
Z E S Z Y T Y  N A U K O W E
TURYSTYKA I REKREACJA

Zeszyt 18 (2) 2016

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
Warszawa 2016



 

© Copyright by Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2016
Pewne prawa zastrzeżone

ISSN 1899-7228
Nakład: 250 egz.
Wersją pierwotną wydawanego czasopisma jest wersja papierowa

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelna: dr hab. Joanna Wyleżałek
Zastępca redaktor naczelnej: dr hab. Elżbieta Puchnarewicz, prof. WSTiJO
Sekretarz: dr Halina Makała
Redaktorzy tematyczni: dr Halina Makała, dr Dominik Orłowski
Redaktor statystyczny: doc. dr Bolesław Iwan 
Redaktor językowy: dr Bożena Iwanowska

RADA NAUKOWA

Członkowie krajowi
1. Prof. dr hab. Wojciech Cynarski, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
2. Prof. dr hab. Janusz Gudowski, Politechnika Lubelska, Lublin
3. Prof. dr hab. Irena Ozimek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
4. Prof. dr hab. Stanisław Urban, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
5. Dr hab. Wiktor Adamus, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
6. Dr hab. Krzysztof Firlej, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
7. Dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
8. Dr hab. Łukasz Popławski, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

Członkowie zagraniczni 
1. Prof. dr Philippe Bachimon, Université d’Avignon, Francja
2. Prof. dr Dogan Gursoy, Washington State University, USA
3. Prof. dr Stanislav Ivanov, International University College, Bułgaria
4. Prof. dr Jarkko Saarien, University of Oulu, Finlandia
5. Prof. dr Anna Trono, Universita del Salento, Włochy
6. Dr Elisa Backer, University of Ballarat, Australia
7. Dr Nazar Kudla, Lwowski Instytut Ekonomiki i Turystyki, Ukraina
8. Dr Noëlle O’Connor, Limerick Institute of Technology, Irlandia
9. Dr Razaq Raj, Centre for Events Management, Leeds Metropolitan University United Kingdom
10. Dr Brigita Žuromskaitė, Uniwersytet im. Michała Romera w Wilnie, Litwa

ADRES REDAKCJI

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
al. Prymasa Tysiąclecia 38a, 01-242 Warszawa
tel./faks: 22 855 47 58/59
e-mail: redakcja@wstijo.edu.pl 
www.wstijo.edu.pl

Projekt graficzny okładki: Bogdan Czura
Skład: LIBRON
Redakcja wydawnicza: Anna Janiec



Spis treści  
Contents

G A S T R O N O M I A  I  Ż Y W I E N I E  W   T U R Y S T Y C E

Marlena Pielak, Ewa Czarniecka-Skubina
Kulinarne preferencje polskich konsumentów w zakresie kuchni etnicznych  ......................  5
Culinary preferences of Polish consumers in the range of ethnic’ cuisines

Zygmunt Kruczek, Magdalena Krauzowicz
Turystyka kulinarna na Podhalu  ........................................................................................  17
Culinary tourism in Podhale

Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko
Organizacja gastronomii hotelowej na przykładzie hotelu Marriott w Warszawie  ..............  35
The organisation of gastronomy in a hotel on the example 
of Marriott Hotel in Warsaw

Jan Krupa, Andrzej Mantaj
Wybrane uwarunkowania preferencji zakupu żywnościowych produktów  
tradycyjnych wśród konsumentów z województwa podkarpackiego  .................................  57
Selected determinants of preferences in purchase of traditional food products among 
consumers from the Podkarpackie Province

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

Małgorzata Gałązka
Edukacja przyrodnicza w Białowieskim Parku Narodowym w opinii odwiedzających  .......  75
Nature education in Białowieża National Park in the opinion of visitors

Dorota Mączka, Agnieszka Kozak
Turystyka wiejska na przykładzie powiatu łosickiego  ........................................................  89
Rural tourism on the example of the county Łosice

Mateusz Rogowski, Anastasiia Kasianchuk
Atrakcyjność turystyczna winnic Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu   ................................  101
The tourist attractiveness of vineyard in Lubusz Trail of the Wine and Honey 

Halina Makała
Turystyka uzdrowiskowa w Polsce  ................................................................................... 119
Health tourism in Poland



 

Łukasz Zbucki, Marek Kuźmicki
Geograficzna izolacja Wysp Owczych a rozwój ruchu turystycznego  .............................  131
Geographical isolation of Faroe Islands and their tourism movement development

W I E L O W Y M I A R O W O Ś Ć  A N A L I Z  A K T Y W N O Ś C I  T U R Y S T Y C Z N E J

Magdalena Kugiejko
Organizacja wycieczek szkolnych jako element wpływu edukacji szkolnej  
na rozwój uczniów  ...........................................................................................................  147
Organization of school trips within the school education of students

Joanna Gorączko
Tanatoturystyka – naturalne zjawisko w podróżnictwie czy kontrowersyjny trend  
światowej turystyki kulturowej?  ........................................................................................  159
Thanatotourism – natural phenomenon in travelling or controversial trend  
of world cultural tourism?

Agnieszka Kozak, Dorota Mączka
Narzędzia marketingu mix w działalności wybranych gospodarstw agroturystycznych 
powiatu bialskiego  ...........................................................................................................  175
Tools of marketing mix in activity the selected agro touristic farms  
of Bialski administrative district

Katarzyna Pukowiec, Wojciech Kurda
Wpływ ruchu lotniczego na wielkość ruchu turystycznego w wybranych  
regionach Polski w latach 2010–2014  .............................................................................  185
The impact of air traffic to the value of tourist movement in selected Polish regions  
in the years 2010–2014



G A S T R O N O M I A  I  Ż Y W I E N I E 
W   T U R Y S T Y C E

MARLENA PIELAK
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
EWA CZARNIECKA-SKUBINA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

KULINARNE PREFERENCJE POLSKICH KONSUMENTÓW 
W ZAKRESIE KUCHNI ETNICZNYCH

CULINARY PREFERENCES OF POLISH CONSUMERS  
IN THE RANGE OF ETHNIC’ CUISINES

Wstęp

Nowoczesny styl życia konsumentów charakteryzuje się poszukiwaniem nowości 
kulinarnych i związanych z nimi doświadczeń kulturowych1. Smakosze, miłośnicy dobrej 
kuchni, osoby pragnące poszerzać swoją wiedzę o surowcach i produktach żywnościowych 
oraz potrawach, a także technikach ich wytwarzania to tzw. foodies2.

Zainteresowanie kuchniami etnicznymi wpływa na rozwój restauracji z tego rodzaju 
ofertą. Zostało ono zapoczątkowane w USA, ale obserwowane jest też w innych krajach, 
w tym w Polsce. W USA do najbardziej popularnych restauracji etnicznych należą: chiń-
skie, włoskie, japońskie, meksykańskie i tajskie3. W Europie wzrost liczby restauracji naro-
dowych rozpoczął się już w latach 60 XX w. wraz z przybywającymi do Europy emigrantami 
z innych krajów4. Lokale z kuchnią etniczną swój sukces zawdzięczają atrakcyjnemu, 
egzotycznemu produktowi, wystrojowi wnętrza, stylowi obsługi, etnicznym elementom 

1 S. Kimura, Food Culture of the 21st Century, „Food Culture” 2000, No. 1, s. 4–5; Ch.-T. Tsai, P.-H. Lu, Authentic 
Dining Experiences in Ethnic Theme Restaurants, „International Journal of Hospitality Management” 2012, Vol. 31, 
Issue 1, s. 304–306.
2 M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa 2015, s. 33; M. Tomaszew-
ska-Bolałek, Foodies na turystycznym szlaku, czyli obraz turystyki kulinarnej według polskich blogerów, [w:] 
Kultura i turystyka. Wokół wspólnego stołu, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, ROTWŁ, Łódź 2015, s. 191–200.
3 2012 Restaurant Industry Forecast, National Restaurant Association.
4 J. Sala, Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa 2011.
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stroju i wyposażenia charakterystycznego dla kultury danego kraju5. Konsumentów przy-
ciągają jakość i autentyczność danego miejsca, atmosfera oraz unikalne doświadczenia 
(określane jako egzotyczne, specjalne, autentyczne)6. Uważa się, że kuchnia może sta-
nowić atrakcję na równi ze sztuką, architekturą i krajobrazem, gdyż wywiera duży wpływ 
na wyobrażenie o narodzie i kraju, których poznanie nie zawsze jest możliwe7.

Otwarcie Polski na świat, bogata oferta gastronomiczna, wzrost dostępności surowców 
i półproduktów z całego świata sprzyjają poznawaniu kuchni etnicznych, nie tylko w ga-
stronomii8. Na zainteresowanie kuchniami etnicznymi wpływają zmiany demograficzne, 
duża aktywność zawodowa, wzrost poziomu wykształcenia, rozwój turystyki9, jak również 
globalizacja przestrzeni życiowej. Globalizacja sprawia, że tradycje kulinarne i specyficzne 
regionalne dania mogą być łatwo przenoszone pomiędzy regionami i krajami, a konsumenci 
mają możliwość spożywania dań z nawet bardzo odległych i egzotycznych miejsc10. Bardzo 
często po powrocie z zagranicznych wojaży turyści, chcąc odświeżyć miłe wspomnienia, 
chętnie korzystają z lokali z daniami kuchni narodowych bądź przygotowują je w domu 
i kontynuują poznawanie tradycji kulinarnych, którymi zainteresowanie powstało podczas 
wyjazdów turystycznych.

Interesujące wydaje się więc poznanie preferencji konsumentów związanych z kuch-
niami etnicznymi. Celem pracy była ocena preferencji i czynników wyboru konsumentów 
w zakresie kuchni narodowych, w tym w gastronomii.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego wśród 150 dorosłych re-
spondentów z województwa mazowieckiego, deklarujących spożywanie potraw różnych 
kuchni narodowych, którzy wyrazili zgodę na wypełnienie kwestionariusza złożonego 
z dwóch części. Pierwsza część ankiety zawierała pytania na temat korzystania z usług 
gastronomicznych, a w szczególności zakładów oferujących dania kuchni etnicznych. 
Pytania dotyczyły preferencji, czynników wyboru i częstotliwości spożycia dań kuchni 
narodowych. W drugiej części kwestionariusza pytano o dane demograficzne respon-
dentów (płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, miesięczny dochód na osobę).

5 J. Sala, op. cit.
6 Ch.-T. Tsai, P.-H. Lu, op. cit.; S. Jang, J. Ha, K. Park, Effects of Ethnic Authenticity. Investigating Korean 
Restaurants Customers in the U.S., „International Journal of Hospitality Management” 2012, Vol. 31, Issue 3, 
s. 990–1003; A.Ch.Ch. Lu, D. Gursoy, C.Y. Lu, Authenticity Perceptions, Brand Equity and Brand Choice 
Intention. The Case of Ethnic Restaurants, „International Journal of Hospitality Management” 2015, Vol. 50, 
s. 36–45.
7 E. Czarniecka-Skubina, K. Poręcka, D. Nowak, Dziedzictwo kulinarne Japonii i jego wpływy na rozwój światowej 
kuchni i gastronomii, [w:] Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, red. E. Puchna-
rewicz, WSTiJO, Warszawa 2011, s. 379–401.
8 E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, Japanese Cuisine in Poland. Attitudes and Behaviour Among Polish Con-
sumers, „International Journal of Consumer Studies” 2014, Vol. 38, Issue 1, s. 62–68.
9 E. Kwiatkowska, G. Levytska, Nowe tendencje w zachowaniach polskich konsumentów na rynku usług ga-
stronomicznych, „Marketing i Rynek” 2009, nr 8 (16), s. 23–26.
10 A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły 
Turystyki i Rekreacji w Warszawie” 2008, t. 7, s. 22–30.
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Charakterystykę respondentów przedstawiono w tabeli 1. W badaniu wzięły udział 
zbliżone pod względem płci grupy respondentów. Były to osoby w większości do 40 lat 
(75%), z wykształceniem wyższym (61%), zamieszkałe w dużych miastach, deklarujące 
dochody powyżej 2 000 zł (58%).

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy respondentów

Cechy populacji Grupa Procent populacji (%)

Ogółem n = 150 osób 100

Płeć kobiety
mężczyźni

48
52

Wiek

poniżej 20 lat
21–30 lat
31–40 lat
41–60 lat
51–60 lat
powyżej 60 lat

20
25
30
20
15
5

Wykształcenie

Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe

0
29
10
61

Miejsce zamieszkania

Wieś
Miasto do 50 tys. mieszkańców
Miasto od 50 tys. do 100 tys. 
mieszkańców
Miasto powyżej 100 tys. miesz-
kańców

9
12
31

48

Miesięczny dochód na osobę

Do 1 000 zł
1001–2 000 zł
2001–3 000 zł
Powyżej 3000 zł

7
35
48
10

Źródło: badanie własne.

Analiza statystyczna materiału uzyskanego w trakcie przeprowadzania badań została 
wykonana w oparciu o pakiet statystyczny STATISTICA PL dla Windows 9. Porównanie 
danych cech jakościowych wykonano, stosując jednoczynnikową analizę wariancji z wy-
korzystaniem testu chi-kwadrat. Występowanie różnic statystycznie istotnych badano 
przy p ≤ 0,05.

Wynik

Wszystkie osoby biorące udział w badaniu deklarowały spożywanie dań kuchni naro-
dowych w domu (18%) bądź w zakładach gastronomicznych (82%).
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Częstotliwość korzystania z usług lokali oferujących  
kuchnie narodowe

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że codziennie korzystało z usług 
gastronomicznych 6% osób, raz lub dwa razy w tygodniu – 42%, raz w miesiącu – 15%, 
rzadziej – 19%, w ogóle – 18% (tab. 2). 

