
dużych świąt czy wizyt ważnych osobistości. Współcześnie, w dobie dominacji żywności 
przepełnionej ulepszaczami, konserwantami i sztucznymi wzmacniaczami smaku, coraz 
więcej konsumentów wysoko ceni sobie jedzenie wytwarzane według starych receptur 
ze składników naturalnych, ekologicznych itd. W kontekście zdrowej diety postrzega się 
kuchnię zakonną, w której prostota i odpowiedni dobór składników, także korzystanie 
z ziół nadających aromat potrawom i wspomagających trawienie mają wpływ na zdrowie 
człowieka. Niewątpliwie kuchnia klasztorna przechodzi obecnie swój renesans, czego 
wyrazem są licznie wydawane na rynku księgarskim pozycje przywołujące zakonne 
wzorce kulinarne (cystersów, franciszkanów, kamedułów). Spośród świętych „mistrzów 
kuchni” (i medycyny) największą popularnością cieszy się benedyktynka średniowieczna, 
wizjonerka mistyczka, doktor Kościoła – św. Hildegarda z Bingen28.

Walory kuchni klasztornej stały się przedmiotem organizowanego od 2014 r. Europej-
skiego Festiwalu Smaków Klasztornych w Rytwianach w Pustelni Złotego Lasu29. W ramach 
Festiwalu odbywa się konkurs kulinarny „Smakołyki zza klauzury” o Srebrny Kociołek Ka-
medulski, który adresowany jest do: klasztorów męskich i żeńskich, kościelnych instytucji 
prowadzących kuchnie (domy rekolekcyjne, plebanie, ośrodki), kół gospodyń i gospodarzy 
wiejskich, zespołów obrzędowych, a także lokali gastronomicznych, restauracji, barów, 
hoteli. Celem rywalizacji są: popularyzacja tradycyjnej kuchni klasztornej oraz promowa-
nie produktów żywnościowych charakterystycznych dla tej kuchni, prezentacja potraw 
i umiejętności kulinarnych oraz wymiana doświadczeń i przepisów, integracja społeczno-
ści lokalnych i promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi, promocja regionu 
przez wylansowanie potrawy regionalnej30. W pierwszej edycji konkursu udział wzięło 6, 
w drugiej już 10 ekip zakonnych.

Wśród zgromadzeń zakonnych w Polsce, które znane są ze swej szerokiej działal-
ności w zakresie gastronomii, na uwagę zasługują benedyktyni z Tyńca. Benedyktyni to 
zakon mnisi (najstarszy na Zachodzie), który swoje powstanie – w 526 r. – zawdzięcza 

28 Vide np. B. Pregenzer, B. Schmidle, Św. Hildegarda z Bingen. Przepisy, które przynoszą zdrowie i radość, 
tłum. A. Zychowicz, Wyd. Esprit, Kraków 2013; P. Hirscher, Leczymy się i gotujemy ze św. Hildegardą. Receptury 
i recepty ze średniowiecznego klasztoru, tłum. A. Czarnocki, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2006.
29 Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, zwana Sanktuarium Ciszy, to nowe miejsce pielgrzymkowe na mapie 
Polski.
30 http://www.pustelnia.com.pl/aktualnosci-pustelni-zlotego-lasu/210-europejski-festiwal-smakow-klasztornych-
czekamy-na-zgloszenia [25.04.2016].
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św. Benedyktowi z Nursji. Pierwsze opactwo zostało założone na wzgórzu Monte Cassino 
we Włoszech, istnieje ono do dziś. W dawnej Polsce klasztory benedyktynów znajdowały 
się m.in. w Mogilnie, Trzemesznie, Łęczycy, na Świętym Krzyżu (Łysej Górze), w Płocku 
i Opactwie. Obecnie istnieją w Tyńcu, Biskupowie i Lubiniu. Benedyktyni zajmują się pra-
cą naukową i rekolekcyjno-duszpasterską. Mottem zakonu jest hasło założyciela: Ora et 
labora („Módl się i pracuj”), a hasłem przewodnim: Ordo et pax („Ład i pokój”).

Opactwo benedyktyńskie w Tyńcu jest najstarszym z istniejących dziś klasztorów 
w naszym kraju. Pierwsi benedyktyni przybyli tu około połowy XI w. Tynieccy zakonnicy 
znani są z prowadzenia wielorakiej aktywności. Ich oferta jest niezwykle bogata i skiero-
wana do różnych środowisk ludzi. Dla osób poszukujących Boga, wewnętrznego spokoju 
i wyciszenia prowadzą rekolekcje i warsztaty (np. z ikebany, rysowania ikon, chorałowe, 
relaksacyjno-medytacyjne, zarządzania sobą itp.), od wieków zajmują się także produkcją 
wyrobów leczniczych z uprawianych w ogrodach klasztornych ziół (herbaty, nalewki), także 
spożywczych (miody, soki, przetwory owocowe i warzywne, makarony, musztardy itp.), 
kosmetycznych (mydła, balsamy do ciała i włosów). Asortyment proponowanych towarów 
w przyklasztornym sklepie jest naprawdę imponujący. Wyroby pod marką „Produkty Bene-
dyktyńskie” zakonnicy sprzedają także poza murami klasztoru w ogólnopolskiej sieci około 
stu sklepów z logo benedyktyńskim. Nadto ich produkty można nabyć w supermarketach 
Almy w Warszawie i Krakowie oraz przez Internet.

Z pewnością wyróżniającym się miejscem w tynieckim opactwie jest „Dom Gości”, gdzie 
osoby indywidualne oraz instytucje mogą zorganizować przyjęcia okolicznościowe (z okazji: 
chrztu, ślubu, imienin, komunii św. oraz wszelkiego rodzaju uroczyste obiady), konferencje 
i szkolenia, podczas których zakonnicy zadbają o odpowiednią oprawą kulinarną.

Oferta kuchni benedyktyńskiej, jej wyjątkowość w charakterystyczny sposób zachwala-
ne są na stronie internetowej zakonu, gdzie czytamy: „Klasztorna kuchnia od lat uważana 
jest za wyjątkowo smaczną i ekologiczną. Oparta jest na odpowiednich zasadach odżywa-
nia, które mają bardzo duży wpływ na dobre samopoczucie ciała i duszy. Doskonale łączy 
w sobie to, co najlepsze jeżeli chodzi o smak, ale i estetykę podania. Bogate w aromaty 
potrawy świetnie nadają się na każdą okazję. Oryginalna klasztorna kuchnia jest niezwy-
kle sycąca i świeża dzięki wykorzystaniu różnorodnych składników, a nie półproduktów.

Klasztorna kuchnia może być przyrządzana na wiele sposobów. Subtelne połączenia 
przypraw i składników sprawiają, że powstają niezwykle wyrafinowane dania, których 
przygotowywanie dostarcza wiele przyjemności oraz radości osobom lubiącym odkrywać 
nowe kulinarne wrażenia”31.

Jakimi zatem rarytasami można zachwycić się w benedyktyńskim opactwie? Menu 
okolicznościowe z pewnością nie przypomina skromnych posiłków zakonników, jest wy-
tworne, przygotowane dla wytrawnych smakoszy. Do specjałów tynieckiej kuchni należą 
zatem: glazurowana pierś z kaczki z jabłkami w sosie tymiankowym, filet z dorady na 
szpinaku z ziemniakami w soli, groszkiem cukrowym z marchewką w maśle czosnkowym, 

31 http://domgosci.benedyktyni.com/kawiarnia-i-restauracja [29.04.2015].
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sakiewki schabowe faszerowane konfiturą z czerwonej cebuli w sosie szalotkowym. Są 
też potrawy, które przez swoje nazwy bezpośrednio nawiązują do miejsca, gdzie się je 
podaje, do pełnionych funkcji przez mnichów, np.: przysmak tyniecki (zrazy benedyktyń-
skie w sosie myśliwskim z grillowanymi warzywami); przysmak przeora (filet z kurczaka 
nadziewany szpinakiem i serem feta zapiekany w plastrach boczku podany na sosie 
Colbert oraz pierogi tradycyjne z mąki orkiszowej), strawa mistrza nowicjatu (warkocz 
z łososia i dorsza w sosie cytrynowo-szafranowym i grillowanymi warzywami), sałatka 
oblatów (bukiet sałat z grillowanym indykiem i grzankami ziołowymi w sosie winegret), 
rarytas opata (różyczka z polędwicy wołowej marynowanej w zielonym pieprzu na rosz-
ponce). Wśród zup największym powodzeniem wśród gości cieszy się żurek św. Placyda 
z wędliną i białym serem – danie docenione w jednej z edycji Małopolskiego Festiwalu 
Smaku (w plebiscycie publiczności zajęło I miejsce).

Grupy zorganizowane, po wcześniejszej rezerwacji, mogą wziąć udział w „Biesiadzie 
u mnicha” czy degustacji (w formie bufetu) „Benedyktyńskiego stołu pełnego przysmaków”. 
W obu propozycjach serwowane menu bardziej już przypomina klasztorne posiłki, można 
skosztować: smalcu mniszego, ogórków kiszonych siostry Marty, chleba klasztornego 
powszedniego, żurku benedyktyńskiego, pierogów sióstr zakonnych, ciasta z klasztornego 
wypieku czy kremu z tynieckich pomidorów itd.32

Innym ośrodkiem działalności benedyktynów od początku XII w. do 1819 r. (do ka-
sacji zakonu) była Łysa Góra w samym sercu Gór Świętokrzyskich. Pierwszy klasztor 
i kościół pw. Świętej Trójcy został ufundowany przez księcia Bolesława Krzywoustego, 
w 1306 r. książę Władysław Łokietek ofiarował mnichom relikwie Drzewa Krzyża Świętego 
(podarowane przez Emeryka – syna króla Węgier – Stefana I). Za panowania Jagiel-
lonów opactwo to było najważniejszym sanktuarium religijnym w Królestwie Polskim. 
Przebywali tu m.in.: Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht, Zyg-
munt Stary z królową Bona, Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz, przedstawiciele 
wielkich rodów: Kmitów, Oleśnickich, Odrowążów i Radziwiłłów, sławni pisarze i poeci: 
Julian Ursyn Niemcewicz, Cyprian Kamil Norwid, Jan Brzechwa i in.33 Obecnie opiekę 
nad pobenedyktyńskim sanktuarium sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, 
którzy w podziemiach klasztoru urządzili jadłodajnię o nazwie „Piwnica pod Aniołami”, 
gdzie strudzeni wędrówką pielgrzymi i turyści mogą skorzystać ze smacznych i niedro-
gich posiłków. Do specjałów tu podawanych należą typowe polskie potrawy, jak żurek 
i bigos, a także dania o wymownych nazwach: pieczony kogut z klasztornego kurnika, 
sałatki mnicha, kiełbaski z refektarza czy fryty chłopskie, jest również tzw. napój korzenny 
w wersji dla dzieci i dla dorosłych. Jadłodajnia obsługuje także grupy zorganizowane po 
wcześniejszym uzgodnieniu menu34.

32 Ibidem [29.04.2015].
33 Sanktuaria w Polsce i na świecie, red. W. Bednarczuk, Ringier Axel Springer Polska, Warszawa 2012, s. 29.
34 http://swietokrzyskie.travel/pl/informator_turystyczny/gdzie_zjesc/o,13302,piwnica_pod_aniolami.html 
[21.04.2016].
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Rarytasy na jarmarkach zakonnych

Kiedy przyjrzymy się kalendarzom imprez plenerowych organizowanych zazwyczaj 
w historycznych ośrodkach miejskich, to można zauważyć, iż wiele z nich nawiązuje 
do działalności prężnie funkcjonujących tu niegdyś zakonów. Dawne klasztory pełniły 
funkcje centrum życia religijnego, kulturalnego, a budowane przy nich kościoły przezna-
czone były nie tylko dla mnichów, lecz także gromadzili się w nich na nabożeństwach 
mieszkańcy z bliższych i dalszych okolic. Od średniowiecza – za zezwoleniem władzy 
papieskiej – niektóre zakony (np. zakon kaznodziejski) mogły organizować jarmarki. 
Termin ich odbywania nawiązywał do dnia wspomnienia patrona założyciela konwentu. 
Stąd np. jarmarki franciszkańskie występują głównie na początku października (4 dnia 
tego miesiąca obchodzi się wspomnienie św. Franciszka z Asyżu), a najsłynniejszy 
Jarmark Dominikański w Gdańsku, organizowany od 1260 r., odbywa się w sierpniu 
(8 sierpnia przypada wspomnienie św. Dominika i 17 – św. Jacka Odrowąża).

Obecnie najwięcej występujących jarmarków ma w tytule „dominikański”, odbywają 
się one m.in.: w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Choroszczy, Sandomierzu, 
Tarnobrzegu i oczywiście w Gdańsku. Popularnością cieszą się również jarmarki „fran-
ciszkańskie” (słynny w Opolu) oraz „cysterskie” (Jemielnica, Rudy Raciborskie, Koro-
nowo, Pelpin, Wolsztyn; fot. 5–6). Inicjatywy te stanowią nie lada atrakcję turystyczną, 
podczas ich trwania swoje wyroby na straganach wystawiają kupcy, rzemieślnicy, a także 
zakonnicy. Na stoiskach można zakupić rękodzieło, różnego rodzaju pieczywo i wypieki 
(np. orkiszowe ciasteczka świętej Hildegardy), miody i jego przetwory, zioła, przyprawy, 
piwo, nalewki itp., a więc te produkty, które były niegdyś wytwarzane w klasztorach. 
W programie wielu jarmarków uwzględnia się degustacje rozmaitych „zakonnych” potraw 
(np. klasztornego bigosu, franciszkańskiego chleba ze smalcem i ogórkiem czy podpło-
myków cysterskich na piwnym zakwasie). Choć w przypadku serwowanych współcześnie 
specjałów łatwo jest się domyśleć, iż większość z nich ma niewiele wspólnego z dietą 
mnichów (ze względu na użyte składniki, sposób obróbki, wypieku), to jedno jest pewne: 
są kulinarną pokusą, której ulega bardzo wielu smakoszy. Nie gdzie indziej, jak właśnie 
przy stoiskach z niegdysiejszym jedzeniem gromadzi się najwięcej osób. Z jednej stro-
ny ciekawość innych smaków i tęsknota za tradycyjną kuchnią, z drugiej trwanie przy 
istniejących, zglobalizowanych wzorcach gastronomicznych powodują, iż współcześnie 
człowiek jest rozdarty między tym, co wydaje mu się wartościowe (gdyż sprawdzone 
i utrwalone przez wielowiekowe praktyki), a tym, co jest dostępne na wyciągnięcie ręki 
(i nie zawsze dla niego dobre).
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Fotografia 5. Wypieki na stoisku podczas Jarmarku Cysterskiego w Jemielnicy, 2016 r.
Źródło: for. D. Świtała-Trybek.

Fotografia 6. Stoisko z podpłomykami na zakwasie piwnym podczas Jarmarku Cysterskiego 
w Jemielnicy, 2016 r.
Źródło: fot. D. Świtała-Trybek.



Dorota Świtała-Trybek164

Zakończenie

Jedzeniem można się zachwycać na wiele sposobów, biorąc pod uwagę różne ele-
menty: wygląd, smak, zapach, kolor, dobór i pochodzenie składników czy kompozycję 
samej potrawy. Można uwzględnić jeszcze i inne detale, jak: miejsce degustacji, porę 
dnia, okoliczności (zwyczajne, świąteczne), formę spożywania (samemu, w towarzystwie). 
Wszystkie one na swój sposób są ważne – jeśli spojrzy się całościowo na to zjawisko – ale 
niekoniecznie degustujący konkretne danie jest na tyle wrażliwy i dociekliwy, aby wszystkie 
te aspekty uwzględniać.

Współcześnie na nasyconym kulinariami rynku turystycznym stosuje się różne techniki 
ich promocji, by osiągnąć sukces. Zjawiskiem powszechnym jest sięganie do dziedzictwa 
kulturowego, któremu na przełomie XX i XXI w. nadano nowy wymiar i podniesiono do 
rangi najważniejszego kwalifikatora. Dziś wiele podejmowanych inicjatyw, przedsięwzięć 
ma w domyśle „tradycyjny”, ponieważ takie jest społeczne zapotrzebowanie. Moda na 
podkreślanie „dawności” (często wybiórcze, pozbawione głębszej refleksji) wyznacza tren-
dy w całej gospodarce światowej, w tym i oczywiście w przemyśle turystycznym. Wydaje 
się, iż to właśnie rynek turystyczny najbardziej korzysta dzisiaj ze spuścizny kulturowej 
przodków, a przejawów różnych działań w tym obszarze jest niezliczona ilość.

„Święte” smaki też należą do tego zjawiska. Promocja czy to kuchni klasztornej, czy 
specjałów kojarzonych z konkretnymi osobami świętych podlega temu samemu schema-
towi tworzenia atrakcji, o którym pisał Dean MacCannell35. Biorąc pod uwagę znaczenie 
wyróżnionych w tekście przykładów „świętych” smaków na współczesnym rynku turystycz-
nym, można rozpatrywać je w kontekście:
 – turystyki religijnej i pielgrzymkowej;
 – współczesnych przeobrażeń w zakresie gastronomii;
 – dbałości o zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego;
 – ich roli jako stymulatora różnorodnej aktywności na poziomie lokalnym, regionalnym itd.;
 – upowszechniania i promocji kultury religijnej.

Bibliografia
Byszewska I., Kurpińska G., Polskie smaki, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
Durydiwka M., Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej, „Prace i Studia Geo-

graficzne” 2013, t. 52.
Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
Gerard-Sharp L., Bolonia. Parma, Ferrara, Rawenna, Rimini, tłum. M. Kowalczyk, Kieszonkowy 

Przewodnik od Środka, Wyd. RM, Warszawa 2009
Grabelus F., Kult świętego Jacka w Kamieniu Śląskim, Wyd. Świętego Krzyża, Opole 1998.

35 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawskie Wyd. 
Literackie MUZA, Warszawa 2005, s. 61–86.



Sałatki mnicha, pierogi św. Jacka, kiełbaski z refektarza… na szlaku „świętych” smaków 165

Karpińska G.E., Jak to z produktem regionalnym bywa, czyli o głodzie tradycji we współczesnym 
świecie, [w:] Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje..., red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Wyd. 
UO, Opole 2014.

Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wyd. Proksenia, Kraków 2011.
MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, War-

szawskie Wyd. Literackie MUZA, Warszawa 2005.
Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. KMB, 

Gniezno 2008.
Orłowski D., Woźniczko M., Dziedzictwo kulturowe wsi mazowieckiej ze szczególnym uwzględnie-

niem regionalnych potraw w ofercie turystycznej skansenu w Sierpcu, [w:] Komercjalizm turystyki 
kulturowej, red. M.K. Leniartek, Wyd. WSZ, Wrocław 2003.

Pabian B., Ciulim i tatarczuch – konkursowe specjały kuchni częstochowskiej, [w:] Pokarmy i jedzenie 
w kulturze. Tabu, dieta, symbol, red. K. Łeńska-Bąk, UO, Opole 2007.

Pożywienie i sprzęty z nim związane, red. J. Bohdanowicz, Komentarze do Polskiego Atlasu Etno-
graficznego, t. 3, PTL, Wrocław 1996.

Sanktuaria w Polsce i na świecie, red. W. Bednarczuk, Ringier Axel Springer Polska, Warszawa 2012.
Smolińska T., O potrzebie utożsamiania się z regionem. Społeczne inicjatywy folklorystyczne, [w:] 

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1999, t. 2.
Świtała-Trybek D., Kulinaria w mieście. Nowe potrzeby, nowe wyzwania, „Studia Etnologiczne 

i Antropologiczne” 2016, t. 15.
Świtała-Trybek D., Na świętego Marcina najlepsza gęsina. Święci i kulinaria, [w:] Święci i świętość 

w literaturze i kulturze, red. M. Kopsztejn, B. Szargot, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Plik, 
Bytom 2009.

Świtała-Trybek D., Święto kartofla, żymloka i pstrąga, czyli o kulinarnych imprezach plenerowych, 
[w:] Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, red. K. Łeńska-Bąk, UO, Opole 2007.

Tomczyk-Miczka E., Mielec P., Opolski Bifyj. Przyjazny przewodnik kulinarny, Wyd. Opolska Regio-
nalna Organizacja Turystyczna, Kraków 2015.

Walaszczyk K., Sanktuarium Matki Boskiej Gidelskiej. Kościół i klasztor dominikanów w Gidlach, 
Wyd. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych, Radomsko 1993.

Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa 2015.
Życie i cuda św. Jacka 1257-2007, wybór i tłum. T. Gałuszka, Wyd. Esprit, Kraków 2007.

Źródła internetowe

http://parafiastanowice.wiara.pl/index.php/legendy-sw-jacek [24.04.2016].
http://www.gogolin.pl/6221/jarmark-w-kamieniu-slaskim.html [23.04.2016].
http://radioszczecin.pl/1,53784,stepnica-smaczne-pierogi-na-odpuscie-parafialnym [22.04.2016].
http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-trady-

cyjnych/woj.-podkarpackie/Pieczone-pierogi-sw.-Jacka [23.04.2016].
http://ekai.pl/diecezje/sandomierska/x42857/sandomierz-poswiecenie-kawiarni-u-plebana 

[20.04.2016].
http://www.pustelnia.com.pl/aktualnosci-pustelni-zlotego-lasu/210-europejski-festiwal-smakow-klas

ztornych-czekamy-na-zgloszenia [25.04.2016].
http://domgosci.benedyktyni.com/kawiarnia-i-restauracja/ [29.04.2015].



Dorota Świtała-Trybek166

http://swietokrzyskie.travel/pl/informator_turystyczny/gdzie_zjesc/o,13302,piwnica_pod_aniolami.
html [21.04.2016].

Polo M., Opisanie świata, tłum. A.L. Czerny, edycja komputerowa: www.zrodla.historyczne.prv.pl, 
http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/polo%20marco%20-%20opisanie%20%E5%9Bwiata.
pdf [20.04.2016].

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest dziedzictwo kulinarne w kontekście wybranych elementów kultury 
religijnej. Omówiono przykłady promocji konkretnych potraw, wzorów żywieniowych nawiązu-
jących do postaci określonych świętych (św. Jacka, św. Jana Pawła II) czy miejsc kojarzonych 
z przestrzeniami sakralnymi (klasztory, sanktuaria). W ostatnich latach można zaobserwować, iż 
tego typu praktyki promocyjne są często spotykane, korzysta z nich wiele instytucji i środowisk, 
np.: parafie, właściciele lokali gastronomicznych, samorządy gminne, stowarzyszenia itp., które 
są organizatorami różnorodnych imprez o zasięgu lokalnym i regionalnym (konkursy, jarmarki, 
festyny itp.).

Słowa kluczowe: kulinaria, święty, dziedzictwo kulturowe, promocja, jarmarki, degustacja

Abstract

The subject of this article is to show culinary heritage in the context of selected elements of 
religious culture. It discusses examples of the promotion of specific dishes, nutritional formulas 
referring to certain saints (St. Hyacinth, St. John Paul II), as well as places associated with sacred 
space (monasteries, sanctuaries). Such promotional practices have become more common in 
recent years and are used by many different groups, such as parishes, eateries, local munici-
palities, associations, etc., who organize various events at local and regional level (contests, 
fairs, festivals, etc.).

Keywords: cuisine, saint, cultural heritage, promotion, fairs, tasting 
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MOLECULAR CUISINE AT A RESTAURANT WITH ONA MICHELIN STAR – 
,,ATELIER AMARO’’ IN WARSAW

Wstęp

W ostatnich latach polscy kucharze promują kuchnię polską i regionalną, przygotowując 
potrawy w nowoczesnym wydaniu i na wysokim poziomie pod względem jakościowym, 
o wyjątkowych walorach smakowych. Zdobywają prestiżowe nagrody w konkursach ga-
stronomicznych i telewizyjnych programach kulinarnych, wpływają na wzrost standardu 
funkcjonowania polskich restauracji i opracowują receptury potraw współczesnych opar-
tych na tradycyjnych przepisach oraz lokalnych surowcach i produktach żywnościowych, 
ale z wykorzystaniem nowoczesnych technik gotowania. Biorąc przykład z najlepszych 
światowych szefów kuchni, polscy kucharze starają się, aby ich restauracje trafiły na stro-
ny powszechnie znanego przewodnika Michelin. Znalezienie się w nim to potwierdzenie 
opanowania sztuki restauracyjnej niemalże perfekcyjnie.

Trendy w gastronomii bardzo szybko się rozwijają i prawie każdy kraj stara się za nimi 
nadążać. Zdrowy styl życia stał się modą – konsumenci chcą wyglądać ładniej i żyć dłużej, 
a bez dobrego odżywiania się nie osiągną tego celu. Stąd też duże zainteresowanie gości 
zyskały restauracje prozdrowotne, bio- (z potrawami przygotowanymi na bazie żywności 
ekologicznej), slow food z kuchnią molekularną – używane w nich surowce i produkty 
żywnościowe są najwyższej jakości. Połączenie polskiego dziedzictwa kulinarnego i współ-
czesnej kuchni daje zadowalające rezultaty, czego przykładem jest wybrana restauracja 
„Atelier Amaro” w Warszawie. Za pomocą nowoczesnych technik oraz dawnych przepisów 
kulinarnych i zapomnianych produktów szef kuchni Wojciech Modest Amaro stał się jednym 
z popularniejszych polskich kucharzy XXI w. Stworzył on kuchnię autorską, co potwierdza 
fakt, że indywidualizm oraz osobowość są niezbędne przy osiągnięciu sukcesu w karierze 
zawodowej i zdobyciu wysokiej pozycji na nie tylko warszawskim rynku gastronomicznym, 
ale przede wszystkim ogólnokrajowym.
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Celem opracowania jest przedstawienie kuchni molekularnej wykorzystującej tradycyjne 
produkty żywnościowe na przykładzie restauracji „Atelier Amaro” w Warszawie, uznanej 
w 2016 r. w przewodniku Michelin1 za jedną z dwóch najlepszych restauracji w Polsce.

Zakres pracy obejmuje:
 – zaprezentowanie krótkiej charakterystyki przewodnika Michelin wraz z wyjaśnieniem 

oznaczeń oraz podaniem najlepszych polskich restauracji według przewodnika Mi-
chelin w roku 2016;

 – przedstawienie charakterystyki kuchni molekularnej oraz różnych jej technik, urządzeń, 
sprzętów i środków w badanej restauracji „Atelier Amaro”;

 – opisanie działalności gastronomicznej warszawskiej restauracji „Atelier Amaro” z jedną 
Gwiazdką wraz z przedstawieniem przykładowego menu.
W pracy wykorzystano materiały wtórne, które stanowiły czasopisma branżowe oraz 

publikacje zwarte w literaturze przedmiotu. Posłużyły one do przygotowania części teo-
retycznej pracy dotyczącej charakterystyki przewodnika Michelin i kuchni molekularnej. 
Praca została napisana na podstawie obserwacji własnych (w tym badań terenowych) 
autorów oraz informacji pochodzących z dostępnej literatury przedmiotu i stron interne-
towych. Ma charakter opracowania monograficznego. Przygotowano ją metodą opisową 
oraz wzbogacono fotografiami.

Polskie restauracje w przewodniku Michelin

Przewodnik Michelin (fr. Guide Michelin) jest to seria przewodników po krajach Eu-
ropy i świata, wydawanych przez francuskie przedsiębiorstwo Michelin. Firma ta, poza 
produkcją opon, wydaje słynne mapy oraz przewodniki. Pierwsza edycja przewodnika, 
opisująca Francję, ukazała się w 1900 r.

Przewodniki Michelin podzielić można na:
Czerwone Przewodniki (fr. le Guide Rouge)2 – to seria przewodników gastronomicznych, 

opisujących hotele i restauracje. Znajdują się tam dokładne opisy lokalu, serwowanych 
potraw, obsługi i wystroju. Dodatkowo umieszcza się w nim wykaz trzech specjalności 
kulinarnych danej restauracji. Guide Michelin jest to termin odnoszący się do Czerwonego 
Przewodnika, który nagradza Gwiazdkami Michelin najlepsze restauracje. Gwiazdki zostały 
wprowadzone przez braci Andrègo i Èdouarda Michelin. Obecnie Czerwone Przewodniki 
publikowane są przez Michelin w ponad 12 krajach, w których można znaleźć ponad 
45 tys. europejskich hoteli i restauracji;
 – Zielone Przewodniki – to seria przewodników turystycznych opisujących miasta, 

regiony i państwa pod kątem ich atrakcyjności turystyczno-krajoznawczej. Zielone 

1 Czwarty rok z rzędu utrzymuje się w rankingu. Od roku 2013 do roku 2015 była jedyną restauracją w Pol-
sce wyróżnioną Gwiazdką Michelin. W roku 2016, obok restauracji „Atelier Amaro”, jedną gwiazdkę otrzymała 
warszawska restauracja „Senses”, znajdująca się niedaleko stacji metra Ratusz Arsenał przy ulicy Bielańskiej. 
Szefem kuchni tej restauracji jest Włoch – Andrea Camastra. „Senses” otrzymała Gwiazdę Michelina głównie za 
umiejętność połączenia tradycyjnych smaków z innowacyjnością przy zachowaniu elegancji i nowoczesności.
2 Najstarszy i najbardziej popularny przewodnik po europejskich hotelach i restauracjach.
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Przewodniki istnieją dla wszystkich regionów Francji oraz dla wielu innych krajów, re-
gionów i miast.
Przewodnik Michelin Main Cities of Europe (Główne miasta Europy) jest uznawany 

za najważniejszy przewodnik kulinarny na świecie – stanowi numer jeden pod względem 
wysokości sprzedaży, historii i reputacji. Wszelkie informacje praktyczne w nim zawarte, 
rankingi lokali oraz przyznane wyróżnienia są sprawdzane oraz aktualizowane każdego 
roku. Inspektorzy ponownie odwiedzają poprzednio ocenione lokale, a także te, które 
jeszcze nie znalazły się na stronach przewodnika. W przewodniku Main Cities of Europe 
restauracjom przyznawane są następujące symbole3:

 – Gwiazdki Michelin – za walory smakowe potraw (do trzech gwiazdek);
 – Bib Gourmand – za stosunek jakości do ceny;
 – symbole sztućców (w formie graficznej: łyżka i widelec) – za wystrój, jakość obsługi, 

atmosferę lokalu (do pięciu symboli sztućców).
Gwiazdki Michelin to odznaczenia dla wybitnych szefów kuchni na rynku gastronomicz-

nym. Posiadanie tego najważniejszego odznaczenia to zaszczyt i prestiż dla restauratorów. 
Trzygwiazdkowa skala oceny wygląda następująco:
 – 1 Gwiazdka – oznacza bardzo dobrą restaurację w swojej kategorii;
 – 2 Gwiazdki – oznaczają restaurację z rewelacyjną kuchnią wartą odwiedzenia;
 – 3 Gwiazdki – oznaczają restaurację z wyjątkową kuchnią wartą specjalnej podróży 

(potrawy są przyrządzane ze szczególną uwagą i z najlepszych składników, często 
rzadkich lub trudno dostępnych).
Decyzję o uhonorowaniu tym najbardziej prestiżowym tytułem podejmuje kolegialnie 

aż trzech inspektorów Michelin. Osobnym wyróżnieniem przyznawanym restauracjom 
jest Wschodząca Gwiazdka, która oznacza bardzo duże szanse na zdobycie właściwe-
go symbolu w latach kolejnych. Tak właśnie było w przypadku warszawskiej restauracji 
„Atelier Amaro”, która rok po otrzymaniu Wschodzącej Gwiazdki zdobyła pełnoprawny 
tytuł w roku 2013.

W 1955 roku zostało wprowadzone wyróżnienie Bib Gourmand przyznawane re-
stauracjom z bardzo dobrym jedzeniem, ale za rozsądną cenę. Nazwa ta pochodzi od 
ludzika Michelin, który ma na imię Bibendum4 i od lat jest symbolem oraz maskotką tegoż 
francuskiego przedsiębiorstwa5. Ludzik przypomina swoim wyglądem połączone ze sobą 
białe opony. Restauracje z tym oznaczeniem oferują cenę poniżej średniej rynkowej, nie 
obniżając tym samym jakości dań. W kolejnych latach utworzono dodatkowe wyróżnienie 
dla restauratorów. Symbol „S”, czyli sztućce (łyżka i widelec), przyznawane są za: wystrój, 
jakość obsługi, atmosferę lokalu. Skala oceny jest pięciostopniowa: od jednego symbolu 

3 http://ccifp.pl/kolejny-sukces-polskich-restauracji-czerwony-przewodnik-michelin-main-cities-of-europe-2016 
[3.05.2016].
4 Nazwa „Bibendum” pochodzi od łacińskiej sentencji Nunc est bibendum, czyli „Pora pić”, z Ody XXXVII Ho-
racego, która została umieszczona na jednym z pierwszych plakatów z tą postacią.
5 Jest to jeden z najstarszych zarejestrowanych znaków towarowych, zaprezentowany po raz pierwszy podczas 
wystawy światowej w Lyonie w 1894 r.
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do pięciu symbolów sztućców. Restauracji z oznaczeniem „S” jest zdecydowanie więcej 
niż z Gwiazdką Michelin.

Gwiazdka Michelin niezmiennie od wielu lat jest uznawana za najwyższe wyróżnienie 
sztuki kulinarnej i jednocześnie stanowi marzenie właścicieli restauracji. Uwzględnienie 
lokalu w przewodniku to decyzja inspektorów Michelin, którzy opiniują i przygotowują 
rekomendacje6. Wizyty inspektorów są zawsze anonimowe, aby zapewnić najwyższą 
wiarygodność i obiektywizm oceny. Inspektor może ujawnić swoją tożsamość, jednak 
dopiero po uregulowaniu rachunku. W przeciwieństwie do Gwiazdek Michelin, które 
przyznawane są kolegialnie, decyzję o umieszczeniu restauracji w przewodniku może 
podjąć jeden inspektor7.

Edycja przewodnika Main Cities of Europe z roku 2016 opisuje w sumie 3660 restau-
racji i hoteli z 44 największych miast w 20 krajach Europy. W porównaniu z rokiem 2015 
liczba rekomendowanych lokali wzrosła, gdyż wówczas wyniosła 2286.

Najlepsze restauracje w Polsce od kilku lat są notowane wyłącznie w zbiorczym prze-
wodniku Michelin Main Cities of Europe, podczas gdy dla innych państw, takich jak: Fran-
cja, Włochy, Japonia, Wielka Brytania, tworzone są osobne przewodniki po tamtejszych 
lokalach. Od roku 1997 w przewodniku zbiorczym wyróżnia się najlepsze warszawskie 
restauracje. W 2008 r. dołączyły do nich wybrane restauracje z Krakowa. Do chwili obecnej 
tylko te dwa polskie miasta reprezentowane są w przewodniku.

W tegorocznej edycji (2016) przewodnika Michelin Main Cities of Europe (fot. 1) 
pojawiła się rekordowa liczba polskich restauracji. Dla restauratorów z całego świata już 
samo znalezienie się tam jest dużym sukcesem. W edycji z 2016 r. uwzględniono 52 re-
stauracje z Polski, w tym 28 z Warszawy oraz 24 z Krakowa (tab. 1)8. Listy lokali z tych 
miast nie tylko się powiększyły – w roku 2015 opisano w sumie 45 restauracji. Wynika to 
z charakteru pracy inspektorów Michelin, którzy co roku weryfikują swoje oceny, przez 
co część lokali znika z przewodnika, a zastępują je inne. W edycji z 2016 r. inspektorzy 
Michelin opisali aż 13 nowych restauracji z Polski. Z przewodnika usunięto 3 lokale ze 
stolicy, ale dołączono do niego 7 nowych, jeśli zaś chodzi o Kraków, z zestawienia zniknęły 
3 restauracje, które zostały zastąpione 6 nowymi.

Dodatkowo krakowska restauracja „Zazie”, która w tym roku dołączyła do przewodnika 
Michelin, otrzymała od razu symbol Bib Gourmand oznaczający korzystny stosunek jakości 
do ceny. W ostatnich latach takim wyróżnieniem mogły pochwalić się jedynie lokale z War-
szawy – „Brasserie Warszawska” oraz „Butchery and Wine”, które utrzymały swoje noty.

6 A. Holowkow, Standardy Michelin. Kuchnia bez tajemnic. Seanse kulinarnej magii z jej pełnym wykryciem, 
Odessa 2014.
7 http://ccifp.pl/kolejny-sukces-polskich-restauracji-czerwony-przewodnik-michelin-main-cities-of-europe-2016 
[3.05.2016].
8 http://restaurantica.pl/2016/03/09/gwiazdki-michelin-2016 [3.05.2016].
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Fotografia 1. Okładka Czerwonego Przewodnika Michelin Main Cities of Europe w roku 2016
Źródło: http://restaurantica.pl/2016/03/09/gwiazdki-michelin-2016/.

W tabeli 1 zestawiono najlepsze restauracje w Polsce według oceny zamieszczonej 
w przewodniku Michelin w roku 2016.

Tabela 1. Restauracje w Polsce wyróżnione w przewodniku Michelin – edycja 2016

Najlepsze polskie restauracje w roku 2016 według Michelin
typ wyróżnienia nazwa restauracji

Warszawa (28 restauracji)
4 symbole sztućców „Amber Room”

3 symbole sztućców, Gwiazdka Michelin „Atelier Amaro”, „Senses”

3 symbole sztućców „Belvedere”, Michel Moran – „Bistro de Pa-
ris”, „Tamka 43”, „Platter by Karol Okrasa”

2 symbole sztućców, Bib Gourmand „Brasserie Warszawska”

2 symbole sztućców

„Nolita”, „AleGloria”, „Salto”, „La Rotisserie”, 
„Signature”, „Dom Polski” (ul. Francuska), 
„Concept 13”, „U Fukiera”, „Strefa”*, „Dom 
Polski”* (ul. Belwederska, „U Kucharzy”*

1 symbol sztućców, Bib Gourmand „Butchery and Wine”
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1 symbol sztućców
„Winosfera”, „Merliniego 5”, „Delizia”, 

„Qchnia Artystyczna”, „L’enfant terrible”*, 
„Opasły Tom”*, „Dom Wódki”*, „Hoża”*

Kraków (24 restauracje)

3 symbole sztućców „Copernicus”, „Trzy Rybki”, „Wentzl”

2 symbole sztućców

„Szara”, „Kogel Mogel”, „Pod Baranem”, 
„Jarema”, „Cyrano de Bergerac”, „Corse”, 

„Studio Qulinarne”, „Szara Kazimierz”, 
„Amarylis”*

1 symbol sztućców, Bib Gourmand „Zazie”*

1 symbol sztućców

„Sąsiedzi”, „Bianca”, „La Campana”, „Fari-
na”, „Ed Red”, „Del Papá”, „Zakładka”, „Pod 
Nosem”*, „Bottiglieria 1881”*, „Miodova”*, 

„Hana Sushi”*

* – restauracja dołączyła do rankingu w 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://czerwonywidelec.pl/gwiazdki-michelin [3.05.2016].

W roku 2016 poza restauracją „Atelier Amaro”, która utrzymuje Gwiazdkę Michelin 
od roku 2013, tym prestiżowym wyróżnieniem została nagrodzona kolejna warszawska 
restauracja – „Senses”. Inspektorzy Michelin docenili „Senses” za połączenie tradycyjnych 
smaków z nowoczesnym podejściem do gotowania. Określili kuchnię w tej restauracji 
jako innowacyjną, elegancką i nowoczesną. Sukces lokalu „Senses” był nieoczekiwany, 
gdyż nie poprzedziło go wyróżnienie Wschodzącej Gwiazdki, które oznacza bardzo duże 
szanse na zdobycie właściwego tytułu w kolejnych latach.

Restauracja „Atelier Amaro” wykorzystuje kuchnię molekularną w oferowanym menu. 
W kolejnym rozdziale dokonano charakterystyki kuchni molekularnej i opisano jej techniki, 
które są stosowane w badanej restauracji.

Kuchnia molekularna w restauracji, jej techniki, urządzenia 
i sprzęty oraz substancje

W latach 80. pojawił się oryginalny nurt w kulinarіach – gastronomia molekularna. 
Sam termin trаktowano wówczаs dość szeroko jаko „nowe pole do eksperymentów 
fіzyczno-chemcznych і kulinarnych”. Głównymi celami i założeniami były: tworzenie zu-
pełnie nowych, niekonwencjonalnych potraw, stosowanie różnych urządzeń i metod. 
Później z szerokiego pojęcia gastronomii molekularnej wyselekcjonowała się gałąź, 
nazywana kuchnią molekularną (kuchnią kreatywną). Jednocześnie nastąpił przеłom 
w rozumiеniu kuchni opartеj na tradycyjnych metodach przyrządzania potraw.

Nazwa kuchni molekularnej wzięła się od „molekuł”, czyli cząsteczek. W kuchni tej 
chodzi o rozbijanie na cząsteczki. Jej początki sięgają końca lat 80. XX w. i związane 
są z węgierskim fizykiem Nicholasem Kurtim oraz francuskim chemikiem Hervèm 

Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski



Kuchnia molekularna w restauracji z gwiazdką Michelin – „Atelier Amaro” w Warszawie 173

Thisem9, którzy badali m.in. wzajemne oddziaływanie związków chemicznych zawar-
tych w różnych produktach.

Kuchnia mоlekularna zrywa z wcześniejszą wizją gotоwania. Jej celem jest оsiągnięcie 
idealnegо, czystegо i udoskonalonego smaku potraw – serwоwanych w nоwych zaska-
kujących formach i kształtach. Polega na łączeniu nauki z naturą z użyciem techniki 
pozbawionej tradycyjnej obróbki cieplnej10.

Wystrój zaplecza kuchennego w restauracjach wykorzystujących kuchnię molekularną 
nie przypomina typowych kuchni w lokalach gastronomicznych. Niepotrzebne są garnki, 
brytfanny czy patelnie, nie ma potraw przyrządzanych na czas. Kuchnia taka wygląda 
bardziej jak laboratorium, w którym kucharze wykorzystują elementy fizyki, chemii czy 
biochemii. W czasie „gotowania” tworzą swoje dzieła sztuki kulinarnej. Są to czasami 
tak fantastyczne i nadzwyczajne kompozycje, że można wystawiać je jako eksponaty 
w galeriach sztuki czy muzeach.

Na całym świecie wielu wybitnych szefów kuchni wykorzystuje zasady fizyki i chemii 
przy kreowaniu swoich potraw – w celu „uczynienia niemożliwego możliwym”. Wielu z nich 
nie chce się jednak identyfikować z kuchnią molekularną. Wolą mówić o sobie jako o eks-
perymentatorach poszukujących innowacyjnych rozwiązań w sztuce kulinarnej i odcinają 
się od surowych zasad nauki. Chcą przyjеmnie zаskakiwаć smakoszy przеz kontrаsty 
form, aromatów i smаków.

Uważa się, że w latach 60. XX w. wspomniany już węgierski fizyk Nicholas Kurti, 
który był jednym z twórców bomby atomowej, wymyślił deser o nazwie „Alaska 
wywrócona na nice”, czyli zimny na zewnątrz, gorący w środku. Jednak dopiero 
w 1988 r. Nicholas Kurti wraz z francuskim fizyko-chemikiem Hervém Thisem11 po raz 
pierwszy użyli publicznie nazwy „kuchnia molekularna” i od tego momentu zaczęła 
się nowa kulinarna epoka. Z definicji kuchnia molekularna jest naukową dyscypliną 
zawierającą w sobie procesy fizyczne i chemiczne, które pojawiają się w trakcie 
gotowania. Dotyczy ona mechanizmów ukrytych za transformacją składników w pro-
cesie gotowania oraz społecznych, artystycznych i technicznych komponentów 
kulinarnego fenomenu12.