Tabela 2. Częstotliwość korzystania z usług gastronomicznych przez respondentów (n = 150)

Częstotliwość 
Procent odpowiedzi (%)

Ogółem
Płeć Wiek (lata)

Kobiety Mężczyźni < 20 21–30 31–40 41–50 51–60 > 60

codziennie 6 0 11,5 0 0 20,0 0 0 0

raz w tygodniu 28 10,4 44,2 75,0 36,0 13,3 0 0 0

raz na dwa 
tygodnie 14 18,8 9,6 0 12,0 36,7 0 0 0

raz  
w miesiącu 15 29,2 1,0 0 32,0 20,0 20,0 0 0

rzadziej niż 
raz  
w miesiącu

19 22,9 15,4 25,0 20,0 6,7 80,0 20,0 0

w ogóle 18 18,8 17,3 0 0 3,3 0 80,0 100

Źródło: badania własne.

Mężczyźni w wieku 31–40 lat istotnie częściej korzystali z usług gastronomicznych – 
codziennie (p ≤ 0,05), a kobiety raz w miesiącu i rzadziej (p ≤ 0,05), natomiast osoby 
w wieku powyżej 60 lat i 80% osób w wieku 51–60 lat w ogóle (tab. 2). Na częstotliwość 
korzystania z tych usług istotny wpływ miało miejsce zamieszkania i dochody (p ≤ 0,05). 
Częściej korzystały z nich osoby z dużych miast, o dużych dochodach.

Preferencje konsumentów w zakresie dań kuchni narodowych

Respondenci wskazali najczęściej wybierane kuchnie narodowe (rys. 1). Były to: 
kuchnia włoska (78% ankietowanych), turecka (54,9%), chińska (39%) i amerykańska 
(36,6%). Kuchnię polską wolało 32,9% badanych, głównie w wieku 51–60 lat (p ≤ 0,05). 
Wszystkie osoby z tej grupy preferowały dania polskiej kuchni. Wymieniano też kuchnie: 
grecką i meksykańską (po 12%), japońską, wietnamską. indyjską, węgierską, rosyjską 
(po 7%) i francuską (2%). Nikt z badanych nie przedkładał nad inne kuchni hiszpańskiej, 
koreańskiej, niemieckiej. Nie skorzystano również z możliwości zaproponowania innej 
kuchni niż podane w kwestionariuszu.
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Rysunek 1. Preferencje konsumentów dotyczące kuchni narodowych (n = 150)
Źródło: badanie własne.

Kuchnię amerykańską istotnie częściej wybierali mężczyźni w wieku 21–30 lat i 40–50 
lat (p ≤ 0,05). Mężczyźni w wieku do 30 lat częściej preferowali dania tureckie (p ≤ 0,05), 
w wieku 31–40 lat – indyjskie, a < 20 lat – włoskie. Na taki rozkład odpowiedzi prawdopo-
dobnie wpłynęła oferta dostępna na polskim rynku usług gastronomicznych.

Mężczyźni częściej korzystali z usług gastronomicznych, ale to kobiety bardziej 
preferowały nowości i zdecydowanie częściej wybierały kuchnie: francuską, japońską, 
rosyjską, węgierską i wietnamską. Wybór kuchni nie zależał od miejsca zamieszkania 
ankietowanych (p > 0,05). Uzależniony był natomiast od ich wykształcenia (p ≤ 0,05), 
wraz z jego wzrostem rosło zainteresowanie respondentów kuchniami: włoską, ame-
rykańską i turecką.

Czynniki wpływające na wybór kuchni narodowych przez 
respondentów

Respondentów zapytano o czynniki, które wpływają na wybór przez nich danej kuchni. 
Wyniki przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Czynniki wyboru kuchni narodowych przez respondentów (n = 150)

Kuchnia
Czynniki (% odpowiedzi)

Oryginal-
ność 

Smakowi-
tość

Prozdro-
wotność

Niskie 
ceny Dostępność Poznanie 

kultury Inne

amerykańska 0 15,9 0 24,4 36,6 0

0

chińska 31,7 36,6 28,0 28,0 32,9 6,1
francuska

0
1,2

0 0

0 0
grecka 6,1 3,7 3,7
indyjska 6,1 6,1

0

3,7
japońska 2,4 6,1 3,7

meksykańska 7,3 11,0 8,5

polska 0 11,0 18,3 18,3 29,3 0
rosyjska 1,2 1,2 0 2,4 1,2
turecka 1,2 14,6 46,3 46,3 48,8 24,4

0węgierska 0 2,4 3,7 3,7 0 6,1
wietnamska 6,1 2,4 6,1 6,1 6,1

0
włoska 0 34,1 39,0 39,0 52,4 20

Źródło: badania własne.

Jak wynika z prezentowanych danych (tab. 3), na wybór poszczególnych kuchni naro-
dowych wpływa wiele aspektów. Wśród tych czynników respondenci wymieniali dostępność 
i niskie ceny (kuchnia polska, amerykańska, turecka, włoska, wietnamska), smakowitość 
(francuska, chińska, grecka, indyjska, japońska, meksykańska, włoska) i prozdrowot-
ność (japońska, polska, wietnamska, włoska). Wskazywano też oryginalność kuchni: 
chińskiej, indyjskiej, meksykańskiej, wietnamskiej i japońskiej oraz sposób na poznanie 
innej kultury (kuchnie: meksykańska, rosyjska i węgierska).

Dyskusja

Należy podkreślić, że częstotliwość korzystania przez respondentów z usług zakładów 
gastronomicznych z ofertą kuchni narodowych była zbliżona w ogóle do korzystania z pla-
cówek gastronomicznych przez polskich konsumentów. Uzyskane wyniki są podobne do 
prezentowanych przez innych autorów. Według ogólnopolskiego badania11 50% z 1 000 
konsumentów żywi się poza domem średnio 33 razy w roku, zależnie od czynników de-
mograficznych. Istotnie częściej poza domem, jak w niniejszych badaniach, jadali młodzi 
mężczyźni oraz osoby z wyższym wykształceniem. Potwierdzają to badania GfK Polonia12, 
według których jedynie 2% konsumentów korzystało z lokali gastronomicznych codziennie, 
a 10% raz w miesiącu. Z usług gastronomii, podobnie jak w poniższych badaniach, nie 
korzystają osoby starsze.

11 Badanie Polska na talerzu 2012, na zlecenie Makro Cash & Carry, raport TNS OBOP.
12 Badanie dla „Rzeczpospolitej”, Gfk Polonia 2010; www.handel-net.pl [20.10.2015].
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W Polsce najwięcej zakładów oferujących dania kuchni narodowych jest zlokalizo-
wanych w centrach dużych miast, gdzie oprócz Polaków obserwuje się wysoki odsetek 
mniejszości narodowych i odwiedzających te miejsca turystów. Restauracje etniczne 
stanowią też nieodłączny element tzw. food court w galeriach handlowych i zwiększają 
różnorodność oferowanych tam usług żywieniowych. Wiele zakładów gastronomicznych 
z daniami tureckimi i wietnamskimi powstaje na targowiskach i przy węzłach komunika-
cyjnych. Zakłady serwujące dania kuchni innych narodów otwierane są przy głównych 
ulicach, w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych, w dużych biurowcach, wszędzie tam, 
gdzie klientami mogą być ludzie młodzi, ciekawi nowych smaków13.

Jak wynika z Przewodnika po restauracjach, na przykład w Warszawie w 2010 r. funk-
cjonowało 400 zakładów oferujących dania kuchni narodowych z różnych kontynentów: 
Afryki, Ameryki, Europy i Azji. Najliczniej reprezentowane były lokale serwujące dania 
kuchni europejskiej (127 lokali) oraz zakłady z ofertą potraw azjatyckich (85), następ-
nie kuchni amerykańskiej (16) i Bliskiego Wschodu (13). Najmniej restauracji posiadało 
w karcie dania kuchni afrykańskiej (2). Wśród kuchni europejskiej najwięcej lokali ofe-
rowało różnorodne dania międzynarodowe. Wiele punktów posiadało ofertę dań kuchni 
rejonu Morza Śródziemnego: włoskiej (70 lokali) i francuskiej (11). Dość liczne były lokale 
z kuchnią azjatycką (35)14.

W badaniach Zabrockiego i Cordice15 porównywano zachowania polskich i angielskich 
konsumentów na rynku usług gastronomicznych i stwierdzono, że Polacy rzadziej niż An-
glicy korzystają z zakładów z kuchnią etniczną. Wolało je około 15% badanych Polaków, 
Anglików natomiast 33%.

Kowalczuk16 wykazała, że ulubionymi kuchniami Polaków są: polska (61%), włoska (27%) 
i chińska (6%). Według niej ludzie młodzi chętniej próbują dań kuchni etnicznych. W niniejszym 
badaniu kuchnia polska znalazła się na 5 miejscu wśród wybieranych kuchni narodowych. 
Inne źródła17 podają kuchnie: polską (50%), włoską (27%), amerykańską (7%) i arabską (4%).

Na świecie zwykle preferowane są dania amerykańskie, azjatyckie i śródziemno-
morskie18 oraz japońskie. Cenione są za smakowitość, wartość zdrowotną i niską cenę, 
w Polsce jednak są mało znane19. Konsumenci na świecie chętnie wybierają kuchnie takich 
regionów, jak: Afryka, Ameryka Łacińska, południowo-wschodnia Azja, Peru, a także kuch-
nie: włoską, meksykańską, hiszpańską, hawajską, grecką, karaibską i śródziemnomorską20.

13 A. Kaczorek, A. Kowalczyk, Modele lokalizacji usług gastronomicznych na obszarach miejskich, „Prace i Studia 
Geograficzne” 2003, nr 32, s. 191–203.
14 M. Nowak, Przewodnik po restauracjach. Warszawa pełną gębą 2010–2011, Agora, Warszawa 2010.
15 R. Zabrocki, A. Cordice, Analiza porównawcza zachowań konsumentów polskich i angielskich na rynku usług 
żywieniowych, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni” 2010, nr 65, s. 30–38.
16 I. Kowalczuk, Konsument na rynku usług gastronomicznych, IX Food Business Forum, Brog Media Biznesu, 
Warszawa 2011.
17 Polska na talerzu 2012, op. cit.
18 A.E. Sloan, What’s on the Menu Post-Recession?, „Food Technology” 2010, Vol. 64, No. 10, s. 29–41.
19 E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, op. cit.; S. Jang, A. Ha, C.A. Silkes, Perceived Attributes of Asian Foods. 
From the Perspective of the American Customers, „International Journal of Hospitality Management” 2009, Vol. 28, 
s. 63–70.
20 A.E. Sloan, op. cit.
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W badaniach własnych stwierdzono wpływ wykształcenia na uwarunkowania decyzji 
o wyborze kuchni narodowych. Wraz ze wzrostem wykształcenia rosło zainteresowanie 
innymi kuchniami narodowymi niż polska, włoska, amerykańska i turecka. Wynika to 
prawdopodobnie z faktu, iż osoby wykształcone więcej podróżują, a potem w gastronomii 
lub w domu chętnie wracają do smaków z wyjazdów turystycznych. Respondenci z wy-
kształceniem zawodowym lub średnim istotnie rzadziej poszukują nowości kulinarnych. 
Prawdopodobnie wynika to z mniejszych zasobów finansowych na zakup surowców do 
przygotowania dań i na korzystanie z zakładów gastronomicznych.

Popularność kuchni etnicznych w Polsce wynika również z ich dostępności na rynku. 
Sieci restauracyjne oferują dania kuchni amerykańskiej, polskiej i włoskiej21. Zakłady 
z kuchnią etniczną są ponadto zlokalizowane głównie w centrach dużych miast22.

Na wybór lokali gastronomicznych przez konsumentów wpływają: ceny (55%), lo-
kalizacja (46%), menu (34%), jakość i wartość zdrowotna posiłków (13%)23 oraz smak 
dań24. Według niektórych autorów25 walory smakowe dań oferowanych w zakładach ga-
stronomicznych okazały się najbardziej istotnym czynnikiem przy wyborze lokalu przez 
konsumentów. Cena jest ograniczeniem korzystania z usług gastronomicznych26. Wydatki 
Polaków na jedzenie poza domem stanowią około 5% budżetu przeznaczanego na żyw-
ność27. Na relacje pomiędzy przeciętnymi dochodami a cenami usług gastronomicznych 
jako barierę ograniczającą korzystanie z tych usług wskazuje również Kowalczuk28.

Podsumowanie

Trzy kuchnie dominujące wśród badanych respondentów to trzy różne kultury i reli-
gie (chrześcijaństwo, muzułmanizm, buddyzm), położenia geograficzne (Europa, Bliski 
Wschód, Azja). Różni je praktycznie wszystko, a łączą preferencje polskich konsumentów.

Respondenci najczęściej woleli kuchnię włoską. Dania tej kuchni miały największą 
liczbę zwolenników ze względu na smakowitość, dostępność produktów i dań w Polsce 
oraz przystępne ceny posiłków i możliwości przygotowania dań w warunkach domowych. 
Ankietowani preferowali także dania kuchni tureckiej i chińskiej. Ich popularność wynika 
z niskich cen i łatwej dostępności z uwagi na liczne placówki gastronomiczne. Wskazy-
wano także ich oryginalność i prozdrowotność. Według ankietowanych dostępność dań 
danej kuchni i cena są dużo bardziej istotne niż prozdrowotność. Niewątpliwie czynnikiem 

21 Rynek HoReCa w Polsce 2008, Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2010–2012, Raport PMR Research.
22 A. Kaczorek, A. Kowalczyk, op. cit.
23 Polska na talerzu 2012, op. cit.
24 E. Czarniecka-Skubina, D. Pietrak, Zachowania konsumentów i ich preferencje na rynku usług gastrono-
micznych, [w:] Jakość usług turystycznych i żywieniowych, red. D. Kołożyn-Krajewska, Z.J. Dolatowski, WSHiT, 
Częstochowa 2011, s. 6–19.
25 B. Sojkin, J. Kall, Dlaczego spożywamy posiłki poza domem i co decyduje o wyborze typu lokalu gastrono-
micznego, „Food Service” 2000, nr 1, s. 32–33; E. Czarniecka-Skubina, D. Pietrak, op. cit.
26 I. Kowalczuk, Konsument na rynku..., op. cit.
27 Boom gastronomiczny w Polsce, www.wprost.pl/ar/122109/Boom-gastronomiczny-w-Polsce [10.04.2010].
28 I. Kowalczuk, Oferta usługowa a oczekiwania konsumentów na rynku usług gastronomicznych, [w:] Gastro-
nomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, WSHiT, Częstochowa 2010.
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przeważającym przy wyborze, niezależnie od wieku, płci i wykształcenia, jest smak dań 
danej kuchni narodowej. 

Wnioski

Do najbardziej preferowanych przez Polaków należą kuchnie: włoska, turecka i chińska.
O wyborze kuchni etnicznych decydują smakowitość, dostępność, niskie ceny, moż-

liwości przygotowania w domu i oryginalność dań.
Konsumenci powyżej 50 roku życia zdecydowanie wolą kuchnię polską. 
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Streszczenie

Celem pracy było poznanie preferencji konsumentów i przyczyn wyboru dań różnych kuchni 
narodowych. W badaniu ankietowym wzięło udział 150 osób. Najbardziej popularną wśród 
respondentów była kuchnia włoska ze względu na smaczne dania, dostępność produktów i przy-
stępne ceny posiłków. Nad inne przedkładano też kuchnie turecką i chińską. Są one popularne 
ze względu na niskie ceny dań, liczne placówki gastronomiczne, oryginalność i prozdrowotny 
sposób przygotowania posiłków. Według ankietowanych dostępność dań danej kuchni, ich cena 
i smak są bardziej istotne niż prozdrowotne żywienie.

Słowa kluczowe: konsument, preferencje, kuchnie narodowe

Abstract

The aim of the study was to determine consumer preferences and the reasons of selection of 
various dishes of national cuisines. One hundred and fifty persons participated in the survey. 
It was found that respondents were choosing Italian cuisine most commonly because of the 
delicious dishes, the availability of products and affordable meals. Respondents also indicated 
a preference for Turkish and Chinese cuisine. They are popular among them because of the 
low prices of meals, numerous catering establishments, as well as the originality of cuisine and 
preparing meals in health-promoting way. According to the respondents, the availability of ethnic 
dishes, their price and flavour are more important than healthy nutrition.

Keywords: consumer, preferences, national cuisines
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TURYSTYKA KULINARNA NA PODHALU

CULINARY TOURISM IN PODHALE

Wprowadzenie

Podhale to kraina historyczno-etnograficzna położona w regionie fizyczno-geograficz-
nym Centralnych Karpat Zachodnich, zajmująca makroregion Obniżenia Orawsko-Podha-
lańskiego, które składa się z kolei z 4 mezoregionów: Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, pasma 
Pienin, Pogórza Skoruszyńsko-Gubałowsko-Spiskiego oraz Rowu Podtatrzańskiego1. Pod-
hale zatem leży pod Tatrami, po ich północnej stronie, w górnym dorzeczu Dunajca, jako 
najdalej na północ wysunięta część Karpat Centralnych. Granice Podhala bywają bardzo 
rozmaicie przedstawiane. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto, że obszar Podhala 
zamyka się w granicach górnego dorzecza Dunajca, od Czorsztyna w górę, z wyjątkiem 
polskiej części Zamagurza Spiskiego, tj. terenów leżących na wschód od rzeki Białki.

Największą atrakcją Podhala jest autentyczny i żywy folklor góralski kultywowany na 
co dzień w wielu miejscowych rodzinach, który przyciąga rzesze „ciekawskich” turystów. 
Powstał on jako wynik połączenia ludowej kultury polskiej z elementami słowackimi, wę-
gierskimi i bałkańskimi, jest również spokrewniony z kulturą wszystkich krain karpackich. 
Ważnym elementem składowym podhalańskiego folkloru jest oryginalna kuchnia. Stała 
się podstawą rozwoju turystyki kulinarnej w tym regionie.

Turystyczne podróże kulinarne nie ograniczają się tylko do spożywania przez turystów 
potraw czy degustacji napojów, wiążą się one z zainteresowaniem wszystkim, co dotyczy 
jedzenia; poczynając od używanych produktów przez proces przygotowywania i podawania 
potraw po poznawanie związanych z jedzeniem obyczajów. Tym samym są one rodzajem 
turystyki kulturowej2.

Pojęcie turystyki kulinarnej zostało wprowadzone do literatury przedmiotu przez Lucy 
Mary Long w 1998 r. i zdefiniowane jako jeden ze sposobów poznawania innych kultur (ang. 
experiencing other cultures through food)3. Obecnie w literaturze funkcjonuje kilka różnych, 

1 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2000, s. 351; confer: Z. Radwańska-Paryska, 
W. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Wyd. Górskie, Poronin 2004.
2 A. Kowalczyk, Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni 
miasta, „Turystyka Kulturowa” 2014, nr 9, s. 6–31, www.turystykakulturowa.org.
3 L.M. Long, Culinary Tourism, University Press of Kentucky, Lexington 2003.
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bardziej lub mniej precyzyjnych definicji turystyki kulinarnej. Jedna z najszerszych i najtrafniej-
szych jej definicji została sformułowana przez Mikosa von Rohrscheidta, który wykazuje duży 
związek turystyki kulinarnej z turystyką kulturową. Według wspomnianego powyżej autora 
„mianem turystyki kulinarnej określa się przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, w któ-
rych 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 
kulinarnych obcego kraju lub regionu docelowego oraz zapewnienie spożywania posiłków 
w odpowiednim otoczeniu”4. W podobny sposób definiują turystykę kulinarną inni autorzy5.

Turyści pragną zagłębienia się w lokalną kulturę, poznawania ludzi oraz obyczajów, 
odkrywania lokalnych przysmaków, czyli poznania tej kultury wszystkimi zmysłami. Dzi-
siejszy turysta chce w podróżach realizować swoje pasje życiowe, zaspokajać ciekawość 
świata i ludzi oraz chęć kosztowania wyśmienitych potraw. To główne czynniki, które 
wpłynęły na wykształcenie szczególnego sposobu podróżowania, tj. turystyki kulinarnej, 
który stał się swoistym fenomenem i według World Food Travel Association jest jedną 
z najszybciej rozwijających się form turystyki6. Dowodzi temu zwiększająca się corocznie 
liczba touroperatorów oferujących podróże kulinarne, a także liczba osób odwiedzających 
strony internetowe traktujące o podróżach kulinarnych. Również w Polsce w ostatnich latach 
obserwujemy dynamiczny rozwój turystyki kulinarnej we wszystkich jej odmianach. Rozwój 
ten ma ogromne znaczenia gospodarcze i wizerunkowe dla regionów turystycznych, rekordy 
popularności biją różne wydarzenia związane z kuchniami regionalnymi.

Kuchnia regionalna to nieodłączny składnik kultury ludowej, ukształtowany w procesie 
historycznego rozwoju i zmian. Jej atuty to oryginalność, wieloletnie tradycje, dostępność 
w skali regionu pochodzenia. Potrawy czy produkty regionalne przygotowywane są według 
tradycyjnych receptur, przekazywanych z pokolenia na pokolenia. Do ich przygotowywania 
wykorzystuje się produkty charakterystyczne dla regionu, pochodzące z lokalnych upraw 
i hodowli. Dzięki temu dania mają specyficzne walory smakowe, niespotykane w innych 
częściach kraju7.

Lokalna, tradycyjna i regionalna kuchnia staje się sama w sobie atrakcją turystyczną8. 
Turyści, poza degustacją i spożywaniem potraw regionalnych, poznają lokalne sposoby ich 
przyrządzania, doprawiania i podawania. Powoduje to zwiększenie ich zainteresowania 
kulturą i historią całego regionu.

4 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. KMB Druk, Gnieź-
nieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menadżerska Milenium, Gniezno 2008.
5 D. Orłowski, Znaczenie gastronomii we współczesnej gospodarce turystycznej, „Zeszyty Naukowe. Turystyka 
i Rekreacja” 2005, z. 1; H. Makała, Tradycje w kuchni polskiej jako atrakcja dla turystów, „Zeszyty Naukowe. 
Turystyka i Rekreacja” 2015, z. 1; M. Durydiwka, Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej, 
„Prace i Studia Geograficzne” 2013, t. 52.
6 http://worldfoodtravel.org [5.08.2016].
7 D. Orłowski, M. Woźniczko, Kuchnia regionalna jako walor turystyczny na Małopolskim Szlaku Architektury 
Drewnianej, [w:] Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, 
WSHiT, Częstochowa 2009, s. 134–139.
8 H. Makała, op. cit., s. 24.
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Można zatem stwierdzić, że bogate dziedzictwo kulinarne kuchni regionalnych w Polsce 
stało się poszukiwanym przez nabywców produktem turystycznym9. Produkcja i sprze-
daż produktów tradycyjnych oraz serwowanie potraw regionalnych są olbrzymią szansą 
rozwoju dla mieszkańców i producentów związanych z miejscem wytwarzania danego 
wyrobu, miejscem pochodzenia surowca lub sposobem produkcji. Kuchnia jest jednym 
ze specyficznych produktów danego regionu, co ma wpływ na poprawę atrakcyjności 
turystycznej. Jest jednym z czynników zachęcających turystów do odwiedzenia danego 
miejsca i spróbowania produktów tradycyjnych.

W Polsce wydziela się takie regiony kulinarne, jak: Beskidy, Pomorze i Kaszuby, 
Wielkopolska, Podhale, Śląsk, Galicja, Warmia i Mazury, Mazowsze, Kresy Wschodnie10. 
Jednym z najciekawszych regionów predestynowanych do rozwoju turystyki kulinarnej 
jest Podhale.

Kuchnia podhalańska

Regionalna kuchnia podhalańska kształtowała się w trudnych warunkach klimatycznych 
Podhala. Obecnie jest ona niemal całkowicie zapomniana, jedynie nazwy niektórych dań 
w restauracjach nawiązują do dawnych potraw. O kuchni tej w 1914 r. tak pisał kustosz Mu-
zeum Tatrzańskiego Walery Staszel11: „Nadzwyczaj uboga jest spiżarnia góralki na naszym 
Podhalu. Twarde warunki klimatyczne i ubóstwo kamiennej gleby czyni pożywienie zaiste po 
spartańsku jednostajnym. Do podstawowych potraw kuchni podhalańskiej zaliczyć należy 
to wszystko, co ubogie góralskie gospodarstwo wyprodukowało, a nie przetworzyło w celu 
odsprzedania”. Podstawą były gotowane ziemniaki (gwar. grule, rzepa) oraz bryjka lub jej 
gęstsza postać zwana kluską. Inne produkty używane na co dzień w kuchni podhalańskiej 
to mąka jarcana, czyli jęczmienna, owsiana lub kukurydziana. Ta ostatnia zadomowiła się 
w czasach austro-węgierskich, kiedy to górale za zarobkiem udawali się aż pod Peszt i tam 
otrzymywali część zapłaty w postaci mąki kukurydzianej. Z nabiału stosowano głównie ser-
watkę, maślankę oraz żętycę. Jako omasty używano topionej słoniny, skwarków, czasami 
oleju lnianego. Mleko słodkie i kwaśne pojawiały się na stołach jedynie odświętnie, gdyż 
gospodarstwo góralskie produkty takie jak ser biały, masło, oscypki, jaja starało się zbyć 
i były one spożywane sporadycznie. Warzywa – głównie kapusta – uprawiane były przede 
wszystkim w Kotlinie Nowotarskiej oraz Spiszu i Orawie, gdzie panują nieco łagodniejsze 
warunki klimatyczne. Kapustę kiszono (gwar. kiscenie) w całych główkach przekładanych 
liśćmi w beczkach (gwar. sudek). Natomiast w Zakopanem, Bukowinie Tatrzańskiej i in-
nych wyżej położonych miejscowościach już sama uprawa ziemniaków była niezmiernie 
trudna. Wspomina o tym ksiądz Józef Stolarczyk w swoich pamiętnikach, jak to na prze-
łomie września i października wykopki odbywały się spod śniegu, a urodzaj był tak słaby, 

9 M. Grębowiec, Produkty regionalne i tradycyjne oraz ich rola w kreowaniu dziedzictwa narodowego, „Zeszyty 
Naukowe. Turystyka i Rekreacja” 2012, z. 9 (1), s. 129.
10 H. Makała, op. cit.
11 http://www.smakizpolski.com.pl/historia-kuchni-goralskiej [5.08.2016].
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że na jeden posadzony ziemniak wykopywało się dwa. Chleba w domach na Skalnym 
Podhalu nie wypiekano. Kupowano go w targowy dzień w Nowym Targu. Według świadec-
twa Agnieszki Prymuli, prowadzącej w okresie międzywojennym pensjonat w Bukowinie 
Tatrzańskiej, codziennie dla całej wsi z piekarni w Poroninie dostarczano 15 bochenków 
chleba i 80 bułek – głównie dla pensjonatów. Pieczywo zastępowano w okresie między-
wojennym moskolami – plackami pieczonymi na blasze – aż do lat 60. ubiegłego stulecia. 
Największym przysmakiem jest oczywiście kwaśnica12.

Kuchnia podhalańska, mimo że dość uboga w składniki, cieszyła się sporym powodze-
niem. Ludność ceniła przetwory góralskie przede wszystkim za wyjątkowy smak. Górale 
bardzo często produkty sprzedawali, dzięki czemu utrzymywali swoje gospodarstwo. 
W dzisiejszych czasach co prawda produkty regionalne są nadal cenione, ale nie stanowią 
jedynego źródła dochodu.

Cel pracy

W artykule autorzy podjęli próbę określenia profilu turysty kulinarnego odwiedzającego 
Podhale, a także opisania specyfiki kuchni podhalańskiej przez prezentację najpopular-
niejszych regionalnych dań wskazanych przez respondentów. Posługując się opiniami 
badanych osób, starano się określić preferencje kulinarnych turystów na Podhalu. Dodat-
kowym celem była ocena szlaków kulinarnych zlokalizowanych na Podhalu.