Najbardziej słynnymi przedstawicielami kuchni molekularnej na świecie są przede 
wszystkim: bracia Ferran i Albert Adriánowie13, Heston Blumenthal14, Bruno Goussault, 
Georges Pralus, Homaro Cantu czy Heiko Antoniewicz15. Dzięki ich ogromnej pracy 
w zakresie gastronomii molekularnej, wielkiemu zaangażowaniu w badania powstało 
wiele książek, programów telewizyjnych, filmów, artykułów prasowych czy produktów 

9 H. This, Molecular Gastronomy. Exploring the Science of Flavor, Columbia University Press, New York 2008.
10 E. Ignacionek, Kulinarne science fiction, „Poradnik Restauratora” 2009, nr 4, s. 16–17.
11 H. This, Molecular Gastronomy…, op. cit.
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_gastronomy [3.05.2016].
13 F. Adriá, A. Adriá, J. Soler, A Day at elBulli. An Insight Into the Ideas, Methods and Creativity of Ferran Adriá, 
Phaidon, London 2010.
14 H. Blumenthal, The Fat Duck Cookbook, Bloomsbury Publishing PLC, London 2009.
15 H. Antoniewicz, Molekulare Basics. Grundlagen und Rezepte, Matthaes Verlag, Stuttgart 2009.
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niezbędnych do przygotowania potraw kuchni molekularnej w warunkach domowych16. 
W Polsce kierunek ten reprezentują m.in. Jean Bos17 i Wojciech Modest Amaro.

Początki, które wpłynęły na powstanie pojęcia kuchni molekularnej w latach 80. 
XX w., sięgają XVII w. – czasu wynalezienia przez naukowców żelatyny we Francji. 
Natomiast w Chinach i Japonii wyprodukowano środek żelujący agar-agar na początku 
XVIII w. W latach 70. XX w. została odkryta metoda gotowania w próżni (sous vide), która 
dała podstawy do rozwoju kuchni molekularnej. Na początku XXI w. w ekskluzywnych 
restauracjach zaczęto podawać potrawy kuchni molekularnej.

W restauracji z kuchnią molekularną karta dań służy jedynie przypomnieniu konsu-
mentowi o kolejności kulinarnych doznań. Ze względu na długi proces produkcji potraw 
molekularnych wybieranie ich na miejscu nie jest możliwe. Przygotowanie niektórych 
potraw trwać może nawet kilka dni. Powolny sposób ich powstania przyczynia się do 
wysokich cen dań.

Wyróżnia się wiele technik stosowanych w kuchni molekularnej18. Podstawowymi 
technikami są19:

 – sferyfikacja – pomaga uzyskać wielosmakowe żelowe kuleczki o rozpływającej się 
zawartości. Klasyczną pozycją w molekularnym menu, jaką można otrzymać, stosując 
tę metodę jest kawior, także jajka, gnocchi, ravioli. Składniki używane w sferyfikacji są 
pochodzenia naturalnego i mogą je spożywać wegetarianie. Należą do nich: alginian 
sodu, mleczan wapnia, glukonolaktan wapnia, chlorek wapnia;

 – dekonstrukcja – polega na zmianie prezentacji poszczególnych składników przy jedno-
czesnym zachowaniu, a czasem nawet wzmocnieniu charakterystycznego smaku. Moż-
na ją zastosować w przypadku każdej potrawy20. Jeśli chcemy dokonać dekonstrukcji, 
każdy składnik musi być potraktowany osobno. Kucharz przygotowujący danie zmienia 
i przekształca wygląd, teksturę, formę, a także temperaturę. Oznacza to, że w jednym 
daniu można zawrzeć galaretkę, piankę, coś chrupiącego i zimny składnik. Wygląd 
radykalnie odróżnia je od oryginału, jednak zachowuje ono zasadniczy charakter21;

 – ciekły azot, suchy lód, antygrill – techniki wykorzystujące chłodzenie czy mroże-
nie22. Ciekły azot23 to skroplony azot, który jest wrzącym płynem o temperaturze 
-195,8°C. Przechowuje się go w pojemniku zwanym naczyniem Dewara, potocznie 
„dewarem”. Przy jego użyciu można uzyskać spektakularne efekty, a samo spożywanie 
produktów poddanych jego działaniu jest wyjątkowym kulinarnym przeżyciem. Mgła 

16 http://www.moleculargastronomynetwork.com [3.05.2016].
17 Belgijski mistrz sztuki kulinarnej, jeden z najlepszych kucharzy na świecie, wprowadził w Polsce kuchnię 
molekularną.
18 E. Czarniecka-Skubina, R. Korzeniowska-Ginter, Techniki wykorzystywane w kuchni molekularnej, [w:] Tech-
nologia gastronomiczna, red. E. Czarniecka-Skubina, Wyd. SGGW, Warszawa 2016, s. 570.
19 http://kuchniamolekularna.pl [3.05.2016].
20 G.S. Yek, K. Struwe, Deconstructing Molecular Gastronomy, „Food Technology” 2008, nr 62, s. 34–45.
21 N. Myhrvold, Ch. Young, M. Bilet, Modernist Cuisine. The Art and Science of Cooking, vol. 3: Animals and 
Plant, The Cooking Lab, Bellevue 2011.
22 N. Myhrvold, Ch. Young, M. Bilet, Modernist Cuisine. The Art and Science of Cooking, vol. 2: Techniques and 
equipment, The Cooking Lab, Bellevue 2011.
23 Azot jest gazem stanowiącym 78% powietrza, którym oddychamy.
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z zamrożonych pianek i ziół wydostaje się nosem i ustami, co dla osób, które nigdy 
nie miały styczności z ciekłym azotem, jest zaskoczeniem. Z pomocą ciekłego azotu 
można przyrządzać różnego rodzaju lody, sorbety, pianki, desery, a także ciepło-zimne 
potrawy. Lody przyrządzone z użyciem ciekłego azotu są bardziej kremowe i jednolite 
niż w przypadku tradycyjnego mrożenia.

 – Suchy lód, tak samo jak ciekły azot, powstaje z gazu, z tą różnicą, że jest to zestalony 
dwutlenek węgla o temperaturze -78,5°C. W przeciwieństwie do lodu wytworzonego 
z wody nie topi się, a sublimuje (przechodzi ze stanu stałego bezpośrednio w gazowy), 
ochładzając powietrze, które tworzy mgłę. Przy użyciu suchego lodu można osiągnąć 
inne efekty niż przy ciekłym azocie. Sprawia, że produkt poddany jego działaniu staje 
się gazowany oraz przybiera lekko kwaśny smak.

 – Antygrill to płyta kuchenna, która mrozi. Urządzenie utrzymuje stałą temperatu-
rę -34,4°C. Płyny, tłuszcze i żele zamarzają na jego powierzchni w przeciągu 
30–90 sekund. Antygrill pozwala zamrażać kremy, pianki, sosy czy purèe. Pomaga 
również stworzyć różnego rodzaju ozdobne kształty i wzory z czekolady czy przygoto-
wać wpółzamrożone potrawy z chrupiącą powłoczką i chłodnym, kremowym wnętrzem;

 – emulgacja (emulsyfikacja)24 – w wyniku zastosowania tej metody osiąga się efekt 
połączenia substancji niejednorodnych, o różnych właściwościach chemicznych, nie-
mieszalnych25. W emulgacji zastosowanie mogą znaleźć substancje w postaci stałej, 
ciekłej i gazowej. Emulsja może wytworzyć się samorzutnie lub częściej wskutek ruchu, 
czyli tzw. siły ścinającej, którą może być wytrząsanie lub mieszanie. Do stabilizacji 
emulsji bardzo często potrzebny jest dodatkowy środek emulgujący, który stale zwiąże 
ze sobą oba płyny i zapobiegnie rozwarstwianiu. Produkt końcowy emulsji może się 
różnić w zależności od tego, która substancja ulega rozproszeniu. Dwa najbardziej 
obrazowe rodzaje emulgacji to: rozproszenie oleju w wodzie (produktem końcowym 
może być substancja przypominająca majonez lub sos holenderski) i na odwrót: 
wody w oleju (efektem jest masło lub sos winegret). Emulgacja ma szerokie zastoso-
wanie w kuchni. Wspomniane dwa typy dają możliwość stworzenia różnego rodzaju 
sosów, dressingów, mleka, serów, past. Emulgatory dzieli się na dwa typy: naturalne 
i półsyntetyczne. Naturalne emulgatory pochodzą z komórek roślin i zwierząt. Przy-
kładami stabilizatorów roślinnych są: agar-agar, guma ksantanowa, gorczyca, miód 
czy guma guar. Emulgatory odzwierzęce mogą występować w postaci białek, takich 
jak jaja i ziarna soi, które zawierają lecytynę. Inną pochodną zwierząt jest cholesterol. 
Emulgatory półsyntetyczne są to składniki, które występują w naturze, jednak poddane 
przetworzeniu. Często są one wykonane z naturalnie występujących tłuszczów i olejów. 
Ich przykładami mogą być metyloceluloza i karboksymetyloceluloza pochodzące od 

24 Pierwsze wzmianki o zastosowaniu techniki emulgacji datuje się na 1674 r., mimo że kuchnia molekularna 
jest młodą dyscypliną. We francuskiej książce kucharskiej wydanej w tym roku znalazł się przepis na „przodka” 
majonezu – beurre de Provence inaczej zwanego aioli, który jest emulsją.
25 Poza kuchnią molekularną substancje niemieszalne, takie jak olej i woda, nie łączą się ze względu na różnice 
w ich właściwościach chemicznych.
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celulozy. Lecytyna naturalnie występuje w wielu produktach żywnościowych i może 
być z nich wydobywana;

 – żelowanie – nadaje cieczy fakturę przez obrócenie jej w żel. W świecie kuchni moleku-
larnej żelowanie odgrywa dużą rolę, gdyż umożliwia poddawanie produktów spożyw-
czych szerokiemu wachlarzowi modyfikacji. Zakłada się, że środki żelujące nie powinny 
ingerować w smak produktu, w rzeczywistości jednak mogą wzmacniać odczucia 
smakowe przez pełne pokrycie powierzchni języka. Najbardziej popularną substancją 
żelującą w Polsce jest żelatyna26. Stosuje się też takie substancje jak: agar-agar (znany 
także jako agar), karagen, guma gellanowa, metyloceluloza czy pektyna. W wielu przy-
padkach sprężystość środków żelujących umożliwia nadawanie żywności unikalnych 
kształtów i niespotykanej konsystencji, w szczególności z wykorzystaniem agaru. Za 
jego pomocą można przekształcać płyny w kulki, płatki, makarony;

 – zagęszczanie27 – nowoczesne środki zagęszczające stosowane w kuchni molekularnej 
mają za zadanie zwiększyć lepkość płynnej substancji przy jednoczesnym zachowa-
niu pozostałych jej cech, takich jak smak. Większość środków zagęszczających jest 
wrażliwa na temperaturę i wymaga wzmożonej uwagi podczas gotowania. Technika 
zagęszczania daje wiele korzyści. Pierwszą i najważniejszą jest uczucie, jakie zagęsz-
czona substancja pozostawia na języku. Pomaga uwypuklić smak, sprawić, że potrawa 
nabierze kremowej, bogatej konsystencji. Dzięki tej właściwości można zredukować 
ilość tłuszczu w daniu przy zachowaniu smaku i soczystości. Zagęszczone płyny 
dobrze przylegają do potrawy, nie spływają z niej, a wszelkie zioła lub inne drobne 
cząstki, które w płynie opadłyby na dno, unoszą się w gęstej zawiesinie. Z kolei ciecz 
zagęszczona, a następnie zemulgowana daje stabilniejszą emulsję. Przykładem może 
być sos winegret, którego uprzednie zagęszczenie pozwala na długotrwałą stabiliza-
cję. Do najważniejszych substancji zagęszczających zalicza się: gumę ksantanową, 
maltodekstrynę, karagen, mono- i diglicerydy;

 – piankowanie28 – polega na wprowadzeniu do substancji ciekłej lub stałej pęcherzy-
ków powietrza oraz poddanie jej stabilizacji. Technika ta jest efektowna i uniwersalna. 
W trakcie procesu tworzenia pianki musi być użyta siła mechaniczna, która powinna 
być większa niż zdolność substancji do podziału. Trzeba również dodać stabilizator 
działający jako środek powierzchniowo czynny. Strukturę pianki mogą stanowić różne 

26 Pod koniec lat 90. XX w. Europę dotknęła epidemia tzw. choroby szalonych krów i społeczeństwo masowo 
zaprzestało korzystania z niej, gdyż jest produkowana częściowo z organów zwierzęcych. W efekcie praktycznie 
wycofano żelatynę wołową, a wiele osób do dziś nie używa tego środka w swoich domach, pomimo zapewnień 
producentów, że nie używają oni w jej produkcji surowców bydlęcych.
27 Technika zagęszczania jest znana i bardzo często stosowana w kuchni wschodnioeuropejskiej. Zwykle w celu 
zagęszczenia, w szczególności sosów, stosuje się mąkę lub skrobię. Inną powszechnie stosowaną metodą za-
gęszczania jest odparowywanie wody.
28 Piankowanie jest jedną z technik charakterystycznych dla kuchni molekularnej, choć znane jest od dawna 
również w kuchni tradycyjnej. Jego zastosowanie można obserwować przy sporządzaniu bitej śmietany, ciasta 
na chleb czy pianki w cappuccino. W ostatnim czasie osiąga ono jednak nowy poziom, a to za sprawą wspomnia-
nego Ferrana Adrii, jednego z czołowych szefów zajmujących się kuchnią molekularną na świecie. Postanowił 
on unowocześnić piankowanie – zaczął od rezygnacji z użycia śmietany czy jajek, w zamian za to opracowuje 
przepisy na kombinacje płynów smakowych z powietrzem i stabilizatorami.
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substancje, takie jak woda, białka czy tłuszcze. Konsystencja jest zależna od ilości 
płynu i wielkości pęcherzyków powietrza. Niektóre pianki poddaje się zestaleniu, jak np. 
przy pieczeniu chleba czy sufletu. Pianki mogą mieć dowolny smak, który osiąga się za 
sprawą soków, bulionów, przecierów lub zup. Łączy się je ze środkami stabilizującymi, 
aby zapobiec późniejszemu pękaniu pęcherzyków. Wybór stabilizatorów jest dość 
obszerny i obejmuje środki pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Powszechnie 
stosowanymi, naturalnymi stabilizatorami są agar i lecytyna. W zależności od tego, 
co się przygotowuje, mogą być w tym celu wykorzystywane również żółtka jajek lub 
tłuszcze. Przydatnym sprzętem służącym do utworzenia pianki są: trzepaczki manu-
alne i miksery elektryczne, blendery zanurzeniowe, syfony do ubijania, spieniacze do 
mleka, napowietrzacze do akwarium;

 – gotowanie metodą próżniową (sous vide) – nowoczesna metoda długiego gotowania 
potraw w szczelnie zamkniętych próżniowo workach plastikowych, umieszczonych 
w gorącej wodzie29. Jej nazwa pochodzi z języka francuskiego, a w dosłownym tłuma-
czeniu oznacza „w próżni”. Potrawy przygotowane tą metodą są wyjątkowe, wykwintne, 
charakteryzują je niepowtarzalny smak i jakość. Tą metodą przygotowuje się warzywa, 
owoce, mięsa, ryby czy owoce morza. Produkt końcowy jest zawsze nasycony natu-
ralnym smakiem i aromatem oraz zachowuje wszelkie drogocenne makro- i mikroele-
menty. Naturalne soki są zatrzymane w potrawie, dlatego nie wymaga ona dodawania 
wielu ziół i przypraw, a redukcja produktu podczas gotowania dochodzi do zaledwie 
10%. Sprzęty potrzebne do wykorzystania metody sous vide: urządzenie sous vide 
(termocyrkulatory, wanny, wielofunkcyjne „kombajny” spełniające jednocześnie funkcję 
pakowarki próżniowej), zbiornik na wodę, pakowarka próżniowa;

 – wędzenie – zastosowanie naturalnego, chłodnego dymu do wykończenia potraw, 
których nie można wędzić tradycyjnymi metodami, takich jak: masło, surowa ryba, 
czekolada, napoje, sałatki, zupy, sosy30. Potrzebna jest do tego wędzarka molekularna 
(smoking gun). Urządzenie daje możliwość wystawienia żywności na działanie dymu 
bez użycia ciepła, dzięki czemu pozwala na stworzenie niepowtarzalnych smaków 
i aromatów. Można je zastosować zarówno przed gotowaniem, jak i po gotowaniu. 
Wędzarki są uniwersalne i łatwe w obsłudze. Do wytworzenia dymu można użyć 
wiórków z drewna, liści herbaty, przypraw, tytoniu a nawet kwiatów. Rezultatem jest 
lekko wędzony posmak i aromat;

 – liofilizacja – suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji. W metodzie tej roz-
puszczalnik jest usuwany w obniżonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem. 
Umożliwia suszenie produktów termolabilnych (nieodpornych na ogrzewanie);

 – dehydratacja – usunięcie ze związku chemicznego atomów wodoru i tlenu w stosunku 
atomowym 2:1, czyli w takim jak w wodzie lub też usunięcie cząsteczek wody z uwod-
nionego związku chemicznego.

29 N. Myhrvold, Ch. Young, M. Bilet, Modernist Cuisine…, vol. 2: Techniques and equipment, op. cit.
30 N. Myhrvold, Ch. Young, M. Bilet, Modernist Cuisine…, vol. 3: Animals and Plant, op. cit.



178

Kucharze oprócz wymienionych powyżej stosują następujące urządzenia i sprzęty: 
dehydratory, wirówki, wyparki rotacyjne, liofilizator, lejki Büchnera, sondy ultradźwiękowe, 
maszyny do waty cukrowej, genеratory ultradźwięków (dо ekstrakcji arоmatów i przeno-
szenia ich z jednych składników na drugie),maszyny Gastrovac (do ekstrakcji aromatów) 
i Pacojet. Testują najróżniejsze kombinacje smakowe, od najbardziej oczywistych do 
takich jak: ryba o smaku czekoladowym, bananowe jajka czy mus z kabanosa. Ekspe-
rymentowanie z kolorem, smakiem i formą sprawia, że niektóre dania mogłyby posłużyć 
jako ,,eksponaty w galeriach sztuki”.

W kuchni molekularnej zastosowanie mają jadalne folie – bardzo cienkie, półprzezro-
czyste arkusze, które natychmiast rozpuszczają się przy kontakcie z wodą. Wyrabia się je 
ze skrobi ziemniaczanej i lecytyny sojowej. Charakteryzują się neutralnym smakiem, więc 
ich zastosowanie jest bardzo szerokie. Można na przykład przygotować z nich kieszonki 
wypełnione produktami o niskiej zawartości wody, takimi jak: kremy, suszone owoce, miód 
czy owoce morza. Zastosowanie jadalnych folii jest uzależnione wyłącznie od wyobraźni 
kucharza i zawartości wody w składnikach, których chce się użyć wraz z folią. Kucharze 
specjalizujący się w kuchni molekularnej wykorzystują jadalne folie do przyrządzenia takich 
potraw jak: znikające płynne ravioli, przezroczyste kanapki, papierowe koktajle i inne.

Podsumowując, ten nowy nurt w kulinariach związany z kuchnią molekularną został 
określony przez jej twórców „kuchnią przyszłości”. Jednak szanse na to, by stała się co-
dziennością, są nieznaczne. To kuchnia zdecydowanie snobistyczna i raczej na zawsze 
pozostanie tylko kulinarną ciekawostką. Ceny potraw są wysokie, a czas oczekiwania 
tak długi, że przy zrezygnowaniu ze zwykłej kuchni można by dotkliwie odczuwać głód. 
Każda z wymienionych technik wykorzystywana jest do osiągnięcia swoistego efektu, 
choć przyrządzenie potraw tymi metodami bywa czaso- i pracochłonne. 

Działalność gastronomiczna badanej restauracji i wykorzystanie 
kuchni molekularnej w jej ofercie na przykładzie wybranego 
menu

Ogólna charakterystyka badanej restauracji

Restauracja „Atelier Amaro” została otworzona we wrześniu 2011 r. Pracuje tam dwu-
dziestu pracowników. Lokal znajduje się w Warszawie w pobliżu parku Ujazdowskiego. 
Jest to niewielki budynek otoczony zielenią (fot. 2), z salą mogącą pomieścić około 
trzydziestu gości. Na budynku znajduje się hasło promujące restaurację – Where nature 
meets science. Wnętrze jest bardzo proste, ale eleganckie, biało-czarno-szare, zdobio-
ne kilkoma minimalistycznymi dekoracjami (fot. 3). Sala konsumencka jest nowoczesna 
w wykończeniu, klasyczna w wystroju, z dużą, przeszkloną ścianą wychodzącą wprost 
na park przy Agrykoli i olbrzymie, zabytkowe drzewo. Nieduże wnętrze mieści kilka stoli-
ków, a profesjonalna i uśmiechnięta obsługa sprawia, że odczuwa się tam pewien rodzaj 
wspólnoty gości – cała sala razem uczestniczy w swoistej celebracji posiłku.
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Restauracja nie posiada stałej karty menu, natomiast swoim gościom oferuje menu 
degustacyjne w konfiguracjach: „5 moments”, „8 moments” („moment” to jedna potrawa), 
aby zaprezentować możliwości, jakie daje bogactwo naturalne Polski. W piątkowe i so-
botnie wieczory jedyną opcją jest „8 moments”31. Zestaw potraw w „momentach” zmienia 
się zależnie od pory roku. Cena momentów pozostaje niezmienna od otwarcia lokalu, 
niezależnie od ceny produktów. Jest to wkalkulowane w działalność gastronomiczną „Ate-
lier Amaro”. Dzięki pełnemu obłożeniu właściciel restauracji może planować i zachować 
płynność finansową.

Fotografia 2. Restauracja „Atelier Amaro” na zewnątrz
Źródło: http://www.horecanet.pl/Amaro--Restauracja-to przedsiebiorstwo,wiadomosc,10,lipiec,2015.aspx 
[3.05.2016].

Fotografia 3. Wnętrze restauracji „Atelier Amaro”
Źródło: http://www.eventphotographers.pl [3.05.2016].

Wojciech Modest Amaro – właściciel „Atelier Amaro” i szef kuchni (the heart of atelier) 
(fot. 4), dzieli rok na 52 tygodnie i ma zestawy produktów, które czerpie z przyrody w każ-
dym z tych tygodni. Twierdzi on, że taki podział daje mu większą różnorodność składników 

31 http://atelieramaro.pl/restauracja [3.05.2016].
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sezonowych. Wspaniałym dodatkiem do potraw są wina – w „Atelier Amaro” znajduje się 
bogata karta win z całego świata, ale przede wszystkim polskich nalewek, miodów pitnych 
oraz likierów. W wyborze win i innych alkoholi służy pomocą sommelier restauracji Paweł 
Białęcki (the blood of atelier), wicemistrz Europy Środkowej sommelierów32. Restauracja 
jest otwarta w nietypowych godzinach: w porze lunchu (12–14.30, w tych godzinach czynna 
jest kuchnia) od wtorku do soboty – z menu lunchowym, i w godzinach kolacji (18–22.30) od 
poniedziałku do soboty – z menu degustacyjnym. Wizyta w lokalu wymaga wcześniejszej 
rezerwacji. Jest to jedyna restauracja w Warszawie, która otrzymała rekomendację Slow 
Food Polska, co ukazuje staranność w dobieraniu właściwych produktów oraz lokalny 
patriotyzm wyrażony na talerzu33.

Wojciech Modest Amaro do sukcesu swojej restauracji „Atelier Amaro” doszedł stop-
niowo. W 2012 r. jego lokal znalazł się w grupie dobrych nowych europejskich restauracji 
i otrzymał nagrodę Rising Star (Wschodzącej Gwiazdki). Następnie, po roku, po 20 latach 
ciężkiej pracy otrzymał jedną Gwiazdkę Michelin, którą utrzymuje do teraz. Inspektorzy 
Michelin byli pod wielkim wrażeniem wykorzystania lokalnych produktów, innowacyjnego 
stylu gotowania i oryginalnego łączenia smaków.

Na potrzeby „Atelier Amaro” działa laboratorium kulinarne „Atelier Amaro at Home”, 
które znajduje się na ul. Belwederskiej w Warszawie. Tam mistrz kuchni eksperymentuje, 
na nowo definiuje i kreuje polskie smaki w nowoczesnych potrawach. Bierze w nim pod 
uwagę wyzwania kuchni molekularnej, a także uporządkowanie produktów żywnościowych 
zgodnie z kalendarzem natury34.

Fotografia 4. Właściciel restauracji „Atelier Amaro” i szef kuchni – Wojciech Modest Amaro
Źródło: http://platine.pl/atelier-amaro-zdobylo-gwiazdke-michelin-0-1270177.html [3.05.2016].

32 Ibidem.
33 http://atelieramaro.pl/restauracja [3.05.2016].
34 http://www.designalive.pl/laboratorium-modesta-amaro [3.05.2016].
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W czasie studiowania politologii, po ukończeniu technikum elektronicznego, Wojciech 
Modest Amaro wyjechał do Londynu i pracował przez kolejne 10 lat w gastronomii. Bardzo 
ważnym momentem w karierze zawodowej Amaro było spotkanie z Nigelem Davisem ze 
„St. Quentin Brasserie” w Knightsbridge, a także odwiedziny w „Le Gavroche” – słynnej 
restauracji Michela Roux z trzema Gwiazdkami Michelina, czy też kopenhaskiej „Nomy”, 
którą dowodzi charyzmatyczny Rene Redzepi. Upór zaprowadził go też do kuchni Yannicka 
Allèno i Allaina Ducasse’a, kucharzy z trzema Gwiazdkami Michelin. Dzięki przyznanej 
przez Międzynarodową Akademię Gastronomiczną prestiżowej nagrodzie Chef de L’Avenir 
Wojciech Modest Amaro odbył w 2008 r. staż u Ferrana Adrii w jego legendarnej hiszpań-
skiej restauracji „El Bulli”, uznawanej za jedną z najlepszych na świecie35. Jej styl postarał 
się zachować w swoim lokalu gastronomicznym.

Koncepcja utworzenia „Atelier Amaro” jest efektem długoletniej pracy oraz logistycz-
nego i finansowego wysiłku, a także pasji. Zanim lokal został otwarty, Wojciech Modest 
Amaro poszukiwał najlepszych składników, ponieważ jego kuchnia to przede wszystkim 
szacunek dla produktu, który ma być jak najświeższy i najlepszej jakości. Odwiedzał roz-
rzuconych po kraju małych, lokalnych producentów, uczył się myślistwa, spędzał długie 
godziny na spacerach po lesie.

Wojciech Modest Amaro jest autorem dwóch książek: Natura kuchni polskiej oraz 
Kuchnia polska XXI wieku, która w 2010 r. otrzymała nagrodę Grand Prix w kategorii 
literatura kulinarna na Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej w Paryżu. Jesienią 
2013 r. został przewodniczącym jury telewizyjnego reality show Top Chef, a wiosną 2014 r. 
prowadzącym polską edycję programu Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia. W 2015 r. 
Wojciech Modest Amaro otrzymał tytuł Chef of the Year 2015 Gault&Millau36.

Wybitny szef kuchni propaguje kuchnię polską w nowoczesnym wydaniu, czyli kuch-
nię polską XXI w. Każdy składnik dania jest wyselekcjonowany, następnie gotowany 
w najlepszy sposób, aby jego bogactwo smakowe nie zostało naruszone. Istotne jest 
też dekorowanie i sposób podania. Właściciel „Atelier Amaro” współpracuje z gospodar-
stwami rolnymi, gdzie każdy surowiec i produkt wyhodowano w przyjaznym środowisku. 
Pokonał on 60 tys. km, przemierzając Polskę w celu znalezienia najlepszych dostawców 
dla swojej restauracji.

W ramach międzynarodowego projektu „Cook it raw”, czyli powrotu do kulinarnych 
korzeni37, stworzonego przez wybitnych szefów kuchni, poszukiwane są inspiracje wśród 
lokalnych produktów z całego świata38. Do projektu przyłączył się Wojciech Modest Amaro 
jako organizator i uczestnik „Cook it raw Poland”, skupiającego 12 największych szefów 
kuchni na świecie. Odkrył on kulinarne bogactwo naszego kraju, m.in. dziczyznę, ryby, 
zioła, owoce leśne, sery, likiery. Wojciech Modest Amaro uważa, że polska kuchnia łącząca 

35 W. Modest Amaro, „El Bulli” – kolacja u Ferrana, op. cit., s. 111.
36 http://atelieramaro.pl/wojciech-modest-amaro [3.05.2016].
37 Początki sięgają roku 2009, kiedy z inicjatywy Renè Redzepiego, szefa kuchni kopenhaskiej „Nomy” (uzna-
nej w latach 2010–2012 za najlepszą restaurację na świecie), podczas szczytu klimatycznego w Kopenhadze 
najwybitniejsi kucharze postanowili stworzyć projekt, który pozwoli im odkryć pierwotną kulturę kulinarną.
38 http://www.smakizycia.pl/kuchnia/slownik-kulinarny/cook-it-raw [3.05.2016].
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cechy: europejskie, włoskie, francuskie, ormiańskie, żydowskie i bizantyjskie stanowi 
unikalną mieszankę smaków.

Przez lata swojej pracy w restauracji Wojciech Modest Amaro stworzył ponad sto 
różnych potraw, a każda z nich jest podawana tylko wtedy, gdy jej składniki są świeżo 
zebrane w środowisku naturalnym. Na przykład w roku jest krótki okres, kiedy w polskich 
rzekach szczupak atakuje i zjada małe kaczki, wówczas w menu „Atelier Amaro” pojawia 
się danie z dzikiego szczupaka. Wojciech Modest Amaro wykorzystuje polskie smaki, aby 
na ich podstawie tworzyć kuchnię autorską – współczesną kuchnię polską, ale głęboko osa-
dzoną w tradycji. Stara się przywrócić miejsce popularnym dawniej owocom i warzywom, 
a dziś zapomnianym, np. salsefia, topinambur, skorzonera, stare polskie odmiany jabłek.

Wykorzystując techniki współczesnej kuchni, Wojciech Modest Amaro stara się, aby 
tradycyjne polskie danie było dobrze skomponowane i przyjęło nowe barwy smakowe. 
Jeśli chce się to osiągnąć, należy stosować takie metody jak39:
 – dodawanie nowych składników – czasem może egzotycznych, ale takich, które będą 

wzmacniały i wyróżniały smak tradycyjnych polskich potraw;
 – wykorzystanie nowoczesnych technologii i urządzeń kulinarnych do tworzenia zaska-

kujących smaków i potrzebnych konsystencji;
 – nowoczesne zaserwowanie i udekorowanie dania, które w dużej mierze wpływa na 

jego postrzeganie.
Tworząc nowe dania, Wojciech Modest Amaro kieruje się podstawowymi zasadami40:

 – posiłek powinien być lekkostrawny i o niskiej zawartości tłuszczu;
 – danie powinno być przygotowane na bazie nowoczesnych europejskich trendów w za-

kresie bezpieczeństwa żywności;
 – wygląd i prezentacja dania powinny być przygotowane w nowoczesnym stylu, z nie-

powtarzalnym charakterem autora;
 – smak potrawy zawsze powinien nawiązywać do tradycyjnych polskich smaków.

Nietypowe menu

W restauracji „Atelier Amaro” gość nie zamawia pojedynczych dań, tylko są do wyboru 
zestawy złożone z „momentów”. Menu zmienia się codziennie, bardziej poważne zmiany, 
które są związane z sezonem, następują mniej więcej raz na tydzień. Zestawy w karcie 
menu dopasowane są do rytmu przyrody. Podział według tygodni w roku jest określany 
jako spirit of time.

Ważny jest także spirit of place, czyli podział produktów według naturalnych kategorii 
występujących w przyrodzie. Może być to: jezioro, rzeka, morze, las, łąka, zagroda, góry 
czy pole. W jednym daniu zestawiane są składniki pochodzące z jednego obszaru, np. 
z jeziora będzie ryba, tatarak, kaczka.

39 I. Zawisza, Wybitni szefowie kuchni, Wyd. Starmedia, Kijów 2014, s. 38.
40 Ibidem.
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Ostatnią kategorią jest spirit of tradition, czyli wykorzystanie tradycyjnych metod kon-
serwowania produktów: wędzenie, marynowanie czy suszenie. Stąd tak często można 
zmieniać kartę, bazuje ona nie tylko na produktach świeżo zebranych, ale i przetworzonych 
tradycyjnymi metodami.

Kolejną cechą odróżniającą kartę menu w „Atelier Amaro” od innych jest fakt, że nie 
są tu dokładnie opisane dania, jedynie zaznaczone 3 podstawowe składniki. Goście aż 
do chwili podania potrawy nie wiedzą, co to dokładnie będzie – kelner objaśnia dopiero, 
gdy przynosi danie do stołu.

Krzysztof Matej jest „prawą ręką” Wojciecha Modesta Amaro (the right hand of atelier). 
Wita gości, wskazuje im stolik, przyjmuje okrycie wierzchnie, podaje kieliszek chablis 
i niewielką, piękną kartę z miękkiego papieru czerpanego z wypisanym hasłowo menu. 
Już od tego momentu zaczyna się prawdziwa „magia”.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono dania lekkie, kolorowe i letnie 29 tygodnia roku. Za-
prezentowano potrawy z zestawu „8 momentów”, a także różnego rodzaju „komplementy 
od szefa” restauracji „Atelier Amaro” (fot. 5–21).

Tabela 2. Potrawy z zestawu „8 momentów” przykładowo wybranej karty menu „Atelier Amaro” 
z 29 tygodnia roku

Błyszczący, ultracienki, znikający w ustach, lekko 
czosnkowy, mocno wytrawny chips z ziemniaka 

z kroplami żelu z wódki

Fotografia 5.

Chrupiący ogórek z nasionami rzeżuchy 
i kwiatami czarnuszki wypełniony zaskakującym, 

przezroczystym musem z węgorza

Fotografia 6.
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Kwiat nasturcji z czereśnią

Fotografia 7.

Trzy rodzaje pieczywa zaserwowane w woreczku 
z podgrzanymi kamieniami: chleb z czarnuszką 
i palonym sianem, croissant z kminkiem, słodka 

bułeczka z tymiankiem; podane z masłem 
z wędzoną solą

Fotografia 8.

Moment pierwszy:  
POMIDOR/WERBENA/ROZMARYN

Gazowane pomidorki, smażone foie gras, 
werbena cytrynowa oraz delikatny wywar z jabłka 
z dodatkiem rozmarynu, z cudnym, cytrynowym 

posmakiem werbeny

Fotografia 9.

Moment drugi: KRÓLIK/BÓB/LAWENDA
Nerki królicze i bób w emulsji ze szparagów 
i trybuli zwieńczone liśćmi nasturcji, do tego 

odrobina pudru lawendowego

Fotografia 10.
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Cudnie kremowe lody z zielonego groszku 
z pudrem ze stewii i mięty

Fotografia 11.

Moment trzeci: TROĆ/PORZECZKA/
NASTURCJA

Troć sous vide (gotowana 20 minut w 39°C) 
z musem z liści nasturcji, granitą z buraka 

i kwaśnymi czarnymi porzeczkami. Wyjątkowe 
naczynia to część spektaklu – większość plam 

i plamek, dziurki i malunki na talerzu, a nie 
składniki dania

Fotografia 12.

Moment czwarty: OGÓREK/ŻÓŁTKO/KOPER
Wywar z ogórka z żółtkiem sous vide, ogórkiem 

grillowanym i kwiatami kopru

Fotografia 13.

Moment piąty: CUKINIA/RUKIEW WODNA/
MALINA

Żółta i zielona cukinia z lodami z białego buraka 
i koziego sera, kwiatem cukinii, kawiorem z malin 

i rukwią wodną, na dziwacznym, imponującym 
talerzu

Fotografia 14.
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Moment szósty: TURBOT/PAPRYKA/
SŁONECZNIK

Turbot z nasionami słonecznika, koprem 
i pieczoną papryką, podany z jadalnymi kwiatami, 

m.in. z ogórecznikiem i begonią

Fotografia 15.

Moment siódmy: SARNA/SŁÓD/POZIOMKA
Sarna z kaszą gryczaną karmelizowaną 

z maślanką z dodatkiem poziomek w pudrze 
z musztardy

Fotografia 16.

Chips z selera z musem z kurek, smażonym 
szpikiem i kwiatami tymianku

Fotografia 17.

Podane na kamieniu lody z kwiatów maku 
z nasionami gorczycy

Fotografia 18.
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Moment ósmy: BAKŁAŻAN/CZARNY BEZ/DYM
Bakłażan w syropie z czarnego bzu z biszkoptem 

jałowcowym i z liofilizowanymi truskawkami, 
zanurzony w jogurcie z tymiankiem i majerankiem

Fotografia 19.

Podana na lodzie w srebrnej szkatułce 
orzeźwiająca truskawka z lodami pietruszkowymi

Fotografia 20.

Czekoladki własnego wyrobu (opakowanie 
również jest jadalne)

Fotografia 21.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych i degustacji dań – „momentów” w „Atelier 
Amaro”.

Źródło fotografii 5–21: http://dania-kontra-ania.blogspot.com/2014/07/atelier-amaro-warszawa.html 
[3.05.2016].

„Przygoda kulinarna” w tej słynnej restauracji nie kończy się na wybranej opcji pięciu czy 
ośmiu momentów. Tak naprawdę momentów łącznie jest aż siedemnaście. Nawet najmniej-
sze, na jeden czy dwa kęsy ,,komplementy” od szefa, każdy „przerywnik” w niekończącym 
kulinarnym przedstawieniu są osobnym momentem. Na początku goście otrzymują do 
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degustacji amus bush (fr. amuse-bouche), czyli drobną przekąskę (wielkości jednego lub 
dwóch kęsów) podawaną jako poczęstunek dla rozbudzenia kubków smakowych. Zachwy-
cająca jest „zabawa” z teksturami, jak np. w lodach z zielonego groszku, gdzie wierzchnia 
warstwa pęka przy ugryzieniu, podobnie jak cienka czekoladowa powłoka w lodach na 
patyku, jednocześnie dostarczając lekkiego jak puch orzeźwienia mięty i słodyczy stewii. 
Można to nazwać oszukiwaniem wszystkich zmysłów człowieka, jak przykładowo w drugim 
momencie, gdzie schowane pod parasolem z liści nasturcji znajdują się pokryte emulsją 
i wyglądające niemal identycznie jak bób i rozpływające się w ustach królicze nerki. Czy 
gazowane pomidorki, które ujawniają swoją nietypową naturę dopiero wtedy, gdy dotkną 
podniebienia. Dodatkowo można również skusić się na degustację polskich alkoholi lub 
pozostać przy winach, których wybór jest bardzo duży.

Oprócz kosztów menu degustacyjnego warto wziąć pod uwagę koszt wina, ewen-
tualnie wody mineralnej, espresso czy proponowanego na początku kieliszka chablis. 
Warto pamiętać o automatycznie doliczanym serwisie (10%) do końcowego rachunku. 
Wnioskując, można stwierdzić, że kolacja czy lunch w tym miejscu nie jest dla każdego 
konsumenta, ale takie doświadczenie kulinarne warto choć raz w swoim życiu przeżyć.

Podsumowanie

Postęp w polskiej dziedzinie kulinarnej w ostatnich latach jest bardzo zauważalny. Co-
raz częściej powstają różnorodne lokale gastronomiczne oparte na nowych tendencjach 
i trendach gastronomicznych. Zjawisko to jest następstwem wzrastającej świadomości 
konsumentów odnośnie do konsumowanych potraw i miejsca ich serwowania. Kucharze 
oraz właściciele polskich restauracji próbują zmienić stereotypy związane z kuchnią 
polską. Najlepsze restauracje w Polsce budują nowy wizerunek smaków tradycyjnych. 
Przy zachowaniu najważniejszych elementów potraw, ale lekkiej zmianie ich wyglądu 
czy dodaniu nowych składników pojawiają się dania, które przedstawiają nowy kierunek 
polskiej gastronomii. Przygotowane są ze świeżych składników i przeważnie lokalnych. 
Taka współczesna kuchnia polska jest serwowana w pierwszej restauracji w Polsce, która 
otrzymała Gwiazdkę Michelin – warszawskiej „Atelier Amaro”.

Gwiazdka Michelin powoduje, że biznes gastronomiczny schodzi na dalszy plan, 
a w jego miejscu pojawiają się osobiste ambicje i rywalizacja pomiędzy szefami kuchni 
o zdobycie Gwiazdki. Z drugiej strony ze względu na rosnącą konkurencję trzeba inwe-
stować w dobre dania, aby być zauważonym przez inspektorów Michelin. Doprowadziło to 
do powstania nowego rodzaju gościa w restauracji, który przede wszystkim skupia się na 
potrawach i ich smaku. Sprzyja temu kuchnia molekularna, która ma na celu osiągnięcie 
perfekcyjnego smaku i wyglądu serwowanych przez kucharzy potraw przy użyciu natu-
ralnych składników w niekonwencjonalnym wykonaniu.

Można stwierdzić, iż polskie dziedzictwo kulinarne i współczesna kuchnia polska w swo-
im harmonijnym połączeniu obecne są w daniach („momentach”) podawanych gościom 
w prestiżowej restauracji „Atelier Amaro” w Warszawie i zyskują kolejnych zwolenników 
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oraz miłośników smacznej, oryginalnej kuchni XXI w. Duże zainteresowanie oraz popu-
larność wśród konsumentów badanej restauracji świadczą, że wykorzystanie polskich 
tradycji kulinarnych w połączeniu z nowoczesnymi technikami przyrządzania potraw 
kuchni polskiej są dobrym pomysłem na osiągnięcie sukcesu kulinarnego – na chwilę 
obecną restauracji „Atelier Amaro” z jedną Gwiazdką Michelin, która w przyszłości ma 
szansę zmienić ją na dwie.
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Streszczenie

W pracy zaprezentowano charakterystykę przewodnika Michelin wraz z wyjaśnieniem oznaczeń 
oraz podaniem najlepszych polskich restauracji według przewodnika Michelin w roku 2016. Przed-
stawiono także charakterystykę kuchni molekularnej oraz opisano różne jej techniki, urządzenia, 
sprzęty i środki. Dokonano charakterystyki działalności gastronomicznej warszawskiej restauracji 
„Atelier Amaro” z Gwiazdką Michelin („gdzie natura spotyka się z nauką”), ukazując wykorzystanie 
kuchni molekularnej w formie kuchni polskiej XXI w. na przykładzie wybranego menu.

Słowa kluczowe: Gwiazdki Michelin, kuchnia molekularna, polskie dziedzictwo kulinarne, re-
stauracja „Atelier Amaro” w Warszawie

Abstract

The paper presents characteristics of guide Michelin and explanation signs and giving the best 
Polish restaurant by guide Michelin in 2016. Presented characterization of molecular cuisine and 
describes its various techniques, equipment, appliances and means. Done characteristics catering 
Warsaw restaurant „Atelier Amaro” from a Michelin star („where nature meets science”), showing 
the use of Polish culinary heritage and molecular cuisine in the form of Polish cuisine XXI century.