Materiał i metody

Dla realizacji ww. celów przeprowadzono w 2014 r. badania metodą bezpośrednią przy 
zastosowaniu sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badań wykorzystano specjalnie 
skonstruowany kwestionariusz, składający się z 17 pytań otwartych i zamkniętych.

Ankietowane osoby pytano o motywy odwiedzenia regionu, znajomość potraw regio-
nalnych, szlaków i imprez kulinarnych. Poproszono także o ocenę degustowanych potraw, 
a także wskazanie restauracji, w których serwowane są regionalne dania.

Kwestionariusz ankiety zawierał również metryczkę, która określała płeć, grupę wie-
kową ankietowanych, miejsce zamieszkania oraz wykształcenie. Wszyscy respondenci 
zostali poinformowani o celu przeprowadzenia badań, a także o ich anonimowości.

Badania zrealizowane zostały na przełomie lipca i sierpnia 2014 r. w różnych miej-
scach Podhala, głównie na Równi Krupowej w Zakopanem, podczas Konkursu Potraw 
Regionalnych w Łopusznej oraz na nowotarskim rynku podczas Małopolskiego Festiwalu 
Smaków. Grupa badawcza początkowo wynosiła 250 osób, z czego kompletnych ankiet 
do dalszych obliczeń statystycznych zakwalifikowano 200. Wśród ankietowanych turystów 
zagranicznych odwiedzających Podhale największą grupę stanowili Słowacy – 8,5%, 
licznie reprezentowani byli też Anglicy – 5,5%, Rosjanie – 5%, Niemcy – 3%, Duńczycy 
i Czesi – po 2,5% badanych – oraz Hiszpanie – 2%. W badanej zbiorowości przeważali 

12 http://www.sp5konst.internetdsl.pl/strona/dania.html [25.07.2016].
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mężczyźni (53%). Pod względem wieku aż 35% badanych stanowiły osoby z przedziału 
26–37 lat oraz 38–49 lat (30%). Osoby w wieku 18–25 lat stanowiły 21%.

Respondenci w większości posiadali wykształcenie wyższe (39%) lub byli studentami 
(22%). Najwięcej ankietowanych zamieszkiwało miasta – prawie 70%, na wsi mieszkało 
30,5% respondentów.

Profil turysty kulinarnego odwiedzającego Podhale

W badaniach ankietowych Apetyt na region, które zostały zrealizowane przez ARC 
Rynek i Opinia oraz Citybell Consulting na początku września 2013 r. na ogólnopolskiej 
próbie liczącej 1026 osób, uwzględniono preferencje kulinarne. W badaniu wzięli udział 
mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców, którzy w ciągu ostatnich 24 miesięcy 
przynajmniej dwa razy wyjechali w celach turystycznych lub wypoczynkowych w różne 
rejony Polski. Na wykresie 1 zaprezentowano odpowiedzi na pytanie o preferencje w wy-
borze oferty turystycznej.

Rycina 1. Miejsce kulinariów w preferencjach podróżniczych Polaków w odsetkach, n = 1026
Źródło: Apetyt na region, ogólnopolskie badania opinii publicznej, ARC Rynek i Opinia, Citybell Consul-
ting, wrzesień 2013.

W wyborze kierunku wyjazdu turysta kieruje się przede wszystkim ceną. Jest ona 
ważna dla 87% ankietowanych. Duże znaczenie mają również takie czynniki, jak smaczne 
jedzenie (75%), położenie miejsca wypoczynku blisko wody (64%) czy możliwość wypo-
czywania aktywnego (60%). Możliwość próbowania kuchni regionalnej podczas wyjazdu 
wskazuje prawie 60% badanych, a co drugi ankietowany polski turysta (50%) korzysta 
z okazji kupienia lokalnych produktów i potraw. Chęć spróbowania regionalnych specjałów 
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jest nawet wyżej ceniona i bardziej pożądana niż udogodnienia dla rodzin z dziećmi (tylko 
34%) czy bliskość dyskotek lub klubów (18%). Podróżowanie w nieznane miejsce dla 
większości Polaków jest okazją do próbowania kuchni lokalnej. Dodatkowo respondenci 
odpowiedzieli, że są skłonni nadłożyć drogi, by zjeść posiłek w niepowtarzalnym miejscu. 
„W naszym otoczeniu za dużo jest tego, co masowe i standardowe, a za mało tego, co 
autentyczne i niepowtarzalne” – z tym twierdzeniem zgadza się ponad 70% badanych. 
Dlatego też, jeśli tylko mamy wybór, chętniej wybierzemy dania kuchni regionalnej13.

Przeprowadzony sondaż diagnostyczny pozwala na określenie profilu turysty kulinar-
nego odwiedzającego Podhale. Z naszych badań wynika, że turysta kulinarny wybierający 
Podhale jako cel podróży to głównie mężczyzna (53,5%), osoba młoda w przedziale wie-
kowym 26–37 lat (35% badanych) lub 38–49 lat (30%). Turysta kulinarny posiada również 
wyższe wykształcenie (39%) lub jest w trakcie studiów (22%), zamieszkuje głównie średnie 
miasta do 30 tys. mieszkańców. Wszyscy turyści kulinarni przywożą z podróży „pamiątki 
kulinarne”. Najchętniej nabywanymi przez turystę kulinarnego „pamiątkami kulinarnymi” 
są sery, oscypki oraz korboce, które uzyskały 35% wskazań respondentów; kolejnymi 
pamiątkami są bryndza, bundz i żyntyca – 25% wskazań, oraz wódki, miody i nalewki – 
23,5% wskazań. Turysta kulinarny to także człowiek zamożny, który jest w stanie na podróż 
kulinarną wydać od 501 zł do 1000 zł (41,5 %).

Większość turystów zapytana o atrakcje kulinarne, które przyciągnęłyby ich uwagę, 
wymieniła festiwale i festyny kulinarne (27%), wystawy i degustacje produktów żywno-
ściowych (21%), targi gastronomiczne oraz szlaki kulinarne (po 20% każde), warsztaty 
kulinarne (7%) oraz muzea poświęcone żywności. Niniejsze odpowiedzi wskazują, że 
swoistym fenomenem na Podhalu są festiwale i festyny, nie dziwi fakt, iż mają najwięcej 
wskazań, ponieważ głównie tam można skosztować najbardziej tradycyjnych dań tworzo-
nych z najstarszych przepisów góralskich. Władze lokalne powinny dla większej promocji 
turystycznej regionu organizować więcej tego typu imprez.

Najbardziej popularne dania na Podhalu

Tradycyjne dania kuchni podhalańskiej cieszące się największą popularnością zo-
stały wytypowane dzięki ankiecie przeprowadzonej na grupie badawczej liczącej 200 osób. 
Wyniki ankiety przedstawia poniższa tabela 1.

Tabela 1. Dania kuchni podhalańskiej próbowane przez respondentów

Danie Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi (%) 
Kwaśnica 35 17
Baranina pieczona 32 16
Moskole 29 14,5
Korpiele z flakami 16 8

13 F. Frydrykiewicz, Turystyka kulinarna, czyli pizza kontra proziaki, „Rzeczpospolita” 2013, 23 września.
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Bryjka 8 4
Zupa z bryndzy 6 3
Czosnianka 17 8,5
Fizoły 8 4
Sałaciorka 6 3
Bombolki z miodem 8 4
Hałuski 10 5
Oscypki 25 12,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet.

Odpowiedzi respondentów wskazują na różne są gusta turysty kulinarnego. Należałoby 
chociaż część z najczęściej wybieranych potraw wprowadzić na stałe do menu restauracji 
regionalnych, aby zwiększyć możliwość poznania starej tradycyjnej kuchni góralskiej.

Kwaśnica

Niezwykle popularne danie wśród turystów kulinarnych, aż 17,5% badanych respon-
dentów wskazało to danie, którego próbowali i ponownie by skosztowali. Co ciekawsze, 
kwaśnica częściej wybierana była przez kobiety. Fenomen kwaśnicy z pewnością wynika 
z niezwykłego kwaśnego smaku przełamanego aromatem wędzonego żeberka. To zupa 
bardzo treściwa i sycąca, dodaje energii i rozgrzewa w chłodne zimowe dni.

Baranina pieczona

To kolejne niezwykle popularne danie tradycyjnej kuchni góralskiej. Uzyskało ono 
aż 16% głosów. Trafiła ona głównie w gusta panów, wśród 32 głosów 19 należało do 
płci męskiej. Danie to jest popularne w społeczeństwie polskim, otrzymało 17 wskazań. 
Baranina również zasmakowała zarówno zachodnim, jak i wschodnim gościom. To jeden 
z najbardziej niedocenianych produktów w kuchni polskiej ze względu na jego specyficzny 
smak i zapach. Mięso to przez wielu ludzi postrzegane jest jako tłuste i twarde. Tymczasem 
dobrze wybrane mięso, odpowiednia obróbka, marynowanie i dodatki mogą zaspokoić 
największe gusta kulinarne. Z tych względów zaczęto promować potrawy przygotowane 
właśnie z baraniny lub jagnięciny. W restauracjach i karczmach znajdujących się na 
szlaku Smaki Podhala znajdziemy już znacznie więcej potraw przyrządzonych na bazie 
tego mięsa. Jest jeszcze jeden czynnik, który odstrasza turystów od spróbowania potraw 
na bazie baraniny i jagnięciny. W powszechnej opinii potrawy na bazie tego mięsa są 
bardzo drogie. W ostatnich latach obserwujemy spadek cen, ponieważ zaczęto używać 
mięsa pochodzącego od rodzimych producentów, a zaniechano importu z Nowej Zelandii.

Moskole

Trzecia w kolejności potrawa degustowana najczęściej przez respondentów. Uzyskała 
ona 14,5% głosów. Trafiła zarówno w gusta pań, jak i panów. Moskole docenili również 
turyści zagraniczni, którzy oddali na nie 14 głosów. Wśród nich było siedem kobiet. Mo-
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skole kiedyś nazywano chlebem góralskim, traktowano je właśnie jak dzisiejszy chleb. 
Mają wyjątkowy smak, który w głównej mierze zależy od ziemniaków i czasu wypiekania 
ich na blasze. Zapewne ich popularność wynika również z faktu, że można je podać w za-
sadzie ze wszystkim i do wszystkiego. Mogą być one serwowane na słodko lub słono, 
jako dodatek do zup czy do mięsa.

Oscypki

Ta bardzo popularna potrawa otrzymała 12% głosów. Oscypek to ser twardy, wędzony 
i bardzo słony. Wyrabiany jest on ręcznie z mleka owczego. W 2005 r. został wpisany na 
listę produktów tradycyjnych, a od 2007 r. oscypek góralski stał się drugim po bryndzy 
podhalańskiej polskim produktem regionalnym chronionym przez prawo unijne14. Podczas 
rejestracji ustalono jednoznacznie, jakie powinny być parametry oscypka oraz w jakim 
okresie można go wytwarzać i sprzedawać. Pierwszym bacą, który uzyskał certyfikat 
uprawniający do wyrobu i sprzedaży oscypków był Kazimierz Furczoń z Leśnicy. Oscypek 
stał się tak rozpoznawalnym przysmakiem z Podhala, że z inicjatywy władzy samorządowej 
i baców utworzono szlak turystyczny poświęcony oscypkowi15. Ma on na celu promowanie 
turystyki kulinarnej, jak również Podhala i samego oscypka.

Korpiele

Potrawa ta zyskała 8% głosów, kosztowali ją głównie Polacy – 14 wskazań. Jest ona 
niedostępna w menu podhalańskich restauracji. Znajomość tej potrawy jest zaskoczeniem, 
najprawdopodobniej turyści mieli okazję próbować jej w pensjonatach lub kwaterach 
prywatnych, gdzie tradycyjne dania gotują starsze góralki.

Karpiele (brukiew), po góralsku – korpiele, to dwuletnia roślina okopowa o jadalnym 
(lub pastewnym), zgrubiałym korzeniu, dawniej uprawiana w całej Polsce, dzisiaj stanowi 
rzadkość. Dzisiejsze korpiele można spotkać już tylko w kilku regionalnych karczmach, 
na przeglądach i konkursach potraw regionalnych. Popularne danie to korpiele z flakami 
gęsimi.

Fizoły

Potrawa ta cieszy się mniejszą popularnością wśród turystów kulinarnych, rzadko 
też jest spotykana w karczmach podhalańskich. Zyskała ona 4% głosów respondentów, 
wszystkie wskazania pochodzą od Polaków. Wywnioskować z tych danych można, że 
potrawę tę serwują jedynie tradycyjne gospodynie prowadzące pensjonaty. Fizoły to danie 
z gotowanej fasoli z suszonymi śliwkami, okraszone zasmażką przygotowaną z mąki pszen-
nej i masła. Niezwykle prosta potrawa, ale w tej prostocie ukrywa się niesamowity smak.

14 https://pl.wikipedia.org/wiki/Oznaczenia_pochodzenia_geograficznego_produkt%C3%B3w_rolnych_w_Unii_
Europejskiej#Polskie_produkty_obj.C4.99te_ochron.C4.85_Unii_Europejskiej [5.08.2016].
15 Z. Kruczek, Szlak oscypkowy w Małopolsce. Droga od pomysłu do produktu turystycznego, [w:] Kultura i tu-
rystyka. Wspólna droga, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Łódzkiego, Łódź 2011.
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Bryjka

Jest to potrawa mączna. Uzyskała ona zaledwie 4% głosów, wszystkie wskazania 
należały do Polaków. Budzi ona ciekawość zapewne nazwą, jednakże po jej spróbowaniu 
tylko co druga osoba zdecydowałaby się na ponowne skosztowanie.

Czosnianka

Esencjonalna, pożywna zupa ciesząca się niezmiernym zaciekawieniem turystów 
zyskała 8,5% głosów. Czosnianka to zapomniana zupa odkrywana na nowo, gotowana 
głównie z ziemniaków, świeżego czosnku i cebuli, doprawiona świeżą miętą. Wielkimi kro-
kami wchodzi na stoły góralskich karczm i restauracji, podbijając swą prostotą i smakiem 
żołądki i serca zarówno turystów, jak i dzisiejszych górali.

Zupa z bryndzy

Kolejna zupa o intensywnym smaku, która ostatnimi czasy silnie zaznacza się w menu 
proponowanym przez restauracje lokalne. Bardzo mocno budzi zaciekawienie turystów. 
Zyskała 3% wskazań, większość z ankietowanych chciałaby jej spróbować ponownie.

Bombolki z miodem

Zapomniany góralski deser, który niedawno wkroczył do podhalańskich karczm. Został 
wskazany przez 4% ankietowanych. Bombolki to góralski odpowiednik drożdżówek, są 
wyrobem piekarniczym w postaci słodkiego, okrągłego pieczywa drożdżowego z nadzie-
niem, zazwyczaj polewanego miodem. Jako nadzienie stosuje się mak, biały ser, budyń, 
jagody lub inne owoce.

Hałuski

Są to kluseczki, które występują w wielu wschodnioeuropejskich kuchniach. Przyrządza 
się je z surowych, tartych ziemniaków z dodatkiem mąki i soli, później wrzuca się na go-
tującą się wodę. Podawane są z bryndzą lub skwarkami. Zyskały niezwykłą popularność, 
z przeprowadzonych badań wynika, że 5% badanych wskazało te kluseczki jako danie, 
które smakowali i z chęcią ponownie by skosztowali.

Sałaciorka

To zupa na bazie sparzonych liści sałaty gotowanych na serwatce. Praktycznie nie 
można jej spotkać w menu żadnej z regionalnych karczm na terenie Podhala, co jest 
swego rodzaju fenomenem. Otrzymała ona 3% wskazań, z czego wnioskować można, 
że potrawę tę serwują jedynie gospodynie prowadzące wynajem pokoi.

Najpopularniejsze karczmy i restauracje na Podhalu

Regionalnych karczm czy restauracji na Podhalu jest bardzo wiele, a każda z nich 
ma swoją klientelę. Nie sposób opisać oferty wszystkich podhalańskich karczm, gdyż ze 
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względu na ich dużą liczbę powstałby opasły przewodnik kulinarny. Dlatego aby obiek-
tywnie wybrać te najbardziej wartościowe i cieszące się największą popularnością wśród 
turystów, w ankiecie zapytano o najlepszą ich zdaniem tradycyjną restaurację czy karczmę. 
Po wstępnej analizie otrzymanych wyników wybrano do opisu trzy restauracje z największą 
liczbą głosów. Wyniki przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Najlepsze regionalne karczmy, restauracje wymieniane przez respondentów

Nazwa Liczba głosów Procentowy udział
Bąkowa Zohylina 32 16
Litworowy Staw 30 15
Tatra Chalet 26 13
Zadyma 23 11,5
Siuchajsko 22 11
Zakopiański Dwór 19 9,5
Góralska Strawa 16 8
Karczma u Furtoka 12 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet.

Bąkowa Zohylina

Restauracja znajdująca się w Zakopanem, ma dwa oddzielne lokale o dwóch odręb-
nych nazwach Bąkowa Zohylina Niźnio oraz Bąkowa Zohylina Wyźnio. Pierwsza z nich 
znajduje się przy ul. Piłsudskiego 6, druga natomiast przy ul. Piłsudskiego 28a. Obydwa 
lokale zaprojektowane są w tradycyjnym góralskim stylu, gdzie wszystkie elementy wy-
konano z drewna, nawet ławy i stoły. Surowe wnętrza ocieplają powieszone na ścia-
nach elementy stroju góralskiego i nieużywane obecnie przedmioty użytku codziennego. 
Najczęściej zamawianymi potrawami są: oscypek grillowany, moskol, kwaśnica, udziec 
barani oraz korytko „świniobicie”. Należy dodać, że Bąkowa Zohylino Wyźnio znajduje 
się na szlaku kulinarnym Smaki Podhala, w ramach czego serwuje potrawę „koza na 
dziko, czyli młoda kozina duszona z jarzynami skąpana w sosie własnym z nutą litworu 
i podana z moskolami”. Bąkowa Zohylina Wyźnio została także wyróżniona w prestiżowym 
przewodniku gastronomicznym Gault & Millau, w którym znalazło się 250 najlepszych, 
rekomendowanych restauracji oraz karczm w Polsce. Profesjonalni niezależni eksperci 
smaku L’Expert Gourmand docenili wkład tej restauracji w najlepsze dania regionu.

Litworowy Staw

Zlokalizowany przy ulicy Środkowej 63 w Białce Tatrzańskiej, dział od lipca 2007 r. 
Litworowy Staw serwuje dania tradycyjnej kuchni góralskiej i polskiej. Karczma idealnie 
wpisuje się w zabudowę regionalną, wszystko zostało tam wykonane z drewna. Wewnątrz 
panuje bardzo ciepła i rodzinna atmosfera, co zdaniem właścicielki najbardziej (zaraz po 
jakości serwowanych dań) przyciąga klientów. Z informacji uzyskanych od właścicielki 
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restauracji w sezonie wynika, że dziennie zostaje tam obsłużonych od 200 do 250 gości, 
najczęściej zamawianymi potrawami są: placek po zbójnicku, schabowy „krzesany”, 
chrzanowa z plackiem ziemniaczanym oraz chleb ze smalcem.

Litworowy Staw jest bardzo docenianą restauracją, ma wiele odznaczeń świata zarówno 
kulinarnego, jak i kulturowego. Właściciele angażują się w liczne programy i konkursy. 
Karczma w roku 2011 została nagrodzona przez polską filię ICC dla najlepszej karczmy, 
uzyskała również certyfikat programu Smaki Podhala. Restauracja została także doceniona 
przez władze powiatu tatrzańskiego przez przyznanie nagrody Orle Pióro. Należy dodać, 
że Litworowy Staw znajduje się na szlaku kulinarnym Smaki Podhala, w ramach czego 
serwuje potrawę „grillowane szpadki z jagnięciny”.

Tatra Chalet – Restauracja CINQ

Tatra Chalet znajduje się przy ulicy Bogdańskiego 5 w Zakopanem. Jest to nowy 
obiekt, powstał on na przełomie 2011 i 2012 r., położony w bliskim sąsiedztwie Księ-
żego Lasu, Doliny Strążyskiej i malowniczego szlaku Droga pod Reglami. Tatra Chalet 
to wyjątkowe połączenie małego luksusowego hotelu i małej kameralnej oraz bardzo 
luksusowej restauracji. To kryty gontem, rozległy dom z pobielonymi ścianami i strzeli-
stym dachem, usianym spiczastymi wypustkami, odwołującymi się do ostrych szczytów 
Tatr. Restauracja serwuje lokalne przysmaki, których podstawą są sezonowe i naturalne 
produkty. Szef kuchni lubi eksperymentować z produktami oraz smakami, modyfikuje 
tradycyjne potraw i podaje je w nowej formie. Restauracja również znajduje się na 
szlaku kulinarnym Szlaki Podhala dzięki potrawie „grillowany i podwędzany comber 
z jagnięciny podhalańskiej na musie z suski sechlońskiej, puree z batatów z oscypkiem 
i grillowanymi borowikami”.

Szlaki i ścieżki kulinarne na Podhalu oraz ich ocena

Kulinaria stały się atrakcją turystyczną i szlagierem w wielu miastach i regionach za-
równo w Polsce, jak i na świecie. W różnych regionach wytyczane są tematyczne szlaki 
kulturowe powiązane z lokalnymi specjałami. Turystom podróżującym danym szlakiem 
kulinarnym oprócz usług gastronomicznych oferowane są kompleksowe usługi turystyczne 
np. noclegowe czy też przewodnickie16. Szlaki kulinarne obecnie stają się niewątpliwym 
atutem i jedną z ważnych przesłanek w podejmowaniu decyzji o wyborze regionu, jaki 
chce odwiedzić turysta. Obecnie w Polsce funkcjonuje 27 szlaków kulinarnych17, a z inicja-
tywy Polskiej Organizacji Turystycznej w 2014 r. powstało nowe konsorcjum produktowe 
w obszarze rozwoju i promocji kuchni polskiej – konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne18.

16 M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa 2015, s. 109.
17 A. Stasiak, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] Kultura i turystyka. Wokół wspólnego stołu, red. B. Kra-
kowiak, A. Stasiak, ROTWŁ, Łódź 2015.
18 J. Maciąg, Modele biznesowe oparte na standardach jakości na przykładzie regionalnych szlaków turystyki 
kulinarnej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 251, 
s. 47.
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W Polsce coraz więcej samorządów lokalnych dostrzega w tworzeniu szlaków kuli-
narnych szansę na turystyczny rozwój regionu, mogą stać się one istotnym czynnikiem 
rozwoju lokalnego czy też regionalnego19. Przemierzanie szlaków stanowi jeden z głównych 
powodów skłaniających turystów do udziału w podróżach kulinarnych. Szlaki kulinarne 
mają na celu promocję walorów regionu, a zwłaszcza regionalnych tradycji żywieniowych 
i lokalnych produktów spożywczych. Wśród tych szlaków można wyróżnić:

 – szlaki prowadzące do lokali gastronomicznych oferujących kuchnie lokalne, regionalne 
i narodowe;

 – szlaki, których motywem przewodnim jest wino i miód;
 – szlaki promujące lokalne, regionalne lub tradycyjne produkty żywnościowe;
 – szlaki promujące potrawy lokalne, regionalne lub tradycyjne.

Szlaki kulinarne powstają głównie w dużych polskich miastach i regionach – najwięcej 
w Małopolsce na atrakcyjnych obszarach wiejskich. Na terenach Podhala znajduje się jeden 
główny szlak kulinarny – Szlak Oscypkowy – oraz jedna ścieżka kulinarna – Smaki Podha-
la, ale przez jego teren przechodzi kilkanaście innych, mniej znanych szlaków o zasięgu 
regionalnym np. szlak Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami, Małopolska Miodowa Kraina.

Wyżej wymienione ścieżki i szlaki są najbardziej rozpoznawalne wśród ankietowanych. 
Szlak Oscypkowy uzyskał aż 34,4% wskazań, a ścieżka Smaki Podhala – 39% wyróżnień 
(ryc. 2).

Rycina 2. Najpopularniejsze szlaki kulinarne na Podhalu według ankietowanych (w odsetkach odpowiedzi)
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet.

19 A. Matusiak, Turystyka kulinarna, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos 
von Rohrscheidt, Wyd. AWF, Poznań 2009.
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Szlak Oscypkowy

Wieloletnie działania promocyjne władz lokalnych oraz starania o przyznanie znaku 
jakości – certyfikatu unijnego sprawiły, że oscypek stał się królem polskich serów rozpo-
znawalnym na całym świecie. Jest on nie tylko wspaniałej jakości przysmakiem, lecz także 
produktem regionalnym, którego pochodzenie, kształt, zapach, kolor i smak są wyrazem 
regionu, a poza granicami kraju – polskości.

Pomysł na tego typu produkt pojawił się w 2005 r. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Ta-
trzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, która jako instytucja Starostwa Powiatowego 
w Zakopanem rozpoczęła tworzenie Szlaku Oscypkowego. Do współpracy przy kreowaniu 
szlaku zaproszono baców, Związek Hodowców Owiec i Kóz oraz Tatrzańsko-Beskidzką 
Spółdzielnię Producentów Gazdowie. Idea, jaka legła u podstawy tworzenia szlaku, to 
prezentacja dziedzictwa kulturowego Podtatrza, czyli sam wypas owiec i rytuały z tym 
związane, ukazanie życia bacy oraz procesu tworzenia samego oscypka, który przez takie 
działania stawał się najbardziej znanym polskim produktem regionalnym zarejestrowanym 
w Komisji Europejskiej. Na początku projektu szlak tworzyło 21 bacówek, w roku 2008 było 
ich już 25, obecnie jest ich 34. Znajdują się one na obszarze sześciu powiatów: tatrzań-
skiego, nowotarskiego, żywieckiego, suskiego, limanowskiego oraz nowosądeckiego20. 
W 2011 r. z inicjatywy 17 baców powstało Stowarzyszenie Szlak Oscypkowy. Głównym 
celem stowarzyszenia jest promocja produktów regionalnych oraz pomoc w kultywowaniu 
tradycji pasterskiej. Na czele zarządu stanął baca Kazimierz Furczoń.

Celem szlaku jest prezentacja dziedzictwa kulturowego górali, którego najcenniejszą 
częścią jest sezonowy, wysokogórski wypas owiec na halach i polanach tatrzańskich, Pa-
sma Gubałowskiego, gorczańskich, babiogórskich, pienińskich i beskidzkich. Turysta prze-
mierzający szlak może odwiedzać szałasy, w których odbywa się kulturowy wypas owiec, 
oglądać piękną panoramę Tatr, przeżywać niepowtarzalny klimat Spisza. Szlak daje poza 
kosztowaniem oscypków możliwość poznania piękna i niepowtarzalności podhalańskich wsi.

Jest to szlak sezonowy, otwarty od maja do września, oznakowany drewnianymi tabliczkami 
w trzech językach. W ramach promocji wydano folder w trzech wersjach językowych z opisem 
poszczególnych bacówek oraz mapką całego szlaku. Koordynatorem szlaku jest Pan Edward 
Styrczula- Maśniak. W 2013 r. stowarzyszenie upowszechniło bezpłatną aplikację multimedialną 
na smartfony, która ułatwia turystom dotarcie do bacówek produkujących oryginalny oscypek. 
Dzięki usprawnionej w ostatnich latach, zakrojonej na szeroką skalę akcji promocyjnej oraz upo-
rządkowaniu i ujednoliceniu oznakowania szlaku zyskuje on na popularności. Wydanie aplikacji 
multimedialnej na smartfony przyczyniło się do wzrostu rozpoznawalności tegoż szlaku wśród 
turystów, co ma swe odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonych badań ankietowych.