Key words: Michelin stars, molecular gastronomy, the restaurant „Atelier Amaro” in Warsaw
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oraz promocji turystycznej krajów, regionów i konkretnych miejscowości, żywienie w agrotury-
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autor monografii naukowych poświęconych różnym aspektom turystyki kulturowej, np. Turystyka 
kulturowa a regiony turystyczne w Polsce (2010), Związki polskiego dziedzictwa kulturowego 
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towaniu Przestrzeń turystyki kulturowej (2016); współautor pierwszej tego rodzaju publikacji na 
krajowym rynku wydawniczym – Turystyka kulinarna (2015).
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KUCHNIA MODERNISTYCZNA W GASTRONOMII

MODERNIST CUISINE IN CATERING ESTABLISHMENTS

Wstęp

Współczesna gastronomia wyróżnia się wieloma innowacjami w zakresie stosowanych 
technologii. Wśród takich innowacji wymienić można: kuchnię molekularną, note by note 
czy foodpairing. Nie oznacza to wyparcia tradycyjnej kuchni z zakładów gastronomicznych, 
a jedynie wzbogacenie menu o nowości. Nowe trendy są wyrazem poszukiwania nowych 
form żywności, ale również próbą sprostania coraz większym wymaganiom klientów. 
Obecnie zakłady gastronomiczne dążą do zaspokojenia, oprócz podstawowych potrzeb 
tj. pragnienia i głodu, także potrzeb wyższego rzędu: potrzeb bezpieczeństwa, społecz-
nych, szacunku i uznania oraz samorealizacji (np. potrzeb estetycznych, poznawczych).

Współczesny konsument znudzony standardową ofertą rynku poszukuje nowych do-
znań. Kuchnia modernistyczna to kuchnia przeznaczona dla osób szukających szczególnej 
żywności, odwiedzających zakłady gastronomiczne w celu zaspokojenia potrzeb wyż-
szych, poznawania nowości, degustacji potraw i napojów, w celu czerpania przyjemności 
ze spożywania posiłków. Wszystkie wymienione trendy należą do kulinarnej awangardy 
i wzbudzają zainteresowanie konsumentów. Klienci są ciekawi nowych potraw, ich smaku, 
zapachu i atmosfery zakładów gastronomicznych oferujących kuchnię modernistyczną. 
Z tego powodu są w stanie czekać nawet rok na miejsce w tego rodzaju restauracji.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowych trendów technologicznych w za-
kładach gastronomicznych na świecie na podstawie literatury przedmiotu. 

Innowacje kulinarne – ujęcie historyczne

Innowacje w technikach kulinarnych towarzyszą nam od zarania dziejów. Jak podaje 
mediewista Malinowski, najbardziej popularnym zabiegiem kulinarnym w średniowieczu 
było pieczenie na wolnym ogniu. Stosowano je z powodu lepszego smaku potraw, a tak-
że w związku z przekonaniem, iż ma ono właściwości oczyszczające, analogiczne jak 
ogień piekielny w stosunku do grzeszników. Średniowieczni kuchmistrzowie znali również 
pozostałe rodzaje obróbki termicznej, takie jak: smażenie, duszenie i gotowanie. Należy 
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zaznaczyć, iż z dwóch ostatnich metod najczęściej korzystała biedota, na której stołach 
królował gulasz. 

Współcześnie do rozpoznawania 4 podstawowych smaków wykorzystuje się: roztwór 
sacharozy do smaku słodkiego, roztwór kwasu cytrynowego – smaku kwaśnego; roztwór 
NaCl – smaku słonego oraz roztwór kofeiny – smaku gorzkiego. Dawniej, poczynając od 
czasów Galena, słodkość przypisywano krwi; kwaśność czarnej żółci, słoność flegmie, 
a gorycz żółci. W sztuce kulinarnej, podobnie jak i w innych sferach życia, dążono do 
równowagi, przykładowo poddawano produkty zimne i wilgotne obróbce polegającej 
na podgrzaniu i osuszeniu. Nadmienić należy, że cechą charakterystyczną gotowania 
była wieloetapowość przygotowania polegająca na zastosowaniu wielu technik. Ustale-
nie poszczególnych parametrów procesu określano w nietypowy współcześnie sposób. 
W przypadku temperatury bazowano na intuicji, wskaźnikiem jej wysokości był mały 
i duży ogień. Czas obróbki mierzono według czasu potrzebnego na odmówienie modlitw 
lub odmierzając ustaloną odległość (kroki). Na przykład mieszanie sosu trwało tyle co 
trzykrotne odmówienie Modlitwy Pańskiej.

Gastronomia nie służyła tylko do zaspokajania głodu, już w tamtych czasach pełniła 
ona funkcje uzupełniające, zaspokajając również potrzeby rozrywki i estetyczne. Osiągano 
to przez barwienie potraw, nadawanie im zdumiewających kształtów (dania często przy-
pominały inscenizację rycerskich poematów, tekstów religijnych). Dużą atrakcję stanowiły 
żywe zwierzęta, które wcześniej przygotowywano tak, aby przypominały gotowe danie. 
Zwierzęta przy próbie porcjowania ożywały i uciekały ze stołu. Bardzo często potrawy 
dekorowano w ten sposób, by wyglądały jak żywe.

Innowacje kulinarne – współcześnie

Współczesną gastronomię cechuje stałe poszukiwanie nieznanych dotąd smaków, 
odkrywanie nowości czy też dostosowywanie starych przepisów kulinarnych do współ-
czesnych warunków. Trend ten media określiły mianem food hunting. Innowacyjnymi 
technikami w ostatnich latach stały się kuchnia molekularna, note by note, foodpairing 
czy styl food play, łączący wymienione techniki.

Charakterystyka kuchni molekularnej

Kuchnia molekularna jest jednym z nowych kierunków gastronomii, który powstał na 
początku lat 80. w wyniku chęci wdrożenia nauki w sztukę kulinarną. Wkład w tworzeniu 
podstaw teoretycznych kuchni molekularnej mieli francuski chemik Hervé This, węgier-
ski fizyk Nicholas Kurti oraz brytyjski profesor nauk fizycznych Peter Barham. W wyniku 
współpracy tych naukowców powstała nowa naukowa dyscyplina – gastronomia mole-
kularna. Jak definiuje ją jeden z jej pionierów Hervé This, jest to: „dział nauki badający 
fizykochemiczne przemiany żywności w czasie gotowania oraz zjawiska sensoryczne 
towarzyszące podczas ich konsumpcji”. Naukowcy zaproponowali też pojęcie kuchni 
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molekularnej. Kuchnia molekularna to nowe podejście do sztuki kulinarnej polegające na 
tworzeniu potraw z użyciem urządzeń i technik oraz surowców niestosowanych dotąd do 
tych celów (rys. 1). Niektórzy kucharze nazywają ten styl gotowania gastronomią moleku-
larną . Prawdopodobnie dlatego pojęcia gastronomia molekularna i kuchnia molekularna są 
często mylone. Techniki gotowania wykorzystujące kuchnię molekularną dla odróżnienia od 
gastronomii molekularnej określa się też jako: gotowanie w oparciu o naukę, molekularne 
gotowanie, kulinologia, kuchnia eksperymentalna czy kulinarna alchemia.

W kuchni molekularnej wykorzystuje się wiedzę z chemii i fizyki, a także techniki znane 
w technologii żywności i laboratoriach, ale niewykorzystywane przedtem w gastronomii. 
Wśród nowych technik, niestosowanych dotychczas w gastronomii, wymienia się dehy-
dratację, emulsyfikację (emulgację), liofilizację, sferyfikację, żelowanie (tab. 1). Kuchnia 
coraz częściej zaczyna przypominać laboratorium. Celem kuchni molekularnej jest łamanie 
zasad i tradycyjnych przepisów kulinarnych, uzyskanie nietypowych smaków, zapachów, 
tekstur – innych niż ogólnie przyjęte. Zatraca się granica między tym, co jadalne, a co 
nie. Kreuje się również odpowiedni nastrój konsumpcji na podstawie stymulowania wielu 
zmysłów, wywoływania różnych doświadczeń intelektualnych oraz sensorycznych.

Rysunek 1. Cechy kuchni molekularnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Hill, Molecular Gastronomy. Research and Experience, 
ISS Institute, Camberwell 2009, s. 21, 56–57; S. Ivanovic, K. Mikinac, L. Perman, op. cit.; M. Warciarek, 
Magiczne sous vide, „Poradnik Restauratora” 2012, nr 8, s. 14–16; A. Janiak, Sous vide – nowy wymiar 
smaku, „Poradnik Restauratora” 2012, nr 12, s. 32–34; E. Czarniecka-Skubina, R. Korzeniowska-Ginter, 
Technologie stosowane..., op. cit.
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Nowe surowce 
i półprodukty 

niestosowane przedtem 
w gastronomii: np. dodatki 
do żywności (emulgatory, 
stabilizatory, regulatory 

kwasowości), 
hydrokoloidy (agar, 

ksantan), enzym 
transglutaminaza 

Oryginalne łączenie 
składników o intensywnym 

smaku 

Zastosowanie 
dekonstrukcji 

Nowe metody 
i techniki 

Odstępstwa od 
znanej sztuki 

kulinarnej 

Nowe urządzenia i narzędzia do 
przygotowania 

Nowe składniki 

Urządzenia laboratoryjne 
i z przemysłu spożywczego: 

– liofilizator 
– wyparki rotacyjne 
– lejek Büchnera 

– wirówki 
– urządzenia do mrożenia 

w ciekłym – azocie 
– dehydratory 

– łaźnia z cyrkulatorem 
– pakowanie próżniowe 

– wędzenie (smoking gun) 
– anti grill (mrożenie) 

– syfony do bitej śmietany 
– sonda ultradźwiękowa 

– maszyna do waty cukrowej 
– Pacojet gastrovac (ekstrakcja 

aromatów) 
 

Wzmacnianie 
smaku za pomocą 

ultradźwięków 

Nowe podejście do 
konsumenta 

Multisensoryczne 
przeżycie podczas posiłku. 

Kreowanie nastroju 
konsumpcji 

Serwowanie dań w postaci 
tasting menu – małe 

porcje potraw 

Nowe naczynia: tubki, 
probówki, miniaturowe 
butelki, puszki, cegły, 

kamienie, drewno, liście 
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Tabela 1. Charakterystyka technik kulinarnych stosowanych w kuchni molekularnej

Technika Charakterystyka techniki (metody)

Sferyfikacja

polega na kąpieli w roztworze chlorku wapnia płynnego pro-
duktu (np. soku owocowego) połączonego z alginianem sodu, 
a następnie płukaniu w wodzie w celu zatrzymania procesu, 

stosowana do wytworzenia imitacji kawioru i ravioli

Szybkie mrożenie 
(flash freezing, indivi-

dual quick frozen)

użycie ciekłego azotu (temp. ~ -196°C) i suchego lodu (temp. 
- 78°C) do zamrażania, przygotowania lodów (sorbetów, 

sherbetów) o gładkiej konsystencji, „gazowanych” owoców, 
wywoływania efektu „ziejącego smoka”, mrożenia warzyw, 

gotowych potraw, ciasta francuskiego

Żelifikacja
(żelowanie)

polega na przekształceniu rozpuszczalnego zolu (stan 
rozpuszczalny) w żel (stan półstały), stosowana do tworze-
nia żeli o różnych kształtach i formach: musów i galaretek, 
żeli, arkuszy żelowych z użyciem m.in. agaru, karagenów 

i żelatyny

Emulsyfikacja
(emulgacja)

metoda ta używana jest do tworzenia piany z płynów z zasto-
sowaniem lecytyny sojowej lub innych dodatków funkcjonal-

nych (agar, żelatyna, estry sacharozy itp.)

Dekonstrukcja przekształcanie tradycyjnych dań w inne nietradycyjne formy 
(modyfikacje tekstury, kształtu, temperatury)

Sous-vide
(fr. pod próżnią)

gotowanie w ściśle kontrolowanym czasie i temperaturze 
próżniowo zapakowanych surowców

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Barham, The Science of Cooking, Springer, Berlin–Heidel-
berg 2001, s. 143; S. Ivanovic, K. Mikinac, L. Perman, op. cit.; R. Barrett, Molecular Gastronomy, http://
rosebarrett.yolasite.com/resources/Molecular%20Gastronomy%20Case%20Study.pdf [15.11.2013]; 
J. Logsdon, Modernist Cooking Made Easy. Getting Started. An Introduction to the Techniques, Ingre-
dients and Recipes of Molecular Gastronomy, CreateSpace Independent Publishing Platform, wersja 
kindle, s.l. 2012, s. 34–108; W.W. Gibbs, N. Myhrvold, Cryogenic Cooking, „Scientific American” 2011, 
nr 305 (2), s. 31; N. Myhrvold, The Art in Gastronomy. A Modernist Perspective, „Gastronomica. The 
Journal of Food and Culture” 2011, nr 11 (1), s. 18–19.

Kucharze korzystający z osiągnięć nauki mają na celu nie tylko zachwycić podniebienia 
gości, lecz także wzbudzić emocje i stymulować inne zmysły, czyniąc konsumpcję swoich 
arcydzieł niczym innym jak tylko małym przedstawieniem.

Do najsłynniejszych kucharzy należy Ferran Adriá, hiszpański szef kuchni, nazywany 
Salvadorem Dalim współczesnej kuchni. Wprowadził on pojęcie molecular movement, 
ruchu, w którym naukowcy współpracują z szefami kuchni. Jest on pierwszym kucharzem, 
który w restauracji „El Bulli” wykorzystał dodatki funkcjonalne do żywności. To twórca jadal-
nej piany utworzonej przy użyciu syfonu, sztucznego kawioru (z wykorzystaniem procesu 
sferyfikacji), foie gras consommé oraz sferyfikowanego oleju. Innym znanym kucharzem 
jest Heston Blumenthal, brytyjski szef kuchni, znany z restauracji „The Fat Duck” oraz 
„The Heston Blumenthal”. Jest on propagatorem zastosowania w gastronomicznej kuchni 
ultrawolnego gotowania, metody sous-vide – gotowania produktów próżniowo zapako-
wanych. Wymyślił m.in. lody jajeczno-bekonowe, żel ananasowy, herbatę jednocześnie 
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zimną i gorącą, owsiankę ze ślimaków i łososia z lukrecją. Wśród znanych twórców 
kuchni molekularnej jest też Grant Achatz, amerykański szef kuchni, obecnie pracujący 
w restauracji „Alinea”. To twórca black truffle explosion – emulsji z soku z czarnych trufli, 
żelatyny, masła, oleju truflowego i soli1.

Wielu słynnych szefów kuchni chociaż wykorzystuje zdobycze gastronomii molekularnej 
podczas przygotowania potraw, nie chce, żeby ich identyfikować z tym pojęciem i woli 
nazwę kulinarnych kreatorów poszukujących nowych rozwiązań w kuchni i do przygoto-
wania nowoczesnych dań i posiłków. Ceny potraw są wysokie a czas ich przygotowania 
długi, co sprawia, że jest do nich ograniczony dostęp2.

Oprócz dań przygotowuje się też napoje molekularne. Molekularna miksologia, znana 
też pod pojęciem barmaństwa molekularnego, cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem. Polega ona przede wszystkim na manipulowaniu stanem skupienia i właściwościami 
określonych składników, drinki przybierają postać: piany, żelu, galaretki, kawioru3.

Restaurację serwującą kuchnię molekularną od tradycyjnej odróżniają liczba i wielkość 
serwowanych porcji, czas trwania posiłku, bardziej wyszukany sposób ekspozycji czy też 
liczba zatrudnianego personelu (tab. 2). Potrawy kuchni molekularnej są pracochłonne 
i czasochłonne. Ich przygotowanie poprzedzają eksperymenty trwające nawet kilka dni. 
Dobór składników podstawowych, dodatków nadających strukturę i techniki tworzenia 
kształtu końcowego potrawy wymagają czasu. Z tego względu nie ma możliwości wyboru 
w restauracji potraw z karty menu, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja, trzeba też 
przygotować się na długie oczekiwanie na stolik i wysokie ceny4.

Tabela 2. Porównanie restauracji tradycyjnej i serwującej kuchnię molekularną

Cecha Tradycyjna restauracja Restauracja z kuchnią 
molekularną 

Hierarchia

Istnieje ściśle określona hie-
rarchia i specjalizacja w czę-
ści kuchennej (szef kuchni, 

zastępca szefa kuchni, kucharz 
od sosów itp.)

Brak hierarchii* / istnieje trady-
cyjna hierarchia**, swobodna 
wymiana poglądów, podział – 

każdy szef przygotowuje pewne 
potrawy

Liczba serwowanych dań Posiłek 3–4 daniowy (zakąska, 
zupa, danie główne, deser)

Od 30 do 45 dań podczas jed-
nego posiłku (tasting menu)

Wielkość porcji Średnie lub duże Małe lub bardzo małe

Sposób prezentacji Rozmaite sposoby, głównie 
tradycyjne

Artystyczny – minimalizm, 
awangarda

1 G.S. Yek, K. Struwe, Deconstructing Molecular…, op. cit.; B. Hill, Molecular Gastronomy…, op. cit.; Culinary 
Europe – an Exploration of the Current State of Cooking in Europe, red. J. Morris, http://www.stratfordchef.com/
Portals/0/Students/Current/Manuals/Culinary%20Europe%2008-09F.pdf [17.11.2013]; D. Cassi, Science and 
Cooking. The Era of Molecular Cuisine, „EMBO Reports” 2011, nr 12 (3), s. 190–196; S. Ivanovic, K. Mikinac, 
L. Perman, op. cit.
2 J. Korczak, op. cit.
3 A. Drygas, Alkoholowy „strzał” w dziesiątkę, „Poradnik Restauratora” 2012, nr 6, s. 28–29; S. Ivanovic, K. Mi-
kinac, L. Perman, op. cit.
4 J. Korczak, op. cit.
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Naczynia do serwowania Tradycyjne talerze, półmiski
Tubki, puszki, probówki, pół-
miski i talerze o nietypowych 

kształtach

Czas posiłku 1–2 godziny 3–5 godzin, czasami więcej

Menu Istnieje karta menu Brak karty menu, menu degu-
stacyjne

Liczba personelu

Uzależniona od wielkości lokalu: 
od 12 osób, średnio 12–30, 

duże lokale 40 osób w dwóch 
zmianach

55 kucharzy szykujących dania 
dla 55 gości

Rotacja klientów Kilkukrotna (wielokrotne serwo-
wanie w ciągu dnia)

Pojedyncza (serwowanie raz 
dziennie)

Kontakt gości z szefem kuchni Brak lub ograniczony, szef 
kuchni pracuje w kuchni

Otwarty, potrawy mogą być 
przygotowane przy gościach, 
kucharz opisuje i wyjaśnia, co 

robi

Źródło: S. Ivanovic, K. Mikinac, L. Perman, op. cit.*; W.M. Amaro, „El Bulli” – kolacja u Ferrana, „Trendy” 
2009, nr 1, s. 111**.

Charakterystyka kuchni note by note

Jednym z najnowszych trendów, jaki pojawił się w ostatnich latach w gastronomii, jest 
kuchnia note by note5. Zaproponowana została w 1994 r. przez Thisa jako wynik współpracy 
z Kurtim. Początkowo jej celem było ulepszenie żywności, z czasem stała się impulsem 
do stworzenia dań wyłącznie ze związków prostych6.

W kuchni tej stosuje się związki chemiczne lub ich mieszaniny. Potrawy tworzy się 
z elementarnych składników, tj. wody, sacharydów, aminokwasów, etanolu, lipidów i in-
nych związków chemicznych7. Kuchnię note by note można zdefiniować jako: użycie 
czystych związków do produkcji żywności8, a przede wszystkim do stworzenia cech dania: 
smaku, zapachu, barwy, tekstury itd. Daje ona wiele nowych możliwości, ale wykonanie 
dania jest tu trudniejsze niż w kuchni tradycyjnej. Pierwsze próby przyrządzenia potrawy 
wykonanej tą techniką miały miejsce w 2006 r. Stworzyli ją naukowiec This i kucharz Ga-
gnaire. Danie note by note nr 1 zaprezentowano w Hong Kongu w 2009 r. Jego składnikami 
były: woda, kwas cytrynowy, białka mleka, maltitol, alginian sodu, mleczan wapnia, gluko-
za, chlorek sodu oraz etanol. Składało się z alginianowych perełek z płynnym rdzeniem, 

5 H. This, Molecular Gastronomy Is a Scientific Discipline…, op. cit.
6 N. Kurti, H. This, The Kitchen As a Lab, „Scientific American” 1994, nr 4, s. 120–123.
7 S. Ashley, Synthetic Food. Better Cooking Through Chemistry, http://www.pbs.org/wgbh/nova/next/physics/
synthetic-food-better-cooking-through-chemistry [3.03.2015]; A. Gales, Is This What we’ll Eat in the Tuture?, http://
www.bbc.co.uk/news/Magazine-24825582 [3.03.2015].
8 H. This, Celebrate Chemistry. Recent Results of Molecular Gastronomy, „European Review” 2013, nr 21 (2), 
s. 158–174.
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serwowanych z sherbetem (deser lodowy) oraz cieniutką warstwą chrupiącego peligot 
(karmel z glukozy). Od tamtej pory powstają kolejne dania note by note9.

This zaznacza, że kuchnia note by note nie ma na celu wyprzeć tradycyjnej kuchni, 
a jedynie być dodatkiem. Wykonanie dań tej kuchni wymaga nowego podejścia do smaku. 
Kucharze będą musieli nauczyć się łączenia składników o nieznanych wcześniej właściwo-
ściach. Pojawienie się tej nowej techniki gotowania niesie za sobą wiele pytań dotyczących 
aspektów związanych z żywieniem, technologią, toksycznością, ekonomią, polityką i sztuką 
kulinarną. Są one podyktowane ochroną tradycyjnej żywności i obawą przed nową żywno-
ścią, tzw. neofobią żywieniową. This podkreśla aspekt żywieniowy nowych dań. Według niego 
dania tej kuchni mogą mieć walory zdrowotne, gdyż używane będą w niej tylko pożądane 
składniki. Jest przekonany, że można wytworzyć w tej technice dania/posiłki o obniżonej 
kaloryczności czy wzbogacone składnikami mineralnymi oraz witaminami10.

Tworzenie dania kuchni note by note powinno obejmować następujące elementy: 
zaprojektowanie kształtu części składowych dania, konsystencji, smaku, zapachu, barwy, 
stymulacji nerwu trójdzielnego, temperatury obróbki, aspektów żywieniowych11.

Nowe dania to również trudności technologiczne. Projektowanie, oprócz potrzeb żywie-
niowych, powinno stymulować receptory sensoryczne. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ 
trudno nadać odpowiednią barwę daniom złożonym z wielu związków. Należy odpowiedzieć 
na pytania, w jakich ilościach dodać barwniki, jak będą one reagować z innymi składni-
kami itp. Podobnie jest z zapachem, za który odpowiada kompozycja wielu związków 
zapachowych. W percepcji smaku biorą udział receptory smakowe, w wielu przypadkach 
nieznane12. Obecnie w gastronomii wykorzystuje się czyste związki chemiczne: wodę, 
chlorek sodu, sacharozę i żelatynę. Związki te powstają przez zastosowanie różnych pro-
cesów technologicznych: ekstrakcji, oczyszczania i ich modyfikacji, odwróconej osmozy, 
próżniowej destylacji. W oparciu o te same metody można by otrzymać związki, takie jak: 
sacharydy, aminokwasy i glicerydy, czyste frakcje tkanek roślinnych i zwierzęcych. Część 
z nich jest już obecnie produkowana przez przemysł związany z dodatkami do żywności.

Istotne jest, aby uwzględnić aspekt toksykologiczny dodawanych składników. Niezbęd-
ne są więc badania nad wpływem małych dawek określonych związków konsumowanych 
przez dłuższy czas. Z kolei twórcy kuchni note by note uważają, że nowe dania mogą 
zminimalizować toksyczność żywności przez ograniczenie w żywności związków, takich 
jak: benzo(a)piren, mirycystyna, estragol, glikoalkaloidy (pochodzące z ziemniaków i po-
midorów), niektóre glukozynolany z kapusty oraz fenole pozyskiwane z tkanek roślinnych. 
Rozwój tej metody wymaga jednak nowych regulacji prawnych.

9 H. This, Molecular Gastronomy Is a Scientific Activity, [w:] The Kitchen as Laboratory. Reflections on the 
Science of Food and Cooking, red. C. Vega, J. Ubbink, E. Linden, Columbia University Press, New York 2012, 
s. 242–253.
10 H. This, Note by Note Cooking. The Future of Food, Columbia University Press, New York 2014, s. 5–8, 19–40, 
54–55, 114–151, 159–181, 190–193, 198–199; A. Gales, op. cit.; S. Everts, Note-By-Note Cuisine, „Chemical & 
Engineering News” 2012, nr 90 (46), s. 33; S. Ashley, op. cit.
11 P. Barham et al., op. cit.; H. This, Note by Note…, op. cit.
12 H. This, Note by Note…, op. cit.
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Konieczne jest też uwzględnienie aspektów ekonomicznych (kosztów wyposażenia, 
energii elektrycznej) wytwarzania dań tej kuchni. Ważne jest także prawidłowe zrozumienie 
jej założeń, gdyż niektórzy są przekonani, że to konsumpcja „związków chemicznych”. 
Według Thisa rolnicy powinni zacząć przetwarzać produkty rolne bezpośrednio na frakcje 
roślinne, wykorzystywane w tej kuchni13.

Przygotowanie potrawy zgodnie z założeniami kuchni note by note musi być przemy-
ślane pod względem cech organoleptycznych (kształtu, konsystencji, smaku, zapachu itd.), 
aby kreować różne przeżycia podczas konsumpcji. Ważna jest znajomość interakcji między 
składnikami, ich współdziałania, postrzegania poszczególnych smaków w połączeniach, 
ich wpływu na ogólną percepcję dania. Kucharz note by note musi także zaznajomić się 
ze zjawiskiem czasu trwania wrażeń sensorycznych, które zależy od składu potrawy, tj. 
rodzaju użytych składników, obecności substancji tłuszczowych, rodzaju struktury koloidal-
nej (piana, emulsja, żel, zawiesina itp.). Przykładowo, substancje tłuszczowe wydłużają 
czas percepcji związków zapachowych i smakowych, modyfikując aromat i smakowitość 
produktu14.

Istotne jest także nazewnictwo potraw. Potrawy mogłyby przyjmować kolejne numery 
będące kontynuacją nazwy pierwszego dania (note by note nr 1), lecz brzmiałoby to nie-
zbyt zachęcająco. Można nazywać je, nawiązując do ich strukturalnej charakterystyki (np. 
kruchy żel fenolowy) lub nadawać im nazwy postaci historycznych (np. fibrés á la Balzac). 
Kucharze pragnący podkreślić, iż nowy trend kulinarny jest kontynuacją tradycyjnej kuchni, 
mogliby nazywać swoje dania np. suflet z wszystkich triglicerydów i polifenoli syrah15.

Według Thisa kuchnia note by note jest koniecznością w obliczu zbliżającego się 
kryzysu energetycznego i wodnego, spowodowanego przeludnieniem ziemi i rosnącymi 
cenami mediów. Budzi ona jednak wiele kontrowersji. Ma zarówno swoich entuzjastów, 
jak i przeciwników. Znajduje się w początkowej fazie rozwoju, według Thisa potrzeba co 
najmniej 10 lat, zanim zostanie zaaprobowana16.

Foodpairing

Foodpairing to sposób łączenia nietypowych składników, pozornie do siebie niepasują-
cych. Ten nowy rodzaj sztuki kulinarnej powstał w latach 90. ubiegłego wieku i bazuje na 
spostrzeżeniu, że składniki potraw komponują się pod kątem smakowitości, jeśli w swoim 
składzie zawierają taki sam, zbliżony pod względem chemicznym składnik odpowiedzialny 
za smak i zapach. Do określenia tego składnika wykorzystuje się nowoczesne techni-
ki analityczne identyfikacji związków. Są to: wysokosprawna chromatografia cieczowa 

13 H. This, Celebrate Chemistry…, op. cit.; H. This, Molecular Gastronomy Is a Scientific Discipline, op. cit.; 
H. This, Note by Note..., op. cit.; H. This, Molecular Gastronomy Is a Scientific Activity, op. cit.; H. This, Which 
Knowledge Is Needed for Note by Note Cuisine?, INRA, Francja 2015, materiały korespondencyjne A. Głuchow-
skiego z Hervèm Thisem.
14 E. Kostyra, Interakcje substancji smakowych i zapachowych ze składnikami żywności – aspekty fizykoche-
miczne, „Żywność” 2004, nr 4 (41), s. 40–41; H. This, Molecular Gastronomy Is a Scientific Activity, op. cit.
15 H. This, Molecular Gastronomy Is a Scientific Activity, op. cit.
16 H. This, Note by Note..., op. cit.
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(HPLC), chromatografia gazowa, olfaktometria (określa składniki mieszaniny związków 
zapachowych istotne w tworzeniu aromatu).

W generowaniu smakowitości zapach ma większy udział (80%) niż smak (20%). Wy-
nika to z faktu obecności w nabłonku węchowym od 5 do 10 mln komórek receptorowych 
zawierających około tysiąca receptorów zapachu, podczas gdy na języku jest około 9 tys. 
kubków smakowych, odpowiadających za wykrywanie smaku. Oprócz 4 podstawowych 
smaków można wyróżnić smak: umami, metaliczny (wynikający z obecności żelaza dwu-
wartościowego), cierpki (opisywany jako pozorne wysuszenie tkanki nabłonkowej w jamie 
ustnej, a powodowane przez garbniki, np. taninę w herbacie lub niedojrzałych owocach), 
alkaliczny, tłuszczowy, ostry, piekący i inne17. O synergii smaku i zapachu może świadczyć 
wzrost słodyczy pomidorów dzięki dodatkowi geranialu, substancji o zapachu przypomi-
nającym cytrynę18.

Za twórcę foodpairingu uważany jest Heston Blumenthal, brytyjski szef kuchni. Eks-
perymentując z łączeniem produktów o różnych smakach, odkrył, że oprószenie białej 
czekolady solą podnosi jej smakowitość, a biała czekolada z kawiorem tworzą idealną 
kompozycję smakową. Z pomocą chemika aromatów François Benzi wykazał, że kawior 
i biała czekolada charakteryzują się dużą zawartością trimetyloamin decydujących o ich 
zapachu. Benzi wcześniej zauważył, że zapachy jaśminu i świńskiej wątroby tworzone są 
przez ten sam związek chemiczny, tj. indol, i uznał, że składniki te powinny dobrze kom-
ponować się w potrawach, ale to dopiero Blumenthal wprowadził te zasady do zakładów 
gastronomicznych.

Zaczęto poszukiwać żywności o zbliżonych związkach aromatycznych. Wśród niej 
znalazły się np. mięso i karmel, czosnek z kawą i czekoladą, ostrygi i kiwi, jabłka i lawenda, 
cebula z cynamonem, oliwkami i karmelem, pomidory i truskawki oraz wiele innych (tab. 3).

Tę wiedzę wykorzystano do substytucji przypraw bez zmiany walorów sensorycznych 
potraw. Na przykład bazylię zawierającą linalol, estragon i eugenol, zastąpiono miesza-
niną kolendry (linalool), kopru włoskiego, anyżu (estragon) oraz goździków (eugenol)19. 
Niektóre nietypowe połączenia smaków powstałe dzięki idei foodpairingu są już znane 
smakoszom, np. zioła i przyprawy uwydatniające smak wielu produktów.

Tabela 3. Przykłady zestawień w koncepcji foodpairingu

Składnik Połączenia

truskawka czekolada, ser parmezan, cytrusy, bazylia, pieprz, 
groszek, kolendra, liście selera

banan pietruszka

mandarynki tymianek

kalafior ciemna czekolada, kakao

17 J. Korczak, op. cit.
18 D. Stasiak, Foodpairing, [w:] Technologia gastronomiczna, op. cit., s. 559–562.
19 J. Korczak, op. cit.
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biała czekolada kawior, ostra papryka, owoce cytrusowe, przypra-
wy korzenne

ciemna czekolada kawa, chili, mięso

ser feta imbir

kawa czosnek i/lub szczypta soli

Źródło: opracowanie na podstawie: D. Stasiak, op. cit.

Według koncepcji foodpairingu o smakowitości decydują połączenia powstające na 
zasadzie podobieństwa lub na zasadzie przeciwieństwa. Hipoteza ta mówi o tym, że 
składniki potrawy posiadające wspólne związki aromatyczne są bardziej smaczne niż te, 
które ich nie mają20. Opracowanie dań zgodnie z tą ideą zaczyna się od analizy smaków 
i aromatów produktów. Celem jest łączenie różnych produktów, które mają te same główne 
składniki smakowe i zapachowe. Porównanie poszczególnych składników prowadzi do 
tworzenia nowych zestawień21.

Identyfikacja najważniejszych substancji zapachowych składników potrawy jest nie-
zbędna do porównań i komponowania profilu smakowego wyrobu, np. (Z)-3-hexenal 
obecny jest w truskawkach i kolendrze. Nie wyjaśniono jednak, dlaczego niemal identycz-
ne cząsteczki chemiczne pachną różnie, a molekuły różniące się kształtem i wielkością 
pachną identycznie. Różnorodność zapachów, podobieństwo wywoływanych wrażeń 
przez związki o różnej budowie chemicznej i zarazem odmienne wrażenia zapachowe 
wywoływane przez cząsteczki związków o niemal identycznej budowie utrudniają klasy-
fikację zapachów. Zmysł węchu różnicuje też żywność ze względu na nutę zapachową 
(tzw. bukiet). Zapach z kolei jest połączony ze smakowitością potraw i wpływa na ogól-
ną ocenę jakości żywności. Ocena determinowana jest także przez inne wrażenia, np. 
czuciowe powstające w jamie ustnej, wzrokowe, słuchowe, związane ze sposobem jej 
podania, w tym nastrojem przy konsumpcji, ilością jedzenia i tempem spożywania22. To 
budzi wątpliwości, czy koncepcja foodpairingu ma sens.

Potencjał tej hipotezy wykorzystała firma konsultingowa branży gastronomicznej (Sense 
for Taste), tworzone są specjalistyczne programy komputerowe i płatne strony internetowe 
(np. www.foodpairing.com), które umożliwiają wstępną ocenę jakościową i wizualizację 
połączeń smakowych w projektowanych potrawach. Składniki podzielono na kategorie 
produktów: produkty mleczne, mięsne, ryby, owoce, warzywa, zioła, przyprawy i kwiaty, 
napoje, ciasta, czekolady. Opracowano specjalny algorytm pozwalający określić kompaty-
bilność powstałych połączeń produktów. Dane przekształcane są w graficzną wizualizację 
nazwaną foodpairing tress. Tworzone grafy obrazują podobieństwa smakowe oraz sto-
pień dopasowania składników (świadczy o tym odległość między nimi na grafie). Wśród 
połączeń są: ukwiał z mózgiem królika lub consommé z szynki serwowane z kawiorem 

20 Y.-Y. Ahn et al., Flavor Network and the Principles of Food Pairing, „Scientific Reports” 2011, nr 1 (196), s. 1–21.
21 D. Stasiak, op. cit.
22 Ibidem.
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z melona. Prócz inspirowania innowacyjnych potraw grafy objaśniają znane połączenia, 
takie jak: ryba z cytryną, ryż z mięsem czy koktajl alkoholowy Krwawa Mary23.

Koncepcja foodpairingu jest krytykowana za słabe podstawy naukowe. Problemem 
jest brak lub wykorzystywanie niekompletnych, niestandardowych danych pochodzących 
z różnych baz, a także liczność interakcji smakowo-zapachowych. Kulturowe różnice kuli-
narne między kuchnią zachodnioeuropejską, amerykańską i wschodnioazjatycką utrudniają 
projektowanie potraw. Zwłaszcza że we wszystkich tych kulturach są inne zasady łącze-
nia. W północnej Ameryce i zachodniej Europie składniki potraw mają podobne związki 
aromatyczne, we wschodniej Azji już nie. Niektórzy naukowcy twierdzą, że połączenia 
według koncepcji foodpairingu zamiast dawać przyjemność, dają jedynie odczucie no-
wości, a koncepcja łączenia smaków nie ma sensu. Przykładem jest pomidor, o którego 
smakowitości decyduje wiele różnych związków, z których większość znajduje się w nim 
w bardzo małych ilościach24.

Podsumowanie

Gastronomia jest działalnością produkcyjno-usługowo-handlową, której rola w ży-
wieniu ludności w ostatnich kilkudziesięciu latach znacząco wzrosła. Coraz większego 
znaczenia nabierają funkcje dodatkowe gastronomii (np. świadczenie usług rozrywkowych, 
katering i dostawa zamówień). Trendy w gastronomii, będące kierunkami jej rozwoju, są 
odpowiedzią rynku na pojawiające się potrzeby konsumentów. Tendencje w branży usług 
gastronomicznych dotyczą każdej sfery prowadzonej działalności i łączą szereg rozwią-
zań z różnych dziedzin nauki (zarządzanie i marketing, ekonomia, informatyka, nauki 
żywieniowe). Pojawiające się nurty rozwoju gastronomii można by przydzielić do dwóch 
sfer, określanych jako przyszłość i przeszłość. „Przyszłość” to trendy, które odnoszą się 
do najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, natomiast 
„przeszłość” to tendencje dążące do kultywowania tradycji i kultury danego kraju przez 
kuchnię.

Współczesny konsument na rynku usług gastronomicznych dokonuje skrajnych wybo-
rów. Z jednej strony poszukuje żywności prozdrowotnej (slow food, kuchnie narodowe), 
z drugiej zaś ulega modzie i dąży do wygody w organizowaniu wyżywienia (lokale typu 
fast food, on the go – w biegu), a także poszukuje nowych doznań i przeżyć zmysłowych 
(kuchnia molekularna, note by note, foodpairing). Konsument, mając dostęp do wirtualnych 
mediów, łatwo pozyskuje informacje na temat nowych produktów i usług. 

23 T.L. Cunningham, Eating Soil and Air. The Culinary Avant-garde at the Turn of the 21st Century, ProQuest 
Dissertations Publishing, UMI Number 3288797, State University of New York at Binghamton 2007; Y.-Y. Ahn 
et al., op. cit.; C. Drahl, Molecular Gastronomy Cooks Up Strange Plate-Fellows, „Chemical & Engineering News” 
2012, nr 90 (25), s. 37–40.
24 C. Drahl, Molecular Gastronomy Cooks Up Strange Plate-Fellows, „Chemical & Engineering News” 2012, 
nr 90 (25), s. 37–40.
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Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowych trendów technologicznych w zakładach ga-
stronomicznych na świecie. Współczesna gastronomia wyróżnia się bowiem wieloma innowacjami 
w zakresie stosowanych technologii. Wśród takich innowacji wyróżnić można: kuchnię moleku-
larną, note by note czy foodpairing. Przy zastosowaniu tych technologii tworzy się niespotykane 
dotychczas dania i napoje. Mają one zarówno zwolenników, jak i przeciwników, niemniej jednak 
zwykle budzą zainteresowanie konsumentów.

Słowa kluczowe: gastronomia, kuchnia molekularna, note by note, foodparing

Abstract

The aim of this paper is to present a new technological trends in the catering establishments on 
the world. Modern gastronomy stands out by for many innovations in the field of applied technol-
ogy. Among such innovations it can be distinguished: molecular cuisine, Note by Note cuisine, 
as well as Foodpairing. Using these technologies unusual food and beverages are created. 
This trends have both supporters and opponents, but usually arouse the interest of consumers.
Keywords: food service, molecular cuisine, note by note, foodparing
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publikacji z zakresu gastronomii, w tym 130 publikacji naukowych, autorka bądź współautorka 
8 podręczników i 132 publikacji popularnonaukowych.

Artur Głuchowski, Ewa Czarniecka-Skubina206
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TURYSTYKA PIWNA W POLSCE – AKTUALNE UWARUNKOWANIA 
ROZWOJU ORAZ SYLWETKA I ZAINTERESOWANIA 
BIROTURYSTY

BEER TOURISM IN POLAND – PRESENT-CONDITIONTIONS OF 
DEVELOPMENT AND BEER TOURIST MOTIVATION

Wprowadzenie

Kiedy obserwujemy dynamiczny rozwój zainteresowania piwem rzemieślniczym wśród 
Polaków, nazywany w mediach swoistą „rewolucją piwną”, powinniśmy zwrócić uwagę, 
że osoby te poszukują wysokiej jakości niepowtarzalnego smaku produktu wytwarzanego 
w sposób tradycyjny i w ilościach „nieprzemysłowych”. Rewolucja ta jest odejściem od 
produkcji takiego samego jasnego piwa dla zunifikowanego odbiorcy i skupieniem się 
na piwach produkowanych przez rozwijające się małe browary rzemieślnicze, domowe 
i kontraktowe1.

Jak wynika z informacji zamieszczonej w witrynie portalspożywczy.pl, piwo dla więk-
szości konsumentów w Polsce dotychczas dzieliło się na jasne lub ciemne, ewentualnie 
na mocne lub słabe. Wiedza dotycząca różnorodnych rodzajów piwa, różnic smakowych 
i zapachowych czy znajomości zasad jego serwowania znana była jedynie wąskiej grupie 
entuzjastów. Teraz klienci coraz częściej piją nie tylko lagery, lecz także portery, ale, pale 
ale, koźlaki, marcowe, stouty lub radlery2. Sytuacja ta powoduje, że szczególnie żywiołowo 
rozwijają się festiwale i atrakcje piwne, których popularność wzrasta z roku na rok. Fakt 
ten ma wpływ na rozwój turystyki piwnej w naszym kraju, co potwierdzają m.in. K. Du-
da-Gromada w interpretacji zagadnień muzeum piwowarstwa3 i charakterystyce „nowej” 
formy turystyki kulinarnej4 oraz P. Charzyński i in. w opisie stanu i perspektyw rozwoju 

1 K. Duda-Gromada, Biroturystyka – „nowa” forma turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] Kultura i turystyka. Wokół 
wspólnego stołu, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 
Łódź 2015, s. 203.
2 http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/rosnie-zainteresowanie-piwami-amp-8222-specj
alnymi-quot-duze-miasta-wyznaczaja-trend,100793.html [13.01.2016].
3 K. Duda-Gromada, Muzeum multimedialne jako miejsce spotkań – wybrane aspekty (na przykładzie muzeów 
piwowarstwa), [w:] Kultura i turystyka – miejsca spotkań, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Regionalna 
Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2013, s. 178.
4 K. Duda-Gromada, Biroturystyka w Polsce – charakterystyka zjawiska, „Prace i Studia Geograficzne” 2013, 
nr 52, s. 63–84.
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biroturystyki w województwie śląskim5. Wiąże się to także z długimi tradycjami piwowar-
skim oraz doskonałą jakością wyrobów, które zdaniem J. Kosmaczewskiej umożliwiają 
przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej lub poszerzenie już istniejącej6.

Celem artykułu jest dokonanie w miarę kompleksowej charakterystyki uwarunkowań 
rozwoju turystyki piwnej w Polsce wraz z charakterystyką motywów i preferencji biroturystów 
uczestniczących w wybranych wydarzeniach w 2014 i 2015 r. Tekst ma charakter przeglą-
dowy, co dotyczy również zestawienia dotychczasowych badań w zakresie turystyki piwnej.