Ścieżka kulinarna Smaki Podhala

Szlak Smaki Podhala powstał w wyniku projektu zrealizowanego w 2014 r. w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

20 Z. Kruczek, op. cit.
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Współfinansowany był również za pośrednictwem Funduszu Grantowego w ramach projek-
tu Produkt Lokalny Małopolska realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Projekt Smaki Podhala miał na celu budowanie wartości marki lokalnej w gastronomii 
jako inicjatywy pozytywnie kojarzonej z promocją kuchni regionalnej. Adresowany był do 
właścicieli karczm, restauracji, restauracji regionalnych i gospodarstw agroturystycznych 
świadczących usługi gastronomiczne, którzy zobowiązali się w wyniku udziału w projekcie 
do wprowadzenia w menu minimum jednej potrawy opartej na produkcie lokalnym. Bene-
ficjentem tego programu było Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza, partnerem wiodącym 
Tatrzańska Izba Gospodarcza. W ramach Smaków Podhala zrealizowano liczne warsztaty 
gastronomiczne dla szefów kuchni, menagerów i kelnerów. Założeniem warsztatów było 
zbudowanie zespołów „gdzie szef kuchni byłby alchemikiem smaków, menager kreatorem 
gustów gastronomicznych, a kelnerzy wzorem najlepszego serwisu”21. W wyniku działań 
założonych w projekcie każda z restauracji opracowała jedną sztandarową potrawę wy-
kreowaną w oparciu o produkt lokalny. Potrawa ta stała się flagowym daniem, symbolem 
na mapie ścieżki tematycznej Smaki Podhala. Na zajęciach warsztatowych uzyskano 
i dopracowano jakościowo przepisy na specjalności regionalne, które już weszły na stałe 
do menu poszczególnych restauracji. Każda z 30 restauracji specjalizuje się w jednej 
potrawie regionalnej, która wyróżnia ją spośród innych obiektów gastronomicznych.

Rycina 3. Rozmieszczenie restauracji na trasie ścieżki Smaki Podhala
Źródło: http://www.restaurantmenu.pl/rmd/smaki-podhala.php [23.08.2015].

21 http://www.tig.zakopane.pl/projekt-kulinarny-smaki-podhala [23.08.2015].
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Ścieżka ta została bardzo dobrze wypromowana i jest bardzo dobrze rozpoznawalna 
wśród turystów. Należy zauważyć, że w odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie doty-
czące wskazania karczm lub restauracji, w których tradycyjnych potraw kosztowali turyści, 
większość z respondentów wskazała karczmy znajdujące się na trasie Smaki Podhala.

Podsumowanie

Turystyka kulinarna jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się trendów 
podróży tematycznych na rynku usług turystycznych na całym świecie. W artykule wy-
kazano, że Podhale ze względu na bogate i różnorodne dziedzictwo kulinarne stoi przed 
ogromną szansą rozwoju tej gałęzi turystyki. Region ten jest swego rodzaju „kopalnią” 
smaku, bogatą w różnorodne aromaty produktów i potraw przyrządzanych według staro-
polskich tradycyjnych receptur.

Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie profilu turysty kulinarnego odwiedzają-
cego Podhale. Jest osoba młoda, dobrze wykształcona, częściej mężczyzna, zamieszkująca 
miasta i chętnie kupująca regionalne pamiątki kulinarne, a także biorąca udział w festiwa-
lach, wystawach i degustacjach regionalnych produktów. Badani turyści za najbardziej 
popularne dania regionu podhalańskiego uznali: kwaśnicę, pieczoną baraninę, moskole 
oraz oscypki. Wskazali także ich zdaniem najbardziej atrakcyjne restauracje wpisujące się 
w nurt popularyzacji kuchni regionalnej. Na czołowych miejscach znalazły się restauracje 
Bąkowa Zohylnia i Tatra Chalet w Zakopanem oraz Litworowy Staw w Białce Tatrzańskiej.

Ocenie poddano także szlaki kulinarne na terenie Podhala. Wśród nich największe 
znaczenie zdaniem badanych turystów ma Szlak Oscypkowy i ścieżka kulinarna Smaki 
Podhala.
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Streszczenie

Turystyka kulinarna jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się trendów podróży 
tematycznych na rynku usług turystycznych na całym świecie.
Celem podjętych badań było określenie profilu turysty kulinarnego odwiedzającego Podhale, 
a także opisanie specyfiki kuchni podhalańskiej przez prezentację najpopularniejszych regio-
nalnych dań wskazanych przez respondentów. Innym celem badań była próba oceny szlaków 
kulinarnych znajdujących się na terenie Podhala.
W artykule wykazano, że Podhale ze względu na bogate i różnorodne dziedzictwo kulinarne stoi 
przed ogromną szansą rozwoju tej gałęzi turystyki. Region ten jest swego rodzaju „kopalnią” 
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smaku, bogatą w różnorodne aromaty produktów i potraw przyrządzanych według staropolskich 
tradycyjnych receptur.

Słowa kluczowe: turystyka kulinarna, Podhale, regionalne potrawy, szlaki kulinarne

Abstract

Culinary tourism is one of the most dynamically developing travel trends in thematic tourism 
market worldwide.
The aim of this study was to determine the profile of culinary tourists visiting Podhale, as well as 
describe the specifics of the Podhale cuisine through the presentation of the most popular regional 
dishes mentioned by respondents. Using choices of respondents sought to verify the frequency 
and type of choices of culinary tourists in Podhale. Another assumed aim of the research was 
to evaluate the culinary trails located within the Podhale, as well as the recommendations of 
gastronomic facility enrolling in the cultivation of regional traditions.
The article shows that the Podhale because of the rich and diverse culinary heritage, is facing 
a huge opportunity for development of this branch of tourism. This region is a kind of „mine” of 
flavor, rich in a variety of tastes of products and historical Polish dishes prepared according to 
traditional recipes.

Keywords: Podhale, culinary tourism, regional dishes, culinary routs
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ORGANIZACJA GASTRONOMII HOTELOWEJ NA PRZYKŁADZIE 
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THE ORGANISATION OF GASTRONOMY IN A HOTEL ON THE EXAMPLE  
OF MARRIOTT HOTEL IN WARSAW

Wstęp

Gastronomia hotelowa stanowi współcześnie bardzo poważne przedsięwzięcie i żeby 
odniosła prawdziwy sukces na rynku hotelarskim, należy precyzyjnie określić koncepcję 
tej działalności. Pod tym określeniem kryje się specyfika rynku usług, aktualne trendy, 
upodobania potencjalnych klientów, warunki konkurencji, a także wykorzystanie atutów 
związanych z tradycją regionu1. Należy pamiętać, że usługi gastronomiczne odgrywają 
znaczącą rolę w hotelarstwie, gdyż zapewniając odpowiedni poziom potraw i napojów, 
podnoszą standard oraz jakość usługi hotelarskiej, jak również przynoszą hotelom znaczne 
dochody finansowe oraz zwiększają rolę i poprawiają wizerunek hotelu w społeczeństwie2.

Niezależnie od wielkości obiektów hotelowych charakter prowadzonej w nich dzia-
łalności gastronomicznej jest podobny. W większości hoteli podawane są w rozmaitej 
formie śniadania, obiady i kolacje, a także organizowane są różnego typu przyjęcia oko-
licznościowe, konferencje, kongresy, sympozja, spotkania biznesowe, wystawy czy bale. 
Istotną rolę w działalności gastronomii hotelowej odgrywają również usługi cateringowe 
oraz room service. Zarówno świadczenie tych usług, jak i ogólnie dobra organizacja 
gastronomii hotelowej wymagają od hotelu specjalnego wyposażenia, rozbudowanego 
zaplecza kuchennego oraz szczególnych umiejętności personelu3.

W organizacji pracy hotelu gastronomia jest częścią całości, na którą składa się kom-
pleksowa usługa na rzecz gości hotelowych. Stanowi często mocny punkt oferty, a jakość 
usług gastronomicznych ma znaczący wpływ na opinię gości o całej działalności hotelu. 
Świadczenie usług gastronomicznych na wysokim poziomie jest cennym atutem pozwa-

1 D. Orłowski, M. Woźniczko, Gastronomia hotelowa i kierunki jej rozwoju, [w:] Hotelarstwo – stan i kierunki 
rozwoju, red. J. Bergier, J. Żbikowski, Wyd. PWSZ, Biała Podlaska 2008, s. 104.
2 J. Sala, Marketing w gastronomii, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 192.
3 M. Woźniczko, D. Orłowski, Gastronomia hotelowa na przykładzie hotelu Sofitel Grand w Sopocie, „Zeszyty 
Naukowe WSTiJO. Turystyka i Rekreacja” 2010, z. 5 (1), s. 108.
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lającym gościom na łatwiejszy wybór obiektu hotelowego. Hotel i jego gastronomia oraz 
dodatkowe atrakcje powinny sprostać wymogom gości o różnych gustach oraz potrzebach. 
Można to zrealizować jedynie przez zrozumienie tych potrzeb i dostosowanie do nich formy 
obsługi oraz rodzaju serwowanych posiłków. Każdy gość hotelowy poszukuje oryginal-
nych doznań kulinarnych, spokoju, relaksu oraz pobytu pośród miłego i kompetentnego 
personelu4. Dynamiczny rozwój wszelkiego typu zakładów gastronomicznych zarówno 
w Polsce, jak i na świecie powoduje, iż właściwa identyfikacja potrzeb i oczekiwań gości 
staje się kluczowym zagadnieniem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania każdego 
obiektu gastronomicznego, a zwłaszcza takiego, który jest zlokalizowany na terenie hotelu5.

Celem artykułu jest przedstawienie organizacji usług gastronomicznych w pięcio-
gwiazdkowym obiekcie hotelarskim należącym do międzynarodowej sieci na przykładzie 
hotelu Marriott w Warszawie. Rozważania teoretyczne oparto na dostępnej literaturze 
przedmiotu, a zobrazowano przez opis studium przypadku (ang. case study).

Model nowoczesnego hotelu

Nadrzędną i najogólniej sformułowaną funkcją, jaką mają za zadanie realizować obiekty 
hotelowe, jest zaspokajanie potrzeb wypoczywających w nich gości. Wraz z rozwojem 
cywilizacji, społeczeństwa, komunikacji, z postępującą mobilnością ludzką i dostępem do 
najnowszych technologii wzrastają także trudności związane z zaspokojeniem wspomnia-
nych potrzeb. Współczesny gość hotelowy wymaga znacznie więcej niż średniowieczny 
pielgrzym czy nawet XIX-wieczny kupiec, podróżujący koleją żelazną. Jego wymagania 
wobec hotelu nie ograniczają się do miejsca noclegowego z wyżywieniem. Dlatego model 
nowoczesnego hotelu jest wieloaspektowy. Poszczególne obiekty ze względu na coraz 
bardziej agresywną i liczną konkurencję nieustannie wprowadzają kolejne ulepszenia 
i poszerzają wachlarz oferowanych przez siebie usług hotelarskich.

Pomimo ciągłych zmian dokonujących się w modelu idealnego i nowoczesnego obiektu 
hotelowego podstawową funkcją, którą ma on spełniać, jest zaspokojenie podstawowej 
potrzeby snu i odpoczynku. Hotel zaspokaja ją przez ofertę pokojów proponowanych 
gościom. Są one w różnym standardzie, przeznaczone dla jednej lub dwóch osób, a cza-
sem większej liczby gości, co pozwala im dobrać dla siebie najodpowiedniejszy, a przede 
wszystkim dostosowany do indywidualnych potrzeb gości pokój. Część hoteli udostępnia 
apartamenty, czyli pokoje o stosunkowo dużej powierzchni, wyposażone luksusowo, 
z wydzieloną częścią służącą do samodzielnego przygotowywania posiłków. W niektórych 
hotelach istnieje także możliwość wstawienia tak zwanej dostawki – dodatkowego łóżka 
w niższej cenie, które w ciągu dnia może spełniać funkcję kanapy6.

4 Ibidem, s. 108.
5 T. Mańkowski, Obsługa gości w gastronomii, [w:] A. Dołowy et al., Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarzą-
dzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 325.
6 Opracowano w oparciu o: M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 
2010, s. 40; Z. Błądek, Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażanie, Wyd. Albus, Poznań 2001, s. 33.
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Drugą podstawową potrzebą zaspokajaną przez hotel jest potrzeba posiłku. Nowo-
czesne hotele dążą do tego, aby gość miał jak największą możliwość wyboru miejsca, 
w którym może zjeść posiłek – stąd różnorodność działających na terenie hotelu restauracji 
i barów. Niektóre placówki hotelowe oferują możliwość zamówienia posiłku do pokoju – 
room service, a te bardziej luksusowe umieszczają w pokojach minibary7.

Dzisiejsze hotele szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo swoich gości, dlatego 
coraz częściej ochronę budynku i mienia zlecają specjalistycznym firmom. W nowoczesnym 
hotelu instaluje się systemy alarmowe, systemy przeciwpożarowe, systemy monitoringu, 
gaśnice, czujniki ruchu, a także dymu. W trosce o majątek gości instalowane są specjalne 
sejfy oraz przechowalnie bagaży. Już na etapie projektowania budynków uwzględnia się 
w nich parkingi strzeżone, drogi przeciwpożarowe i wyjścia ewakuacyjne, a także zabez-
pieczenia okien i drzwi. Poczucie bezpieczeństwa wśród gości ma wzmagać system kart 
i kluczy do pokojów oraz kontrola danych osobowych przy meldunku8.

Jedną z najważniejszych potrzeb współczesnego człowieka, szczególnie tego, który 
podróżuje w interesach, jest potrzeba komunikacji ze światem. Nowoczesne hotele sta-
rają się ją zaspokoić poprzez instalowanie w pokojach wszelkich odbiorników radiowych, 
telewizyjnych, telefonów i podłączeń do laptopów. Większość hoteli udostępnia także 
wi-fi oraz daje możliwość wykonywania połączeń z każdego miejsca na terenie obiektu.

Potrzeba komunikacji bardzo często wiąże się z potrzebą pracy. Współczesne hotele 
dysponują specjalnie wydzielonymi salami konferencyjnymi, które umożliwiają organizację 
spotkań biznesowych. Instytucje hotelowe mają wówczas w ofercie organizację takich 
spotkań oraz gwarantują ich kompleksową obsługę. Często także udostępniają, na proś-
bę gościa, dodatkowy sprzęt, który jest pomocny w pracy, taki jak: komputery, skanery, 
drukarki, projektory itp. Niektóre z hoteli, obsługujące wielu gości zagranicznych, oferują 
pomoc tłumaczy, a często także sekretarek.

Potrzeby rozrywki i rekreacji są wyrażane głównie przez gości, którzy zatrzymują się 
w hotelu w celach wypoczynkowych. Hotele starają się w miarę możliwości urozmaicać 
swoją ofertę rekreacyjną i rozrywkową, a jeżeli nie mają takiej możliwości ze względu 
na ograniczenia finansowe, reklamują obiekty pozostające w bliskiej odległości od hote-
lu. Oferta jest uzależniona także od kategorii hotelu, jego umiejscowienia oraz rodzaju 
gości. Potrzebę rekreacji zaspokajają stworzone na terenie hotelu centra spa, salony 
kosmetyczne, solaria, gabinety masażu, baseny, sauny, korty tenisowe, sale gimnastycz-
ne, siłownie, boiska czy wydzielone miejsca do joggingu. Natomiast potrzebę rozrywki 
gości współczes ne hotele zaspokajają, organizując bale, występy, dancingi, koncerty 
itp. W niektórych obiektach umiejscowione są także kręgielnie oraz salony gier hazardo-

7 Ibidem, s. 34.
8 Opracowano w oparciu o: J. Puszczyński, Wybrane techniczne środki ochrony osób i mienia w hotelach, [w:] 
R. Kalbarczyk et al., Bezpieczny hotel, red. J. Turakiewicz, Polskie Zrzeszenie Hoteli. Min. Gospodarki, War-
szawa 2004, s. 22; S. Woźnicki, Bezpieczeństwo teleinformatyczne w przedsiębiorstwie hotelarskim. Wybrane 
zagadnienia, [w:] Bezpieczny hotel. Wybrane zagadnienia, red. W. Drogoń, Instytut Wiedzy i Umiejętności, War-
szawa 2012, s. 54; C. Witkowski, Hotelarstwo, Cz. I. Podstawy hotelarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 
Warszawa 2002, s. 153.
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wych. W nowoczesnym hotelu wiele uwagi poświęca się dzieciom. Dla nich organizuje 
się specjalne pokazy, a także budowane są sale zabaw. Rodzice często mają możliwość 
wynajęcia opiekuna, który przez kilka godzin zajmie się dzieckiem.

Szczególnie istotne dla zarządzających współczesną placówką hotelową są osoby 
niepełnosprawne. Umożliwia się im korzystanie z hoteli, w specjalny sposób projektując 
pomieszczenia i wprowadzając wiele ułatwień, m.in. specjalne urządzenia umożliwiające 
poruszanie się po obiekcie. Ze względu na duże koszty utrzymania hotelu, który byłby 
w stanie zaspokoić tak różnorodne wymagania swoich gości, niektóre instytucje decy-
dują się na specjalizację kosztem „zaniedbania” innych dziedzin hotelowej działalności. 
Przykładowo, obecnie powstaje wiele obiektów wyspecjalizowanych w kierunku odnowy 
biologicznej i rehabilitacji, a nie organizują działalności stricte rozrywkowej. Takie hotele 
rozszerzają swoją ofertę i zatrudniają masażystów, trenerów personalnych, fizykotera-
peutów i kosmetologów. Baza hotelowa jest uzupełniona o wodny park, gabinety odnowy 
biologicznej, sale do fitnessu czy korty do tenisa lub squasha itp.

Współczesny hotel musi zaspokoić wiele potrzeb swoich gości. Są one bardziej lub 
mniej wysublimowane w zależności od stopnia ekskluzywności danego obiektu, jednakże, 
bez względu na jego standard, hotelarze powinni starać się jak najefektywniej wykorzystać 
jego możliwości. Obecnie hotelarstwo przejmuje w wielu przypadkach inicjatywę i rolę 
animatora, ułatwiając i organizując pobyt wraz z realizacją przygotowanego programu dla 
gości. Gestorzy bazy hotelarskiej, chcąc zmniejszyć niezależność odbiorcy, który dotych-
czas dokonywał swobodnego wyboru miejsca swojego pobytu oraz sposobu zagospoda-
rowania czasu wolnego, wychodzą z własnym programem i propozycjami i prześcigają się 
w atrakcyjności, pomysłowości i kompleksowości obsługi gości hotelowych.

Usługi gastronomiczne w hotelu

W Polsce pojęcie ,,usługi gastronomiczne” jest utożsamiane i stosowane zamiennie 
z pojęciem „usługi żywieniowe”, a także z takimi określeniami, jak „gastronomia”, „żywie-
nie zbiorowe”, „przemysł gastronomiczny” czy „żywienie poza domem”9. Świadczenie 
usług gastronomicznych polega na zaspokajaniu konsumenckich potrzeb żywieniowych 
przez przygotowanie i sprzedaż gotowych potraw, napojów i towarów handlowych oraz 
stwarzanie warunków umożliwiających ich konsumpcję w miejscu sprzedaży i na wynos, 
a także świadczenie różnorodnych usług zaspokajających potrzeby w zakresie rozrywki, 
odpoczynku i psychicznej regeneracji sił10.

W restauracjach wysokiej klasy proces ten jest dokonywany na bieżąco ze zmaga-
zynowanych surowców i produktów, ponieważ przygotowywanie dań na zapas oraz ich 
późniejsze odgrzewanie obniża ogólną ocenę serwowanych potraw w oczach gościa. 
Przy ich przygotowywaniu należy także przestrzegać restrykcyjnych przepisów i na bie-

9 Hotelarstwo cz. IV. Usługi żywieniowe, red. B. Sawicka, Wyd. Format AB, Warszawa 2014, s. 46.
10 J. Sala, op. cit., s. 12.
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żąco kontrolować dostawców produktów żywnościowych. Na elementy składowe usługi 
gastronomicznej składają się dwa podstawowe działania:

 – produkcja gastronomiczna (potraw i napojów),
 – obsługa konsumenta (serwis konsumenta, sprzedaż towarów handlowych, usługi 

kulturalno-rozrywkowe i rekreacyjne).
R. Szajna i D. Ławniczak11 klasyfikują zakłady gastronomiczne w zależności od ich 

zakresu działania. Wyróżniają one zakłady typu:
 – żywieniowego (np. restauracje, jadłodajnie, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, 

bistro);
 – uzupełniające (np. kawiarnie, herbaciarnie, cukiernie, winiarnie, piwiarnie);
 – punkty gastronomiczne (np. smażalnie, bufety, lodziarnie, pijalnie).

Gastronomia hotelowa świadczy wiele rozmaitych usług, zależnych od rodzaju i wiel-
kości hotelu, jego standardu, oferty lokalnego rynku, upodobań gości itp. Do najczęściej 
oferowanych usług gastronomicznych w hotelu należą:

 – śniadanie – pierwszy posiłek w ciągu dnia; często jest wliczane w cenę noclegu;
 – brunch – posiłek jadany późnym rankiem lub wczesnym popołudniem, najczęściej 

w godzinach od 12.30 do 16.30, oferuje gościom zarówno produkty śniadaniowe, jak 
i obiadowe, jest przygotowywany przez restauracje hotelowe w niedziele. Z oferty 
brunchowej korzystają przede wszystkim goście niemieszkający w hotelu;

 – lunch – krótki i lekki posiłek typu obiadowego, spożywany podczas szybkiej prze-
rwy południowej w pracy, między śniadaniem a obiadem, najczęściej w godzinach 
12.00–15.00;

 – obiad, obiadokolacja lub kolacja – często są pierwszymi posiłkami, które gość spoży-
wa po przybyciu do hotelu. Wybrane przez siebie potrawy można zamówić w ramach 
ofert á la carte lub, co praktykują niektóre duże hotele luksusowe – wybrać z bufetu 
obiadowo-kolacyjnego;

 – room service – jest to usługa, która daje możliwość zamówienia posiłku (najczęściej 
śniadania) lub napojów do pokoju hotelowego. Zazwyczaj gość nie może jednak 
w takim przypadku korzystać z restauracyjnego menu, gdyż room service oferuje 
skróconą kartę dań. Zamówienie jest dostarczane przez kelnera. Usługa room service 
jest dodatkowo płatna;

 – lounge service – są to usługi gastronomiczne oferowane poza głównymi pomieszcze-
niami restauracyjnymi;

 – bankiety – uroczyste przyjęcia dla większej liczby osób, wydane dla uczczenia jakiejś 
osoby bądź wydarzenia, które mogą być w formie stojącej (lampka wina, aperitif, kok-
tajl party, przyjęcia bufetowe, czyli tzw. bankiety angielskie), siedzącej – tzw. bankiety 
zasiadane, mieszanej, czyli tzw. bankiety amerykańskie;

 – catering – to usługa zewnętrzna, świadczona poza hotelem, na zamówienie, którą hotel 
wykonuje we własnym zakresie, wykorzystując zaplecze gastronomiczne, zatrudniony 

11 R. Szajna, D. Ławniczak, Usługi gastronomiczne, Wyd. WSiP, REA, Warszawa 2015, s. 22.
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przez siebie personel, materiały i surowce żywnościowe oraz nieżywnościowe (deko-
racje, sprzęt nagłaśniający itp.) oraz własny transport.
W nomenklaturze międzynarodowej stosuje się specjalne skróty odnoszące się do 

konkretnych usług gastronomicznych świadczonych w hotelach:
 – AB (American Breakfast) – cena za pokój z wliczonym śniadaniem amerykańskim, 

obejmującym wędliny, sery, jaja, kawę, herbatę, sok;
 – CB (Continental Breakfast) – cena za pokój z wliczonym śniadaniem kontynentalnym, 

nieobejmującym soków i owoców;
 – BB (Bed and Breakfast) – cena za pokój z wkalkulowanym śniadaniem;
 – AP (American Plan), FAP (Full American Plan), FP (Full Pension) lub FB (Full Board) – 

cena za pokój z wliczonymi trzema posiłkami;
 – MAP (Modified American Plan), HP (Half Pension) lub HB (Half Board) – cena za pokój 

z wliczonymi śniadaniem i obiadokolacją12.
W pionie gastronomiczno-żywieniowym hotelu wyróżnia się dwie podstawowe części:

 – zespół ogólnodostępny dla gości hotelowych i klientów zewnętrznych korzystających 
z oferty gastronomicznej, często zawiera się w niej także rozdzielnia kelnerska i bufety 
jako łącznik części ogólnodostępnej z produkcyjną;

 – zespół niedostępny dla gości hotelowych, tzw. zaplecze gastronomiczne.
Bez względu na to, czy zakład gastronomiczny jest umiejscowiony w hotelu, czy nie, 

wyróżnia się w nim następujące części: magazynową, produkcyjną, ekspedycyjną, handlową 
i administracyjno-socjalną13. Według innej typologii w skład hotelowego pionu gastronomicz-
nego wchodzą: węzeł wejściowy i sanitariaty, sale konsumpcyjne (z barami lub bez), lokale 
rozrywkowe, a także zaplecze gastronomiczne14. Wielkość poszczególnych elementów i ca-
łości pionu gastronomicznego jest zależna od lokalizacji oraz charakteru hotelu, potencjału 
obsługowego pionu pobytowego (liczby miejsc hotelowych), standardu hotelu i wewnętrznej 
organizacji, podaży usług na lokalnym rynku oraz tradycji i lokalnych przyzwyczajeń.

Przy lokowaniu pionu gastronomiczno-żywieniowego w całości kompleksu hotelo-
wego należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Jednym z nich jest dogodność dojazdu 
i wyjazdu – należy przy tym pamiętać, że z hotelowej gastronomii korzystają nie tylko 
goście hotelowi, lecz także klienci z zewnątrz (passanci). Z tego względu ważne jest tak-
że powiązanie funkcjonalne z innymi działami. Ułatwia ono także pracę obsługi. Istotne 
ze względu na zakres usług są także warunki techniczne lokalizacji. Do pracowników 
pionu gastronomiczno-żywieniowego zalicza się: kierownika gastronomii hotelowej i jego 
zastępców, kierownika produkcji, kierownika sali, kelnerów, barmanów, sommelierów, 
baristów, kucharzy, cukierników, technologów żywienia oraz pracowników zmywających 
i sprzątających.

12 J. Duda, S. Krzywda, Obsługa konsumenta w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa. 
Cz. 2, Wyd. REA, Warszawa 2008, s. 122.
13 R. Szajna, D. Ławniczak, A. Ziaja, Obsługa gości (konsumentów). Podręcznik do nauki zawodu kelner oraz 
zawodu technik organizacji usług gastronomicznych w technikum i szkole policealnej, Cz. 1, Wyd. REA, Warszawa 
2008, s. 22.
14 Z. Błądek, Hotele. Programowanie, projektowanie…, op. cit., s. 107–111.
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Przy projektowaniu pomieszczeń należących do hotelowego pionu gastronomiczno-ży-
wieniowego należy pamiętać o:

 – różnorodności – dobry hotel powinien mieć kilka restauracji, kawiarni i barów;
 – sprofilowaniu odbiorcy usług gastronomicznych;
 – funkcjonalności – możliwości przygotowania śniadań, obiadów, kolacji;
 – bezpieczeństwie – dobrym oznakowaniu, prostym połączeniu z częścią hotelową;
 – estetyce – wystrój powinien być zmieniany co 5–6 lat;
 – kameralnej atmosferze – umożliwiającej gościom swobodną rozmowę15.