Uwarunkowania rozwoju turystyki piwnej

Turystyka piwna lub biroturystyka (ang. beer tourism) stanowią formę turystyki kulinarnej 
(ang. culinary tourism, food tourism), której pojęcie zostało wprowadzone przez L. Long 
w 2004 r., a którą A. Kowalczyk charakteryzuje jako jeden ze sposobów poznawania i do-
świadczania innych kultur7. Zbliżone do tego pojęcia „turystyka smakowania” (ang. tasting 
tourism) i „turystyka napojów” (ang. beverage tourism, drink tourism) cieszą się coraz 
większą popularnością na świecie, co potwierdzają m.in. R. Plummer i in., charakteryzu-
jąc turystykę piwną w Kanadzie8, oraz J.F. Kraftchick i in., opisując motywy biroturystów9. 
W ramach turystyki napojów intensywnie rozwija się enoturystyka scharakteryzowana przez 
A. Kowalczyka10, będąca szansą rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich11 
oraz destynacją np. w Nowej Zelandii12. Ponadto coraz popularniejsze stają się podróże 
w celu smakowania whisky w Szkocji13, herbaty na Sri Lance14 oraz cydru w Polsce15.

Intensywny rozwój podróży piwnych związany jest ze wzrastającą liczbą marek piw 
produkowanych w sposób „nieprzemysłowy” i festiwali oraz atrakcji piwnych. Potwier-
dzeniem tego są coraz liczniejsze prace opisujące zjawisko biroturystyki16 oraz motywy 

5 P. Charzyński, Z. Podgórski, M. Jasińska, Stan i perspektywy rozwoju biroturystyki w województwie śląskim, 
[w:] Kultura i turystyka – miejsca spotkań, op. cit., s. 217–234.
6 J. Kosmaczewska, Turystyka piwna jako nowy przejaw aktywności turystycznej w Polsce, [w:] Współczes-
ne tendencje w rekreacji i turystyce, red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, WSHiG, Poznań 2008, 
s. 349–356.
7 A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm” 2005, nr 15, z. 1–2, s. 163–186.
8 R. Plummer et al., Beer Tourism in Canada along the Waterloo–Wellington Ale Trail, „Tourism Management” 
2005, nr 26 (3), s. 447–458.
9 J.F. Kraftchick et al., Understanding Beer Tourist Motivation, „Tourism Management Perspectives” 2014, vol. 12, 
s. 41–47.
10 A. Kowalczyk, Kulturowe aspekty turystyki zrównoważonej, [w:] Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, 
PWN, Warszawa 2010, s. 162–248.
11 A. Mazurkiewicz-Pizło, Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich, 
Wyd. Dom Organizatora, Toruń–Warszawa 2013, s. 1–274.
12 H. Johnson, Wine Tourism in New Zealand – National Survey of Wineries, University of Otago, Otago 1998, 
s. 1–236 [tekst nieopublikowany].
13 K. Spracklen, Dreaming of Drams. Authenticity in Scottish Whisky Tourism as an Expression of Unresolved 
Habermasian Rationalities, „Leisure Studies” 2011, nr 30, s. 99–116.
14 L. Jolliffe, M.S.M. Aslam, Tea Heritage Tourism. Evidence from Sri Lanka, „Journal of Heritage Tourism” 2009, 
nr 4 (4), s. 331–344.
15 J. Socała, Cydrowe smakowanie, http://www.slowpoland.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=249:cy-
drowe-smakowanie&Itemid=36 [2.02.2016].
16 J. Kosmaczewska, op. cit., s. 349–356; A. Caffyn, Beer and Tourism. A Relationship Worth Fostering, http://
www.insights.org.uk/articleitem.aspx?title=Beer%20and%20Tourism:%20A%20Relationship%20Worth%20Fo-
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jej uczestników17. Ponadto wielu autorów zwraca uwagę na istotność regionalnych bro-
warów w tworzeniu oferty dla biroturystów, np. w Alabamie18, w Polsce19 oraz na Dolnym 
Śląsku, w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej20. Poza naszym krajem turystyka piwna 
rozwija się bardzo intensywnie w Republice Czeskiej – z uwagi na mnogość regionalnych 
browarów, w Niemczech – ze względu na najpopularniejszy na świecie Oktoberfest21 – 
oraz w Wielkiej Brytanii22, Stanach Zjednoczonych23, Kanadzie24, na Słowacji25, a także 
w Brazylii26 i Republice Południowej Afryki27. 

Całość uwarunkowań rozwoju turystyki piwnej w Polsce można podzielić na trzy grupy28, 
a jednocześnie omówić szerokie tło uzasadniające ten zauważalny trend. Pierwszą grupę 
stanowią czynniki naturalne związane z występującymi w całej Polsce sprzyjającymi upra-
wie chmielu warunkami klimatyczno-glebowymi, której to historia sięga IX w.29 Największe 
skupiska uprawy chmielu wykształciły się w pasie nadwiślańskim regionu lubelskiego oraz 
w okolicach Nowego Tomyśla w Wielkopolsce i Nysy na Opolszczyźnie30.

stering [1.11.2016]; A.D. Alonso, Opportunities and Challenges in the Development of Micro-brewing and Beer 
Tourism. A Preliminary Study from Alabama, „Tourism Planning and Development” 2011, nr 8 (4), s. 415–431; 
Z. Bujdosó, C. Szücs, Beer Tourism from Theory to Practice, „Academica Turistica” 2012, nr 5 (1), s. 103–111; 
Z. Bujdosó, C. Szücs, A New Way of Gastronomic Tourism. Beer Tourism, „Acta Turistica Nova” 2012, nr 6 (1), 
s. 5–20; R. Nadulski, M. Panasiewicz, K. Zawiślak, Uwarunkowania rozwoju turystyki piwnej w Polsce, [w:] Trendy 
żywieniowe w turystyce, Tradycje i dziedzictwo kulinarne, red. H. Makała, WSTiJO, Warszawa 2016, s. 121–143.
17 M. Rogowski, M. Kuc, M. Kuc, Możliwości rozwoju turystyki piwnej w oparciu o małe browary w Polsce, [w:] 
Społeczno-kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mu-
cha-Szajek, WSHiG, Poznań 2012, s. 217–228; J.L. Francioni, Beer Tourism. A Visitor and Motivational Profile 
for North Carolina Craft Breweries, University of North Carolina, Greensboro 2012, s. 1–102; J.F. Kraftchick et al., 
op. cit., s. 41–47.
18 A.D. Alonso, op. cit., s. 415–431.
19 M. Rogowski, M. Kuc, M. Kuc, op. cit., s. 217–228; J. Grochowicz, K. Kozłowska, K. Zawiślak, Małe browary 
i ich znaczenie dla rozwoju turystyki kulinarnej, [w:] Żywność i żywienie w turystyce i rekreacji, red. E. Czarnec-
ka-Skubina, D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska, WSHGiT, Warszawa 2012, s. 48–57.
20 M. Rogowski, M. Kuc, Możliwości rozwoju turystyki piwnej w oparciu o browary regionalne Wielkopolski, Dolnego 
Śląska i Ziemi Lubuskiej, [w:] Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, seria Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 3, 
red. R. Waluś, J. Wojciechowska, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 199–216.
21 G. Zong, X.-D. Zhao, Comparison between the Munich Oktoberfest and the Qingdao International Beer Festival, 
„Tourism Tribune” 2013, nr 28 (5), s. 72–79.
22 J.G.A. Niester, Beer Tourism and Regional Identity. Relationships between Beer and Tourism in Yorkshire, 
England, Masters of Applied Environmental Sciences Thesis, University of Waterloo, Canada 2008, s. 1–171.
23 A. Murray, C. Kline, Rural Tourism and the Craft Beer Experience. Factors Influencing Brand Loyalty in Rural 
North Carolina, USA, „Journal of Sustainable Tourism” 2015, nr 23 (8), s. 1–19; S.L. Slocum, Understanding 
Tourism Support for a Craft Beer Trail. The Case of Loudoun County, Virginia, http://www.tandfonline.com/doi/fu
ll/10.1080/21568316.2015.1104381 [15.01.2016].
24 R. Plummer et al., op. cit., s. 447–458.
25 J. Jablonská, T. Pôbiš, G.M. Timčák, Beer Tourism in Slovakia, Geotour and Irse 2013. Conference Proceedings 
25–27 September. Strategies of Building Geotourist and Geoheritage Attractions, KGHM Cuprum Ltd Research and 
Development Centre, Technical University of Kosice, University of Miskolc, Wrocław–Złoty Stok 2013, s. 67–74.
26 C. Bizinelli et al., Beer Tourism Experiences in Curitiba, PR, „Rosa dos Ventos” 2013, nr 5 (2), s. 349–375.
27 C.M. Rogerson, Developing Beer Tourism in South Africa. International Perspectives, http://www.ajhtl.com/
uploads/7/1/6/3/7163688/article_14_vol_4_1.pdf [27.01.2016].
28 K. Duda-Gromada, Biroturystyka w Polsce…, op. cit., s. 63–84.
29 A. Ożarowski et al., Leksykon roślin leczniczych, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa 1990, s. 1–422.
30 J. Dwornikiewicz, Rejonizacja uprawy chmielu. Historia i teraźniejszość w Polsce, http://sybilla.iung.pulawy.
pl/Aktualnosci/pdfy/Rejonizacja_uprawy_chmielu.pdf [29.01.2016]. 
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Rycina 1. Rejonizacja uprawy chmielu
Źródło: http://sybilla.iung.pulawy.pl/Aktualnosci/pdfy/rejony_upr_chm07-2.jpg [12.01.2016 r.].

W nawiązaniu do lokalizacji i tradycji największych upraw chmielu w Polsce w 2014 r. 
chmiel krasnostawski został wpisany na ministerialną listę produktów tradycyjnych wo-
jewództwa lubelskiego, a organizowane od 1971 r. „Chmielaki Krasnostawskie” stały się 
najstarszym polskim festiwalem piwnym, którego 45 edycja odbyła się w 2015 r. W związ-
ku z powyższym, jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska jest obecnie 
czwartym pod względem wielkości po Niemczech, Czechach i Słowenii producentem 
chmielu w Unii Europejskiej oraz szóstym na świecie.

Druga i trzecia grupa czynników mają charakter antropogeniczny, wśród nich należy 
wyróżnić czynniki historyczne oraz współczesne, mające charakter społeczny. Historyczne 
czynniki zostały wstępnie opisane w osobnych opracowaniach w odniesieniu do Polski31 
oraz Wielkopolski, Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej32. Natomiast poniższy, bardziej 
kompleksowy opis tych uwarunkowań wskazuje na szereg sprzyjających determinant 
pośrednich. Bogata historia ziem polskich i wzajemne przenikanie się wpływów z są-
siednimi narodami, gdzie piwo stanowiło ważny element o charakterze konsumpcyjnym 
i społecznym, doprowadziły na przestrzeni wieków do zakorzenienia wśród Polaków kultury 
picia piwa. Długa tradycja jego warzenia w Polsce posiada przeszło 800-letnią ciągłość 
historyczną, a jej początki sięgają okresu nadawania praw miejskich najstarszym miastom 

31 M. Rogowski, M. Kuc, M. Kuc, op. cit. s. 217–228.
32 M. Rogowski, M. Kuc, op. cit., s. 199–216.
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na ziemiach polskich w XIII w. Co prawda, wg E. Poskiera już Thietmar z Merseburga 
w swojej kronice wspomina o zamiłowaniu króla Bolesława Chrobrego do piwa oraz 
o istnieniu browaru książęcego, jednakże jego dokładna lokalizacja jest nieznana. Piwo 
było ulubionym napojem polskich królów, zachwycali się nim również książę Leszek Biały, 
król Władysław Jagiełło czy legendarny smakosz tego trunku król Jan III Sobieski, który, 
jak wiadomo, po wypiciu tyskiego piwa takiego dostał animuszu, że na proch srogiego 
Turczyna pod Wiedniem rozniósł33.

Najstarszym udokumentowanym na ziemiach polskich jest browar w Lwówku Śląskim. 
W 1209 r. książę wrocławski Henryk I Brodaty nadał tutejszej intensywnie rozwijającej się 
osadzie przywilej warzenia piwa34, co wiązało się z budową zamku książęcego i wielką 
akcją kolonizacyjną Śląska35. Lwówek Śląski był wówczas już dużą osadą targową zloka-
lizowaną na szlaku handlowym Via Regia, gdzie tamtejsi górnicy na terenie dzisiejszego 
miasta (dawnej wsi Płakowice) od XI w. pozyskiwali złoto. Można sądzić, że to właśnie 
charakter ówczesnego, prężnie rozwijającego się ośrodka handlowo-górniczego położo-
nego na ważnym szlaku handlowym spowodował nadanie przywileju warzenia piwa przed 
nadaniem praw miejskich w 1217 r. Fakt ten sprawił, że Lwówek Śląski rozwijał się coraz 
szybciej, stając się w owych czasach jednym z największych miast Śląska. 

Na tle powyższych wydarzeń w kolejnych latach notowano wiele zatargów z istniejący-
mi w regionie browarami szlacheckimi z innych miast. Przykładem jest m.in. Świdnica, której 
w 1278 r. książę wrocławski Henryk IV Probus nadał prawo regulujące sprzedaż produkowa-
nego tam piwa. Miasto bardzo szybko rozwinęło się jako znaczący ośrodek browarnictwa, 
a tutejsze piwo świdnickie produkowane z jęczmienia było sprzedawane do wielu miast 
europejskich, deponowane w ratuszowych piwnicach zwanych piwnicami świdnickimi36. 

Kolejne wzmianki pochodzą z 1293 r. i związane są z piwowarstwem raciborskim. 
Wskazują one, że dzięki lokacji miasta mieszczanie posiadali przywilej warzenia piwa. 
Podobnie było w Gdańsku, który jako miasto zaczął się kształtować w XIII w. na wzór 
Lubeki, gdzie wśród wielu wyspecjalizowanych wytwórców i rzemieślników pojawili się 
także mieszczanie zawodowo zajmujący się piwowarstwem. Od XIV w. nastąpił żywiołowy 
rozwój browarnictwa na ziemiach polskich, czego przykładem są coraz liczniejsze wzmianki 
o produkcji piwa na Pomorzu, Mazowszu, w Wielkopolsce oraz Małopolsce.

Następne wieki przyniosły żywiołowy rozwój piwowarstwa, które chroniono stosownym 
prawem, czego przykładem był m.in. dekret Firleja z XVI w. zabraniający warzenia piwa 
z jęczmienia, a nakazujący stosowanie wyłącznie pszenicy. Tradycje piwne zostały również 
utwierdzone poprzez silne kontakty handlowe z Czechami, Niemcami czy Austriakami. 

33 E. Poskier, Polska historia piwem pisana, http://www.nsik.com.pl/archiwum/65/a20.html [15.12.2015].
34 J. Czerwiński, Dolny Śląsk. Przewodnik, Wyd. Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2009, s. 1–576.
35 A. Galas, A. Galas, Dzieje Śląska w datach, Cadus, Wrocław 2004, s. 1–239.
36 Miejsca te istniały m.in. w Nysie, Brzegu, Oleśnicy, Środzie Śląskiej, ich występowanie nie ograniczało się 
tylko do miejscowości śląskich czy polskich. Trunki eksportowano także do Torunia, do Kijowa przez Kraków 
i Sandomierz, do Pizy i Rzymu przez Pragę czy do Heidelbergu. Ludność miast niemieckich, czeskich, węgierskich 
i morawskich również ceniła sobie smak świdnickiego piwa. Vide http://skarbykultury.pl/historia-kultura-sztuka/rel
igia-i-tradycje/2134-historia-swidnickiego-piwowarstwa [8.01.2016].
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W wyniku tego wiele współczesnych potraw śląskich i wielkopolskich posiada rodowód 
niemiecki lub czeski, a niejednokrotnie najbardziej pasuje do nich piwo37. 

Dzięki tak bogatej i długiej tradycji piwowarstwa na ziemiach polskich można wskazać 
w ówczesnym społeczeństwie zwyczaj spożywania piwa nie tylko podczas posiłków, lecz 
także przede wszystkim podczas najróżniejszych spotkań towarzyskich. Można stwierdzić, 
że picie piwa posiada znacznie szerszy, społeczny kontekst38.

Trzecią grupę stanowią uwarunkowania współczesne, które można dodatkowo podzielić 
na rynkowe oraz społeczne. Jak wskazują statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, 
w Polsce notuje się stały wzrost spożycia piwa, który w 2014 r. osiągnął wartość niemalże 
100 l tego trunku na osobę (ryc. 2). Ilość ta lokuje nasz kraj na czwartym miejscu na świecie 
pod względem spożycia piwa, zaraz po Republice Czeskiej, Niemczech i Austrii (ryc. 3).

Rycina 2. Spożycie piwa w litrach na osobę w Polsce
Źródło: http://blog.kopyra.com/index.php/2013/09/03/piwo-w-liczbach [3.11.2015].

Rycina 3. Spożycie piwa w litrach na osobę w Polsce w porównaniu z innymi państwami
Źródło: http://blog.kopyra.com/index.php/2013/09/03/piwo-w-liczbach [3.11.2015].

37 E. Poskier, op. cit.
38 Społeczny kontekst picia piwa, Projekt zrealizowany na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowar-
skiego przez SMG/KRC i Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych IFIS PAN, https://www.kpmg.com/PL/pl/
IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2014/Rynek-napojow-alkoholowych-w-Polsce-2014-czesc-I.
pdf [19.12.2015].
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Nawiązując do powyższych wykresów, należy wskazać stały wzrost spożycia piwa 
w Polsce, dzięki czemu nasz kraj obecnie plasuje się na czwartym miejscu w Europie 
oraz dziewiątym na świecie pod względem produkcji tego napoju (ryc. 4). 

Rycina 4. Państwa z największą ilością produkowanego piwa na świecie
Źródło: Raport Barth-Haas Group, http://www.barthhaasgroup.com/en/news-and-reports/the-barth-re-
port-hops [3.11.2015].

Należy zauważyć, iż obecnie obserwuje się intensywny rozwój regionalnych, domowych 
i kontraktowych browarów w Polsce, które wg M. Jakubiaka rokrocznie notują około 20% 
dynamikę wzrostu, a w 2013 r. wg raportu KPMG stanowiły 5% całego rynku piwa39. Fakt 
ten powoduje ciągły wzrost liczby marek piwnych. Jest to spowodowane poszukiwaniem 
przez naszych rodaków nowych smaków, na które odpowiadają browary produkujące 
piwo w sposób „nieprzemysłowy”40.

W związku z zauważalnym popytem bardzo intensywnie rozwija się rynek atrakcji 
piwnych podzielonych przez L. Jolliffe na 3 grupy (typowe atrakcje dla turystów, czyli 
muzea i wystawy piwne, puby, ogródki piwne, atrakcje o potencjale dla turystów, którymi 
są browary bez możliwości zwiedzania oraz specjalne festiwale i wydarzenia piwne41) lub 
K. Dudę-Gromadę na 2 kategorie (obiekty, wydarzenia) i 6 rodzajów42. Obecnie natomiast 
można wyróżnić 4 kategorie takich atrakcji:
 – obiekty, w tym browary i browary restauracyjne i hotelowe, usługi wellness i spa oraz 

piwiarnie;
 – wydarzenia, w tym festiwale piwne, festiwale kulinarne oraz kursy i warsztaty;
 – szlaki turystyczne, w tym szlaki piwne oraz szlaki kulinarne oferujące m.in. piwa;
 – rzeczy o charakterze pamiątek i atrybutów piwnych.

39 http://browary-jakubiak.pl/dla-mediow/media-o-nas/37-rynek-spozywczy-male-piwo.html [11.12.2015].
40 K. Duda-Gromada, Biroturystyka w Polsce…, op. cit., s. 63–84.
41 L. Jolliffe, The Lure of Tea. History, Traditions and Attractions, [w:] Food Tourism Around the World. Develop-
ment, Management and Markets, Butterworth Heinemann, Oxford 2003, s. 121–136
42 K. Duda-Gromada, Biroturystyka – „nowa” forma…, op. cit., s. 201–205.
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Najważniejszą kategorię atrakcji piwnych stanowi pierwsza grupa, którą można po-
dzielić na cztery rodzaje. Pierwszym rodzajem są browary (czynne, nieczynne lub nieist-
niejące) związane z produkcją piwa. W ramach tych obiektów można dodatkowo wyróż-
nić 3 podgrupy: browary koncernowe (Lech Browary Wielkopolski), browary regionalne 
(browar w Bojanowie wpisujący się w historię regionu, którego piwo produkowane jest 
w zabytkowym XIX-wiecznym budynku43) oraz browary rzemieślnicze (Szałpiw). Niestety, 
wiele prosperujących wcześniej browarów obecnie nie funkcjonuje lub nawet nie istnieje, 
mimo że niegdyś stanowiły ważny element dziedzictwa regionu, czego przykładem jest 
browar Hirscha w Ostrowie Wielkopolskim. Z tego względu budynek ten można zaliczyć do 
potencjalnych atrakcji o charakterze historycznym bądź sentymentalnym, funkcjonujących 
przeważnie w świadomości lokalnej społeczności. Jego możliwości dla rozwoju biroturystki 
przedstawiono w osobnym opracowaniu44. Potencjał tych obiektów wykorzystywany jest 
w innych atrakcjach niemających związku z tradycją piwowarstwa, czego przykładem może 
być browar restauracyjny Warzelnia Piwa nawiązujący do tradycji Browarów Bydgoskich 
Kujawiak, innym zaś centrum handlowe Stary Browar wybudowane w miejscu dawnego, 
nieistniejącego browaru Huggerów w Poznaniu. 

Drugim rodzajem obiektów są browary restauracyjne produkujące piwo i dystrybuujące 
je głównie na miejscu wraz z daniami oferowanymi z karty menu, jak w przypadku browa-
rów Spiż we Wrocławiu (pierwszy tego typu obiekt w Polsce) czy Brovaria w Poznaniu. 

Trzeci rodzaj tworzą obiekty noclegowe produkujące piwo oferowane w ramach usług 
gastronomicznych na miejscu. Dodatkowo w obiektach można skorzystać z usług wellness 
& spa w postaci łaźni, kąpieli i masaży piwnych. Przykładem jest hostel i browar Jedlinka 
czy Browar Czenstochovia. 

Czwartym rodzajem są wyspecjalizowane puby i kluby w dużych miastach oferujące 
piwa niekoncernowe w tym regionalne, kontraktowe, premiery piwne oraz piwa nagro-
dzone podczas konkursów piwowarskich. W takich miejscach organizowane są pokazy, 
warsztaty, prelekcje i spotkania z piwowarami. Przykładem takiego obiektu jest m.in. Ursa 
Maior Craft Beer Pub & Concept Store w Krakowie. 

Drugą kategorię atrakcji piwnych tworzą wydarzenia, które można podzielić na festiwale 
piwne, kulinarne oraz kursy i degustacje. Festiwale jako najistotniejsza grupa wydarzeń 
są najczęściej jedno- lub wielodniowym wydarzeniem o tematyce nawiązującej do piwo-
warstwa (historycznego lub/i współczesnego), a program obejmuje degustacje różnych 
rodzajów piwa, promocje, prelekcje, pokazy, spotkania z osobistościami oraz warsztaty. 
Zgodnie z informacjami zawartymi na specjalistycznych blogach piwnych (browar.biz, 
beerpubs.pl, dziennikpiwny.pl) rokrocznie wzrasta liczba festiwali piwnych organizowanych 
w naszym kraju (ryc. 5).

43 W. Mikołajczyk, Żądajcie piwa z Bojanowa! Jest ono dobre, pełne w smaku, a słynie z jednolitej zawsze do-
broci. Ponadwiekowa historia browaru w Bojanowie. Od Junkego do Jakubiaka, Szkice Bojanowskie, z. VI, Urząd 
Miasta i Gminy Bojanowo, Bojanowo 2013.
44 K. Cybulska, Turystyka przemysłowa w Ostrowie Wielkopolskim, Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016, s. 1–90 [maszynopis].
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Rycina 5. Liczba festiwali piwnych organizowanych w Polsce
Źródło: opracowanie własne w oparciu o browar.biz, beerpubs.pl, dziennikpiwny.pl [4.02.2016].

Rycina 6. Lokalizacja festiwali piwnych organizowanych w Polsce
Źródło: http://dziennikpiwny.blogspot.com [4.02.2016].
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Jeśli będziemy obserwować kolejne edycje festiwali, należy podkreślić ich stały rozwój 
nie tylko pod względem liczby wystawców oraz gości, lecz także merytorycznego programu 
przybliżającego szeroką wiedzę w zakresie piwowarstwa. Przykładem są Poznańskie Targi 
Piwne, których trzecia edycja miała miejsce w 2015 r. Jak podają organizatorzy, pod każ-
dym względem impreza ta była rekordowa, objęła 11 prelegentów, ponad 50 wystawców, 
ponad 250 piw lanych, 17 tys. gości. Podobne wnioski dotyczą innych tego typu imprez, 
co jednoznacznie wskazuje na intensywnie zwiększającą się liczbę osób podążających 
za ulubionymi smakami oraz poszukujących nowych doznań. Wraz ze wzrostem liczby 
festiwali piwnych, wzrasta liczba i popularność rankingów oraz konkursów piwowarów. 
Jest to szczególnie istotne dla piwowarów domowych i produkujących piwa w browarach 
regionalnych. Uczestnictwo w takich wydarzeniach umożliwia poznanie tendencji i nowości 
na rynku piwnym.

Drugą grupą wydarzeń są imprezy kulinarne, podczas których wśród produktów oferuje 
się piwo regionalne. Liczba tych wydarzeń w 2015 r. wyniosła 25045. Część z nich sięga 
korzeniami czasów PRL-u.46 Przykładem takiego wydarzenia jest Ogólnopolski Festiwal 
Dobrego Smaku w Poznaniu.

Kolejną grupą wydarzeń są warsztaty i kursy związane ze smakowaniem i rozpoznawa-
niem gatunków piwa a także poznawaniem nowych marek trunku. Tego typu imprezy stają 
się coraz popularniejsze, stanowią niekiedy element programu wycieczek tematycznych 
czy incetive. Przykładem są komercyjne kursy kiperskie I i II stopnia, warsztaty piwowarskie 
związane z poznaniem sposobu produkcji piwa, a także pokazy zawodowych kiperów, jak 
chociażby oferta Cervesario związana z browarem Lech w Poznaniu. 

Trzecią kategorią atrakcji dla biroturystów są rozwijające się obecnie szlaki turystyczne, 
pośród których można wyróżnić szlaki piwne i szlaki kulinarne oferujące degustację piwa. 
W Polsce szlaki piwne mają krótką tradycję sięgającą 2013 r., a są to opisywane przez 
K. Dudę-Gromadę47 Poznańskie Szlaki Piwne i Warszawski Szlak Piwny oraz powstały 
w 2014 r. Wrocławski Szlak Piwny. Szlaki te łączą ze sobą puby oferujące różne gatunki 
piwa. Ponadto oferty niektórych touroperatorów obejmują wycieczki w formie przejścia 
szlaku piwnego, co związane jest z odwiedzaniem wybranych browarów, np. szlakiem 
browarów polskich.

Ostatnią kategorię tworzą przedmioty związane z piwem pełniące funkcję atrybutów 
oraz pamiątek piwnych. Można do nich zaliczyć odzież (koszulki, bluzy), kufle, butelki 
limitowanych edycji, kapsle, podkładki i inne podobnego typu przedmioty.

45 M. Duda-Seifert, M. Drozdowska, Kulinarne produkty turystyczne Polski – analiza przestrzenna i ocena dynamiki 
rozwoju, [w:] Kultura i turystyka. Wokół…, op. cit., s. 151–172.
46 A. Stasiak, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] Kultura i turystyka. Wokół…, s. 119–150.
47 K. Duda-Gromada, Biroturystyka w Polsce…, op. cit., s. 63–84.
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Tabela. 1. Klasyfikacja atrakcji związanych z biroturystyką

Kategoria Rodzaj Charakterystyka Przykłady
I. 

O
bi

ek
ty

1. Browary (koncer-
nowe, regionalne, 

rzemieślnicze) 

Czynne obiekty (w tym zabytki), 
w których produkowane jest 

piwo

Browar Bojanowo w Bojanowie, 
Browar Lwówek 1209 w Lwów-

ku Śląskim

Nieczynne obiekty (w tym za-
bytki) lub nieistniejące obiekty 

nieprodukujące już piwa

Browar Huggerów, Kujawiak 
Browary Bydgoskie

2. Browary restau-
racyjne

Obiekty restauracyjne produku-
jące piwo

Browar Spiż we Wrocławiu, 
browar Brovaria w Poznaniu

3. Browary hotelo-
we, hotele welless 
& spa (piwne spa, 

masaże piwne)

Obiekty noclegowe produkują-
ce piwo i oferujące usługi welle-

ness i spa

Hostel i Browar Jedlinka w Je-
dlince, Browar Czenstochovia 

w Częstochowie

4. Piwiarnie Obiekty gastronomiczne, w któ-
rych serwowane jest piwo

Ursa Maior Craft Beer Pub 
& Concept Store w Krakowie, 
Piwnica Świdnicka we Wro-

cławiu

II.
 W

yd
ar

ze
ni

a

1. Festiwale piwne Wydarzenia poświęcone tema-
tyce piwnej

Warszawski Festiwal Piwa 
w Warszawie, Festiwal Dobre-

go Piwa we Wrocławiu

2. Festiwale kuli-
narne

Wydarzenia związane z turysty-
ką kulinarną, podczas których 
serwowane jest piwo często 

regionalne

Ogólnopolski Festiwal Dobrego 
Smaku w Poznaniu

3. Kursy i warsztaty
Szkolenia i warsztaty związane 
z degustacją, rozpoznawaniem 

i sposobem picia piwa 

Kurs kiperski I i II stopnia, 
warsztaty specjalistyczne dla 

piwowarów we Wrocławiu

III
. S

zl
ak

i 
tu

ry
st

yc
zn

e

1. Szlaki piwne Szlaki piwne Poznańskie Szlaki Piwne,
Warszawski Szlak Piwny

2. Szlaki kulinarne 
oferujące piwo Szlaki Śląskie Smaki

IV
. R

ze
cz

y

1. Pamiątki piwne Rzeczy o charakterze pamiąt-
kowym

Butelki dedykowane, butelki 
z edycji limitowanej

Źródło: K. Duda-Gromada, Biroturystyka w Polsce…, op. cit., s. 63–84.

Sylwetka i motywy biroturysty na przykładzie wybranych atrakcji

Biroturysta to osoba, dla której piwo jest zdecydowanie czymś więcej niż tylko kulturalną 
tradycją czy napojem alkoholowym. Ważne dla niej są sposób serwowania, dobór naczyń, 
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sposób nalewania i temperatura trunku48. Osoby te stanowią specyficzny segment turystów 
związanych z kompleksowym produktem tego rodzaju turystyki na świecie i w Polsce. 
Dotychczas wskazano następujące motywy związane z turystyką piwną:

 – chęć skosztowania regionalnego piwa będącego elementem tradycji odwiedzanego 
regionu, chęć posmakowania dobrej jakości piwa wyprodukowanego wg tradycyjnej 
receptury;

 – poznanie procesu produkcyjnego oraz unikatowego charakteru składników (wody, 
chmielu, zboża) i poszczególnych procedur produkcyjnych;

 – zwiedzanie muzeum piwowarstwa, które wiąże się z historią regionu, połączone z po-
kazem i degustacją;

 – uczestnictwo w festiwalach tradycji piwowarskich i kulinarnych oraz imprezach regio-
nalnych prezentujących dziedzictwo regionu49.
Motywy te zostaną zweryfikowane i uzupełnione w oparciu o poniżej przedstawione 

wyniki badań. Są one efektem rozmów z uczestnikami wybranych imprez piwnych w 2014 
i 2015 r. przeprowadzonych w ramach czynnej obserwacji uczestniczącej zastosowanej 
w podobnym celu m.in. przez P. Charzyńskiego50. Metoda ta zdaniem M. Kostery51 polega 
na wcieleniu się badacza w rolę uczestnika obserwowanej społeczności i z tej perspekty-
wy przeprowadzeniu badania. Zalety metody podkreśla także W. Siwiński52, wskazując, 
że podczas formułowania określonego pytania chcemy pobudzić uczestnika do podjęcia 
określonego stanowiska.

Rozmowy w ramach czynnej obserwacji uczestniczącej przeprowadzono w czasie czte-
rech wydarzeń biroturystycznych oraz podczas odwiedzin jednej atrakcji. W każdym miej-
scu odbywały się rozmowy z piętnastoma losowo wybranymi uczestnikami. Ich tematyka 
była związana z poznaniem motywu uczestnictwa w imprezie lub wzięcia udziału w atrakcji, 
poznaniem zainteresowań piwnych oraz towarzystwa, z jakim uczestniczą w imprezie lub 
atrakcji. Po każdej rozmowie autor notował najważniejsze informacje, by po zakończeniu 
badania odtworzyć przebieg całego spotkania. Rozmowy z biroturystami przeprowadzono 
podczas następujących wydarzeń:
 – „Poznańskich Targów Piwnych” będących 3-dniową imprezą odbywającą się na Mię-

dzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 14–16 listopada 2014 r. (2 edycja);
 – otwarcia reaktywowanego Browaru Miedzianka w miejscowości Miedzianka zlokalizo-

wanej w okolicy Jeleniej Góry w dniu 1 maja 2015 r.;
 – „BrowarFEST” – święta dobrego piwa będącego 3-dniową imprezą odbywającą się na 

poznańskim Starym Rynku, w dniach 22–24 maja 2015 r. (2 edycja);

48 M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, Turystyka kulinarna, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2015, 
s. 30.
49 M. Rogowski, M. Kuc, op. cit., s. 199–216.
50 P. Charzyński, Z. Podgórski, M. Jasińska, Stan i perspektywy rozwoju biroturystyki w województwie śląskim, 
[w:] Kultura i turystyka – miejsca spotkań, op. cit., s. 217–234.
51 M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2005, s. 116–121.
52 W. Siwiński, Praktyczny poradnik pisania prac dyplomowych w dziedzinie turystyki i rekreacji, WSHiG, Poznań 
2010, s. 44. 
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 – „Craft Beer Camp” będącego 2-dniową imprezą odbywającą się we wsi Annopole koło 
Środy Wielkopolskiej w dniach 27–28 czerwca 2015 r. (3 edycja);

 – zwiedzania Browaru Jedlinka, znajdującego się w hotelu o tej samej nazwie w Jedli-
nie-Zdroju.
Charakteryzując uczestników imprez piwnych, można ich podzielić na kategorie w opar-

ciu o trzy kryteria: cechy demograficzne, motywy i pochodzenie. W podziale uwzględnia-
jącym pierwsze kryterium można wyróżnić 3 grupy turystów:
 – mężczyźni w młodym i średnim wieku,
 – mieszane grupy przyjaciół w młodym i średnim wieku,
 – rodziny z dziećmi.

Powyższy podział nawiązuje do charakterystyki biroturystów na szlaku Waterloo–
Wellington, ale w Kanadzie, gdzie 62% z nich to mężczyźni, 74% to osoby w przedziale 
wiekowym 30–50 lat, a 64% osób przybywa w grupach przynajmniej 3-osobowych53.

W podziale uwzględniającym cele uczestnictwa można wyróżnić następujące motywy:
 – własne zainteresowania charakterystyczne dla znawców piwa, smakoszy i stałych 

bywalców imprez i festiwali birofilskich, posiadających przedmioty w postaci kufla lub 
szklanki z nadrukiem, w koszulce z nadrukiem o tematyce piwnej, smyczą lub innym 
gadżetem; wśród tych osób można dodatkowo wyróżnić:

 � amatorskich domowych piwowarów przybywających głównie w celach poznaw-
czych, poszukujących nowych inspiracji i chcących się wymienić wiedzą i do-
świadczeniem;

 � osoby interesujące się piwami „nieprzemysłowymi”, przybywające głównie w celach 
smakowania znanych oraz nowych gatunków;

 – cel zawodowy, w przypadku którego można dodatkowo wyróżnić dwie grupy:
 � osoby związane z branżą turystyczną przybywające głównie w celu rozpoznania 

rynku, nawiązania kontaktów zawodowych, ciekawości, ale również zainteresowa-
nia piwem – są to piloci i przewodnicy regionalni, pracownicy bazy turystycznej (noc-
legowej, gastronomicznej czy informacji turystycznej) zlokalizowanej w regionie;

 � osoby związane z branżą piwowarską, czyli rzemieślnicy piwni wytwarzający piwo 
na sprzedaż uczestniczący w celach promocyjnych, edukacyjnych i towarzyskich;

 – cel rozrywkowo-towarzyski, charakterystyczny dla mieszanych grup przyjaciół moty-
wowanych chęcią posmakowania dobrego piwa i skonsumowania dania mającego 
charakter regionalny oraz rozrywki;

 – ciekawość związana z przeżyciem „nowego” doświadczenia i chęcią spędzenia czasu 
wolnego z rodziną podczas urlopu w regionie.
W ujęciu literatury przedmiotu pierwszą grupę można zaliczyć do smakoszy scharak-

teryzowanych przez K. Buczkowską-Gołąbek jako foodie54. Osoby takie są świadome 
swych potrzeb i doznań kulinarnych. Trzecią i czwartą grupę tworzą osoby motywowane 

53 R. Plummer et al., op. cit., s. 447–458.
54 K. Buczkowska-Gołąbek, Foodie w podróży, [w:] Kultura i turystyka – miejsca spotkań, op. cit., s. 173–190.
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ciekawością, chęcią przeżycia i doświadczenia czegoś nowego, o czym dotychczas 
dowiadywali się z mediów i opowiadań. W przypadku tych osób, jak wynika z rozmów, 
motywy kulinarne mają pośredni wpływ na obecność, a w przyszłości mogą się oni stać 
biroturystami.

Trzeci podział związany jest z wyróżnieniem pochodzenia uczestników imprez piwnych, 
co może mieć jedynie pośredni wpływ na motywy. Są to:
 – mieszkańcy dużych i średnich miast naszego kraju uczestniczący w całej imprezie, 

korzystający z bazy noclegowej (najliczniejsza grupa). Osoby te można zaliczyć do 
birofilów, w przypadku których im większa pokonana odległość od miejsca zamiesz-
kania, tym większa motywacja przyjazdu spowodowana zainteresowaniami;

 – mieszkańcy regionu, których przywiodła ciekawość, motywy zawodowe, ale także 
pośrednio zainteresowania piwne.
Jeśli chodzi o ogólną aktywność turystyczną birofilów należy podkreślić, że niektóre 

wyjazdy są inspirowane zainteresowaniami, gdyż mają na celu zwiedzanie obiektu oraz 
uczestnictwo w wydarzeniach. W przypadku pozostałych wyjazdów – jak wynika z roz-
mów – często poszukiwane są pamiątki, jakimi mogą się stać piwa regionalne, kufle lub 
inne gadżety.

Na co dzień birofile rozwijają zainteresowania poprzez smakowanie piw niekoncerno-
wych (regionalne, rzemieślnicze), pamiętają przy tym charakter wielu skonsumowanych 
marek. Ponadto wykazują się także wrażliwością na „nowości” w tym zakresie i chcą 
podzielić się swoimi wrażeniami na forach, blogach czy podczas spotkań na festiwalach. 
Osoby te na co dzień kolekcjonują przedmioty (zw. atrybutami piwnymi), jakimi są: butelki, 
kufle, etykietki, kapsle czy podkładki (zwane potocznie waflami), pozyskują kolejne lub 
wymieniają je podczas giełd piwowarskich. Birofile uczestniczą aktywnie na forach i blo-
gach, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, oraz tworzą najróżniejsze zestawienia i rankingi 
piw, wydarzeń piwnych oraz atrakcji piwnych.

W oparciu o powyżej przedstawione wyniki rozmów można wcześniej zacytowane 
motywy uszczegółowić, wyróżniając:
 – smakowanie dobrej jakości piwa, które jest wysoko oceniane przez samych birofilów;
 – smakowanie nowych marek piwa wytwarzanych zarówno wg tradycyjnej, jak i nowej 

receptury (np. piwo serwowane na wzór kuchni molekularnej);
 – smakowanie produktów tradycyjnych i kulinarnych, w tym również piwa wytwarzanego 

w sposób „nieprzemysłowy”;
 – poznanie historii piwowarstwa w regionie;
 – poznanie dawnych obiektów browarniczych przystosowanych do potrzeb turystyki;
 – poznanie tajników pozyskiwania surowców i technologii produkcji;
 – uczestnictwo w festiwalach regionalnych, kulinarnych i piwnych;
 – doszkalanie i rozwój własnych zainteresowań związanych z wytarzaniem piwa domo-

wego czy poszukiwanie inspiracji.
Podsumowując powyższe wyniki badań, należy wskazać, że mają one charakter 

pilotażowy, gdyż zostały zrealizowane pośród niewielkiej grupy uczestników kilku imprez 
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piwnych. Z uwagi na cel badań należy podkreślić, że został on osiągnięty, gdyż szcze-
gółowo scharakteryzowano sylwetkę i motywy biroturystów. Przede wszystkim trzeba 
zaznaczyć, że osoby te są świadomymi smakoszami posiadającymi duży zasób wiedzy 
oraz doświadczenie w wytwarzaniu piwa. Birofile uczestniczą w festiwalach piwnych z wielu 
powodów, wśród których dominują zainteresowania, aspekt poznawczy i rozrywkowy. Wart 
podkreślenia jest duży entuzjazm biroturystów zarówno w uczestnictwie w tego typu wyda-
rzeniach, jak i birofilów w ich organizowaniu. Entuzjazm ten jest wyczuwalny w atmosferze 
takich spotkań i decyduje o coraz większym zaangażowaniu, co ma znamienny wpływ na 
dalszy, bardzo dynamiczny rozwój turystyki piwnej w naszym kraju.

Zakończenie

Nawiązując do wielokrotnie opisywanego w literaturze dynamicznego rozwoju zain-
teresowania kulinariami i turystyką kulinarną, można wskazać kilka tendencji w zakresie 
turystyki piwnej. Przede wszystkim zauważalny będzie rozwój „atrakcji piwnych” tworzą-
cych produkty turystyczne odpowiadające potrzebom birofilów, jakim są kolejne obiekty 
w postaci specjalistycznych barów i piwiarni, udostępnianych browarów oraz muzeów. 
Ponadto zauważalny będzie rozwój dalszy rozwój wydarzeń piwnych, szlaków piwnych 
oraz wycieczek tematycznych związanych z pokazem, smakowaniem i rozpoznawaniem 
określonych gatunków piwa pod opieką kipera piwnego. Z pewnością zapotrzebowanie 
na usługi takich osób będzie dynamicznie rosnąć. 

Wyżej opisane zjawisko, jakim jest turystyka piwna będąca formą turystyki kulinarnej, 
może być postrzegane jako turystyka świadomie podróżujących osób, które prócz po-
siadania motywów poznawczych i wypoczynkowych pragną doświadczyć wieloma zmy-
słami konsumowanych dań i napojów, a także chłonąć całą otaczającą atmosferę (m.in. 
spotkania, rozmowy, degustacje, warsztaty). Dzięki temu biroturysta poznaje, wymienia 
się wiedzą i doświadczeniem, degustuje i uczestniczy w warsztatach, doświadczając 
wielozmysłowo nie tylko smaku piwa, lecz także całej otoczki z tym związanej. Fakt ten 
odpowiada współcześnie coraz częściej wskazywanej m.in. przez A. Stasiaka gospodar-
ce doznań bazującej na emocjach, przeżyciach i doświadczeniach klientów. Ma to ścisły 
związek z obecnie pojmowaną turystyką 3xE (ang. Entertainment, Excitement, Education)55 
wzbogaconą o zaangażowanie turysty (ang. Engagement), przedstawianą już jako tury-
stykę 4xE. Zaangażowanie turysty oznacza aktywizację jak największej liczby zmysłów, 
czego przykładem jest rozpoznawanie barwy piwa, słuchanie odgłosu jego rozlewania do 
określonego typu naczynia, wąchanie danego gatunku piwa czy obserwacji nasycenia lub 
wysycenia. Równie istotny jest zapach piwa składający się niekiedy z kilkunastu aromatów, 
a finalnie jego smak w czasie degustacji. Dzięki temu nie tylko biroturystyka, lecz także 
turystyka kulinarna wiążą się z sensorycznym doznaniem, w przypadku którego uczestnik 
przez smakowanie, wielozmysłowe doświadczanie i nabywanie poszukuje autentyczności 

55 A. Stasiak, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm” 2013, nr 23 (1), s. 29–38.
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(nie usługi) dziedzictwa. To wszystko sprawia, że turystyka kulinarna mieści się w ramach 
turystyki zrównoważonej, stanowiąc również turystykę 4xE, w której bardzo ważną rolę 
odgrywają sensoryczne doznania.
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Streszczenie

Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć intensywny rozwój turystyki piwnej, będącej coraz 
popularniejszą formą turystyki kulinarnej. Wiąże się to nie tylko z coraz większą i bardziej świa-
domą konsumpcją piwa, lecz także z rozwojem wiedzy na temat piwowarstwa rzemieślniczego 
i coraz większej liczby i różnorodności imprez o charakterze piwnym. Na tego typu wydarzeniach, 
wcielając się w jednego z uczestników, można poznać i scharakteryzować turystę piwnego. 
Celem artykułu jest opisanie motywów i preferencji biroturystów uczestniczących w wybranych 
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wydarzeniach w 2014 i 2015 r. oraz uwarunkowań rozwoju turystyki piwnej w Polsce o charak-
terze przeglądowym. Jak pokazują wyniki obserwacji, birofile swoje zainteresowania rozwijają 
na co dzień, a w podróżach turystycznych odwiedzają miejsca związane z wytwarzaniem trunku 
i uczestniczą w festiwalach piwnych.

Słowa kluczowe: turystyka piwna, atrakcje piwne, motywy i zainteresowania biroturystów

Abstract

An intensive development of a beer tourism, which is an increasingly popular form of culinary 
tourism, has been observed in recent years. This involves not only an increasing and more con-
scious consumption of beer, but also the development of knowledge about the brewing craft as 
well an increasing number and variety of events associated with beers and breweries. The aim 
of the article is to describe the conditions of beer tourism development and characterize the 
motives and preferences of beer tourism participants in selected beer tourism. The observations 
revealed that beer tourism participants develop their interests in brewing craft at the daily basis, 
often more intensively during trips organized to popular beer craft places directly linked with the 
active beer production or to seasonal beer festivals.

Keywords: beer tourism, beer attraction, beer-tourist preferences
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Wstęp

Każdy region Polski jest inny i ma odmienne uwarunkowania. Możliwości rozwoju 
turystyki najczęściej są utożsamiane z występowaniem walorów i atrakcji turystycznych, 
a głównie takich jej produktów, które stanowią zarówno dla usługobiorców, jak i usługo-
dawców potencjał w tej dziedzinie w danym rejonie. W dalszej kolejności pojawiają się 
oczekiwania usługobiorców dotyczące techniki obsługi klientów, infrastruktury turystycznej 
i paraturystycznej.

Rozwój ruchu turystycznego na obszarach przyrodniczo cennych jest pożądany, ale 
są one narażone na zanieczyszczenie środowiska przez odpady, emisje, degradacje 
i nadmierne eksploatowanie flory i fauny. Należy mieć na względzie fakt, że zarządzanie 
turystyką na obszarach przyrodniczo cennych jest umiejętnością, którą powinna posiadać 
każda osoba zarządzająca. Produkty turystyczne na takich terytoriach powinny charakte-
ryzować się wysoką jakością i dobrą marką, co gwarantuje turystom zadowolenie i satys-
fakcję z udanego wyjazdu, a organizatorom powtarzalność sprzedaży produktu. Proces 
zarządzania turystyką powinien mieć charakter holistyczny, co oznacza, że jej rozwój musi 
być zintegrowany z rozwojem innych dziedzin gospodarki w regionie.

Znajomość turystyki, obszarów przyrodniczo cennych i teorii zarządzania ułatwia 
kierowanie podmiotami turystycznymi i obszarami cennymi przyrodniczo. Przechodząc 
do istoty zarządzania należy mieć na względzie, że wszelkie podmioty gospodarcze 
i organizacje dążą do skutecznego zarządzania wykorzystując potencjał zasobów ludz-
kich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych. Szczególna rola z uwagi na specyfikę 
obszarów i zasadę zrównoważonego rozwoju dotyczy obszarów przyrodniczo cennych, 
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a głównie reguł, zasad i zakazów prowadzenia określonej działalności, którym powinien 
podporządkować się usługodawca i usługobiorca. 

Celem opracowania jest przedstawienie istoty zarządzania obszarami przyrodniczo 
cennymi, od którego uzależniona będzie jakość wypoczynku, samopoczucie klientów 
i czystość środowiska przyrodniczego. Im zarządzanie będzie skuteczniejsze, tym przy-
niesie więcej satysfakcji usługobiorcom. Dobre zarządzanie to także gwarancja napływu 
turystów zarówno krajowych, jak i zagranicznych na obszary przyrodniczo cenne, a to 
z kolei wpłynie na poprawę budżetu gminnego.

Istota zarządzania

Rosnące znaczenie obszarów przyrodniczo cennych jako miejsca rozwoju różnorod-
nych form turystyki i rekreacji implikuje konieczność poszukiwania rozwiązań istniejących 
oraz potencjalnych problemów i zagrożeń związanych z aktywnością człowieka w takich 
rejonach. W kontekście zarządzania trzeba stawiać na konieczność łączenia dobrej 
organizacji z pogłębioną i profesjonalnie przekazywaną wiedzą przyrodniczą, a także 
zdobywanie doświadczenia w terenie.

Efekty działalności przedsiębiorczej zależą w dużym stopniu od kwalifikacji, umiejętno-
ści i wkładu pracy kadry kierowniczej. Kadrę kierowniczą stanowi zespół ludzi zajmujący 
się uruchamianiem, dynamizowaniem działalności podlegających im grup osób, zasobów 
rzeczowych i kapitału. Bardzo trafne jest stwierdzenie, że:
 – prawie cały sukces działalności można pośrednio bądź bezpośrednio przypisać do-

bremu zarządzaniu;
 – prawie wszystkie niepowodzenia działalności można pośrednio bądź bezpośrednio 

przypisać błędnemu zarządzaniu i niepowodzeniom.
Istnieje wiele definicji zarządzania, ale najczęściej uważa się, że jest to koordynacja 

zbiorowych wyników dla osiągnięcia celów organizacji. Ogólnie ujmując, można stwierdzić, 
że zarządzanie składa się z wielu działań podejmowanych w celu wykonania określonej 
pracy poprzez wkład i wysiłek innych osób. Zarządzać możemy zasobami ludzkimi, 
rzeczowymi, finansami, produkcją, usługami, obszarem, rodziną, a nawet samym sobą.

Zarządzanie według F.W. Taylora1 jest to dokładne poznanie tego, czego oczekuje się 
od ludzi, a następnie dopilnowanie, aby wykorzystali to w najlepszy i najtańszy sposób. 
Według innego specjalisty R.W. Griffina2 zarządzanie jest rozumiane jako zespół działań 
obejmujących: planowanie, decydowanie, organizowanie, przewodzenie ludźmi i kontro-
lowanie skierowane na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia korzyści. Z kolei zarządzanie turystyką można de-
finiować jako zespół działań obejmujących: planowanie, prognozowanie, organizowanie, 
decydowanie i kontrolowanie skierowane na zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe, przy-
rodnicze, ekologiczne, kulturowe, krajobrazowe i informacyjne mające na celu poprawę 

1 F.W. Taylor, Shop Management, Harper and Row, New York 1903, s. 21.
2 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, PWN, Warszawa 1999, s. 6.
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jakości świadczonych usług, minimalizację kosztów, zgodnie ze społeczną racjonalnością 
działań gospodarczych. 

Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych stanowi wyjątkową sferę 
podejmowanych działań decyzyjnych ukierunkowanych na przebieg procesów realnych 
w gospodarce turystycznej państwa, regionu lub rejonu recepcji turystycznej. W tej sferze 
zarządzania zachodzi potrzeba uwzględnienia szczególnego oddziaływania gospodarki 
turystycznej na ekosystemy i proekologiczne ukierunkowanie działalności na obszarach 
recepcyjnych. Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych obejmuje wiele 
aspektów, problemów, zagadnień i wątków, a przede wszystkim wymaga przestrzegania 
następujących zasad:
 – zasady ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturo-

wych i społecznych;
 – zasady interdyscyplinarnego podejścia do zarządzania turystyką na obszarach przy-

rodniczo cennych;
 – zasady planowania długofalowego – plany rozwoju turystyki muszą być w ścisłej ko-

relacji z rozwiązaniami strategicznymi;
 – zasada zaangażowania w rozwój turystyki obszarów przyrodniczo cennych lokalnej 

gospodarki i miejscowej społeczności oraz ich aktywnego w nim udziału.
Zarządzanie na obszarach przyrodniczo cennych wymaga wiedzy o skutkach rozwoju 

turystyki w takich rejonach i umiejętności określenia funkcji zarządzania w odniesieniu 
do turystów i innych osób korzystających z zasobów środowiska przyrodniczego, a także 
znajomości zasad działania takich terytoriów. Należy zaznaczyć, że turystyka jest uzależ-
niona w znacznym stopniu od środowiska przyrodniczego, ale i przyroda zależy poniekąd 
od turystyki, a dokładniej od gospodarki turystycznej. Istotne jest wyzwolenie wszystkich 
potencjałów w sposób zrównoważony, dostosowany do warunków panujących na danym 
terenie. Ma to szczególne znaczenie w ostatnich latach, kiedy to obserwujemy rozwój 
nowej dziedziny turystyki polegającej na udostępnianiu zasobów leśnych. Sztuka roz-
woju obszarów chronionych zawiera wiele problemów i nieporozumień z uwagi na to, że 
obszary przyrodniczo cenne często utożsamiane są z obszarami cennymi ekologicznie3.

Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju turystyki na obszarach 
przyrodniczo cennych

Rozwój turystyki na obszarach przyrodniczo cennych zależy od bardzo wielu czynników. 
Najważniejszą cechą działalności człowieka, które może przynieść określone efekty, jest 
jego przedsiębiorczość. Współcześnie przedsiębiorczość należy rozumieć nieco szerzej 
niż kiedyś i kojarzyć ją również z cechami i postawami, takimi jak: kreatywność, dyna-
miczność, elastyczność, dążenie do wzrostu oraz skłonność do podejmowania ryzyka.

3 R. Kisiel, K. Jastrzębska, A. Kowalewski, Polityka leśna i gospodarowanie lasami w Polsce na przykładzie 
nadleśnictw w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. 
M. Jalinik. S. Bakier, Wyd. EkoPress, Białystok 2016, s. 63.
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Szybki wzrost gospodarczy, który dokonał się w drugiej połowie XX w., postępujące 
procesy industrializacji i urbanizacji poszczególnych krajów i regionów oraz progres 
techniczny w sferze produkcji a także w sferze konsumpcji spowodowały znaczne pod-
wyższenie standardu życia i zwiększenie zamożności społeczeństw. Nastąpiła również 
duża poprawa w dziedzinie podróżowania naszego społeczeństwa dotycząca głównie 
podróży zagranicznych.

Przedsiębiorczość jest wskazana na każdym obszarze, a szczególnie na przyrodniczo 
cennym. Takie regiony cechuje przede wszystkim różnorodność biologiczna i krajobrazo-
wa. Od wielu lat na świecie, a także w Polsce jest promowana postawa przedsiębiorcza 
wśród społeczeństwa. Przedsiębiorczość bowiem podnosi konkurencyjność. Poza tym na 
obszarach, na których funkcjonuje znaczna grupa ludzi przedsiębiorczych, lepiej powodzi 
się mieszkańcom pod względem finansowym.

W literaturze przedmiotu przedsiębiorczość jest ukazana z różnych perspektyw, głównie 
jako pojęcie ekonomiczne, ale również jako pojęcie społeczne i kulturowe. We współ-
czesnej literaturze naukowej, zwłaszcza ekonomicznej, psychologicznej i socjologicznej, 
można znaleźć wiele zagadnień dotyczących przedsiębiorczości, jednakże brakuje opra-
cowań dotyczących jej znaczenia na obszarach przyrodniczo cennych.

Już w latach 30. ubiegłego wieku A. Schumpeter4 uznał przedsiębiorczość za jeden 
z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego. Kategoria przedsiębiorczości po 
raz pierwszy pojawiła się w XVIII w. w pracach A. Smitha i J.B. Saya5. Według Saya jest 
to działanie postrzegane przez pryzmat roli przedsiębiorcy, który tworzy przedsiębiorstwo 
lub obejmuje nad nim kontrolę, dostrzega sprzyjające interesom okazje i wykorzystuje je 
oraz jest siłą motoryczną ekonomicznych zmian i postępu. W ujęciu klasycznym przed-
siębiorczość wiąże się przede wszystkim z innowacyjnością.

Trafnie określa warunki rozwoju przedsiębiorczości K. Krajewski6, który uważa, że 
przedsiębiorczość jest wypadkową indywidualnych cech osób (talentów, umiejętności, 
energii, wyobraźni, zdrowego rozsądku, gotowości do podejmowania ryzyka) i ekono-
miczno-społecznych cech wytworzonych w ich otoczeniu (dostępność zasobów, lokalne 
tradycje gospodarcze, chłonność społeczeństwa na inicjatywy biznesowe, polityka spo-
łeczno-gospodarcza, lokalny klimat wokół działań biznesowych).

Przedsiębiorczość zależy od indywidualnych cech człowieka, jego umiejętności do-
strzeżenia złożonej obiektywnie okazji, która może przynieść określone korzyści, oraz od 
istniejącego systemu motywacji. T. Kraśnicka7 twierdzi, że dla rozwoju przedsiębiorczości 
ważne są czynniki kulturowe, takie jak: systemy wartości i przekonań, tradycje przed-
siębiorczości na danym obszarze, zaufanie jako zasób kulturowy, model rodziny i więzi 
rodzinne oraz klimat społeczny (nie)sprzyjający przedsiębiorczości.

4 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, tłum. J. Grzywicka, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
5 Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Wyd. AE, Katowice 2001, s. 70.
6 K. Krajewski, Przedsiębiorczość i integracja, „Decydent” 2002, nr 6 (34), s. 28.
7 T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wyd. AE, Katowice 
2002, s. 75.
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Z całą stanowczością można stwierdzić, że obszary przyrodniczo cenne, na których 
pracują osoby kreatywne, są właściwie wykorzystywane i zagospodarowane. Celem 
polityki rozwoju powinno być zaspokojenie potrzeb społecznych. Przejawia się to w po-
szukiwaniu takich kierunków rozwoju, które umożliwią lokalnej społeczności zaspokojenie 
potrzeb bytowych przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego stanu środowiska 
przyrodniczego.

Obszary przyrodniczo cenne stymulatorem rozwoju turystyki

Obszary przyrodniczo cenne odgrywają istotną rolę w rozwoju usług turystyczno-re-
kreacyjnych. Są też bardzo ważnym czynnikiem progresji wielu rodzajów i form turystyki, 
a dobra turystyczne stanowią cel przyjazdów i stają się wizytówką odwiedzanych regionów. 
Turystyka rozwija i wzmacnia w społeczeństwie wiele cech, chociażby takich jak: cieka-
wość, zamiłowanie do przyrody, zdobywanie wiedzy, gotowość przyjmowania nowych idei, 
poczucia godności i odpowiedzialności i innych. Sprzyja także skuteczniejszemu wyko-
rzystaniu przestrzeni, budynków i istniejącej infrastruktury technicznej. Turyści pozyskują 
wiedzę o zjawiskach, wydarzeniach, procesach i zależnościach, przeżywają i oceniają 
swój pobyt, weryfikują i analizują otaczającą rzeczywistość (historyczną, przyrodniczą, 
społeczną, kulturową i symboliczną).

Pojęcie „obszary przyrodniczo cenne” nie jest jak dotychczas zrozumiale sprecyzowa-
ne. Stwarza to problem w opracowaniu kryteriów wydzielenia obszarów, które określa się 
tym sformułowaniem. Definicja obszaru przyrodniczo cennego pojawia się dość często 
w literaturze poświęconej problemom trwałego rozwoju i ochrony przyrody. Niektórzy au-
torzy w przypadku wydzielania obszarów przyrodniczo cennych przyjmują kryteria takie 
jak: bogactwa mineralne, gorące źródła, borowiny, piękno krajobrazu, klimat, nieskażone 
środowisko8. Zastosowanie takich czynników wyboru spowodowałoby, że pojęcie obszarów 
przyrodniczo cennych stałoby się bardzo szerokie i obejmowałoby wszelkie lasy, urodzajne 
gleby, a także obszary, pod którymi zalegają złoża kopalin (np. region Górnego Śląska).

W. Radecki9 za obszary cenne przyrodniczo uważa takie, które przedstawiają wartości 
dane przez przyrodę, przydatne do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. 
Definicja tego typu wydaje się zbyt rozbudowana. G. Dobrzański10 zaś, nawiązując do 
definicji obszarów chronionych przyjętej na IV Światowym Kongresie Parków Narodowych 
i Obszarów Chronionych, proponuje przyjęcie następującej definicji obszaru przyrodniczo 
cennego: jest to obszar lądu lub morza o wysokiej różnorodności biologicznej, a także 
związanych z nim zasobów naturalnych i kulturowych, zasługujący na utrzymanie w stanie 
względnie niezmienionym. Obszary przyrodniczo cenne powinny też obejmować tereny 
strefy buforowej, czyli otulinę. Byłyby to więc rejony, których wartości przyrodnicze służyłyby 

8 M. Jalinik, Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wyd. PB, Białystok 2002, s. 56.
9 W. Radecki, Ochrona prawna obszarów przyrodniczo cennych, Oddział Akademicki PTTK, Kraków 1987, s. 18.
10 G. Dobrzański, Rozważania na temat pojęcia obszarów przyrodniczo cennych, Politechnika Białostocka, 
Białystok 2000, s. 3 [maszynopis].
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zaspokojeniu potrzeb wypoczynkowych, turystycznych, zdrowotnych, kulturalnych, es-
tetycznych, naukowych i które należałoby zachować w stanie niezmienionym lub mało 
zmienionym dla przyszłych pokoleń. 

W świetle kryterium ekonomicznego można przyjąć następującą defi nicję: „obszarem 
przyrodniczo cennym nazywamy teren, którego różnorodność biologiczna i krajobrazowa 
stanowi lub może stanowić (uwzględniając dobór właściwych kierunków i metod) domi-
nujący i istotny czynnik działalności gospodarczej lub w zasadniczy sposób ogranicza 
konwencjonalne formy gospodarowania”11. Końcowy passus defi nicji znajduje swoje 
uzasadnienie w tym, że miernikiem wartości cennych z powodu różnorodności obszarów 
mogą być utracone korzyści związane z ewentualnym (w celu ochrony) ograniczeniem 
swobody gospodarowania12.

Wydzielenie obszarów przyrodniczo cennych nie powinno dotyczyć wyłącznie granic 
terytoriów, który chcemy chronić, lecz również rejonu, w ramach którego możemy zapro-
ponować taką strategię rozwoju, która pozwoli na ochronę wszelkich pożądanych zasobów 
i walorów przyrody, a jednocześnie nie ograniczy szans na rozwój społeczno-gospodarczy 
lokalnych społeczności.

W Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody13 wskazano formy ochrony 
przyrody, które można ująć w trzech grupach (rys. 1).

Rysunek 1. Grupy form ochrony przyrody
Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Zielińska, Próba oceny szans i zagrożeń sieci Natura 2000 
w Polsce, [w:] Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością, red. T. Bo-
rys, Gospodarka a Środowisko. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. A. Langego we Wrocławiu, 
nr 1075, Wrocław 2005.

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880 ze zm.).
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Główną funkcją obszarów przyrodniczo cennych jest ochrona zasobów przyrody, której 
musi być podporządkowana wszelka działalność gospodarcza i społeczna. Dlatego też 
efektywne gospodarowanie na tych terytoriach jest możliwe w przypadku powiązania 
funkcji gospodarczo-społecznej ze środowiskiem przyrodniczym w taki sposób, aby nie 
doprowadzić do utraty zasobów i walorów tego środowiska, czyli polega na wdrażaniu 
idei zrównoważonego rozwoju.

Obszary przyrodniczo cenne przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i poprawy 
poziomu dobrobytu, jakości życia społeczności lokalnej. W tych rejonach z powodzeniem 
można uprawiać ekoturystykę, ekoagroturystykę, agroturystykę, turystykę zdrowotną, 
krajoznawczą, kwalifikowaną.

Jej uczestnikami powinny być osoby o dużej świadomości ekologicznej i przyrodniczej 
wrażliwości. Turystyka powinna rozwijać się w zgodzie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju zasobów i walorów turystycznych. Dokonuje się tego w wyniku integracji dzia-
łalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, 
kształtowaniem nowych postaw i zachowań turystów, organizatorów ruchu turystycznego 
oraz bazowania na potencjale społecznym i gospodarczym danego obszaru.

Mając na uwadze ocenę możliwości rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cen-
nych, należy stwierdzić, że niektóre uwarunkowania nabierają szczególnego znaczenia. 
Wynika to przede wszystkim z charakteru rejonów recepcji turystycznej objętych z reguły 
jedną z form prawnej ochrony przyrody. Ostatnie lata pokazują, że turyści w swoim podró-
żowaniu stają się coraz bardziej refleksyjni, wymagający, interesuje ich nie tylko dokąd, 
ale i jak podróżują, a także to, by ich pobyt był jak najmniej szkodliwy dla odwiedzanych 
regionów i ich społeczności. Wszystko to ma związek ze stale rosnącą świadomością 
ekologiczną i popularyzacją zachowań proekologicznych.

Specyfika zarządzania obszarami przyrodniczo cennymi

Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych wymaga dostosowania 
działalności do wymogów klientów, konkurencji i zaostrzających się wymogów prawnych. 
Wszelkie działania związane z rozwojem i zarządzaniem turystyką na obszarze gminy, 
powiatu, powinny być usystematyzowane i zaplanowane w odpowiednim czasie. Powinny 
to być działania długookresowe i skoordynowane z innymi działaniami, czasami pozornie 
w ogóle niezwiązanymi z turystyką14. Aby turystyka z powodzeniem mogła się rozwijać 
na obszarach przyrodniczo cennych i nadążała za zmianami zachodzącymi w otoczeniu, 
rejon taki musi być poprawnie zarządzany. Poprawność zarządzania każdym terytorium 
w dużym stopniu zależy od umiejętności, kwalifikacji i wkładu pracy osób zarządzających.

Zarządzanie ma swoją wyraźną specyfikę wynikającą z jednej strony z uwarunkowań 
przyrodniczych, otwartej przestrzeni, a z drugiej zaś z cech produktu turystycznego, który 

14 P. Żegleń, Zarządzanie turystyką na obszarach cennych przyrodniczo województwa podkarpackiego, [w:] 
Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 
2010, s. 552.
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ma charakter usługowy. Istotną właściwością produktu turystycznego obszarów przyrodni-
czo cennych jest jego komplementarność, ponieważ chodzi o komplet dóbr materialnych 
i niematerialnych, których układ ma charakter systemowy. Komplementarność usług tu-
rystycznych ma dla konsumenta największe znaczenie. Wystarczy, że tylko jedno ogniwo 
w całym łańcuchu usług, z których potrzebuje skorzystać klient, zawiedzie, wówczas pobyt 
można zaliczyć do nieudanych.

Skuteczne zarządzanie turystyką na wymienionych obszarach jest możliwe dzięki 
właściwie rozumianej istocie samego pojęcia obszarów przyrodniczo cennych jako miejsca 
szczególnego dla usługodawcy i usługobiorcy. Podjęcie stosownej decyzji w zarządzaniu 
polega na świadomym wyborze jednej z możliwości przyszłego działania. Każda decy-
zja składa się z kilku faz, takich jak: analiza, prognoza, wyznaczanie celów i sposobów 
ich realizacji oraz kontrola podjętych działań. Osoba zarządzająca obszarem powinna 
charakteryzować się kreatywnością, dynamizowaniem i inspirowaniem działalności pod-
legających jej osób, zasobów rzeczowych i kapitału. W systemie zarządzania obszarem 
przyrodniczo cennym dużą rolę odgrywają kompetencje, którymi powinny być obdarzone 
osoby odpowiedzialne za rozwój obszaru. Cechy takie jak: umiejętność zarządzania, ob-
serwacja i analiza otoczenia, kreatywność, cechy przywódcze czy sposób rozwiązywania 
problemów powinny pozostawać w ścisłej korelacji ze sposobem zachowania.

Głównie dyrektor (kierownik, prezes) zajmuje się planowaniem, organizowaniem i jest 
główną osobą decydującą o funkcjonowaniu obszaru przyrodniczo cennego. W systemie 
zarządzania ważnym przedsięwzięciem jest rozwiązywanie bieżących problemów. Wią-
że się to z wyborem rozwiązania racjonalnego, zwanego decyzją. Decyzja z kolei jest 
podstawowym ogniwem systemu zarządzania każdą organizacją (przedsiębiorstwem, 
instytucją, obszarem). W niej to uzewnętrzniają się i współdziałają wszystkie najbardziej 
istotne powiązania i sposoby oddziaływania na uczestników procesów zarządzania. Od 
zasadności decyzji zależy nie tylko jakość samego zarządzania, lecz także efektywność 
działalności przedsiębiorczej.

Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych opiera się na wcześniej 
skonstruowanym planie roboczym, dostarczającym bezpośrednio informacji o celach 
działalności, sposobach ich osiągania, opłacalności, odpowiedzialności za ich realizację, 
kosztach i terminach wykonania15. Nie można też jednoznacznie stwierdzić, że współ-
czesny system zarządzania opiera się na konkretnych zasadach. Znacznie skuteczniej 
będzie organizowana działalność przy pomocy władz samorządowych gminy czy powiatu. 
Jak dotychczas nie zawsze i wszędzie uwzględnia się osoby odpowiedzialne za rozwój 
turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. W ich gestii leżą sprawy związane z wyty-
czaniem tras i szlaków turystycznych16. Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo 
cennych jest także związane z jej finansowaniem. W związku z tym zachodzi potrzeba 

15 M. Jalinik, Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wyd. PB, Białystok 2005, s. 99.
16 A. Niedziółka, Rola władz gminnych w zarządzaniu turystyką na obszarach przyrodniczo cennych w wybranych 
gminach powiatu krakowskiego, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wyd. 
Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, s. 585.
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zaangażowania władz samorządowych (gminnych i powiatowych) do pozyskiwania ze-
wnętrznych środków fi nansowych na utrzymanie parków krajobrazowych, rezerwatów 
przyrody, obszarów Natura 2000, a także na różne działania promocyjne takich obszarów. 
Dlatego też należałoby zorganizować na każdym szczeblu (gminnym, powiatowym, wo-
jewódzkim) komórki organizacyjne, które zajmowałyby się rozwojem turystyki w danym 
regionie. Do zadań takich komórek należałoby:
 – propagowanie idei rozwoju turystyki zrównoważonej (agroturystyki, ekoagroturystyki, 

ekoturystyki), krajoznawczej, zdrowotnej, kwalifi kowanej, edukacyjnej;
 – podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, ekologicznych, 

naukowych, kulturalnych, wpływających na rozwój turystyki na obszarach przyrodniczo 
cennych;

 – intensyfi kowanie zmiany postaw ludzi i rozbudzanie w nich nowych motywacji do 
uprawiania turystyki na obszarach przyrodniczo cennych;

 – wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych;
 – promowanie działalności turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych przez media;
 – dążenie do zachowania walorów przyrodniczych i atrakcji turystycznych;
 – zadbanie o rozwój bazy noclegowo-gastronomicznej na wymienionych obszarach;
 – szkolenie personelu obsługującego turystów.

Powołanie komórek organizacyjnych na trzech szczeblach (rys. 2) powinno wpłynąć 
na poprawę jakości świadczonych usług, a tym samym na powiększenie liczby usługo-
biorców, którzy zechcą spędzić urlop lub czas wolny na obszarach przyrodniczo cennych.

Rysunek 2. Rozwiązania organizacyjne zarządzania obszarami przyrodniczo cennymi
Źródło: opracowanie własne.
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Warto też skorzystać z jak największej liczby kanałów dystrybucji. Im jest ich więcej, 
tym większe prawdopodobieństwo, że klient zdecyduje się na wybór stosownej oferty. 
Współpraca obszarów przyrodniczo cennych z komórkami organizacyjnymi powinna 
przyczynić się do wzrostu promocji produktu i zainteresowania nim, dzięki czemu oferta 
turystyczna dotrze do większej liczby osób zainteresowanych wypoczynkiem z różnych 
środowisk miejskich i wiejskich.

Bardzo trafne są spostrzeżenia mówiące o tym, że prawie cały sukces działalności 
można pośrednio bądź bezpośrednio przypisać dobremu zarządzaniu, a wszystkie nie-
powodzenia błędnie podjętym decyzjom. Ogólnie rzecz ujmując, można stwierdzić, że 
zarządzanie składa się z wielu działań podejmowanych w celu wykonania określonego 
zadania z dobrym skutkiem. Zarządzający na różnych szczeblach, aby osiągnąć sukces, 
muszą organizować pracę, a nie tylko osobiście w niej uczestniczyć. Praktyka pokazuje, 
że o sukcesie każdego przedsięwzięcia decydują zarówno pojedyncze osoby, jak i zło-
żone zespoły decyzyjne. Potrzebna jest współpraca organizatorów turystyki ze służbami 
ochrony przyrody i samorządami oraz organizacjami ekologicznymi, tak by dla wszystkich 
istniały wspólne i jasne zasady współpracy i konkretne korzyści.

Nowoczesne zarządzanie jest oparte przede wszystkim na obserwacji, krytycznej 
analizie i dostosowaniu do istniejących realiów tych rozwiązań, które sprawdzają się 
w praktyce innych jednostek terytorialnych.

Podsumowanie

Zarządzanie obszarami przyrodniczo cennymi jest procesem specyficznym, bowiem 
o jego efektach decyduje szereg czynników. Specyfika wynika ze złożoności działalności 
gospodarczej – obszary ekologiczne i lesiste. O skuteczności zarządzania decydują: 
umiejętności kadry kierowniczej i pracowników instytucji, walory turystyczne, atrakcyjność 
obszaru, warunki klimatyczne oraz akty normatywne.

Aby obszary przyrodniczo cenne rozwijały się z dobrym skutkiem, nieodzowna jest 
pomoc władz samorządowych na wszystkich szczeblach: gminnym, powiatowym, woje-
wódzkim i regionalnym. Takie struktury powinny być jak najszybciej utworzone, a potrzeba 
wynika przede wszystkim z zainteresowania wypoczynkiem na obszarach przyrodniczo 
cennych, czego dowodem jest sukcesywnie zwiększająca się liczba turystów we wszystkich 
województwach naszego kraju. Na obszarach przyrodniczo cennych w przyszłości powinny 
rozwijać się turystyka zdrowotna, zrównoważona i przyrodnicza. Takie formy spędzania 
czasu wolnego czy urlopu wiążą się z różnym oddziaływaniem człowieka (turysty) na florę, 
faunę czy otoczenie, w tym także z degradacją środowiska przyrodniczego.

Sprawne zarządzanie ruchem turystycznym na obszarach przyrodniczo cennych wy-
maga stałej i partnerskiej współpracy oraz regularnych spotkań instytucji odpowiedzialnych 
za ochronę przyrody z organizatorami imprez turystycznych i przewodnikami.
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Streszczenie

Współczesny rozwój cywilizacyjny powoduje ciągły wzrost zainteresowania turystyką na ob-
szarach przyrodniczo cennych. Wynika to przede wszystkim z postępującej urbanizacji, zmian 
w strukturze zawodowej mieszkańców na korzyść pracy umysłowej i poprawy sytuacji finansowej. 
Wymienione uwarunkowania sprzyjają z reguły rozwojowi turystyki na obszarach przyrodniczo 
cennych, ale należy mieć na uwadze to, że środowisko przyrodnicze nie może być degradowa-
ne. Obszary przyrodniczo cenne powinny służyć człowiekowi jako element zdrowotny, ale pod 
warunkiem właściwego ich wykorzystania.
Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że realizacja zgłoszonego popytu na usługi turystyczne 
mogłaby zakłócić funkcjonowanie eksploatowanych ekosystemów. Dlatego też od osób spra-
wujących funkcje kierownicze na obszarach przyrodniczo cennych wymaga się umiejętnego 
zarządzania bez naruszania zasad zrównoważonego rozwoju. Jedną z preferowanych form staje 
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się niewątpliwie turystyka zrównoważona. Jest ona ściśle związana z najcenniejszymi obszarami 
i walorami środowiska przyrodniczego, które z jednej strony powinny podlegać szczegółowej 
ochronie, z drugiej zaś powinny stwarzać szanse rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnym 
społecznościom.

Słowa kluczowe: zarządzanie, obszary przyrodniczo cenne, turystyka, przedsiębiorczość

Abstract

The contemporary development of civilization causes continuous growth of interest in tourism in 
environmentally valuable areas. This results primarily from urbanization, changes in the structure 
of inhabitants in favor of mental work and improve their financial situation. These conditions 
are conducive to the development of tourism generally on environmentally valuable areas, but 
it should be borne in mind that the natural environment can not be degraded. Valuable natural 
areas should serve man as an element of health, provided their proper use.

There is a risk that the reported demand for tourist services could disrupt the functioning of eco-
systems exploited. Therefore, the persons holding managerial positions at the environmentally 
valuable areas require skillful management without prejudice to the principles of sustainable 
development. One of the preferred forms is undoubtedly sustainable tourism. It is closely rela-
ted to the most valuable areas and values of the natural environment, which on the one hand, 
should be subject to thorough protection, on the other hand should create opportunities for 
socio-economic development of local communities.Keywords: management, valuable natural 
areas, tourism, entrepreneurship
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ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE TERENÓW 
NADMORSKICH W POLSCE – PRZYKŁAD HELU – PÓŁWYSPU 
HELSKIEGO, SOPOTU I USTKI

TOURIST DEVELOPMENT OF SEASIDE AREAS IN POLAND –  
THE EXAMPLE OF HEL – HEL PENINSULA, SOPOT AND USTKA

Wstęp

Specyfika krajobrazów nadwodnych, zwłaszcza położenie na styku dwóch środo-
wisk – wodnego oraz lądowego – powoduje, że stanowią one przestrzenie szczególnie 
podatne na wszelkie przekształcenia. Strefa nadmorska zaliczana jest do terenów 
niezmiernie cennych oraz wrażliwych. Co więcej, jej przeobrażenia są warunkowane 
nawet subtelnymi zmianami (również otoczenia). Niezbędne jest tu zatem prowadze-
nie wyjątkowo rozważnej polityki planistycznej1. Ten unikalny, wartościowy obszar 
jest nad wyraz czuły na wpływy czynników zewnętrznych, zarówno naturalnych, jak 
i antropogenicznych. Mimo podobnego oddziaływania, zdecydowanie bardziej nie-
korzystne następstwa powodowane są przez działalność człowieka. Dzieje się tak, 
ponieważ przyroda nie potrafi w pełni ich równoważyć. Ponadto strefę brzegową 
Morza Bałtyckiego należy traktować jako obszar wyraźnego konfliktu między rozwo-
jem gospodarczym a utrzymaniem naturalnego krajobrazu i istniejących tu systemów 
przyrodniczo-krajobrazowych2.

Usytuowanie danej jednostki osiedleńczej w obszarze nadmorskim daje niemal 
nieograniczone możliwości rozwoju. Wpływa także na polepszenie sytuacji ekono-
miczno-gospodarczej, w tym rozwój turystyki. Na Pomorzu to właśnie turystyka jest 
głównym motorem napędzającym lokalne rynki. W ostatnich latach ta dziedzina staje 
się masowym zjawiskiem społecznym, kształtującym nie tylko zainteresowania czy styl 
życia, ale również środowisko naturalne. Ze względu na jej duże znaczenie w strukturze 

1 A. Szwichtenberg, Gospodarka turystyczna Polskiego Wybrzeża, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 
Koszalin 2006, s. 335.
2 R. Dobracki, S. Uścinowicz, Geozagrożenia polskiego brzegu Bałtyku, Państwowy Instytut Geologiczny, 
Oddział Geologii Morza, Warszawa 2010.
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zatrudnienia w regionach położonych nad Bałtykiem jest wiodącą determinantą w kształ-
towaniu krajobrazu3.

Włodarze nadmorskich miejscowości w kraju bez wątpienia dostrzegają zalety ko-
rzystania z rodzimych zasobów przyrody, w tym krajobrazu. Wykorzystują je w celu oży-
wienia rynku ukierunkowanego głównie na turystykę. Niestety, nagminnie zapomina się 
o złożoności systemów przyrodniczych i ich wrażliwości na zmianę warunków oraz presję 
zewnętrzną. Zasadniczym problemem większości obszarów położonych nad morzem jest 
niedostateczny poziom wiedzy odnośnie do ich kształtowania. Brak odpowiednich wzorców 
postępowania oraz całościowych wytycznych projektowych jest przyczyną wprowadzania 
przypadkowych, nieskoordynowanych działań. Te nieprzemyślane, nastawione głównie na 
szybki zysk przedsięwzięcia prowadzą do obniżenia (często nieodwracalnego) walorów 
krajobrazowych.

Materiały i metody

Głównym celem niniejszego artykułu jest wskazanie dobrych praktyk w zakresie kształ-
towania krajobrazu nadmorskiego na terenie Polski. Z uwagi na to, jak cenny i wrażliwy 
jest ten typ przestrzeni, to niezmiernie istotny problem. Celem pośrednim, niezbędnym 
do zobrazowania całości zagadnienia, była wszechstronna ocena zagospodarowania 
turystycznego wybranych przestrzeni: Helu w kontekście całego Półwyspu Helskiego, 
Sopotu oraz Ustki, a tym samym stopnia i kierunków ich przekształceń (ryc. 1).

Rycina 1. Lokalizacja obiektów badawczych na tle kraju
Źródło: opracowanie własne.

3 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2008, s. 343.
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Opracowanie zostało zrealizowane w postaci trzech głównych części. Pierwszą z nich 
był szczegółowy przegląd dostępnych źródeł, dotyczących zarówno literatury przedmiotu, 
jak i opracowań planistycznych. Uwzględnione zostały tu przede wszystkim rozwój i kształ-
towanie terenów nadmorskich w Polsce. Do oceny materiałów źródłowych i opracowań 
kartograficznych wykorzystano metodę monograficzną. Kolejny etap to przeprowadzenie lu-
stracji terenowych obszarów objętych opracowaniem w celu weryfikacji danych uzyskanych 
w trakcie badań monograficznych. Do oceny zagospodarowania turystycznego terenów 
nadmorskich na przykładzie Helu w kontekście całego Półwyspu Helskiego, Sopotu oraz 
Ustki wykorzystano metodę wielowymiarowej analizy porównawczej4. Wykonano również 
dokumentację fotograficzną. W każdej z miejscowości ocenie poddano:
 – wpływ zagospodarowania na wzrost ruchu turystycznego – określenie stanu zagospo-

darowania strefy nadmorskiej w kontekście oddziaływania na frekwencję turystyczną. 
Dostosowanie stylistyczne i funkcjonalne do potrzeb turystów ze zwróceniem uwagi 
za ochronę środowiska naturalnego i krajobrazu;

 – ochronę brzegu morskiego – zarówno urządzenia techniczne, jak i zieleń używaną do 
ochrony i utrzymania brzegów:

 � środki techniczne – stan, powszechność występowania, użyteczność oraz jakość 
roślinności (stosowanie roślin do zabezpieczania skarp, klifów, jej przydatność 
w ochronie przed erozją itp.) wykorzystywanej do ochrony elementów strefy nad-
morskiej;

 � roślinność – stan, powszechność występowania, użyteczność oraz jakość urządzeń 
technicznych (falochrony, siatki zabezpieczające, murki oporowe itp.) wykorzysty-
wanych do ochrony elementów strefy nadmorskiej;

 – dopasowanie do kontekstu krajobrazowego – sposób zagospodarowania terenów 
sąsiadujących. Liczba, jakość oraz typ wprowadzanych elementów zagospodarowania 
tej przestrzeni. Planowość działań prowadzonych w krajobrazie;

 – zagospodarowanie plaży – liczba, jakość oraz dopasowanie stylistyczne elementów za-
gospodarowania plaży. Zarówno tych trwale związanych z ziemią, jak i tych czasowych. 
Ich wpływ na czytelność, odpowiednią percepcję krajobrazu oraz walorów krajobrazu;

 – detal (architektoniczny) – stan, jakość oraz dostosowanie stylistyczne do kontekstu 
krajobrazowego oraz funkcji.
Do oceny użyto pięciostopniowej skali, opracowanej przez autorki, gdzie 1 oznaczało 

wynik najsłabszy, 5 zaś najlepszy (najbardziej sprzyjający ochronie i kształtowaniu kra-
jobrazu nadmorskiego).

Uzyskane wyniki, w postaci całościowego bilansu badanych miejscowości, zestawio-
no tabelarycznie. Uzupełnieniem tego etapu było sformułowanie wniosków płynących 
z powyższych analiz.

4 M. Kola-Bezka, Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarządzania regionem na przykładzie 
województwa kujawsko-pomorskiego, „Miscellanea Oeconomicae” 2012, Studia i Materiały. Wydział Zarządzania 
i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, nr 2, s. 51–64.



242

Wyniki badań i dyskusja

Obszary nadbałtyckie należą do najatrakcyjniejszych regionów w Polsce. Charaktery-
zują się niezwykłą różnorodnością przyrodniczą oraz specyficznym klimatem, co decyduje 
o walorach wypoczynkowych i zdrowotnych. Możliwości turystycznego wykorzystywania 
oraz odpowiedniej ochrony tych cennych obszarów determinuje jednak ich odpowiednie 
zagospodarowanie. Przy czym należy podkreślić, iż działania człowieka na terenie nad-
morskim powinny uwzględniać jedynie niezbędne prace mające na celu udostępnienie 
tych unikatowych walorów turystom.

Dotyczy to zwłaszcza prac technicznych wpływających na zmianę trwających od wie-
ków procesów naturalnych. Ruch falowy, abrazja to zjawiska przyrodnicze silnie związane 
z obszarami nadmorskimi. Jednak potęgowanie tych zjawisk przez ludzi zwykle niesie 
za sobą negatywne dla krajobrazu naturalnego i kulturowego skutki. Niestety, jak wynika 
z wieloletnich obserwacji autorek, naturalne procesy erozyjno-akumulacyjne występujące 
na polskim Wybrzeżu coraz częściej są zaburzane z uwagi na brak wiedzy oraz chęć 
szybkiego zysku włodarzy gmin. Na przykład budowle hydrotechniczne uspokajające 
fale z jednej strony tworzą spokojne zatoczki dla turystów, z drugiej jednak zmieniają 
ilość przenoszonego przez fale morskie materiału, co może negatywnie oddziaływać na 
obszary położone w sąsiedztwie.

Hel – Półwysep Helski

Mierzeja Helska jest to piaszczysty wał w kształcie kosy, stanowiący ciąg zalesionych 
wydm, utworzonych przez prąd morski i wiatr. Obszar mierzei mieści się w regionie 
Pobrzeży Południowobałtyckich, makroregionie Pobrzeża Gdańskiego, mezoregionie 
Mierzei Helskiej5.

Półwysep Helski to długi na 34 km, wąski pas piaszczystego lądu, otoczony od północy 
Morzem Bałtyckim, a od południa Zatoką Pucką. Główną gałęzią lokalnej gospodarki jest 
turystyka, choć ważną rolę odgrywa również rybołówstwo. Dla tego regionu charaktery-
styczna jest tradycyjna zabudowa oraz układy miejscowości. Niskie domy z czerwonymi 
dachami oraz wąskie uliczki obsadzone głogiem tworzą niepowtarzalny i niezwykle ma-
lowniczy krajobraz kulturowy tego obszaru. Niezmiernie interesujące są także pozostałości 
po fortyfikacjach obronnych oraz budowlach militarnych, które powstawały tu ze względu 
na strategiczne znaczenie mierzei.

Od strony północnej brzeg półwyspu jest wyrównany, mieszczą się tam wał wydmowy 
oraz przepiękne, szerokie plaże. Najwyższe wydmy to Bocianie Gniazdo i Góra Szwedów. 
Krajobrazotwórcza działalność wód i spływająca kra lodowa sprawiły, iż z południowej 
strony linia brzegowa jest zróżnicowana. Ten obszar zarówno ze względu na swoje nie-
typowe położenie, jak i sprzyjające warunki do rozwoju posiada niezmiernie bogatą florę 
i faunę. Zamieszkiwany jest (czasowo lub na stałe) przez m.in. perkozy, kormorany, czajki, 

5 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2011, s. 63.
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petrele, mewy, rybitwy, zające, sarny, lisy, dziki, w wodach zaś otaczających mierzeję 
można spotkać: flądry, szproty, dorsze, śledzie, łososie, foki szare, morświny i delfiny 
białonose. Ze względu na niezwykłe walory przyrodnicze od 1978 r. półwysep należy do 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego6.

Elementami determinującymi zarówno krajobraz, jak i życie na całym obszarze Mie-
rzei Helskiej (fot. 1, fot. 2) są ruch turystyczny i związana z nim presja antropogeniczna, 
m.in. wzmożone wykorzystywanie naturalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, 
wprowadzanie nowej zabudowy i nadmierna eksploatacja ekosystemów. Ponadto teren 
półwyspu jest niewielki, a jego powierzchnia ograniczona. Bardzo ważne na tym obszarze 
jest prowadzenie prac technicznych związanych z poszerzaniem terenów plaż (refulacje), 
gdyż materiał wciąż wymywają wody morskie i zatoki.

Fotografia 1. Zagospodarowanie wydm – altany widokowe na Helu, 2015 r.
Źródło: fot. Dominika Kwiatkowska.

6 G. Rąkowski et al., Parki krajobrazowe w Polsce. Monografia, red. G. Rąkowski, Instytut Ochrony Środowiska, 
Warszawa 2002, s. 49–57.
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Fotografia 2 Zagospodarowanie wydm – pomosty widokowe, 2015 r.
Źródło: fot. Dominika Kwiatkowska.

Głównym problemem całego Półwyspu Helskiego jest wprowadzanie zabudowy zbyt 
blisko morza. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo dla prawidłowego funkcjonowania 
ekosystemów naturalnych oraz prawidłowej percepcji krajobrazu. Może przyczynić się 
do zniszczenia cennych form rzeźby terenu oraz zaniku gatunków flory i fauny. Na tym 
terenie bardziej, niż w innych nadmorskich miejscowościach, ze względu na szczególnie 
ograniczoną przestrzeń, zauważa się ogromną presję inwestycyjną. Nowo wprowadzana 
zabudowa jest znacznie zróżnicowana, często ulokowana chaotycznie, bez połączenia 
z istniejącymi elementami infrastruktury. Co więcej, wprowadzane budowle i budynki nie 
są związane z tradycją i regionem. Skutkiem tych działań są nasilający się chaos prze-
strzenny oraz zacieranie tożsamości kulturowej, historii i tradycji7.

Sopot

Sopot to niewielkie miasto, na prawach powiatu, znajdujące się w północnej Polsce. 
Położone jest nad Bałtykiem, pomiędzy Gdynią i Gdańskiem. Stanowi naturalne centrum 
aglomeracji trójmiejskiej i województwa pomorskiego. Sopot mieści się we wschodniej części 
Pobrzeży Południowobałtyckich. Obszar obejmujący granice administracyjne miasta znajduje 
się na styku dwóch makroregionów. Centralna i wschodnia część wpisuje się w mezoregion 
Pobrzeża Kaszubskiego i tym samym stanowi fragment makroregionu Pobrzeża Gdańskiego, 

7 M. Kistowski, A. Trocha, A. Tupaj, Kontrasty zagospodarowania i ruchu turystycznego na polskim wybrzeżu 
Bałtyku na przykładzie gmin Władysławowo i Tolkmicko, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2010, t. 27, s. 179–187.
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natomiast zachodnie dzielnice przynależą do Pojezierza Kaszubskiego umiejscowionego 
w makroregionie Pojezierza Wschodniopomorskiego8. Od strony zachodniej Sopot otoczony 
jest przez Trójmiejski Park Krajobrazowy, północno-wschodnią granicę wyznaczają piasz-
czyste plaże Zatoki Gdańskiej, rozciągające się na długości 4,5 km.

Sopot na początku XX w. uzyskał rangę jednego z najatrakcyjniejszych i najchętniej 
odwiedzanych europejskich uzdrowisk. Zdobycie tak dużego uznania wynika ze szcze-
gólnych warunków położenia, walorów środowiska naturalnego i kulturowego oraz działań 
i zabiegów, jakie podejmuje miejscowość w celu zachowania ciągłości tradycji kuracyjnych. 
Sopot to około 40-tysięczny ośrodek, będący jednym z najbardziej znanych nadbałtyckich 
kurortów – letnia stolica Polski. Miasto zajmuje obszar około 17 km², z czego ponad połowę 
stanowią lasy, parki i zieleńce (61,2%)9.

Charakterystycznym elementem przestrzeni nadmorskiej Sopotu jest niewątpliwie jej 
zróżnicowanie w zagospodarowaniu oraz zmienność akustyczna. Liczne parki (w tym 
park Północny, park Południowy) oraz tereny, na których zieleń została zaprojektowana, 
stwarzają intymną atmosferę10. Sekwencje wnętrz na tych obszarach wydają się być 
niemal całkowicie odseparowane od miasta, hałasu i zanieczyszczeń. Stwarzają szcze-
gólny klimat, przesycone są atmosferą spokoju, zadumy, kontemplacji i odosobnienia, 
a zarazem dają poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony w sopockim pasie nadmorskim 
spotkać można głośne, tętniące życiem, pełne ruchu przestrzenie integrujące duże grupy 
ludzi (np. molo wraz z otaczającą infrastrukturą, deptak nadmorski w południowej części 
miasta). Co więcej, teren pasa nadmorskiego jest dobrze skomunikowany (komunikacja 
piesza i rowerowa) wewnętrznie i zewnętrznie z innymi częściami miasta. Ta zmienność 
oraz wybitne warunki naturalne, szeroki pas plaży, malownicze wydmy przecięte potokami 
i strugami tworzą unikalny krajobraz zarówno naturalny, jak i antropogeniczny.

Zagospodarowanie nadmorskiego pasa w Sopocie oparte jest na sekwencji zróżnico-
wanych pod względem funkcji i formy obszarów wypoczynkowo-rekreacyjnych. Na całej 
jego długości, zaraz za obszarem plaży i wydmami, biegnie spacerowa promenada wraz 
ze ścieżką rowerową. Pomimo tego, iż środkową część tego ciągu pieszo-rowerowego, 
w okolicach mola przekształcono w plac Kuracyjny, czytelność układu została zachowana. 
Od strony północnej i południowej teren placu otaczają obszary projektowanej zieleni – park 
Północny i park Południowy (fot. 3, fot. 4). Oba założenia poza doskonałym programem 
funkcjonalno-użytkowym nawiązują do historii oraz wpisują się w otaczający krajobraz. 
Park Południowy jest elementem tkanki miejskiej, dlatego założenie ma charakter repre-
zentacyjny, z dostosowaną małą architekturą oraz systemem roślinności. Z kolei znajdujący 
się w otoczeniu form naturalnych park Północny subtelnie wpisuje się w bardziej naturalne 
sąsiedztwo, podkreślając zarazem piękno nadmorskiej przyrody. Także program tego 
założenia znacznie różni się od poprzedniego. Jest to teren rekreacyjno-wypoczynkowy, 
zawierający liczne elementy edukacyjne, z odpowiednio dostosowaną infrastrukturą: 

8 J. Kondracki, op. cit. s. 61.
9 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sopotu na lata 2006–2013.
10 K. Pokrzywnicka, Kontrasty, metamorfozy, styl, cz. 2: Komentarze, Wyd. PG, Gdańsk 2010, s. 58–60.
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ścieżki spacerowe, rowerowe oraz dla osób jeżdżących na rolkach. Bardzo dobrze za-
projektowane i urządzone parki stanowią ramę przestrzenną elementów pochodzenia 
antropogenicznego, kreowanych przez człowieka, w pasie nadmorskim, będąc zarazem 
strefą buforową między tkanką miejską a wydmami oraz plażą.

Fotografia 3. Park Północny w Sopocie – „suche” pomosty, 2015 r.
Źródło: fot. Dominika Kwiatkowska.

Fotografia 4. Park Południowy – ozdobne rabaty
Źródło: fot. Dominika Kwiatkowska.
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Ustka

Miasto o powierzchni 10,14 km2, położone u ujścia rzeki Słupi do Bałtyku, stanowi 
siedzibę gminy Ustki. Zgodnie z podziałem geograficznym Kondrackiego miasto znajduje 
się w makroregionie Pobrzeża Koszalińskiego, w centralnej części mezoregionu Wy-
brzeża Słowińskiego11. Lokalizacja w strefie bezpośredniego oddziaływania fal morskich 
na środowisko lądowe, przy znaczącym współudziale zjawisk zachodzących w atmosfe-
rze, kreuje swoisty geosystem przyrodniczy. Skutkiem tych interakcji są bryzy morskie 
i lądowe, cieplejsze zimy i chłodniejsze miesiące letnie w porównaniu z obszarami 
położonymi w głębi lądu, podwyższona zawartość w powietrzu jodu i chlorku sodu jako 
aerozoli. Falowanie powoduje szybko zachodzące zmiany linii brzegowej, a przenoszony 
z miejsca na miejsce materiał skalny i glebowy kształtuje krajobrazy typu nadmorskich 
równin aluwialnych12.

Obecnie miasto posiada status miasta portowego, uzdrowiskowego oraz letniego 
kąpieliska morskiego. O walorach uzdrowiskowych, poza specyfiką nadmorskiego kli-
matu, decydują naturalne surowce lecznicze w postaci solanki i złóż torfu leczniczego 
(borowiny)13. Istotną rolę odgrywa także zieleń projektowana – ramę oddzielającą plażę 
wschodnią od centrum miasta tworzą promenada nadmorska, bulwar Portowy oraz Trakt 
Solidarności (fot. 5, fot. 6). Ogólnodostępną zieleń komponowaną uzupełniają lasy – 
wskaźnik lesistości w granicach administracyjnych miasta wynosi 46%. Z kolei walory 
wypoczynkowe determinuje zagospodarowanie samej plaży. Ustecka plaża spełnia 
najwyższe normy dotyczące czystości i bezpieczeństwa, czego dowodem jest przy-
znawany od kilku lat europejski certyfikat jakości – „Błękitna Flaga”. Jest to kąpielisko 
cieszące się ogromną popularnością wśród turystów i kuracjuszy obiektów sanatoryjnych. 
Jednak odcinek brzegu morskiego na wysokości miasta poddawany jest szczególnie 
silnemu działaniu fal morskich, nie tylko podczas pogody sztormowej. Skuteczniejszą 
ochronę plaży ma zapewnić realizowana przez Urząd Morski w Słupsku nowatorska 
inwestycja polegająca na budowie sztucznej rafy. Od września 2014 r. prowadzone są 
prace nad budową progów podwodnych, zespołu ostróg, modernizacją opaski brzego-
wej. Efektem finalnym będzie większa i szersza plaża oraz podwodne rafy. Osłabiona 
energia fal morskich ograniczy również dostęp zimnym prądom wodnym, bardzo często 
występującym w okresie letnim w Bałtyku, co podniesie atrakcyjność kąpielisk. Ten efekt 
zaobserwowano już w sezonie letnim w 2015 r. W sezonie wakacyjnym w 2015 r. prace 
budowlane prowadzono na odcinku ok. 800 m i widok ciężkiego sprzętu „jeżdżącego 
po morzu” także stanowił swoistą atrakcję turystyczną.

11 J. Kondracki, op. cit. s. 44–55.
12 R. Cieśliński, Typy krajobrazów na wybrzeżu województwa pomorskiego i ich geneza, „Problemy Ekologii 
Krajobrazu” 2010, t. 27, s. 87–95.
13 Statut Uzdrowiska Ustka. Uchwała nr XXXV/282/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 28 maja 2009 r. (Dz.Urz. 
Woj. Pom. z 2009 r. Nr 102, poz. 2020).



248

Fotografia 5. Atrakcje turystyczne w Ustce, 2015 r.
Źródło: fot. Emilia Marks.

Fotografia 6. Zagospodarowanie turystyczne Ustki, 2015 r.
Źródło: fot. Emilia Marks.

Zagospodarowanie turystyczne wybranych terenów 
nadmorskich

Zagospodarowanie turystyczne w ostatnich latach odgrywa coraz większą rolę w kształ-
towaniu krajobrazów nadmorskich. Dzieje się tak z uwagi na wciąż rosnące znaczenie 
samej turystyki na tych obszarach oraz duży udział dochodów (lokalnie i regionalnie), 
które ta dziedzina przynosi. Samo zagospodarowanie turystyczne wraz z infrastrukturą 
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towarzyszącą mogą wzbogacić dany krajobraz lub wpłynąć na niego negatywnie. Istot-
na jest więc ocena poszczególnych przestrzeni, a także wskazanie dobrych oraz złych 
metod i już istniejących rozwiązań. Tego typu bilans tworzy się w celu zachęcenia m.in. 
branżystów i władz regionalnych do kierowania się już sprawdzonymi, prawidłowo funkcjo-
nującymi schematami. Pomaga to także w unikaniu ewentualnych błędów planistycznych.

Poniżej przedstawiono szczegółową ocenę zagospodarowania turystycznego opisy-
wanych obszarów. Zastosowano stworzoną przez autorki pięciostopniową skalę, którą 
opisano wybrane komponenty. Poszczególne punktacje zostały zsumowane i dały wynik 
końcowy niezbędny do oceny ogólnej. Do analizy wybrano: Hel – Półwysep Helski, Sopot 
oraz Ustkę. Co ważne, wszystkie uzyskały ocenę bardzo dobrą i stanowią pozytywne 
przykłady, wzory dobrej praktyki w kształtowaniu krajobrazu nadmorskiego, w myśl idei 
zrównoważonego rozwoju (tab.1).

Tabela 1. Ocena zagospodarowania turystycznego wybranych obszarów
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SOPOT 5 5 5 5 5 25
Bardzo 
dobra

HEL 4 4 5 4 5 22
Bardzo 
dobra

USTKA 5 3 4 5 4 21
Bardzo 
dobra

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji terenowych.

Skala oceny od 0 do 5, gdzie 0 to najniższa wartość, a 5 najwyższa ocena

*Detal rozumiany jest tu w szerszym ujęciu, nie tylko jako detal architektoniczny, lecz także jako mała 
architektura oraz elementy zagospodarowania krajobrazu

** Punkty w ocenie ogólnej: 0–4 – stan bardzo zły – należy zagospodarować przestrzeń ponownie; 
5–9 – stan zły – należy wprowadzić znaczne zmiany w zagospodarowaniu lub ukształtować przestrzeń 
na nowo; 10–14 – stan średni – należy wprowadzić znaczne zmiany w zagospodarowaniu; 15–19 – stan 
dobry – przestrzeń zagospodarowana poprawnie, można wprowadzić pewne ulepszenia; 20–25 – stan 
bardzo dobry – przestrzeń stanowi wzór zagospodarowania dla terenów nadwodnych
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Wnioski/Podsumowanie

Obszary nadbałtyckie to bogactwo walorów przyrodniczych, krajobrazowych, uzdrowi-
skowych, tym samym ogromną większość tej przestrzeni charakteryzuje niezwykła atrak-
cyjność turystyczna. Działalność człowieka również odcisnęła tu swoje piętno w postaci 
dziedzictwa kulturowego. Wykorzystanie turystyczne tych terenów możliwe jest jednak po 
odpowiednim zagospodarowaniu technicznym. Ponadto konsumpcja walorów turystycz-
nych powinna odbywać się z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Pomocne 
w zachowaniu potencjału przyrodniczego są zabiegi ochronne terenów zieleni naturalnej 
(na wydmach) i komponowanej (parki nadmorskie), które pełnią funkcję pasów buforo-
wych między terenami cennymi przyrodniczo oraz strefami intensywnego zainwestowania 
technicznego (baza noclegowa, żywieniowa, komunikacyjna itp.).

Położenie miejscowości w obszarze nadmorskim daje możliwość niemal nieograni-
czonego rozwoju oraz polepszania sytuacji gospodarczo-ekonomicznej danej jednostki 
osiedleńczej. Znamienne dla człowieka, od początku jego istnienia, jest korzystanie z dóbr 
natury. Nie ma w tym nic nagannego. Istnieje jednak potrzeba ciągłego podkreślania wagi 
tego, by dbać o otaczającą przyrodę, która pozwala ludziom prawidłowo prosperować.

W miejscach najbardziej narażonych na degradację niezbędna jest nie tylko ochro-
na bierna, lecz także ochrona czynna. Należy jednak pamiętać, iż holistyczne plany ochrony 
uwzględniające charakterystyczne cechy obszarów nadmorskich oraz zachodzących tu 
procesów naturalnych są skuteczniejszym rozwiązaniem niż wprowadzanie szybkich 
nieprzemyślanych inwestycji technicznych trwale ingerujących w krajobraz.
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Streszczenie

Obszary nadbałtyckie należą do najatrakcyjniejszych regionów w Polsce. Charakteryzują się 
niezwykłą różnorodnością przyrodniczą oraz szczególnym klimatem, co decyduje o walorach 
wypoczynkowych i zdrowotnych. Możliwości turystycznego wykorzystywania determinuje jed-
nak ich odpowiednie zagospodarowanie. W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej 
zagospodarowania turystycznego trzech popularnych nadmorskich kurortów (Helu – Półwyspu 
Helskiego, Sopotu i Ustki) oraz oceny form czynnej ochrony potencjału przyrodniczego. Przed-
miotem badań był wpływ zagospodarowania przestrzeni na intensywność ruchu turystycznego, 
sposób ochrony brzegu morskiego, zagospodarowanie plaż nadmorskich z uwzględnieniem 
kontekstu krajobrazowego i dbałości o detale infrastruktury. Oceniane kurorty charakteryzują 
się bardzo dobrym zagospodarowaniem turystycznym i mogą stanowić wzory dobrej praktyki 
w zakresie kształtowania krajobrazu nadmorskiego w myśl idei zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: zagospodarowanie turystyczne, krajobrazy nadwodne, wybrzeże, dobre 
praktyki

Abstract

The Baltic coastal areas are among the most attractive regions in Poland. They are characterised 
by unusual natural diversity and specific climate, which determines their recreational and health 
values. The appropriate development, however, determines the potential tourist use of those 
areas. The work presents the results of comparative analyses of tourist development in three 
popular tourist coastal spa areas (Hel – Hel Peninsula, Sopot and Ustka) and evaluation of the 
forms of the natural potential of active protection. The subject of study was the influence of spatial 
development on the intensity of tourist traffic, marine coast protection, development of seacoast 
beaches whilst considering the landscape context and care for infrastructural details. The evalu-
ated spas are characterised by very good tourist development and they may set an example of 
good practice in seaside landscape development in line with the idea of sustainable development.

Keywords: tourism development, watersides landscapes, see shore, good practice
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Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD PORTFELOWYCH DO 
OCENY SYTUACJI STRATEGICZNEJ OBSZARU TURYSTYCZNEGO

THE APPLICATION OF A PORTFOLIO ANALYSIS TO EVALUATE 
A STRATEGIC POSITION OF TOURISM AREA

Wstęp

Podstawowym obiektem zainteresowania marketingu turystycznego, od momentu 
jego pojawienia się jako dyscypliny naukowej, jest przedsiębiorstwo turystyczne, nic więc 
dziwnego, że problematyce tej poświęcono najwięcej miejsca w literaturze przedmiotu. 
Od niedawna jednak coraz większym zainteresowaniem cieszy się inny rodzaj podmiotu 
rynkowego. Jest nim obszar turystyczny. Mimo szeregu różnic ich istota pozostaje taka 
sama. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i obszary turystyczne istnieją tylko dzięki temu, 
że sprzedają produkty. W pierwszym przypadku są to produkty turystyczne, w drugim 
produkty obszarów turystycznych.

W ramach obszaru turystycznego może być wytwarzany jeden rodzaj produktu tury-
stycznego, mogą też być oferowane produkty turystyczne różnych rodzajów. Zakłada się, 
że rodzaj produktu jest określony rodzajem turystyki, dlatego można mówić o produktach 
turystyki wypoczynkowej, specjalistycznej czy kulturowej, gdy odnosimy się do nadrzęd-
nego podziału1, lub np. o produktach turystyki jeździeckiej, konferencyjnej, militarnej czy 
medycznej, gdy chodzi o dokładniejszą klasyfikację. W dalszym ciągu stosowane będzie 
pojęcie z jednej strony produktu obszaru, z drugiej produktów obszaru. Produkt obszaru to 
ogół dóbr i usług turystycznych, jakie turyści kupują podczas pobytu na obszarze turystycz-
nym2, natomiast produkty obszaru to różne rodzaje produktów wchodzące w skład tego 

1 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyczna Polski, PWE, Warszawa 2002, s. 16.
2 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, 
Warszawa 2005, s. 100.
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pierwszego. To, że obszar turystyczny wytwarza produkty, pozwalało od samego początku 
traktować go jak podmiot funkcjonujący na rynku w sposób w swej istocie podobny do 
działalności przedsiębiorstwa. Podobieństwo między nimi umożliwiało i umożliwia sięganie 
do założeń teoretycznych oraz metodologii wypracowanych w marketingu na potrzeby 
zarządzania przedsiębiorstwem, a następnie stosowanie ich w odniesieniu do obszaru 
turystycznego. Ponieważ zarządzanie przedsiębiorstwem ma strategiczny charakter, 
uważa się, że rozwój obszaru turystycznego powinien również, jeśli będziemy trzymać 
się analogii, przebiegać zgodnie z zasadami zarządzania strategicznego3.Zarządzanie 
strategiczne jest definiowane jako proces formułowania i wdrażania skutecznych strategii, 
które sprzyjają wzrostowi stopnia zgodności organizacji z jej otoczeniem oraz osiąganiu 
celów strategicznych4. Jeżeli przyjmie się, że stopień zgodności z otoczeniem zależy 
od dostosowania się do zmian na rynku i w jego otoczeniu, to zarządzanie strategiczne 
można interpretować jako kierowanie rozwojem organizacji w długim okresie nastawione 
na wykorzystanie istniejących szans i unikanie zagrożeń5.Kluczowe dla zarządzania stra-
tegicznego jest pojęcie pozycji (sytuacji) strategicznej. Oznacza ono potencjał rynkowy 
przedsiębiorstwa, a więc jego możliwości i zasoby przydatne w walce konkurencyjnej6. 
Ocena tej pozycji stanowi kluczowy punkt wyjścia w procesie zarządzania strategicznego 
i określa w istotnym stopniu kształt i charakter strategii przyjętej przez przedsiębiorstwo 
na potrzeby gry rynkowej. Ocena polega na zestawieniu wyników analizy otoczenia firmy 
z wynikami analizy jej potencjału strategicznego. Dwoma podstawowymi sposobami 
pozwalającymi przeprowadzić taką ocenę jest z jednej strony analiza SWOT, z drugiej 
metody portfelowe7. Te ostatnie są mniej znane w marketingu turystycznym. W gruncie 
rzeczy prezentują inną formę analizy SWOT, a jedną z ich zalet jest graficzne zobrazo-
wanie tego, co nie jest uwidocznione w tabelach tej ostatniej. Do podstawowych zalet 
metod portfelowych należą:
 – całościowe podejście do sytuacji przedsiębiorstwa;
 – kompleksowość ujmowania zjawiska;
 – syntetyczny sposób ujęcia rezultatów analizy strategicznej sytuacji wewnętrznej firmy 

(pozycji konkurencyjnej) oraz zewnętrznej (atrakcyjność sektora, w którym operuje 
firma);

3 E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opraco-
wania, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 1998; A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju 
zrównoważonego, Prace Habilitacyjne, AE, Poznań 2006; P. Zmyślony, Z. Kruczek, Regiony turystyczne, Wyd. 
Proksenia, Kraków 2010, s. 156–162; M. Żemła, Podstawy formułowania strategii kształtowania produktu tury-
stycznego regionu, GWSH, Katowice 2003, s. 26–34.
4 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, PWN, Warszawa 2005, s. 245.
5 M. Romanowska, Zarządzanie strategiczne firmą, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 1995, s. 15; 
porównaj także: M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
6 M. Romanowska, Zarządzanie strategiczne…, op. cit., s. 59.
7 Ibidem, s. 59–63. Por. także: S. Ignatiuk, S. Ignatiuk, Zarządzanie strategiczne w świetle teorii i praktyki, Wyd. 
WSE, Białystok 2003, s. 179–204; Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, red. R. Krupski, Wyd. AE, 
Wrocław 1999, s. 150–161; E. Nawrocka, Konkurencja na rynku turystycznym. Analiza komparatywna regionów 
Polski, [w:] Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, Wyd. AE, Wrocław 
1998, s. 98; A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2000, s. 177–219.
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 – jasny obraz pozycji przedsiębiorstwa;
 – skłanianie do identyfikacji wpływu wiodących czynników zewnętrznych i wewnętrz-

nych na pozycję strategiczną firmy8.Nazwa „metody portfelowe” ma związek z tym, 
że przedsiębiorstwo, dokonując analizy sytuacji strategicznej, skupia się na jednym, 
wspólnym zbiorze swoich produktów, który określany jest mianem „portfela produk-
tów firmy”. W ujęciu graficznym, produkty umieszczane są w polach macierzy, która 
często bywa nazywana „macierzą portfelową”. Nazwa ta będzie stosowana również 
w poniższym tekście.
Przedmiotem artykułu jest obszar turystyczny i jego sytuacja strategiczna. W litera-

turze przedmiotu oprócz pozycji wymienionych wyżej w przypisach, które podchodzą do 
zagadnienia zarządzania strategicznego raczej od strony teoretycznej, mało jest takich, 
gdzie pokazane są metody oceny tej sytuacji. Zamierzeniem artykułu jest uzupełnić w ja-
kimś stopniu tę lukę.

Celem artykułu jest przedstawienie dwóch metod portfelowych pozwalających dokonać 
oceny sytuacji strategicznej obszaru turystycznego. Ocena przebiega według schematu 
właściwego dla wspomnianej wyżej metodologii oceny przedsiębiorstwa, a więc zesta-
wieniu wyników analizy otoczenia rynkowego obszaru turystycznego z wynikami analizy 
jego potencjału. W dalszym ciągu przyjmuje się, że wyznacznikiem jakości otoczenia jest 
atrakcyjność rynku lub rynków obsługiwanych przez obszar turystyczny, natomiast miarą 
potencjału możliwości rozwoju obszaru, które zależą od tego, jak menadżerowie odpowie-
dzialni za ten rozwój potrafią wykorzystać pojawiające się szanse stwarzane przez rynek. 
Niniejszy artykuł jest próbą pokazania dwóch metod operujących narzędziem, jakim jest 
wspomniana macierz portfelowa. Zostanie omówiony sposób jej konstruowania oraz po-
kazane, jak stosuje się ją na potrzeby oceny sytuacji strategicznej obszaru turystycznego.

Przedstawione zostaną dwie metody wykorzystujące macierz portfelową. Pierwsza jest 
adaptacją najstarszej, choć ciągle popularnej macierzy BCG, druga macierzy noszącej 
nazwę ADL. Obydwie noszą nazwę macierzy atrakcyjności-możliwości w nawiązaniu do 
dwóch wspomnianych wymiarów analizy strategicznej: atrakcyjności rynku oraz możliwości 
rozwoju obszaru. Pierwsza z macierzy składa się, podobnie jak macierz BCG, z czterech 
pól, druga, tak jak macierz ADL, z dwunastu.

Czteropolowa macierz atrakcyjności-możliwości

Jak już wspomniano, tytułowa macierz jest adaptacją macierzy BCG, pierwszej ma-
cierzy portfelowej, na bazie której powstała większość wszystkich pozostałych. Jej nazwa 
wywodzi się od nazwy miejsca, gdzie powstała, firmy doradczej Boston Consulting Gro-
up. Zastosowano ją po raz pierwszy w 1969 r. na potrzeby analizy działalności rynkowej 
przedsiębiorstw. Jej koncepcję oparto na założeniu, że zdolność produktu do przynoszenia 
przychodów wynika z jednej strony z atrakcyjności rynku, na którym jest sprzedawany, 

8 Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2011, s. 141–163.
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z drugiej zaś jego pozycji na tle konkurentów. Za miarę atrakcyjności przyjęto tempo wzro-
stu popytu rynkowego (im wyższe, tym większe przychody ze sprzedaży), miarę pozycji 
konkurencyjnej stanowiła wielkość udziału w rynku w stosunku do udziału konkurentów9.
Dużym uproszczeniem w macierzy BCG było przyjęcie jednej cechy (zmiennej) charak-
teryzującej takie złożone zjawisko, jak atrakcyjność rynku czy pozycja konkurencyjna 
produktu (możliwości rozwoju). Jej ewolucja poszła w kierunku zwiększenia liczby cech 
określających jeden i drugi aspekt sytuacji rynkowej, co w rezultacie spowodowało, że 
macierze, które pojawiły się później, operowały większą liczbą zmiennych definiujących 
z jednej strony atrakcyjność rynku, z drugiej możliwości rozwoju produktu podyktowanej 
jego konkurencyjną pozycją10.Powyższe rozwiązanie zastosowane zostało w pokazanej 
dalej macierzy atrakcyjności-możliwości. Swoim wyglądem nie odbiega ona zupełnie od 
macierzy dotyczącej portfela produktów firmy. Zamiast niego pojawi się w niej portfel ob-
szarów turystycznych. Sytuacja każdego z nich opisana będzie, po pierwsze, poziomem 
atrakcyjności rynku, jaki obsługuje, po drugie natomiast, możliwościami, jakie dają mu 
szanse stwarzane przez rynek, nazywane dalej możliwościami rozwoju obszaru. W od-
niesieniu do obszarów turystycznych przyjmuje się jedno upraszczające założenie, że 
każdy z nich oferuje jeden rodzaj produktu turystycznego czy też inaczej: produkty jednego 
rodzaju stanowią produkt obszaru. Później założenie to zostanie uchylone i pokazane 
zostanie, w jaki sposób można uwzględnić w macierzy obszary turystyczne wytwarzające 
więcej niż jeden rodzaj produktu.

Aby skonstruować macierz atrakcyjności-możliwości dla obszarów turystycznych należy 
najpierw zdefiniować zmienne określające atrakcyjność rynkową oraz możliwości rozwoju 
obszaru. W przypadku pierwszej z nich przyjmuje się, że atrakcyjność rynkowa jest wy-
padkową czy też syntezą różnych cech (zmiennych) przy czym najczęściej, w literaturze 
dotyczącej macierzy produktowych, wymienia się następujące zmienne11:

 – rozmiary rynku;
 – tempo jego wzrostu;
 – bariery wejścia;
 – przeciętne koszty wytwarzania produktów (wg rodzajów);
 – poziom pozytywnej reakcji klientów, który łączy w sobie: nastawienie do obszaru i jego 

produktów, częstotliwość odwiedzin czy stopień lojalności;
 – siła nabywcza klientów;
 – efektywność dystrybucji i promocji;
 – regulacje prawne i protekcjonistyczne.

Powyższe zmienne można z powodzeniem stosować na potrzeby oceny atrakcyjności 
rynków obsługiwanych przez obszary turystyczne. Atrakcyjność rynku musi być jednak 
wyrażona za pomocą jednej wielkości stanowiącej syntezę wymienionych cech. Można 
ją obliczyć, biorąc je wszystkie pod uwagę lub też opierając się na wybranym zbiorze. 

9 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997, s. 176–177.
10 Ibidem, s. 177–180.
11 Por. Zarządzanie strategiczne: koncepcje, metody, op. cit., s. 150–161.
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Jeżeli zdecydujemy się na taki zbiór, w jego skład powinny wejść zmienne uważane za 
najważniejsze dla atrakcyjności rynku w sensie wielkości ich wkładu w tę kategorię. 
Za takie zgodnie z literaturą uważane są: rozmiary rynku, tempo jego wzrostu oraz 
poziom rentowności.

Ostatnia cecha stanowi wypadkową czterech kolejnych cech wymienionych na liście: 
barier wejścia, przeciętnych kosztów wytwarzania, siły nabywczej turystów, poziomu ich 
pozytywnej reakcji. Aby dla tych zmiennych uzyskać jedną, syntetyczną wartość charakte-
ryzującą rentowność rynku, należy przeprowadzić obliczenia pokazane w tabeli 1. Dane, 
którymi się posłużono, mają hipotetyczny charakter.

Tabela 1. Pomiar rentowności rynku

Zmienne Ocena od 1 
do 5 Waga Wynik

Bariery wejścia
Przeciętne koszty wytwarzania

Siła nabywcza turystów
Poziom pozytywnej reakcji turystów

3
4
3
3

0,35
0,25
0,30
0,10

1,05
1,00
0,90
0,30

Suma 1,00 3,25

Źródło: opracowanie własne.

Każda z cech przedstawionych w pierwszej kolumnie tabeli powinna zostać oceniona 
(arbitralnie lub przy pomocy ekspertów) w skali od 1 do 5 w zależności od wielkości jej 
wkładu do rentowności rynku (skala może oczywiście posiadać inną rozpiętość).

Otrzymany wynik określa poziom rentowności rynku. W oparciu o obliczoną rentowność 
oraz dwie pozostałe cechy (rozmiary i tempo wzrostu rynku) dokonuje się pomiaru jego 
atrakcyjności. Zastosowana metoda jest analogiczna do użytej wyżej. Przedstawiono ją 
w tabeli 2.

Tabela 2. Pomiar atrakcyjności rynku

Zmienne Ocena od 1 
do 5 Waga Wynik

Rozmiary rynku
Tempo wzrostu rynku

Rentowność rynku

2,00
4,00
3,25

0,30
0,40
0,30

0,60
1,60
0,975

Suma 1,00 3,18

Źródło: opracowanie własne.

Obliczenia przeprowadzone w obydwu powyższych tabelach należy powtórzyć dla 
każdego obszaru turystycznego. Za każdym razem otrzyma się wielkość, która mówi 
o tym, jaki jest poziom atrakcyjności obsługiwanego przezeń rynku.
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Aby obliczyć możliwości rozwoju, postępuje się w identyczny sposób. Najpierw ustala 
się listę cech określających tę miarę. Według literatury możliwości rozwoju obszaru są 
tym większe, im12:
 – większy jest udział obszaru turystycznego (oferowanego przez niego produktu) na rynku;
 – większa jest wartość sprzedaży produktów obszaru;
 – wyższe jest tempo jej wzrostu;
 – lepszy jest wizerunek obszaru;
 – lepsza jest jakość produktów;
 – większe są zasoby fi nansowe producentów;
 – lepsza jest jakość zarządzania obszarem;
 – wyższe są kwalifi kacje pracowników zaangażowanych w wytwarzanie produktu ob-

szaru turystycznego.
Aby obliczyć syntetyczną wartość określającą możliwości rozwoju obszaru, należy 

zredukować podany zbiór do najważniejszych zmiennych, a następnie, przypisując im 
wartości odpowiadające ich wkładowi do powyższej kategorii, dokonać obliczeń na tej 
samej zasadzie, jaka przedstawiona została w tabelach 1 i 2 (przykład takich obliczeń 
przedstawiony zostanie później przy okazji omawiania następnej macierzy). W rezultacie 
każdy obszar turystyczny scharakteryzowany zostaje za pomocą dwóch liczb – jednej 
określającej poziom atrakcyjności rynku i drugiej prezentującej zakres jego możliwości 
w związku z szansami, jakie prezentuje rynek.

Na rycinie 1 pokazano macierz atrakcyjności-możliwości obejmującą portfel trzech hipote-
tycznych obszarów turystycznych: A, B i C. Koła symbolizują poszczególne produkty turystycz-
ne, a ich powierzchnia jest proporcjonalna do oczekiwanej liczby turystów lub, co prawie na 
jedno wychodzi, oczekiwanych przychodów ze sprzedaży (należy je otrzymać z innego źródła).

Rycina 1. Czteropolowa macierz atrakcyjności-możliwości
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabel 1 i 2.

12 Ibidem, s. 150–161.
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Na podstawie ryciny 1 widać, że najlepsza jest sytuacja rynkowa obszaru A, który ofe-
ruje swoje produkty na najbardziej atrakcyjnym rynku. Gorzej prezentuje się atrakcyjność 
rynku, który obsługiwany jest przez obszar B, obszar turystyczny C obsługuje natomiast 
najmniej atrakcyjny rynek. Najlepsze możliwości wykorzystania szans stwarzanych przez 
rynek posiada obszar B, nieco mniejsze zaś ma obszar A. Ponieważ jednak rynek obszaru 
A jest najatrakcyjniejszy, uzyskuje on największe przychody ze sprzedaży wytwarzanych 
u siebie produktów. Niższe przychody generowane przez produkty obszaru B spowodowa-
ne są przede wszystkim mniejszą atrakcyjnością obsługiwanego rynku. W jego przypadku 
różnica pod względem atrakcyjności rynku w stosunku do rynku obszaru A jest za duża, 
żeby można było ją zrekompensować lepszymi możliwościami rozwoju.

Sytuacja komplikuje się, gdy uchylimy wcześniej sformułowane założenie upraszcza-
jące o jednym rodzaju produktu dostarczanym przez poszczególne obszary turystyczne. 
W rzeczywistości częściej jest tak, że posiadają one warunki do prowadzenia różnych 
rodzajów turystyki. Jeżeli jakiś obszar oferuje np. trzy rodzaje turystyki, wówczas będzie 
symbolizowany w macierzy pod postacią trzech różnych kół odpowiadających trzem róż-
nym produktom, każde odnoszące się do innego rynku i każde opisane innymi parame-
trami na współrzędnych atrakcyjności i możliwości. Jeżeli z kolei weźmiemy pod uwagę 
trzy obszary turystyczne, z których każdy oferuje produkty związane z trzema różnymi 
rodzajami turystyki, wówczas macierz atrakcyjności-możliwości będzie zawierać dziewięć 
kół symbolizujących za każdym razem inny produkt odniesiony do właściwego rynku, 
scharakteryzowany za pomocą współrzędnych macierzy pod względem atrakcyjności 
tego rynku i możliwości rozwoju na nim. Za każdym jednak razem macierz portfelowa 
powstaje dokładnie według tych samych, opisanych wcześniej zasad i dostarcza inter-
pretacji identycznej jak w przypadku obszaru turystycznego oferującego jeden rodzaj 
produktów turystycznych.

Dwunastopolowa macierz atrakcyjności-możliwości

Macierz jest adaptacją innego pomysłu na macierz portfelową. Pojawił się w 1978 r. pod 
nazwą macierzy ADL, wprowadzonej przez firmę doradczą A.D. Little Inc. Nowością był 
inny sposób potraktowania atrakcyjności rynku. Zależała ona od fazy cyklu życia, w jakiej 
produkt znajdował się na rynku13. Powyższy pomysł został zaadaptowany na potrzeby 
przedstawionej poniżej macierzy atrakcyjności-możliwości. Założenia cyklu życia produktu 
zastosowane w macierzy ADL zostaną zastąpione założeniami cyklu życia obszaru tu-
rystycznego. Przeprowadzeniu takiego zabiegu sprzyja podobieństwo obydwu podejść.

Koncepcja cyklu życia obszaru turystycznego opisuje historię jego rynkowego życia14. 
Zaczyna się ona w momencie, gdy obszar turystyczny pojawia się na rynku lub – dokład-
niej – zostaje dostrzeżony i zaakceptowany przez turystów. Jeżeli od tego momentu liczba 

13 Por. G. Gierszewska, M. Romanowska, op. cit., s. 188.
14 R.W. Butler, The Concept of a Tourism Area Cycle of Evolution. Implications for the Management of Resources, 
„Canadian Geographer” 1980, nr 24 (1), s. 5–12.
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przyjeżdżających zacznie rosnąć, można mówić o tym, że obszar zaczął swoje rynkowe 
życie. Jest ono podobne do życia produktów rynkowych, a w dużym stopniu także do życia 
ludzkiego. Jeżeli nie nastąpią jakieś gwałtowne zmiany w otoczeniu rynkowym, obszar 
turystyczny ze swojego początkowego stadium rozwoju przejdzie do dalszych etapów, 
w których zmieniać się będzie stosunek klientów oraz jego miejsce i pozycja konkuren-
cyjna na rynku. Są to dwie podstawowe kategorie, które decydują o atrakcyjności rynku. 
Z jednej strony, zależy ona od tego, jak ludzie odbierają obszar z punktu widzenia potrzeby 
korzystania z jego walorów i usług i na ile są skłonni przyjeżdżać i zostawiać pieniądze, 
a więc generować przychody obszaru. Z drugiej strony, atrakcyjność rynku zależy od liczby 
konkurentów, to znaczy innych obszarów turystycznych obsługujących ten sam rynek.

Jak zmienia się tak rozumiana atrakcyjność rynku pokazano na rycinie 2. Obrazuje ją 
przedstawiona krzywa, która informuje o dwóch rzeczach – liczbie klientów lub, co wychodzi 
na jedno, wysokości przychodów ze sprzedaży oraz liczbie konkurentów.

Rycina 2. Cykl życia obszaru turystycznego
Źródło: R.W. Butler, op. cit., s. 5.

Jak widać na podstawie ryciny 2, kształt przebiegu krzywej pozwala wyróżnić cztery 
podstawowe okresy (fazy) składające się na historię życia obszaru na rynku: (1) faza 
wejścia na rynek, (2) faza wzrostu, (3) faza dojrzałości i (4) faza spadku.

Faza wejścia ma miejsce wtedy, gdy obszar jest dopiero odkrywany przez turystów. 
Popyt jest w związku z tym niewielki i rośnie wolno, a wraz z nim powoli rosą przychody. 
Nieduży i wolno rozwijający się popyt sprawia, że niewielu jest konkurentów, a więc ob-
szarów turystycznych zainteresowanych przyciągnięciem turystów. Rynek w tej fazie nie 
jest zatem atrakcyjny w sensie przychodów, ale równocześnie stwarza szansę stosunkowo 
łatwego wejścia wobec braku silnej konkurencji i konieczności ponoszenia w związku 
z tym kosztów walki konkurencyjnej. Podstawowymi są koszty zainstalowania się na rynku 
oraz duże wydatki na promocję potrzebną do jego informowania o zaletach i korzyściach 
dostarczanych przez obszar. W sumie wysokie koszty utrzymania na rynku decydują 
o tym, że obszar ponosi straty, a równocześnie nie może do końca wykorzystać niewiel-
kiej jeszcze liczby konkurentów i powiększyć swojego udziału w rynku z braku większej 
liczby zainteresowanych turystów. Wydatki na wprowadzanie obszaru na rynek należą 
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do największych, a równocześnie udział w rynku jest najmniejszy w całym cyklu życia. 
Atrakcyjność rynku w tej fazie jest w związku z tym najniższa w całej historii rynkowego 
życia obszaru.

Obszar turystyczny przechodzi tylko wtedy do następnej fazy, gdy następuje wzrost 
popytu rekompensujący wydatki na utrzymanie się na rynku. W przeciwnym razie koszty 
utrzymania stają się za duże, żeby obsługiwać rynek i obszar kończy swoje rynkowe ży-
cie. Podstawową cechą tej fazy jest zatem dużo większe tempo wzrostu popytu na usługi 
obszaru w porównaniu z fazą wejścia.

Nowa faza nosi nazwę fazy wzrostu. Jak widać na podstawie ryciny 2, atrakcyjność 
rynku rośnie szybko. Podstawową przyczyną jest szybki wzrost przychodów ze sprzedaży 
związany z prędko rosnącym zainteresowaniem turystów obszarem. Tempo tego wzro-
stu jest najwyższe w całej historii jego rynkowego życia. Rosnący popyt oznacza wzrost 
podaży usług, co sprawia, że następuje spadek kosztów jednostkowych, a z nim spadek 
kosztów całkowitych wytwarzania i dostarczania usług.

Równocześnie rosnący szybko popyt przyciąga konkurentów, to znaczy inne obszary 
turystyczne walczące o udział w popycie rynkowym. Powoduje to wzrost ceny płaconej 
za walkę konkurencyjną. Są to przede wszystkim koszty promocji mającej przekonać 
nabywców do tego, żeby nie przechodzili do konkurencji i nie zmniejszali poparcia dla 
obszaru turystycznego, a także koszty prowadzenia działalności usługowej. Mimo wzrostu 
kosztów szybki wzrost przychodów ze sprzedaży sprawia, że rynek zaczyna generować 
zysk (rycina 1), w związku z czym jego atrakcyjność w tej fazie staje się dla obszaru 
turystycznego wyraźnie większa.

Szybkie tempo wzrostu popytu rynkowego nie może trwać jednak wiecznie. Przychodzi 
moment, gdy rynek ulega nasyceniu – obszar turystyczny i jego konkurenci nie przyciągają 
już kolejnych turystów. Potrzeby i wymagania tych, którzy byli zainteresowani produktami 
i usługami wszystkich obszarów turystycznych, zostały zaspokojone. Pojawia się kolejna 
faza w cyklu życia obszaru turystycznego – faza dojrzałości. Różni się od poprzedniej 
tym, że przestaje przede wszystkim rosnąć liczba przybywających gości, w związku 
z czym przestają rosnąć i stabilizują się przychody ze sprzedaży. Przestaje także rosnąć 
liczba konkurentów, co sprawia, że stabilizuje się udział obszaru turystycznego w rynku.

W fazie dojrzałości maksymalny poziom osiąga sprzedaż. Wynika to stąd, że obszar 
turystyczny osiąga swój największy udział w rynku i obsługuje największą jak do tej pory 
liczbę klientów. W dalszym ciągu ponoszone są wprawdzie koszty związane z prowa-
dzeniem działalności, jednak nie są tak duże, jak w poprzedniej fazie, gdy trzeba było 
walczyć z konkurencją o powiększanie tego udziału. Sprawia to, że zyski jednostkowe 
są największe. Stopniowy wzrost kosztów ponoszonych z tytułu prowadzenia samej 
działalności wytwórczej powoduje, że w końcowym etapie fazy dojrzałości zaczynają się 
one powoli zmniejszać, ale ze względu na dużą w porównaniu z wcześniejszą fazą liczbą 
klientów rynek generuje masę zysku największą w całym cyklu życia. Największa sprze-
daż i największe zyski sprawiają, że atrakcyjność rynku w fazie dojrzałości prezentuje się 
najlepiej w całej historii rynkowego życia obszaru.
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W miarę upływu czasu oraz wobec pojawiania się nowych możliwości rynek zaczyna 
tracić zainteresowanie obszarem turystycznym. Jest to moment, w którym obszar wchodzi 
w fazę spadku. Podstawową jej cechą jest systematyczne zmniejszanie się liczby przy-
jazdów do obszaru. Zmniejszająca się liczba turystów powoduje, że spadają przychody 
ze sprzedaży. Rosną koszty utrzymania infrastruktury, co sprawia, że przy spadającym 
poziomie sprzedaży gwałtownie zaczynają zmniejszać się zyski. Spadek sprzedaży i zy-
sków powoduje, że osłabia się pozycja konkurencyjna obszaru. Jest to faza, w której rynek 
prezentuje się tylko trochę atrakcyjniej niż w fazie wzrostu. O ile w fazie spadku pozostają 
jeszcze pozostałości zysków z poprzedniej fazy, o tyle w fazie wzrostu nie ma ich w ogóle.

W prezentowanej dalej macierzy atrakcyjności-możliwości fazy cyklu życia obszaru 
turystycznego odgrywają rolę miary atrakcyjności rynku. Jak pokazano to wyżej, najpierw 
nie istnieje (przewaga kosztów i brak zysków w fazie wejścia obszaru turystycznego na 
rynek), następnie szybko rośnie (faza wzrostu), osiąga swoje maksimum (faza dojrzałości) 
i w końcu niemal zupełnie zanika (faza spadku).

Dla otrzymania całej macierzy konieczne jest jeszcze skonstruowanie skali dla pomiaru 
oceny możliwości rozwoju obszaru turystycznego. Skala taka pokazana została w przy-
padku poprzedniej macierzy, nie przedstawiono jednak wtedy metody jej otrzymania. 
Zostanie ona ukazana teraz, przy okazji prezentacji macierzy dwunastopolowej. Tak jak 
poprzednio, punktem wyjścia jest ta sama lista zmiennych charakteryzująca możliwości 
rozwoju obszaru turystycznego. Możliwości te są tym większe, im:
 – większy jest udział obszaru turystycznego (oferowanego przez niego produktu) w rynku;
 – większa jest wartość sprzedaży produktów obszaru;
 – wyższe jest tempo jej wzrostu;
 – lepszy jest wizerunku obszaru;
 – lepsza jest jakość produktów;
 – większe są zasoby finansowe producentów;
 – lepsza jest jakość zarządzania obszarem;
 – wyższe są kwalifikacje pracowników zaangażowanych w wytwarzanie produktu ob-

szaru turystycznego.
Podobnie jak w przypadku macierzy czteropolowej, nie wykorzystuje się całego zbioru 

zmiennych, wybiera się natomiast najważniejsze spośród nich. Jak już wspomniano, naj-
częściej stosuje się cztery pierwsze. Obecnie zrezygnowano jednak ze zmiennej opisującej 
udział obszaru w rynku. Jest to kryterium, które jest wmontowane w cykl życia obszaru. 
Tutaj przyjęto następujące zmienne (w nawiasach podano wagę stanowiącą miarę ich 
znaczenia – wielkości te powtórzone są w ostatniej kolumnie tabeli 3):
 – jakość produktów (usług) wytwarzanych przez obszar turystyczny – wynika ona nie 

tylko z atrakcyjności turystycznej obszaru, lecz także z kwalifikacji personelu wytwa-
rzającego na jej bazie produkty (usługi) turystyczne (0,30);

 – wizerunek obszaru jest podstawowy, jeśli chodzi o kształtowanie się stosunku, jaki 
mogą mieć do niego obecni i potencjalni turyści (0,25);
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 – poziom zarządzania obszarem – jest to cecha, która coraz bardziej zyskuje na znacze-
niu z uwagi na jej skuteczność przy wprowadzaniu w życie koniecznych zmian (0,45).
Żeby nie komplikować, metody przyjęto proste założenie, że skala rozpiętości przy 

ocenie możliwości rozwoju obszaru składać się będzie z trzech wartości: małych, średnich 
i dużych możliwości. Można oczywiście wprowadzić większą rozpiętość, nie zmieniłoby 
to jednak samej istoty podejścia, a w artykule chodzi również o jej przedstawienie. Aby 
otrzymać skalę, należy zrobić trzy rzeczy:
 – przypisać wartości kryteriom;
 – znormalizować wartości przypisane kryteriom;
 – obliczyć wielkość charakteryzującą możliwości rozwoju obszaru.

Przykład

Załóżmy, że chodzi o rynek turystyki poznawczej (kulturowej), na którym mamy określić 
sytuację strategiczną czterech obszarów turystycznych (miejscowości, gdzie znajdują się 
ciekawe zabytki dziedzictwa kulturowego). Kryteria uwzględniane w przedstawianej me-
todzie mogą być wyrażone w ujęciu ilościowym albo jakościowym. Dla potrzeb dalszych 
obliczeń wybrano prostszy sposób, decydując się na ujęcie jakościowe. Metoda oceny 
możliwości zastosowana zostanie w odniesieniu do czterech miast położonych w dwóch 
sąsiadujących ze sobą województwach: Kielc, Kazimierza Dolnego, Sandomierza i Za-
mościa.

(1) Przypisanie wartości kryteriom

Wartości (w naszym przykładzie jakościowe) przypisuje się każdemu z wymienionych 
kryteriów. Rezultaty przedstawiono w tabeli 315.

Tabela 3. Wartości kryteriów w odniesieniu do poszczególnych obszarów turystycznych

Obszary turystyczne Poziom zarządzania Jakość produktów Wizerunek obszaru

Kielce
Kazimierz Dolny

Sandomierz
Zamość

niski
wysoki
wysoki
średni

niska
wysoka

bardzo wysoka
średnia

słaby
dobry

bardzo dobry
średni

Źródło: opracowanie własne.

15 Wartość kryteriów oszacowana została na podstawie: Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzy-
skim na lata 2006–2014, PART, Warszawa, listopad 2005; oraz: Audyt turystyczny Województwa Lubelskiego, 
PART, Warszawa, lipiec 2008.
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(2) Normalizacja wielkości przyjmowanych przez kryteria

Normalizacja wielkości przyjmowanych przez kryteria polega na nadaniu im wartości 
liczbowych w drodze odniesienia do jednolitej skali. Sposób przypisania tych wartości 
oraz skalę pokazano w tabeli 4.

Tabela 4. Wartości normalizujące

Wartości normalizujące

Zmienne 1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 Waga

Poziom za-
rządzania

Jakość pro-
duktów

Wizerunek 
obszaru

bardzo niski
bardzo 
niska

bardzo 
słaby

niski
niska
słaby

średni
średnia
średni

wysoki
wysoka
dobry

bardzo 
wysoki
bardzo 
wysoka
bardzo 
dobry

0,45
0,30
0,25

Źródło: opracowanie własne.

(3) Obliczenie wielkości charakteryzujących możliwości rozwoju obszarów

Obliczenie wielkości charakteryzujących możliwości rozwoju obszarów pokazano na 
przykładzie dwóch miast: Kielc (tabela 5) i Kazimierza Dolnego (tabela 6).

Tabela 5. Możliwości rozwoju turystycznego Kielc

Zmienne Wartość Waga Wynik

Udział w rynku
Jakość produktów
Wizerunek obszaru

3,5
3,5
3,5

0,45
0,30
0,25

1,575
1,050
0,875

Ogółem 3,50

Źródło: opracowanie własne.

Wartości przedstawione w drugiej kolumnie tabeli 5 oblicza się, wykorzystując tabelę 
3 oraz tabelę 4. Z tabeli 3 wynika na przykład, że jakość produktu turystycznego Kielc 
jest niska. W tabeli 4 wielkość ta odpowiada liczbie z przedziału normalizującego 3–4. 
W tabeli 5 wstawiono wartość środkową z tego przedziału, a więc 3,5. Podobnie czyni 
się ze wszystkimi pozostałymi wielkościami zamieszczonymi w obydwu tabelach (5 i 6).

W oparciu o tę samą metodę otrzymano wielkości charakteryzujące pozycję konkuren-
cyjną Sandomierza i Zamościa. Jej wartości dla wszystkich czterech miast są następujące:

 – Kielce – 3,5;
 – Kazimierz Dolny – 8,4;
 – Sandomierz – 9,5;
 – Zamość – 5,5.
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Tabela 6. Możliwości rozwoju turystycznego Kazimierza Dolnego

Zmienne Wartość Waga Wynik

Udział w rynku
Jakość produktów
Wizerunek obszaru 

turystycznego

9,5
7,5
7,5

0,45
0,30
0,25

4,275
2,250
1,875

Ogółem 8,400

Źródło: opracowanie własne.

Aby móc przystąpić do konstruowania macierzy atrakcyjności-możliwości, należy 
dokonać dwóch rzeczy:
 – określić, w której fazie cyklu życia znajdują się poszczególne miasta (obszary);
 – przypisać każdemu z nich miejsce na skali możliwości rozwoju.

Fazy cyklu życia w odniesieniu do miast

Kielce są miastem, gdzie rośnie liczba przybywających turystów. Dzieje się tak dzięki 
władzom miasta, które zainwestowały w przebudowę jego centrum. Podniosło to atrak-
cyjność Kielc jako obszaru turystycznego, jednak inwestycje powinny być kontynuowane, 
by w pełni wykorzystać jego duże możliwości turystyczne i przyciągnąć jeszcze więcej 
turystów. Dzięki dotychczasowemu wysiłkowi ich liczba zaczęła rosnąć szybciej niż miało 
to miejsce jeszcze do niedawna, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla przechodzenia 
z fazy wejścia na rynek w kolejną fazę, można więc stwierdzić, że rynek miasta prezentuje 
początek fazy wzrostu16.

Kazimierz Dolny znajduje się w fazie dojrzałości. Mówiąc dokładniej, w późnej fazie 
dojrzałości, czego wyrazem jest znaczny stopień zniszczenia środowiska przyrodniczego, 
nie tylko przez turystów, lecz także powstające drugie domy. Zjawisku temu towarzyszy 
nadmiar przybywających turystów, często niemieszczących się nie tylko w przestrzeni 
fizycznej, lecz także usługowej. Związana z tym jest rosnąca niechęć do turystów ze strony 
mieszkańców, szczególnie tych, którzy nie prowadzą działalności turystycznej.

Sandomierz znajduje się na granicy fazy wzrostu i dojrzałości. Liczba turystów ciągle 
rośnie, chociaż nie w takim tempie jak wcześniej. Nie widać jednak symptomów prze-
kroczenia granicy pojemności turystycznej jak w Kazimierzu. Miasto ma jeszcze spore 
możliwości rozwoju turystycznego.

Rynek Zamościa prezentuje fazę wzrostu. Wchodzi w nią powoli, a podstawową przy-
czyną jest jego peryferyjne położenie (w cieniu Lublina) i związana z tym mała dostępność.

Rozmieszczenie miast w przestrzeni macierzy z uwagi na miejsce w cyklu życia poka-
zano na rycinie 3. Równocześnie widać, jak kształtują się ich możliwości rozwoju. Wielkości 
kół na rycinie są proporcjonalne do liczby turystów i odzwierciedlają atrakcyjność rynków 
obsługiwanych przez poszczególne miasta.

16 Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007–2020. Uchwała nr XII/214/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
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Ocena możliwości rozwoju turystycznego czterech miast

Największe możliwości rozwoju posiadają miasta wchodzące w fazę rozwoju lub już 
się w niej znajdujące. Tym, co spowalnia ich wzrost, jest nie najlepsza sytuacja konku-
rencyjna. Widać to dobrze na przykładzie Kielc, które ciągle posiadają słaby wizerunek 
oraz związany z nim niewielki udział w rynku (tabela 5).

Jak już wspomniano, celem działań podejmowanych w fazie rozwoju jest osiągnięcie 
jak największego udziału w rynku i dlatego ważne są decyzje dotyczące podnoszenia 
atrakcyjności obszaru turystycznego. W przypadku Kielc czynią to już władze miasta. 
Konieczne jest jednak sięgnięcie poza rynek regionalny. Wymaga to intensywnej promo-
cji i produktów wyższej jakości odróżniających się swoim charakterem od konkurentów.

Rycina 3. Macierz atrakcyjności-możliwości dla wybranych miast
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabel 5 i 6 oraz zestawienia ilościowego w tekście dotyczące-
go możliwości rozwoju miast.

W nieco korzystniejszym położeniu jest Zamość. Wynika ono z lepszej sytuacji konkuren-
cyjnej dzięki większemu udziałowi w rynku (rynek w fazie wzrostu) i większej rozpoznawalności 
(lepszemu wizerunkowi). W efekcie przybywa tu więcej turystów niż do Kielc. Zamość jest 
produktem o wyższej jakości, niewiele jednak się robi dla jej zwiększenia. To podstawowy pro-
blem, który musi zostać rozwiązany, jeżeli ma być utrzymany wzrost liczby turystów. Drugi 
problem stanowi słaba dostępność przestrzenna miasta i związany z nią stosunkowo niewielki 
rynek regionalny (przede wszystkim Lublin). Konieczny jest duży wysiłek promocyjny, który 
obok wysokiej jakości produktu zachęci turystów do przyjazdów do miasta17.

Niemałe możliwości rysują się przed Sandomierzem. Spośród wszystkich czterech 
miast prezentuje on najciekawszy produkt związany z walorami turystycznymi miasta. 
Atutem jest także najlepsza sytuacja konkurencyjna, która zapewnia dalsze możliwości 

17 Na podstawie: Strategia rozwoju miasta Zamościa na lata 2008–2020, Eko-Geo Consulting, Zamość, grudzień 
2007; oraz wywiadów autora ze specjalistami ROT w Lublinie.
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rozwoju. Działalność władz powinna iść w kierunku dalszego zwiększania udziału w ryn-
ku w drodze dywersyfikacji produktu, poprawiania jakości związanych z nim usług oraz 
stosowania promocji przypominającej, a także podkreślającej różnice w stosunku do 
obszarów konkurencyjnych18.

Kazimierz Dolny powinien jeszcze długo trwać w fazie dojrzałości. Sprzyjać temu będzie 
jego dobry wizerunek w skali kraju oraz ciągle atrakcyjny produkt, jaki prezentuje (miasto 
artystów o specyficznym duchu miejsca). Długość pozostawania w fazie dojrzałości zależy 
od tego, jak skutecznie władze miasta potrafią zatrzymać proces degradacji unikalnego 
środowiska przyrodniczego i kulturowego. Na wizerunku nie może ciążyć coraz częściej 
powtarzająca się opinia miasta jarmarcznego, w którym komercjalizacji poddawana jest 
cała działalność turystyczna. Ważny atut miasta stanowi jego historyczna i kulturowa 
autentyczność, której ta komercjalizacja nie służy19.

Spójrzmy jeszcze na koniec, jak w macierzy atrakcyjności-możliwości odnotowywane 
są zmiany. Załóżmy, że wskutek przemian, których natura jest w świetle naszych roz-
ważań nieistotna, następuje decydująca poprawa w dziedzinie zarządzania rozwojem 
turystycznym Kielc. Poprawiają się ważne aspekty tego rozwoju, w szczególności zaś 
jakość produktu turystycznego miasta. Aby uwzględnić te zmiany, załóżmy, że oceniamy 
poziom zarządzania na bardzo dobry (wartość znormalizowana 9,5 wg tabeli 2) oraz jakość 
produktu na wysoką (wartość znormalizowana 7,5 wg tabeli 2). Na podstawie nowych 
danych obliczamy miejsce miasta na skali możliwości. Wynosiło ono 3,5, natomiast po 
zmianach – 7,4. Na rycinie 2 zaznaczono nowe miejsce, na które w przestrzeni atrakcyjno-
ści-możliwości przesunęło się miasto. Jest to pozycja poprawiającą znacznie jego sytuację 
pod względem możliwości rozwoju i zrównująca ją z sytuacją Zamościa. Zwiększenie 
możliwości rozwoju przekłada się na rynek. Jeżeli miastem zainteresuje się na skutek 
pozytywnych zmian więcej turystów i wzrośnie liczba przyjazdów, to pojawi się przyczyna 
przesuwająca Kielce głębiej w fazę rozwoju, co uwidoczni się zmianą pozycji w macierzy 
pokazaną na rycinie 2. Gdy inne czynniki nie zmienią się, Kielce przesuną się w portfelu 
obszarów turystycznych na miejsce trzecie, tuż przed Zamość.

Podsumowanie

Metody portfelowe stosuje się w marketingu przedsiębiorstw turystycznych do oceny 
ich sytuacji strategicznej. Nie są one spotykane często w literaturze przedmiotu. Mar-
ketingowcy wyraźnie preferują analizę SWOT i poświęcają znacznie mniej uwagi tym 
pierwszym. W artykule skupiono się na obszarze turystycznym, który od pewnego czasu 
jest uznawany obok przedsiębiorstwa turystycznego za ważny i ciekawy naukowo podmiot 
rynkowy. Rozważań i opracowań na temat zarządzania strategicznego w odniesieniu 
do niego jest ciągle niewiele, a takich, w których stosowane są metody oceny sytuacji 

18 Na podstawie: Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006–2014 PART, Warszawa, 
listopad 2005; oraz informacji uzyskanych przez autora od specjalistów ROT w Kielcach.
19 Strategia rozwoju turystyki Krainy Lessowych Wąwozów na lata 2008–2013, PART, Warszawa, grudzień 2007.
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strategicznej, zupełnie mało. Artykuł ma za zadanie uzupełnić w jakimś stopniu ten defi-
cyt. Przedstawiono w nim dwie metody portfelowe, pokazując, w jaki sposób konstruuje 
się i stosuje macierz portfelową na potrzeby powyższej oceny. Macierz portfelowa jest 
traktowana w literaturze jako inny sposób otrzymywania tego, co uzyskuje się za pomocą 
analizy SWOT. Obydwie służą selekcji i określaniu siły czynników wpływających na sytuację 
strategiczną obszaru turystycznego. Analiza SWOT jest bardziej precyzyjna w szacowaniu 
czynników determinujących tę sytuację, jednak mniej poglądowa w odniesieniu do sposobu 
prezentowania wyników. W metodach portfelowych trudniej o wspomnianą precyzję, spo-
sób prezentacji wyników przemawia jednak bardziej do wyobraźni, co jest również istotne 
dla analizy badawczej. Szczególnie cenne jest to, że pozwalają one pokazać przestrzeń 
wartości w odniesieniu do pozycji strategicznej utworzonej z wielkości przyjmowanych 
przez przyjęte zmienne oraz miejsca w tej przestrzeni zajmowane przez poszczególne 
obszary turystyczne, określające ich sytuację strategiczną. Z metodologicznego punktu 
widzenia jest to sytuacja, gdy mamy do czynienia z dwoma podejściami do określonego 
problemu, przy czym każde z nich prezentuje inną zaletę. W optymalnym rozwiązaniu 
wykorzystano by te zalety i stosowano obydwa podejścia równocześnie, zespalając je 
w jedną wspólną metodę. Takim rozwiązaniem jest z jednej strony zastosowanie analizy 
SWOT dla precyzyjnego obliczenia wartości określających atrakcyjność rynku oraz możli-
wości rozwoju obszaru turystycznego, z drugiej strony prezentacja otrzymanych wyników 
za pomocą macierzy portfelowej. Analiza SWOT pozwala uwzględnić dużo większą liczbę 
cech opisujących sytuację strategiczną obszaru w porównaniu z metodą portfelową, ta 
natomiast umożliwia uchwycenie otrzymanych wyników w sposób graficzny.
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Streszczenie

Od dłuższego już czasu w planowaniu rozwoju obszarów turystycznych coraz większy nacisk 
kładzie się na konieczność jego powiązania z metodologią i zasadami zarządzania strategiczne-
go. Jest ono procesem dostosowywania możliwości i zasobów do zmieniających się warunków 
gry rynkowej w taki sposób, aby zdobywać, utrzymywać i powiększać przewagę konkurencyjną. 
Kluczowa w procesie zarządzania strategicznego jest ocena sytuacji strategicznej obszaru 
turystycznego, bez niej bowiem niemożliwe jest budowanie strategii sukcesu na rynku. Istnieją 
dwa podstawowe rodzaje metod tej oceny: analiza SWOT i metody portfelowe. Te drugie są 
stosunkowo rzadko stosowane w polskiej literaturze przedmiotu. W artykule przedstawiono 
dwie spośród nich, aby przybliżyć ich problematykę oraz zasady i możliwości zastosowania 
w planowaniu rozwoju obszarów turystycznych.

Słowa kluczowe: obszar turystyczny, produkt obszaru, zarządzanie strategiczne, metody port-
felowe

Abstract

The planning of tourism area development needs using the rules and methods of a strategic 
management. This is the process of developing and maintaining a strategic fit between the area’s 
goals and capabilities and its changing marketing opportunities. Essential is the evaluation of 
the tourism area strategic situation to ensure the appropriate strategy is obtained to win a mar-
ket competitive game. There are two basic methods of this evaluation: the SWOT analysis and 
portfolio analysis. The latter is hardly used in the Polish literature of the subject. In the paper, 
two examples of portfolio analysis are presented to introduce its principles and to show how to 
use it to be successful in the planning of tourism area development.

Keywords: tourism area, tourism area product, strategic management, portfolio analysis
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ROLA CONVENTION BUREAU W KSZTAŁTOWANIU POTENCJAŁU 
KONKURENCYJNEGO MIAST – ZAŁOŻENIA PROJEKTU 
BADAWCZEGO1

THE SIGNIFICANCE OF CONVENTION BUREAU IN FORMING THE CITIES’ 
COMPETITIVENESS POTENTIAL – RESEARCH PROJECT’S FRAMEWORK

Wstęp

W dobie globalizacji i nasilającej się konkurencji również w odniesieniu do miast poszu-
kuje się środków umożliwiających wyróżnienie określonego miejsca na tle rywali. Coraz 
większego znaczenia nabiera obecnie branża spotkań, która nie tylko powoduje napływ 
turystów i tym samym generuje korzyści ekonomiczne związane z ich przyjazdem, lecz 
także może oddziaływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ogólny wizerunek miasta. Ze 
względu na wagę, jaką może mieć ten segment dla lokalnej gospodarki, zarządzanie nim 
najczęściej powierza się wyspecjalizowanym instytucjom – Convention Bureaux, które 
integrują sektor publiczny i prywatny w zakresie pozyskiwania wydarzeń biznesowych. 
Ponieważ dostrzeżono potencjał branży spotkań, w artykule skoncentrowano się na 
możliwości oddziaływania Convention Bureaux na konkurencyjność miast, prezentując 
założenia projektu badawczego.

Artykuł składa się z 3 części. W pierwszej przedstawiono opracowania literaturowe 
odnoszące się do konkurencyjności regionów w kontekście posiadanych przez nie zaso-
bów. Jako jeden z istotnych zasobów wskazano instytucje oraz zawarto w tekście defi-
nicję tego pojęcia. W kolejnej części omówiono konkurencyjność miast w odniesieniu do 
turystyki, koncentrując się przede wszystkim na wydarzeniach i branży spotkań, a także 
osiąganych przez nie efektach. W ostatnim rozdziale zaprezentowano Convention Bureau 
jako instytucję oddziałującą na konkurencyjność miast oraz przedstawiono najważniejsze 
założenia projektu badawczego.

1 Artykuł został zrealizowany w ramach projektu „Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności 
miasta”, nr 2015/17/N/HS4/00386, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Instytucje a konkurencyjność miast

Konkurencyjność jest zjawiskiem, które dotyczy nie tylko przedsiębiorstw2, lecz także 
regionów3. A. Klasik uważa, że „konkurencyjność jednego regionu stanowi zdolność do 
stawiania czoła innym regionom z nim rywalizującym w skali wewnątrzkrajowej i mię-
dzynarodowej”4. Zdolność ta w dużym stopniu opiera się na zasobach, jakimi określony 
region dysponuje5 i tym samym składają się one na potencjał konkurencyjny tego regionu6. 
Zasoby te odgrywają szczególnie ważną rolę w przypadku miast jako regionów, które na 
skutek procesów globalizacyjnych zdecydowanie zyskały na znaczeniu7 i w przypadku 
których konkurencja jest silna.

Wielu autorów (m.in. M.E. Porter, Z. Mikołajewicz, A. Klasik, E. Zeman-Miszewska) po-
dejmowało próbę wyodrębnienia czynników oddziałujących na konkurencyjność regionów, 
w tym również miast. Zdaniem A. Klasika konkurencyjność regionów można rozpatrywać 
przez pryzmat atutów regionu, efektywności wykorzystywania zasobów, konkurencyjności 
poszczególnych sektorów oraz produktów, a także posiadania przez region markowych 
produktów i usług8. W przypadku drugiego z wymienionych podejść do zasobów warun-
kujących konkurencyjność bazy ekonomicznej regionu zaliczono: infrastrukturę (w tym 
komunikację i telekomunikację), kapitał ludzki (w tym wykształcenie i kwalifikacje), badania 
i rozwój technologiczny oraz instytucje i kapitał społeczny9.

Z kolei Z. Mikołajewicz wyodrębnił 4 grupy czynników determinujących konkurencyjność 
regionu: czynniki zasobowe (ilościowe), efektywnościowe (jakościowe), instrumentalne 
i systemowe10. Pierwszą kategorię stanowią czynniki produkcji, czyli praca, majątek i za-
soby naturalne, natomiast ich jakość ujęto w drugiej grupie podzielonej na 3 podkategorie: 
elementy infrastruktury niematerialnej (obejmujące m.in. jakość czynnika ludzkiego), jakość 
zasobów majątkowych oraz strukturę gospodarczą regionu, w przypadku której uwzględ-
niono m.in. rozwój instytucji wspierających procesy rozwoju regionalnego. Następna 
kategoria odnosi się m.in. do inwestycji, badań naukowych, innowacji oraz podejmowa-
nia współpracy z zagranicą. Ostatnią grupę stanowią uwarunkowania wskazujące na to, 

2 M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, tłum. A. Ehrlich, PWE, Warszawa 
1992.
3 M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press, London 1990.
4 A. Klasik, Strategia konkurencyjna regionu, [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, 
red. A. Klasik, F. Kuźnik, AE, Katowice 2001, s. 43.
5 M.E. Porter, The Competitive..., op. cit.; A. Klasik, Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast, 
[w:] Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, red. R. Broszkiewicz, AE, Wrocław 1999, 
s. 17–19; Z. Mikołajewicz, Czynniki konkurencyjności rozwoju regionów, [w:] Konkurencyjność miast i regionów 
Polski południowo-zachodniej, op. cit., s. 42–43; E. Zeman-Miszewska, Tworzenie przewagi konkurencyjnej regio-
nów – aspekt marketingowy, [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, 
red. A. Klasik, AE, Katowice 2001.
6 A. Klasik, Strategia konkurencyjna regionu, op. cit., s. 44–45.
7 P. Zmyślony, Internacjonalizacja zarządzania funkcją turystyczną w dużym mieście, „Prace Geograficzne” 
2013, z. 134, s. 52.
8 A. Klasik, Strategia konkurencyjna regionu, op. cit., s. 44.
9 Ibidem, s. 45.
10 Z. Mikołajewicz, op. cit., s. 43–50.
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„kto i w jaki sposób skutecznie może zidentyfikować i uruchomić instrumenty i czynniki 
kształtujące wzrost konkurencyjności regionów i ich rozwój”11.

Określony region może być odmiennie postrzegany przez różne segmenty odbiorców, 
a zatem różne czynniki będą determinowały konkurencyjność postrzeganą przez inwesto-
rów, turystów czy mieszkańców12. E. Zeman-Miszewska za strategiczne segmenty interesa-
riuszy uznała władze lokalne ze względu na fakt, że to one kształtują atrakcyjność regionu, 
oraz inwestorów zewnętrznych, będących dostarczycielami kapitału13. Wyodrębniła ona 
również dwie grupy czynników przyciągających do regionu drugi z wymienionych segmen-
tów. Pierwszą grupę stanowią czynniki zmienne, czyli zależne od regionu. Przypisano do 
niej m.in. organizację i warunki obsługi poszczególnych inwestorów, kwalifikację i strukturę 
siły roboczej, a także zaplecze biznesowe, instytucje wspomagające prowadzenie biznesu 
i infrastrukturę rynku. Natomiast do czynników niezmiennych, które nie zależą od regionu 
lub są zależne tylko w niewielkim stopniu, zaliczono chociażby: rozmieszczenie popytu, 
oddalenie od granicy, stan środowiska przyrodniczego czy utrwalony wizerunek regionu14.

Porównując miasta i oceniając, na ile są konkurencyjne względem siebie, należy 
zdaniem A. Klasika wziąć pod uwagę zarówno oferowane produkty, jak i zasoby, którymi 
miasto dysponuje15. Wśród produktów wyróżnił on usługi publiczne oraz dobra publiczne. 
Wspólnie tworzą ofertę rynkową określonego miasta, kierowaną do wszystkich podmiotów 
oddziałujących na lokalne procesy rozwojowe, czyli m.in. do przedsiębiorców, inwestorów, 
instytucji, mieszkańców, organizatorów imprez czy turystów. Zarówno w odniesieniu do 
produktów, jak i do zasobów można też zastosować podział na materialne i niematerialne. 
Według A. Klasika „zasobami miasta są jego zdolności, potencjały czy możliwości roz-
wojowe”16. Do zasobów materialnych zaklasyfikowano: zasoby i zespoły mieszkaniowe, 
obiekty edukacyjne, ochrony zdrowia i kulturalne, obiekty rekreacyjne i centra rozrywko-
we, źródła i sieci infrastrukturalne, strefy i centra aktywności gospodarczej, zabytkowe 
układy i obiekty, a także potencjał ekologiczny miasta. Z kolei na zasoby niematerialne 
składają się: lokalne elity polityczne, gospodarcze i kulturalne, wykształcenie mieszkań-
ców i kwalifikacje zasobów ludzkich, potencjał badawczo-rozwojowy i projektowy miasta, 
zasoby informacyjne miasta, potencjał instytucjonalny miasta oraz zdolności miasta do 
generowania dochodów17.

Jednym z elementów pojawiającym się w powyższych podejściach są instytucje. 
Pojęcie to można rozumieć trójnasób: 1) zakład o charakterze publicznym zajmujący się 
określonym zakresem spraw; 2) zespół norm prawnych lub obyczajowych dotyczących 
organizacji jakiejś dziedziny życia; 3) organizacja działająca na podstawie tych norm18. 

11 Ibidem, s. 50.
12 E. Zeman-Miszewska, op. cit. s. 29.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 31.
15 A. Klasik, Analiza konkurencyjności…, op. cit., s. 16–17.
16 Ibidem, s. 18.
17 Ibidem.
18 http://sjp.pwn.pl/szukaj/instytucja.html [23.12.2014]. Obszerny przegląd definicji instytucji opracowali: M. Iwanek, 
J. Wilkin, Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, UW, Warszawa 1998.
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Szerokie pojmowanie instytucji wywodzi się z nurtu ekonomicznego – instytucjonalizmu, 
zapoczątkowanego przez T. Veblena19. Zdaniem T. Veblena instytucje to „zespół zwy-
czajów i nawyków myślenia oraz sposobów działania, które zostały potwierdzone przez 
praktykę i powszechnie uznane w danej grupie społecznej”20. Tym samym kształtują one 
system gospodarczy, a także szeroko rozumiane instytucje stanowią istotny zasób miast, 
oddziałujący na ich konkurencyjność, co potwierdzają omówione powyżej prace.

Branża spotkań a konkurencyjność miast

Konkurencyjność miast czy regionów należy rozpatrywać nie tylko przez pryzmat gospo-
darki jako całości, lecz także poszczególnych branż czy sektorów21. Jedną z wielu funkcji, 
jakie miasta mogą pełnić w systemie gospodarki narodowej, jest funkcja turystyczna, 
rozumiana jako „cała działalność społeczno-ekonomiczna miasta, która jest skierowana 
na obsługę turystów” wraz z konsekwencjami tej działalności dla struktury przestrzennej 
i życia gospodarczego miasta22. Chociaż w zależności od wielkości miasta może ona mieć 
podstawowe, uzupełniające lub marginalne znaczenie23, to rozwijanie funkcji turystycznej 
w miastach może wiązać się z wystąpieniem szeregu pozytywnych efektów zarówno eko-
nomicznych, jak i społecznych24. Tym bardziej że to właśnie miasta są obszarami, które 
wysyłają najwięcej turystów, ale równocześnie też najwięcej ich przyjmują25.

Kluczową cechą produktu turystycznego, oferowanego przez każdy region/miasto, 
jest jego heterogeniczność wynikająca z wielości podmiotów, które uczestniczą w jego 
tworzeniu26. Złożoność ta wymusza konieczność współpracy w regionie. Przedsiębiorcy 
i instytucje dostarczające poszczególne komponenty lokalnego produktu turystycznego 
powinni kooperować, aby na bieżąco dostosowywać wspólną ofertę do zmieniających 
się tendencji w zakresie zachowań nabywczych, wykorzystania nowych technologii itp. 
Dlatego w literaturze wskazuje się na znaczenie tworzenia się sieci w turystyce27, a samą 
współpracę można niekiedy uznać za przykład innowacji instytucjonalnej, gdzie instytucję 
pojmuje się w myśl założeń instytucjonalizmu, czyli jako pewne ramy dla interakcji pomię-

19 Z.B. Romanow, Historia myśli ekonomicznej w zarysie, AE, Poznań 1997, s. 186.
20 Ibidem, s. 187.
21 M.E. Porter, The Competitive Advantage..., op. cit.
22 A. Matczak, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski. Funkcja turystyczna, „Acta Universitatis 
Lodziensis. Turyzm” 1989, t. 5, s. 27–39.
23 M. Derek, A. Kowalczyk, P. Swianiewicz, Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na 
przykładzie miast średniej wielkości), „Prace i Studia Geograficzne” 2005, nr 35, s. 201.
24 C.R. Goeldner, J.R.B. Ritchie, Tourism. Principles, Practice, Philosophies, John Wiley & Sons, New York 2003.
25 A. Matczak, Turystyka miejska – kierunki badań geograficznych, [w:] Turystyka miejska, red. A. Matczak, WSG, 
Bydgoszcz 2008, s. 17.
26 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa 2009, s. 164.
27 Vide R. Baggio, N. Scott, C. Cooper, Network Science. A Review Focused on Tourism, „Annals of Tourism Re-
search” 2010, nr 37 (3), s. 802–827; D. Dredge, Policy Networks and the Local Organisation of Tourism, 
„Tourism Management” 2006, nr 27, s. 269–280; R. Tinsley, P. Lynch, Small Tourism Business Networks and 
Destination Development, „Hospitality Management” 2001, nr 20, s. 367–378; A. Zehrer, F. Raich, Applying 
a Lifecycle Perspective to Explain Tourism Network Development, „The Service Industries Journal” 2010, 
nr 30 (10), s. 1683–1705.
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dzy ludźmi, a więc także zinstytucjonalizowane zwyczaje i tradycje, a nie tylko fizycznie 
istniejące organizacje, związki lub inne podmioty28.

Zaangażowanie wielu bardzo różnorodnych podmiotów w tworzenie produktu tury-
stycznego spowodowało również, że uznano za konieczne stworzenie odrębnych modeli 
konkurencyjności dla turystyki29. Odnoszą się one do konkurencyjności rozumianej jako 
rywalizacja o turystów (w szczególności zagranicznych) i możliwie najpełniejsze zaspoko-
jenie ich potrzeb30. Modele takie opracowali m.in. L. Dwyer, P. Forsyth i P. Rao31, A. Poon32 
oraz J.R.B. Ritchie i G.I. Crouch33. Z kolei zasoby umożliwiające powyższe konkurowanie 
należałoby określić jako turystyczny potencjał konkurencyjny.

Wśród wielu elementów kształtujących konkurencyjność regionów turystycznych (w tym 
miast) J.R.B. Ritchie i G.I. Crouch wymieniają wydarzenia specjalne (special events)34. 
Ponadto udział w różnorodnych wydarzeniach jest częstym motywem skłaniającym po-
dróżnych do odwiedzania miast35. D. Getz dzieli eventy ze względu na motyw uczestnic-
twa na: polityczne, kulturalne celebracje, imprezy rozrywkowe i artystyczne, biznesowe 
i handlowe, edukacyjne i naukowe, sportowe, rekreacyjne oraz prywatne36. Z kolei każde 
z wymienionych powyżej wydarzeń może powodować zarówno pozytywne, jak i negatywne 
skutki dla miast, w których są organizowane.

J. Allen i in. podzielili konsekwencje eventów na efekty: turystyczne, ekonomiczne, 
społeczne, ekologiczne i polityczne37. Pod względem turystycznym istotne jest, że wy-
darzenia wchodzą w skład lokalnego produktu turystycznego38, stanowią istotny motyw 
przyjazdu oraz oddziałują na wizerunek określonego miejsca39. Dodatkowo ich organizacja 
przyczynia się do wsparcia gospodarki i m.in. uruchamia działanie mechanizmów mnożni-
kowych40. Z kolei po stronie lokalnej społeczności eventy mogą się również wiązać z jednej 
strony z silniejszym poczuciem dumy i przynależności czy poszerzaniem horyzontów41, 

28 A.M. Hjalager, Innovation Patterns in Sustainable Tourism. An analytical typology, „Tourism Management” 
1997, nr 18 (1), s. 35–41.
29 M. Kozak, S. Baloglu, Managing and Marketing Tourist Destinations. Strategies to Gain a Competitive Edge, 
Routledge: Taylor & Francis Group, New York–London 2011, s. 27.
30 Ibidem, s. 28.
31 L. Dwyer, P. Forsyth, P. Rao, The Price Competitiveness of Travel and Tourism. A Comparison of 19 Destina-
tions, „Tourism Management” 2000, nr 21 (1), s. 9–22.
32 A. Poon, Tourism, Technology and Competitive Strategies, CABI, Wallingford 1993.
33 J.R.B. Ritchie, G.I. Crouch, The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective, CABI, Wallingford 
2003.
34 Ibidem.
35 Ł. Nawrot, P. Zmyślony, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju 
do zarządzania strategicznego, Proksenia, Kraków 2009, s. 28.
36 D. Getz, Event Tourism. Definition, Evolution and Research, „Tourism Management” 2008, nr 29 (3), s. 404.
37 J. Allen et al., Festival and Special Event Management, John Wiley & Sons, Australia 2002.
38 J. Swarbrooke, The Development and Management of Visitor Attractions, Elsevier Butterworth-Heinemann, 
Amsterdam 2005.
39 P. Piotrowski, Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru poprzez wydarzenie (na przykładzie Industriady – 
Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego), „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 10, s. 18–30.
40 S.W. Litvin, Festivals and Special Events. Making the Investment, „International Journal of Culture. Tourism and 
Hospitality Research” 2013, nr 7 (2), s. 184–187; E. Sterken, Growth Impact of Major Sporting Events, „European 
Sport Management Quarterly” 2006, nr 6 (4), s. 375–389.
41 J. Allen et al., op. cit.
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a z drugiej z licznymi utrudnieniami42 oraz zagrożeniami dla środowiska naturalnego43. 
Ponadto tak jak imprezy przyciągają turystów do miasta, tak również mogą ich zniechę-
cić do przyjazdu44. Natomiast każdy efekt stanowi potencjalny argument w dyskusjach 
politycznych45. Z kolei możliwość wystąpienia zarówno negatywnych, jak i pozytywnych 
konsekwencji stwarza konieczność zarządzania portfolio wydarzeń tak, aby ograniczać 
koszty oraz maksymalizować korzyści46.

Dodatkowo, ze względu na podobieństwo w działaniach marketingowych i organizacyj-
nych, wydarzenia coraz częściej łączone są ze sferą turystyki biznesowej lub, innymi słowy, 
branżą spotkań. Podobieństwo to wynika z oparcia procesu pozyskiwania i organizacji 
spotkań oraz wydarzeń na relacjach B2B (business to business)47, co oznacza, że m.in. 
działania marketingowe nie są nakierowane na finalnego konsumenta (uczestnika even-
tu). Do sfery turystyki biznesowej należą spotkania, podróże motywacyjne, konferencje, 
wystawy/targi określane łącznie akronimem MICE (meetings, incentives, conferences, 
exhibitions) oraz turystyka korporacyjna48.

Poszczególne kategorie branży spotkań mogą wywoływać te same skutki dla miasta 
czy regionu, co wydarzenia pozabiznesowe, ale równocześnie przynoszą one jeszcze 
inne, dodatkowe efekty49. Turystyka biznesowa jest dochodowym segmentem, ponieważ 
przeciętne wydatki turystów biznesowych z reguły są wyższe od kosztów ponoszonych 
przez osoby podróżujące w celach wypoczynkowych50. Dodatkowo oddziałuje ona silnie 
na całą gospodarkę ze względu na duże zaangażowanie usług pomocniczych. Poza 
tym wszelkie działania promocyjne nakierowanie są na przedsiębiorców, ponieważ to 
oni podejmują decyzję o wyborze miejsca na organizację wydarzenia. Jeżeli promocja 
będzie skuteczna, mogą zechcieć także rozpocząć prowadzenie działalności biznesowej 
w określonym mieście, a zatem wypracowanie pozytywnego wizerunku miasta sprzyjają-
cego biznesowi może przyczyniać się nie tylko do napływu spotkań, lecz także inwestycji, 
w tym również zagranicznych51.

42 E.H. Wood, Measuring the Economic and Social Impacts of Local Authority Events, „International Journal of 
Public Sector Management” 2005, nr 18 (1), s. 37–53.
43 J. Allen et al., op. cit.; A. Collins, C. Jones, M. Munday, Assessing the Environmental Impacts of Mega Sporting 
Events. Two options?, „Tourism Management” 2009, nr 30 (6), s. 828–837.
44 Taką sytuację określa się mianem efektu wypierania – N.M. Hodur, F.L. Leistritz, Estimating the Economic 
Impact of Event Tourism, „Journal of Convention & Event Tourism” 2006, nr 8 (4), s. 37–41; R. Hernández-Mar-
tín, Tourism Events. Impact on Imports, „International Journal of Event Management Research” 2007, nr 3 (1), 
s. 15–28.
45 J. Allen et al., op. cit.
46 D. Getz, op. cit.
47 J. Swarbrooke, S. Horner, Business Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford 2001.
48 R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korpo-
racyjna, tłum. M. Karpiłowska, POT, Warszawa 2003.
49 Ibidem.
50 Global Report on the Meetings Industry, UNWTO, Madrid 2014.
51 R. Davidson, B. Cope, op. cit.
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Convention Bureau jako instytucja podnosząca 
konkurencyjność miast – założenia metodyczne projektu

Ze względu na liczne spodziewane korzyści w wielu miastach turystyka biznesowa jest 
silnie rozwijana, a część z nich próbuje wypracowywać przewagę konkurencyjną w oparciu 
właśnie o ten segment52. Dlatego coraz częściej powołuje się do życia podmioty mające 
na celu zarządzanie branżą spotkań. Są to tzw. Convention Bureaux (CB), które czasem 
posiadają również kompetencje związane z innymi segmentami turystyki przyjazdowej – 
wtedy określa się je mianem Convention and Visitors Bureau (CVB). Termin Convention 
Bureau stosuje się w polskiej literaturze w oryginalnym brzmieniu, choć czasem spotyka 
się tłumaczenie jako Biuro Konferencji i Kongresów53 czy Biuro Spotkań54. Wg definicji 
podanej przez UNWTO Convention Bureau to „organizacja odpowiadająca za promocję 
oraz organizację konferencji, targów, kongresów, podróży motywacyjnych oraz innych 
wydarzeń w określonej lokalizacji”55. Ostatni z wymienionych elementów wskazuje na moż-
liwość szerszego postrzegania zakresu działalności CB, który poza turystyką biznesową 
może obejmować także inne rodzaje eventów. W Polsce jednak znalazło zastosowanie 
węższe pojmowanie roli omawianych organizacji, co odzwierciedla definicja zaproponowa-
na przez Poland Convention Bureau. Podkreślono w niej, że CB reprezentują kraj, region 
bądź miasto, zapewniając równocześnie wsparcie organizatorom powyżej wymienionych 
eventów, ograniczając ich zakres wyłącznie do wydarzeń biznesowych56.

CB mogą integrować przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego, tworząc sieć 
podmiotów zaangażowanych w rozwijanie branży spotkań. Znajduje to wyraz w głównych 
funkcjach, jakie powinny pełnić CVB, wśród których obok koordynacji oraz przewodzenia 
w branży wymienia się również: tworzenie wizerunku miasta jako atrakcyjnego miejsca 
na organizację spotkań, współpracę z organizatorami spotkań, reprezentowanie zarówno 
popytu, jak i podaży oraz dostarczanie informacji i odpowiadanie na zapytania57. Tym 
samym CB powinny umożliwiać miastom konkurowanie o organizację wydarzeń i wią-
żące się z nimi efekty (większą liczbę turystów, poprawę wizerunku, rozwój gospodarki 
itp.). Wątpliwość może jednak budzić fakt, na ile w rzeczywistości CB realizują powyższe 
dwie funkcje. Ponadto określenie efektywności prowadzonych działań w polskich realiach 
jest o tyle trudne, że istnienie CB nie jest uregulowane prawnie (przede wszystkim w usta-
wie o Polskiej Organizacji Turystycznej z 1999 r.), a więc nawet nie można określić, kiedy 

52 P. Zmyślony, N. Piechota, Znaczenie przemysłu spotkań w kształtowaniu potencjału turystycznego miast, 
[w:] Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce. Teoria i praktyka, red. K. Celuch, SGTiR, Warszawa 
2014, s. 103–117.
53 A. Pawlicz, Wybrane aspekty funkcjonowania Convention Bureau – ujęcie instytucjonalne, „Ekonomiczne 
Problemy Turystyki” 2011, nr 15, s. 96.
54 E. Celuch, Raport przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2013, Poland Convention Bureau, POT, Warszawa 
2013, s. 50.
55 Survey on Destination Governance. Evaluation Report, UNWTO, Madrid 2010, s. 4.
56 E. Celuch, op. cit., s. 50.
57 R.B. Gartrell, Destination Marketing for Convention and Visitors Bureaus, Kendall Hunt Publishing Company, 
Iowa 1988.
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należy uznać określony podmiot za CB, a kiedy nie. Dodatkowo w praktyce niejednokrotnie 
kompetencje i zadania CB pokrywają się z funkcjami przypisanymi do DMO (Destination 
Management Organization)58, a część autorów traktuje powyższe pojęcia jako synonimy59.

W związku ze znaczeniem przemysłu spotkań w podnoszeniu konkurencyjności re-
gionów turystycznych oraz rolą, jaką mogą odgrywać CB, zarządzając tym segmentem, 
podjęto problem badawczy zawierający się w pytaniu: w jaki sposób działalność CB wpływa 
na potencjał konkurencyjny miast? Natomiast problem indukowany to pytanie, w jaki spo-
sób działalność CB wpływa na turystyczny potencjał konkurencyjny miast? Tym samym 
celem badania jest określenie zakresu oraz stopnia oddziaływania CB na potencjał kon-
kurencyjny polskich miast. Podjęta problematyka wymaga również uzupełnienia o wymiar 
praktyczny. Dlatego postawiono następujący problem praktyczny: jaka powinna być forma 
i zakres działalności CB w Polsce, aby w możliwie największym stopniu wykorzystać ich 
potencjał w zakresie kształtowania konkurencyjności miasta. Z problemem tym wiąże się 
cel praktyczny, czyli ustalenie stanu faktycznego oraz pożądanego w zakresie struktury 
organizacyjnej, kompetencji, finansowania itp. CB w Polsce. Realizacja tego celu powinna 
pomóc w określeniu czynników zmniejszających oraz zwiększających efektywność działań 
CB, a pośrednio wpływających na konkurencyjność miast. Dodatkowo zostaną wskazane 
implikacje praktyczne dla omawianej branży.

Postawiono hipotezę, że CB wzmacniają potencjał konkurencyjny miast przede wszyst-
kim jako innowacja instytucjonalna, stanowiąca dodatkowy zasób miasta i oddziałująca 
na pozostałe zasoby, stwarzając ramy funkcjonowania dla różnych podmiotów w miej-
skim systemie gospodarczym. Tym samym postanowiono obalić hipotezę negatywną, że 
działalność CB nie ma żadnego wpływu na potencjał konkurencyjny miast, która również 
jest prawdopodobna. Natomiast przyjęcie pojmowania CB jako innowacji instytucjonal-
nej wynika z faktu, że CB integrują podmioty prywatne oraz publiczne odpowiadające 
za pozyskiwanie i organizację wydarzeń z zakresu turystyki biznesowej, a także pełnią 
wśród nich funkcję koordynatora. Dodatkowo możliwość wzmacniania potencjału tkwi 
także w rozszerzeniu zakresu funkcjonowania o wydarzenia pozabiznesowe i uczynienie 
z CB podmiotu zarządzającego lokalnym portfolio wydarzeń. Założono również, że CB 
w większym stopniu wzmacniają ogólnogospodarczy niż turystyczny potencjał konku-
rencyjny miast, co wynika z dodatkowych efektów, które branża spotkań może przynosić 
gospodarce. Teza ta stanowi hipotezę uzupełniającą.

Aby odpowiedzieć na postawione pytanie badawcze, zrealizować cel oraz zweryfikować 
hipotezę, zaplanowano przeprowadzenie badania, którego podmiotem będą CB w polskich 
miastach, a przedmiotem – zakres i efekty ich działalności. Analizie zostaną poddane źró-
dła pierwotne i wtórne, a w drugim z wymienionych przypadków przede wszystkim źródła 
literaturowe z zakresu konkurencyjności regionów turystycznych, teoretycznych podstaw 

58 A. Pawlicz, op. cit., s. 97.
59 D. Getz, D. Anderson, L. Sheehan, Roles, Issues and Strategies for Convention and Visitors’ Bureaux in 
Destination Planning and Product Development. A Survey of Canadian Bureaux, „Tourism Management” 1998, 
nr 19 (4), s. 331; M. Kozak, S. Baloglu, op. cit., s. 80.
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istnienia i funkcjonowania CB i CVB oraz zagranicznych studiów przypadku. Natomiast 
trzon pracy stanowić będzie badanie pełne, przeprowadzone w formie wywiadów bezpo-
średnich z osobami zarządzającymi miejskim CB w Polsce. Realizację projektu zaplano-
wano na lata 2014–2017.

Badaniem poprzedzającym właściwą część projektu będzie analiza uwarunkowań 
funkcjonowania CB i CVB w Europie. Jego celem jest rozpoznanie, jakie są podstawy 
powstawania i działania tych instytucji, a także problemy, które wiążą się z wymienionymi 
aspektami. Posłuży ono do ustalenia, czy w Europie istnieje jeden wspólny, zbliżony model 
funkcjonowania CB oraz czy pewne rozwiązania można zaadaptować na rynku polskim. 
Założono, że poszczególne państwa różnią się znacząco pod względem regulacji prawnych 
oraz znaczenia turystyki i branży spotkań dla gospodarki, warunkujących działalność CB. 

Badanie będzie oparte na analizie źródeł wtórnych, głównie aktów prawnych regulują-
cych funkcjonowanie CB w poszczególnych krajach oraz dodatkowo informacji zawartych 
na stronach internetowych tych instytucji. Częścią projektu wymagającą odniesienia się 
do źródeł pierwotnych jest poznanie opinii osób zarządzających CB, mające na celu uzy-
skanie informacji na temat zakresu kompetencji instytucji, problemów związanych z jej 
funkcjonowaniem oraz aktualnej sytuacji w branży spotkań. Ankiety trafią do przedstawicieli 
krajowych i miejskich CB, aby dokonać porównania na szczeblu centralnym oraz lokalnym.

Po rozpoznaniu branży spotkań w skali europejskiej zostanie przygotowane i prze-
prowadzone badanie rynku polskiego. Jego pierwszym etapem będzie analiza źródeł 
wtórnych – aktów prawnych oraz statutów, warunkujących powstawanie i funkcjonowa-
nie CB w Polsce. Określone zostaną dopuszczane formy organizacyjno-prawne, źródła 
finansowania oraz kompetencje tych instytucji, a także na ile ich zadania pokrywają się 
z działaniami DMO. Po tak przeprowadzonym rozpoznaniu nastąpi główna część projektu, 
czyli badanie pierwotne w formie standaryzowanych wywiadów bezpośrednich z osobami 
zarządzającymi miejskimi CB w Polsce. Szczegółowy zakres pytań zostanie określony 
na podstawie informacji uzyskanych z badania wtórnego. Jeżeli część z tych informacji 
będzie wymagała doprecyzowania lub weryfikacji, to stosowne pytania również znajdą 
się w kwestionariuszu. Podstawą kwestionariusza będą pytania otwarte, umożliwiające 
zebranie jak najwięcej informacji, a uzupełnią je pytania zamknięte m.in. ze skalą nomi-
nalną, semantyczną oraz Likerta.

Zakończenie

Branża spotkań ma niewątpliwie niebagatelne znaczenie dla miast i oddziałuje nie tylko 
na turystykę, lecz także na całą lokalną gospodarkę. Potencjał tkwiący w tym segmencie 
dostrzegają również włodarze oraz przedsiębiorcy z polskich miast, czego wyrazem są 
m.in. duże inwestycje w centra targowo-konferencyjne60. Rozwojowi branży spotkań powin-
na zatem towarzyszyć koordynacja prowadzonych działań oraz stworzenie spójnej oferty 

60 http://www.lubelskie.pl/?pid=2791 [23.12.2014]; http://expo.krakow.pl/expo-krakow/o-expo-krakow.html 
[23.12.1204].
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miasta, aby spodziewane korzyści były jak największe. Dlatego też konieczna wydaje się 
realizacja badań służących określeniu znaczenia CB jako instytucji mających podejmo-
wać powyższe zadania, a także wskazaniu sposobów na podniesienie ich efektywności, 
a tym samym konkurencyjności miasta. Poza tym powyższy problem jest również o tyle 
ważny, iż możliwe jest, że inne podmioty byłyby równie lub nawet bardziej skuteczne 
w prowadzeniu wymienionych działań.

Planowane badania powinny wnieść dużą wartość do dotychczasowego dorobku 
naukowego z zakresu branży spotkań, ponieważ, jak dotąd, tematyka działalności CB 
nie była tak szeroko podejmowana, w szczególności w polskiej literaturze. Ustalenie 
roli CB w kształtowaniu konkurencyjności miast będzie jednak trudnym zadaniem, gdyż 
wymaga opracowania modeli oddziaływania tej instytucji na konkurencyjność funkcji tu-
rystycznej oraz całej lokalnej gospodarki, a tym samym uwzględniających szereg różnych 
czynników. Problematyczne może okazać się także ustalenie, jakie zjawiska są efektem 
działalności CB, a które wynikają z funkcjonowania innych podmiotów lub zachodzenia 
ogólnogospodarczych procesów. Trudność może również stanowić pozyskanie informacji 
zarówno w odniesieniu do badań pierwotnych, jak i wtórnych dla obydwóch zakresów 
przestrzennych: rynku europejskiego i polskiego. Jednakże mając na uwadze, że dotąd 
nie prowadzono projektów badawczych na temat CB o tak szerokim zakresie oraz ze 
względu na spodziewane implikacje praktyczne dla branży, badania nad CB powinny być 
prowadzone mimo spodziewanych trudności.
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Streszczenie

Ze względu na nasilanie się konkurencji pomiędzy regionami turystycznymi, w tym między mia-
stami, konieczne jest poszukiwanie zasobów i rozwiązań, które przyczynią się do wzmacniania 
potencjału konkurencyjnego poszczególnych jednostek przestrzennych. Jednym z owych spo-
sobów może być przyciąganie wydarzeń oraz rozwijanie szeroko pojętego przemysłu spotkań, 
określanego też jako turystyka biznesowa. Zarządzaniem tym segmentem turystyki zajmują się 
Convention Bureaux, a więc w omawianym zakresie to efektywność prowadzonych przez nie 
działań powinna wpływać na potencjał konkurencyjny określonego miasta. W związku z po-
wyższym w artykule zawarto najważniejsze założenia projektu badawczego mającego na celu 
określenie roli Convention Bureau w kształtowaniu tego potencjału. Omówiono przede wszystkim 
uzasadnienie podjęcia tematu, a także przedstawiono problem badawczy, cel, hipotezę oraz 
zarys metodyczny. Artykuł stanowi koncepcję rozprawy doktorskiej.

Słowa kluczowe: Convention Bureau, branża spotkań, potencjał konkurencyjny, miasta, turystyka

Abstract

Increasing competition between tourism destinations, including cities, enforces a need of se-
arching for resources and solutions, which will amplify theirs competitiveness potential. One of 
ways could be attracting events and developing a business tourism or in other words – an events 
industry. Convention Bureaux are responsible for managing this industry and for that reason their 
activity could influence on the cities’ competitiveness potential. Therefore, this paper presents 
the framework of research project. Its aim is to define the significance of convention bureaux in 
forming the cities’ competitiveness potential. The paper focuses on importance of this topic and 
presents the research problem, purpose, hypothesis and methods. The paper lays a concept 
of PhD thesis out.

Keywords: Convention Bureau, events industry, competitiveness potential, cities, tourism
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MARKETING INTERNETOWY W POLSKICH ORGANIZACJACH 
TURYSTYCZNYCH – MOTYWACJE, OGRANICZENIA I CZYNNIKI 
SPRZYJAJĄCE PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH 
W SIECI

ONLINE MARKETING IN POLISH TOURISM ORGANIZATIONS – 
MOTIVATIONS, BARRIERS AND FACILITATORS OF PROMOTIONAL 
ACTIVITIES IN THE WEB

Wstęp

Nie ulega wątpliwości, że tzw. technologie informacyjne i komunikacyjne (information 
and communication technology – ICT) w ostatnich latach zrewolucjonizowały praktycznie 
wszystkie sfery życia społeczno-gospodarczego, również branżę turystyczną. Powstało 
nawet pojęcie e-turystyki, które w najprostszym ujęciu znaczy tyle co zastosowanie ICT 
w turystyce1. Technologie informacyjne i komunikacyjne mogą być definiowane jako „ogół 
cyfrowych technik przetwarzania informacji wspierających procesy zarządzania zasobami 
organizacji oraz komunikacji z partnerami zewnętrznymi”2. W świetle przytoczonej definicji 
zastosowanie ICT w organizacjach turystycznych można odnieść do działalności zarówno 
przedsiębiorstw, jak i regionów turystycznych, które reprezentowane są przede wszystkim 
przez regionalne i lokalne organizacje turystyczne oraz lokalne samorządy. Nie można 
oczywiście zapominać o szerokim wykorzystaniu technologii informacyjnych i komuni-
kacyjnych przez stronę popytową rynku turystycznego, tj. konsumentów dóbr i usług 
turystycznych.

Rozwój nowych technologii z pewnością wzbogaca wachlarz możliwości promocyjnych 
regionów turystycznych. Niemniej jednak jeszcze nie wszyscy są świadomi i przekonani do 
potencjału, jaki drzemie w wykorzystaniu ICT, lub możliwości wykorzystania tego potencjału 
są w jakiś sposób ograniczane. Daje się zauważyć bardzo różny stopień zaawansowania 
i adaptacji, jeśli chodzi o zastosowanie nowych technologii w działaniach promocyjnych. 

1 A. Pawlicz, E-turystyka. Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym, 
PWN, Warszawa 2012, s. 29, za Buhalis D., Law R, Progress in Information Technology and Tourism Management. 
20 Years on and 10 Years After the Internet. The State of eTourism Research, „Tourism Management” 2008, 
nr 29 (4), s. 609–623.
2 Ibidem, s. 16.
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Przyczyn tego stanu rzeczy można doszukiwać się w różnorodności motywacji, którymi 
kierują się osoby odpowiedzialne za promocję obszarów recepcji turystycznej (ort) oraz 
w sile oddziaływania tychże motywacji. Do tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju ogra-
niczenia i bariery hamujące wdrażanie najnowszych rozwiązań, a także, z drugiej strony, 
czynniki sprzyjające implementacji tego typu działań. 

Poznanie elementów, które ograniczają i/lub są przyczyną wdrożenia przez instytucje 
zajmujące się promocją ort rozwiązań z dziedziny ICT, może być źródłem cennych infor-
macji na temat potrzeb, preferencji oraz rodzaju pomocy, jakiej potrzebują (typu szkolenia, 
kursy, podręczniki itp.)3.

Głównym celem niniejszego opracowania było prześledzenie podstawowych motywacji, 
ograniczeń oraz czynników sprzyjających podejmowaniu działań związanych z marketin-
giem internetowym przez regionalne i lokalne organizacje turystyczne w Polsce. Podjęto 
również próbę porównania otrzymanych wyników badań z rezultatami podobnych, przepro-
wadzonych w Szwajcarii4 i we Włoszech5. W podsumowaniu zaprezentowano natomiast 
wnioski płynące z dokonanej analizy.

Rola marketingu internetowego w promocji obszarów recepcji 
turystycznej

Dimitrios Buhalis6 zauważył, że Internet stał się w dzisiejszych czasach podstawowym 
sposobem komunikacji z potencjalnymi turystami, powszechnie wykorzystywanym przez 
organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej – tzw. Destination Manage-
ment Organizations (DMOs). Coraz większa liczba potencjalnych podróżnych poszukuje 
informacji turystycznych w Internecie, oczekując uzyskania pewnych korzyści z dostępu 
do zamieszczonych tam treści7.

Strona internetowa reprezentująca dany region jest już nie tylko zbiorem informacji 
na jego temat czy prezentacją oferty, lecz także przede wszystkim jest jego wizytówką, 
narzędziem promocji i komunikacji z odwiedzającym oraz zaproszeniem do przybycia8. 
Prawdziwą rewolucję wywołało pojawienie się tzw. Web 2.09, czyli treści generowanych 

3 A. Adukaite et al., Barriers and Facilitators in Implementing Knowledge and Skills Acquired During a Training 
on Online Communication. The View of Hotel Managers, Proceedings of the EuroChrie 2013, Freiburg, Germany, 
16–19 October 2013.
4 Ibidem.
5 C. Fabi, E. Marchiori, L. Cantoni, Barriers and Facilitators in the Maturity Process for Web Promotion of Italian 
Tourist Destinations, „AlmaTourism” 2014, nr 5 (1).
6 D. Buhalis, eTourism. Information Technology for Strategic Tourism Management, Prentice Hall, Harlow 2003.
7 U. Gretzel, K.H. Yoo, Use and Impact of Online Travel Reviews, [w:] Information and Communication Tech-
nologies in Tourism, red. P. O’Connor, W. Höpken, U. Gretzel, Springer, Vienna 2008, s. 35–46.
8 Ł. Stokłosa, J. Krupa, Ł. Wątroba, Portal internetowy jako narzędzie komunikacji i promocji obszarów recepcji 
turystycznej – analiza porównawcza na przykładzie województwa podkarpackiego i szwajcarskiego kantonu Ticino, 
[w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw 
turystycznych, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyd. UE, Wrocław 
2013, s. 265–266.
9 T. O’Reilly, What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, http://
www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html [27.04.2016].
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przez użytkowników w sieci (UGC – user generated content) i wykorzystujących możli-
wości social media, które zmieniły sposób tworzenia, wymiany i używania informacji10. 
Użytkownicy mogą obecnie swobodnie dzielić się swoimi opiniami i doświadczeniami 
w sieci. W ten sposób informacje nie są już tylko i wyłącznie przekazywane w jedną 
stronę, lecz także wymieniane na zasadzie „wiele do wielu”, ponieważ każdy użytkownik 
ma do nich dostęp i sam może brać udział w elektronicznej konwersacji11. Poza tym, co 
szczególnie ważne w kontekście działalności organizacji zajmujących się promocją ort, 
konwersacje prowadzone w social media przyczyniają się do kreowania marki obszarów 
recepcji turystycznej12.

Obecnie organizacje nie mają już kontroli nad tym, co jest publikowane w sieci. Mogą 
natomiast monitorować dialog internetowy i same w nim uczestniczyć. Biorąc pod uwagę 
znaczenie treści generowanych przez użytkowników, potrzebne są zmiany w zarządzaniu 
promocją regionów turystycznych. Organizacje za to odpowiedzialne powinny próbować 
wychwytywać i rozpoznawać przemiany dokonujące się w komunikacji sieciowej i rozwijać 
usługi dostosowane do potrzeb turystów. Co więcej, permanentne wprowadzanie innowacji 
w rozwój urządzeń, oprogramowania oraz sieci wymaga nowego spojrzenia na organiza-
cje turystyczne, które muszą być dynamiczne i konkurencyjne na rynku turystycznym13.

W polskich warunkach funkcję DMOs-ów pełnią przede wszystkim lokalne samorządy, 
firmy i instytucje związane z turystyką oraz regionalne i lokalne organizacje turystyczne 
(ROT-y i LOT-y)14. Zadaniem ROT-ów i LOT-ów jest przede wszystkim promocja poszcze-
gólnych obszarów recepcji turystycznej (ort)15. W związku z tym, chcąc być na bieżąco 
z najnowszymi rozwiązaniami oraz dobrymi praktykami stosowanymi w promocji regio-
nów, muszą one wykorzystywać w swych działaniach ICT. Co więcej, bardzo ważne są: 
ciągłe doskonalenie się w tym zakresie, śledzenie aktualnych trendów, branie udziału 
w szkoleniach, kursach itp.

10 P. O’Connor, User generated Content and Travel. A case Study on Tripadvisor.Com, [w:] Information and Com-
munication Technologies in Tourism, red. P. O’Connor, W. Höpken, U. Gretzel, Springer, Vienna 2008, s. 47–58.
11 E. Marchiori, G. Pavese, L. Cantoni, eTcoMM – eTourism Communication Maturity Model. A Framework to 
Evaluate the Maturity of a DMO When it Comes to the Online Communication Management. The Case of Can-
ton Ticino and Lombardy, [w:] Information and Communication Technologies in Tourism 2012, Proceedings of 
the International Conference in Helsingborg, Sweden, red. M. Fuchs et al., Springer, Vienna–New York 2012, 
s. 215–226, za Inversini A., Buhalis D., Information Convergence in the Long Tail: The Case of Tourism Desti-
nation Information, [w:] Information and Communication Technologies in Tourism, red. P. O’Connor, W. Höpken, 
U. Gretzel, Springer, Vienna 2009, s. 381–392.
12 R. Govers, F. Go, Place Branding. Glocal, Virtual and Physical Identities, Constructed, Imagined and Expe-
rienced, Palgrave Macmillan, Basingstoke Hampshire 2009.
13 D. Buhalis, R. Law, op. cit., s. 609–623.
14 Ł. Stokłosa, J. Krupa, Ł. Wątroba, op. cit., s. 266.
15 Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. 1999 nr 62, poz. 689, art. 4, pkt 3).
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Ograniczenia i czynniki sprzyjające podejmowaniu działań 
marketingowych w sieci

W swoich badaniach Rao16 wyróżnił elementy, które ograniczają (barriers) i sprzyjają 
(facilitators) rozwojowi e-commerce w małych i średnich przedsiębiorstwach. W jego mo-
delu elementy ograniczające (barriers) to takie, które mają znaczenie negatywne i odnoszą 
się do przeszkód, natomiast czynniki sprzyjające (facilitators) stymulują i oddziałują pozy-
tywnie na prowadzoną przez organizację działalność. Poza tym im bardziej dany czynnik 
jest kontrolowany przez organizację, tym bardziej uważany jest za sprzyjający, ponieważ 
przedsiębiorstwo może łatwo nim zarządzać. Jeśli natomiast czynnik pozostaje poza 
kontrolą organizacji, wówczas jest klasyfikowany jako ograniczenie, ponieważ możliwości 
manipulowania nim są ograniczone.

Model zaproponowany przez Rao dla małych i średnich przedsiębiorstw można z powo-
dzeniem przenieść na grunt organizacji zajmujących się zarządzaniem, a w szczególności 
promocją obszarów recepcji turystycznej, czyli wspomnianych w poprzednim rozdziale 
DMOs-ów, a w Polsce regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych.

Badania prowadzone do tej pory za granicą wykazały, że wśród głównych, negatyw-
nych czynników hamujących implementację ICT w DMOs-ach wyróżnić można przede 
wszystkim „brak czasu do nauki” (który to czynnik dodatkowo potęgowany jest ciągłymi 
zmianami w dziedzinie ICT), jak również „brak wystarczających zasobów finansowych”17. 
Z drugiej strony, takie czynniki jak: „praktyczne uczenie się”, „odpowiednie szkolenia” oraz 
„dostępność wystarczających zasobów finansowych i ludzkich” pozytywnie wpływają na 
adaptację ICT w organizacjach18.

Metody badawcze

W celu prześledzenia podstawowych motywacji, ograniczeń oraz czynników sprzyja-
jących podejmowaniu działań związanych z marketingiem internetowym przez regionalne 
i lokalne organizacje turystyczne w Polsce wykorzystano wspomniany wcześniej model 
Rao19 oraz metodologię opartą na podobnych badaniach przeprowadzonych w Szwajcarii20 
i we Włoszech21.

Niniejsza analiza jest tylko częścią szerszych badań dotyczących wykorzystania mar-
ketingu internetowego w polskich regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych. 

16 C. Fabi, E. Marchiori, L. Cantoni, op. cit., za Rao S.S., Metts G., Monge C.A.M., Electronic Commerce 
Development in Small and Medium Sized Enterprises. A Stage Model and its Implications, „Business Process 
Management Journal” 2003, nr 9 (1), s. 11–32.
17 Ibidem, za Lee B.C., Wicks B., Tourism Technology Training for Destination Marketing Organisations (DMOs). 
Need-Based Content Development, „Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education” 2010, vol. 9, 
nr 1, s. 39–52.
18 A. Adukaite et al., op. cit.
19 C. Fabi, E. Marchiori, L. Cantoni, op. cit., za Rao S.S., Metts G., Monge C.A.M., op. cit.
20 A. Adukaite et al., op. cit.
21 C. Fabi, E. Marchiori, L. Cantoni, op. cit.
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Spośród 40 pytań składających się na kwestionariusz ankiety internetowej trzy dotyczyły 
zagadnień podejmowanych w tymże opracowaniu. Ponieważ badania polegały w głównej 
mierze na porównaniu sytuacji w latach 2012 i 2016, ankieta została rozesłana tylko do 
organizacji, które wypełniły formularz przed czterema laty. Biorąc pod uwagę fakt, że 
niektóre instytucje nie były już osiągalne, ostatecznie na 22 zapytania odpowiedziało 
w sumie 10 organizacji (zarówno regionalnych, jak i lokalnych). W każdym przypadku za 
wypełnienie ankiety odpowiedzialny był prezes/dyrektor organizacji lub osoba zajmująca 
się marketingiem. Trzeba jeszcze nadmienić, że wspomniane wcześniej trzy pytania 
zostały dołączone do ankiety, więc dotyczą tylko opinii z roku 2016.

Na początku respondentów zapytano o motywacje, które nimi kierują i skłaniają ich 
do podejmowania działań marketingowych w sieci. Drugie pytanie dotyczyło barier utrud-
niających realizację tychże działań, natomiast trzecie – czynników sprzyjających. Przy 
każdym pytaniu respondenci poproszeni zostali o wskazanie wszystkich najistotniejszych 
odpowiedzi z zamieszczonej listy. Ponadto w każdym przypadku pozostawiono możliwość 
udzielenia dodatkowej odpowiedzi.

Analiza wyników badań

W tabeli nr 1 (poniżej) przedstawiono listę motywacji związanych z podejmowaniem 
przez ROT-y i LOT-y działań marketingowych w Internecie. Wśród sześciu wyszczegól-
nionych na pierwszy plan wysuwa się jedna – „rynek wymaga większej obecności w sieci”. 
Ta odpowiedź została wybrana przez wszystkie organizacje. Respondentów motywuje 
również możliwość poznawania oczekiwań klientów (6 wyników) i zwiększanie zysków 
organizacji (4 odpowiedzi). Mniejsze znaczenie ma natomiast naśladowanie konkurencji, 
możliwość „wykorzystania nabytych kompetencji i umiejętności” (po 2 wyniki) oraz „własna 
ciekawość” (1 odpowiedź). Żaden z respondentów nie wybrał opcji dopisania niewymie-
nionych wcześniej motywacji.

Tabela 1. Motywacje związane z podejmowaniem działań marketingowych w sieci

Motywacje Liczba odpowiedzi

Ponieważ nasi konkurenci to robią 2

Rynek wymaga większej obecności w sieci 10

W celu zwiększenia zysków organizacji 4

Aby wykorzystać nabyte kompetencje i umiejęt-
ności 2

Dzięki nim lepiej poznajemy oczekiwania naszych 
klientów 6

Własna ciekawość 1

Inne, jakie? –

Źródło: badania własne.
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Fakt, że wszystkie organizacje biorące udział w badaniu wybrały odpowiedź „rynek 
wymaga większej obecności w sieci”, może napawać optymizmem. Świadczy to o ogólnej 
znajomości rynku turystycznego i zorientowaniu w sytuacji. Badane organizacje zasadniczo 
są świadome wielkiej roli, jaką odgrywają obecnie nowe technologie w promocji obsza-
rów recepcji turystycznej. Zauważają też, że dzięki nim można lepiej poznać potrzeby 
i preferencje turystów, jak również zwiększyć zyski organizacji. Trzeba jeszcze dodać, 
że odpowiedzi reprezentantów ROT-ów i LOT-ów były podobne do tych, które zebrano 
podczas badań przeprowadzonych wśród hotelarzy w Szwajcarii (o czym była mowa 
w poprzednich rozdziałach).

Jeśli chodzi o bariery utrudniające realizację działań związanych z marketingiem 
internetowym (tabela nr 2), to wśród najczęściej wymienianych wyróżnić należy: „brak 
wystarczających umiejętności”, „brak środków finansowych” (po 6 wyników), „brak wy-
starczających zasobów ludzkich” (5 odpowiedzi) i „brak czasu” (4 wyniki). Marginalne zna-
czenie mają „proces podejmowania decyzji” i „kwestie biurokratyczne” (po 1 odpowiedzi). 
Należy zaznaczyć, że żaden z respondentów nie wykazał, że „marketing internetowy nie 
odpowiada profilowi działalności organizacji” czy też że organizacja „nie ma w tym interesu 
/ nie ma takiej potrzeby” lub że „wszystko już jest realizowane”. Podobnie jak w pytaniu 
poprzednim nie wybrano możliwości wstawienia dodatkowych odpowiedzi. Trzeba jeszcze 
dodać, że na to pytanie odpowiedzi udzieliło nie 10, a 9 organizacji.

Tabela 2. Bariery utrudniające realizację działań związanych z marketingiem internetowym

Bariery Liczba odpowiedzi
Brak wystarczających umiejętności 6

Brak wystarczających zasobów ludzkich 5

Brak czasu 4

Brak środków finansowych 6

Marketing internetowy nie odpowiada profilowi 
naszej działalności –

Nie mamy w tym interesu / nie mamy takiej 
potrzeby –

Wszystko już jest realizowane –

Proces podejmowania decyzji 1

Kwestie biurokratyczne 1

Inne, jakie? –

Źródło: badania własne.

Warty uwagi jest fakt, że cztery najczęściej wskazywane bariery są zbieżne z tymi, 
jakie w pierwszym rzędzie wymienili respondenci podczas badań przeprowadzonych 
w Szwajcarii i we Włoszech, z tym że w innej kolejności, a dodatkowo w badaniach wło-
skich zamiast „braku czasu” pojawiły się „kwestie biurokratyczne”. Świadczy to o pewnej 
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jednorodności problemów, z jakimi borykają się organizacje i przedsiębiorstwa turystyczne, 
nie tylko w Polsce. Fakt, że żaden z respondentów nie wskazał następujących odpowiedzi: 
„marketing internetowy nie odpowiada profilowi działalności organizacji”, „nie mamy w tym 
interesu / nie mamy takiej potrzeby” i „wszystko już jest realizowane” tylko potwierdza 
wspomnianą wcześniej tezę o posiadanej świadomości dużego znaczenia i ciągłego 
rozwoju ICT w promocji regionów turystycznych.

Ostatnia tabela nr 3 (poniżej) prezentuje czynniki sprzyjające podejmowaniu działań 
marketingowych w sieci. Biorąc pod uwagę najwyższą liczbę odpowiedzi, na pierwszym 
miejscu znajduje się czynnik „bycie na bieżąco” z 8 wynikami na 10 możliwych. Następne 
w kolejności są „korzyści dla organizacji” – 7 odpowiedzi, później „większa liczba szkoleń 
z zakresu marketingu w sieci” – 6 – oraz „większe zasoby ludzkie” i „korzyści dla destynacji 
(ort)” – po 5 wyników. Według ankietowanych mniejsze znaczenie mają takie czynniki, jak: 
„obowiązek” – 3 odpowiedzi, „konsultacje z ekspertami” – 2, a także „porównanie z kon-
kurencją”, „więcej środków finansowych” oraz „rozwój własnej kariery”. Te trzy ostatnie 
czynniki zostały wybrane tylko raz. Żaden z respondentów nie zdecydował się natomiast na 
zaznaczenie odpowiedzi „obowiązek nałożony przez przełożonych” a także „inne, jakie?”.

Tabela 3. Czynniki sprzyjające podejmowaniu działań związanych z marketingiem internetowym

Czynniki sprzyjające Liczba odpowiedzi
Większe zasoby ludzkie 5

Więcej szkoleń z zakresu marketingu w sieci 6

Korzyści dla organizacji 7

Porównanie z konkurencją 1

Bycie na bieżąco 8

Korzyści dla destynacji (ort) 5

Więcej środków finansowych 1

Konsultacje z ekspertami 2

Obowiązek nałożony przez przełożonych –

Rozwój własnej kariery 1

To nasz obowiązek 3

Inne, jakie? –

Źródło: badania własne.

Najczęściej wskazywana przez respondentów odpowiedź – „bycie na bieżąco” to rów-
nież jeden z głównych czynników wybieranych podczas badań prowadzonych w Szwajcarii 
i we Włoszech. Po raz kolejny zauważalne jest więc podobieństwo pomiędzy organiza-
cjami turystycznymi w Polsce i za granicą. Oprócz tego biorący udział w badaniu docenili 
fakt posiadania odpowiednich zasobów ludzkich oraz rolę szkoleń z zakresu marketingu 
w sieci, które niewątpliwie przyczyniają się do wspomnianego „bycia na bieżąco”. Może 
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zaskakiwać, że mimo tego, iż „brak środków finansowych” został określony jako jedna 
z głównych barier stosowania marketingu internetowego w organizacjach turystycznych, 
to większa ilość środków finansowych wg respondentów już nie przyczynia się tak bardzo 
do podejmowania działań w tym zakresie (tylko 1 odpowiedź mówiąca o tym, że czynnik 
ten sprzyja podejmowaniu działań związanych z marketingiem internetowym). Przyczyną 
tego stanu rzeczy może być to, że organizacje zwyczajnie nie posiadają wspomnianych 
„większych środków finansowych”, w związku z tym nie podjęły się oceny wpływu tego 
czynnika.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wyniki powyższej analizy, pomimo nielicznej grupy organizacji bio-
rących udział w niniejszym badaniu, można pokusić się o sformułowanie kilku wniosków.

1. Regionalne i lokalne organizacje turystyczne w Polsce zasadniczo są świado-
me potencjału, jaki drzemie w wykorzystaniu ICT w promocji obszarów recepcji 
turystycznej i jego ogromnej roli w tym zakresie. Wydają się być też skłonne 
i chętne do podejmowania działań marketingowych w sieci.

2. Organizacje turystyczne w Polsce napotykają na pewne problemy związane 
przede wszystkim z brakiem wykwalifikowanej kadry i wystarczających zaso-
bów finansowych a także czasu na naukę.

3. Respondenci doceniają korzyści, jakie działania marketingowe w Internecie 
przynoszą zarówno samym organizacjom, jak i obszarom recepcji turystycznej. 
Równocześnie zwracają uwagę na konieczność posiadania odpowiednich 
zasobów ludzkich oraz podkreślają dużą rolę szkoleń z zakresu marketingu 
w sieci, które pozwalają na pozostawanie na bieżąco z zagadnieniami zwią-
zanymi z e-turystyką.

4. Wyniki przeprowadzonych badań są zbieżne z wynikami podobnych analiz 
prowadzonych wcześniej we Włoszech i w Szwajcarii. Świadczy to o pewnym 
podobieństwie w kontekście motywacji, ograniczeń i czynników sprzyjających 
podejmowaniu działań promocyjnych w sieci.

Kiedy rozpatrujemy powyższe wnioski, wydaje się, że dobrym rozwiązaniem dla pra-
cowników ROT-ów i LOT-ów prowadzącym do zwiększenia wykorzystania nowych tech-
nologii w promocji regionów turystycznych w Polsce byłoby przygotowanie specjalnie dla 
nich „uszytych na miarę”, intensywnych szkoleń z zakresu marketingu internetowego, jak 
również dostosowanych do ich potrzeb kursów e-learningu, które mogłyby się kończyć 
zdobyciem certyfikatów. Byłoby to rozwiązanie niewymagające od organizacji ponoszenia 
wielkich nakładów finansowych, a od pracowników poświęcania zbyt dużej ilości czasu. 
Na efekty podjętych działań z pewnością nie trzeba by było też długo czekać. Jest to 
niewątpliwie temat do podjęcia pod rozwagę dla osób odpowiedzialnych za system za-
rządzania turystyką w Polsce.
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Streszczenie

Głównym celem niniejszego opracowania było prześledzenie podstawowych motywacji oraz 
czynników sprzyjających podejmowaniu działań związanych z marketingiem internetowym przez 
regionalne i lokalne organizacje turystyczne w Polsce oraz stojących im na przeszkodzie ogra-
niczeń. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że organizacje te są świadome potencjału 
i dużych możliwości wykorzystania ICT w promocji regionów turystycznych, jednakże pełniejsze 
zastosowanie tychże technologii często ograniczane jest przez brak wystarczających środków 
finansowych, wykwalifikowanej kadry oraz czasu do nauki.

Słowa kluczowe: regionalne i lokalne organizacje turystyczne, marketing internetowy, motywacje, 
ograniczenia, czynniki sprzyjające

Abstract

The main aim of this study was to investigate the fundamental motivations, barriers and facilitators 
of activities related to web marketing in Polish regional and local tourism organizations. Results 
of this study indicate that these organizations are aware of the potential and great opportunities 
offered by the use of ICT in the promotion of tourism regions, but fuller use of these technologies 
is often limited by a lack of sufficient financial resources, skilled personnel and time to learn.

Keywords: regional and local tourism organizations, web marketing, motivations, barriers, 
facilitators
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