Ogólnym zadaniem hotelarstwa, a także bezpośrednio związanej z nim gastronomii jest 
zapewnienie gościom takich warunków pobytu, jakich wymagają poza miejscem własnego 
zamieszkania. W ramach tego pion gastronomiczny ma za zadanie zaspokoić potrzeby ży-
wieniowe ludzi poprzez świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych. Gastronomia 
w hotelarstwie oferuje wachlarz usług związanych z żywieniem gości hotelowych, dostosowa-
ny do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Dlatego gastronomia przy obsłudze ruchu 
turystycznego może funkcjonować samodzielnie, niezależnie od hotelarstwa. Hotelarstwo 
w oderwaniu od gastronomii zatraciłoby swoją istotę. W wielu krajach na świecie usługi gastro-
nomiczne w hotelarstwie są obligatoryjne, tzn. w ramach usług hotelarskich obiekt obowiązkowo 
powinien oferować gościom nie tylko miejsca noclegowe, lecz także usługi gastronomiczne.

Gastronomia pełni także ważną funkcję ekonomiczną, ponieważ żywienie gości ho-
telowych jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów obiektu. Wysoki poziom usług 
świadczonych przez hotelową gastronomię ma duże znaczenie ze względu na budo-
wanie ogólnej opinii o obiekcie i pozyskiwanie stałych klientów. W procesie tym istotne 
jest budowanie więzi z gościem. Jednym z jego elementów może być stosowanie ulg 
wynikających z nadanego tytułu stałego klienta. W wielu obiektach hotelarskich status 
ten, a z nim wysokość obowiązujących rabatów, jest nadawany nie tylko ze względu na 
częstotliwość wizyt, lecz także z powodu ich długości. System ten opiera się na budowaniu 
u gościa poczucia ważności i wyjątkowości w porównaniu do innych osób. Dlatego oferta 
gastronomiczna hotelu powinna być analizowana, uaktualniana i układana pod kątem 
ogólnego profilu gości danego obiektu.

Opinia gości uzależniona jest od wielu czynników, które składają się na ogólny obraz 
gastronomii danego obiektu. Należą do nich: smak i aromat jedzenia, wielkość porcji, 
kompozycja posiłku, jego wygląd estetyczny, a także zróżnicowanie menu, właściwy 
stosunek ceny do jakości, dekoracja wnętrza, umeblowanie, kwalifikacje personelu, jego 
uprzejmość i dyspozycyjność. Gość wyrabia sobie opinię o danym lokalu na podstawie 
sumy wszystkich wymienionych elementów. Opinia ta często przekłada się na ogólną 
reputację obiektu hotelowego, dlatego rola gastronomii jest w tym punkcie nie do przece-
nienia. Zadaniem hotelowej gastronomii jest także kreowanie nowych wzorców kulinarnych 
i estetycznych, a także kulturowych.

15 Z. Błądek, W. Błądek, S. Manikowski, Nowoczesne hotelarstwo. Od projektowania do wyposażenia, Palladium, 
Warszawa 2013, s. 345–397.



42 Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko

Pion gastronomiczno-żywieniowy ma znaczenie przy tworzeniu warunków do bu-
dowania więzi towarzyskich pomiędzy gośćmi – ta funkcja gastronomii ma znaczenie 
szczególnie przy organizowanych przez hotele spotkaniach biznesowych oraz integra-
cyjnych, ale nie wyłącznie. W tym kontekście gastronomia wiąże się także z możliwością 
zapewnienia gościom rozrywki. Istotą gastronomii hotelowej jest jej powtarzalność, która 
ma szczególne znaczenie w hotelach sieciowych. Jeżeli gość był zadowolony z usług 
gastronomicznych w hotelu, który odwiedził, jest bardzo prawdopodobne, że podczas 
pobytu w innym mieście, wybierze również hotel tej samej sieci, gdyż będzie miał w pa-
mięci swoje dobre doświadczenia.

Historia oraz powstanie korporacji Marriott na świecie i w Polsce

Korporacja Marriott sprawuje pieczę nad jedną z największych sieci hoteli na świecie. 
Cieszy się doskonałą opinią, a jej obiekty są utożsamiane z elegancją i luksusem. Historia 
korporacji Marriott zaczęła się w latach 20 XX w. Z punktu widzenia niniejszej pracy intere-
sujący jest fakt, że hotele Marriott początkowo zostały stworzone jedynie jako dodatek do 
imperium gastronomicznego Johna Willarda Marriotta, którego postać jako założyciela sieci 
jest nierozerwalnie związana z omawianym hotelem. Pod koniec lat 30 XX w. J.W. Marriott, 
chcąc się wyróżnić na rynku usług gastronomicznych, zdecydował się na nową formę serwo-
wania posiłków. Jego pierwsza restauracja, Hot Shoppes została otwarta w Waszyngtonie 
i stała się miejscem typu drive-in, gdzie klienci byli obsługiwani w samochodach. Symbolem 
lokalu stał się running boy – chłopiec w uniformie niosący tacę. Hot Shoppes odniósł ogromny 
sukces, a drive-in zaczęło być stosowane w innych placówkach gastronomicznych16.

J.W. Marriott nie poprzestał na kilku placówkach w Waszyngtonie, nadal chciał rozwijać 
swoją firmę. Zatrudnił kilkunastu dodatkowych pracowników i menedżerów, a sam zajął 
się nadzorem. Za cel obrał sobie chęć stworzenia takich placówek gastronomicznych, 
które będą oferowały smaczną żywność za niską cenę, ale jednocześnie nadal pozwolą 
generować zyski. Wprowadził zwyczaj osobistego kontrolowania swoich restauracji. Roz-
mawiał wówczas z pracownikami, klientami, uskuteczniał nowe metody mające usprawnić 
działanie restauracji i zwiększyć ich wydajność. Do takich przedsięwzięć należała m.in. 
centralizacja zakupu surowców oraz ich magazynowania w jednym miejscu dla wszyst-
kich placówek. Krach na giełdzie w 1929 r. i lata wielkiego kryzysu przyniosły bankructwo 
i zamknięcie wielu lokali, ale dla Marriotta stały się przyczynkiem do dalszego rozwoju. 
Restauracje działały już wówczas pod szyldem Hot Shoppes, Inc. Były otwarte 24 godziny 
na dobę, zatrudniały 80 osób i przynosiły 1400 dolarów zysku dziennie. Otwarta w 1930 r. 
piąta restauracja Hot Shoppes stała się największą w Stanach Zjednoczonych restauracją 
typu drive-in. W 1931 r. restauracje J.W. Marriotta odnotowały roczny zysk na poziomie 
1 mln dolarów, a w 1934 r. otwarto pierwszą restaurację poza Waszyngtonem. Ulokowano 
ją w Baltimore, w stanie Maryland17.

16 Materiały własne hotelu Marriott w Warszawie.
17 Ibidem.
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Kolejne zmiany przyniósł rok 1937, gdy otwarta wówczas ósma restauracja, usytuowana 
blisko lotniska Hoovera, sprawiła, że Marriott dostrzegł kolejną gastronomiczną niszę do 
wykorzystania. Zauważył, że pasażerowie linii lotniczych przed wylotem kupowali produkty, 
które spożywali w czasie podróży. Dlatego podpisał umowę z Eastern Air Transport i zobo-
wiązał się do dostarczania pakietów z żywnością i napojami na pokład samolotów. Po roku 
funkcjonowania dział usług cateringowych dla lotnictwa In-Flite obsługiwał już linie Eastern, 
Capital oraz American Airlines. W czasie II wojny światowej J.W. Marriott zdecydował się 
otworzyć stołówki pracownicze w zakładach zbrojeniowych, a także zaopatrywał w żywność 
szpitale, szkoły i duże korporacje, takie jak General Motors, Ford Motor, Philips Morris. 

Marriott nie ograniczył się jednak do branży gastronomicznej, ale postanowił wyko-
rzystać zdobyte doświadczenie w przemyśle hotelarskim. W 1957 r. otworzył w Arlington 
w stanie Wirginia swój pierwszy hotel – Twin Bridges, który liczył 365 pokojów z klimaty-
zacją wyposażonych także w telefony, telewizory, radia. Hotel posiadał także restaurację, 
salę do ćwiczeń, basen, parking i stację paliw. Osobą odpowiedzialną za dział hotelowy 
został najstarszy syn Marriotta – Bill Jr. Twin Bridges odniósł olbrzymi sukces, a inwestor 
myślał o dalszym rozwoju firmy – uruchomił dalsze obiekty: w Waszyngtonie, Dallas, 
Filadelfii i Atlancie. Nazwa korporacji w latach 60 XX w. została zmieniona na Marriott 
Corporation i stopniowo poszerzała swoją działalność. Obsługiwała 25 linii lotniczych, 
przejęła sieć restauracji Big Boy (1967 r.) oraz fast foodów Roy Rogers (1968 r.), weszła 
na wenezuelski rynek (1996 r.) i zwiększyła liczbę hoteli w sieci do 10 (większość z nich 
działała wówczas na zasadzie franczyzy)18.

W listopadzie 1972 r. najstarszy syn Johna Willarda Marriotta Bill został prezesem 
firmy, a trzy lata później sieć otworzyła swój pierwszy hotel poza granicami USA – w Am-
sterdamie. Rok 1983 przyniósł otwarcie pierwszego na terenie Stanów Zjednoczonych 
hotelu Courtyard (w 1992 r. otwarto pierwszy taki hotel poza granicami USA – w Wielkiej 
Brytanii). Marka Courtyard jest interesującym punktem w historii hotelu, gdyż obecnie 
placówki sygnowane tą nazwą znajdują się na całym świecie i jest ich 563, m.in. w Niem-
czech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Chinach, Austrii, Francji, Meksyku19.

Rozwój hoteli Courtyard jest ściśle związany ze strategią marki. Najpierw tworzy ona 
ekskluzywną, elegancką sieć hoteli Marriott i wypracowuje w danym państwie odpowiednią 
renomę; hotele Courtyard są budowane dopiero później, wyłącznie w krajach, w których 
stanęły obiekty Marriott. Przeznaczone są dla osób podróżujących w celach turystycznych 
lub służbowych i dla tych, którzy oczekują komfortu za niewygórowaną cenę. Oferują 
standard upper-moderate (średni wyższy). Hotele tej linii nie mają jednego spójnego stylu 
i wystroju wnętrz, ale są dostosowane do architektury krajów, w których zostały zlokalizowa-
ne. Są położone w centrach miast, w okolicach centrów handlowych, atrakcji turystycznych 
i lotnisk. Większość z nich posiada baseny (otwarte lub kryte), kluby rekreacyjne, sklepy, 
restauracje i pralnie20. Z czasem po sukcesie Courtyard do systemu hoteli Marriott wpro-

18 Materiały promocyjne hotelu Marriott: Historia korporacji Marriott.
19 Ibidem.
20 http://www.hotelarze.pl/hot/courtyard-marriott.php [26.04.2016].
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wadzono obiekty sygnowane innymi markami – Fairfield Inn oraz Marriott Suites Hotels. 
Pierwszy hotel Fairfield Inn został uruchomiony w 1987 r. Od hoteli Marriott różnią się 
brakiem szerokoprofilowej restauracji. Oferują pokoje w bardziej przystępnych cenach. 
Serwują klientom kawę i herbatę, dają możliwość korzystania z basenu, są wyposażone 
w klimatyzację. Ich goście mogą za darmo wykonywać lokalne połączenia telefoniczne 
i używać niewielkich sal konferencyjnych z telefaksami. Natomiast Sieć Marriott Suites 
Hotels oferuje wyłącznie apartamenty. Wszystkie obiekty mają 250 apartamentów, skła-
dających się z salonu, sypialni i łazienki21.

W międzyczasie zdecydowano się wprowadzić nową markę – Marriott Executive 
Apartments oraz nowy program lojalnościowy dla klientów – Marriott Rewards, a także 
apartamenty ExecuStay oraz nową markę w ramach Marriott Vacation Club – Horizons 
by Marriott Vacation Club (lata 1997–1999). Nowe tysiąclecie sieć powitała otwarciem 
2000 hotelu. Rok 2007 był rokiem jubileuszowym, w którym firma świętowała dwie ważne 
rocznice: 80-lecie istnienia firmy oraz 50-lecie wejścia na rynek hotelarski – wówczas 
otwarto również 3000 hotel w Pekinie22.

Hotel Marriott, któremu została poświęcona niniejsza praca, to jeden z najwyższych 
budynków zlokalizowanych w Warszawie i jest położony w centrum miasta. Obiekt został 
otwarty w październiku 1989 r. i był 500 hotelem tej sieci na świecie i jednocześnie pierw-
szym w Europie Wschodniej. Liczy 40 pięter, mieści się w wieży Centrum LIM, w którego 
skład wchodzą biura, centrum handlowe i miejski terminal Polskich Linii Lotniczych LOT. 
Oficjalnego otwarcia hotelu dokonał Richard Marriott – syn właściciela, a portret założy-
ciela Johna Willarda Marriotta znajduje się w głównym holu hotelu. Ponieważ był jednym 
z pierwszych hoteli międzynarodowych korporacji, który po 1989 r. został otwarty w Polsce, 
stał się synonimem elegancji i luksusu23.

Warszawski hotel Marriott funkcjonuje w ramach spółki, w skład której wchodzą: PLL 
LOT (50% udziałów), Ilbau GmbH (25% udziałów) oraz Marriott International Hotels, Inc. 
(25% udziałów). Wspólnicy razem ponoszą koszty eksploatacji, spłacają kredyty oraz 
technicznie utrzymują budynek i dzielą zyski. W hotelu pracuje obecnie ok. 350 osób, 
zgrupowanych w następujących działach: hotelowy, gastronomii, sprzedaży i marketingu, 
finansowy, techniczny oraz kadr. Struktura organizacyjna hotelu jest zaprezentowana na 
schemacie 1. Obiekt posiada managerów, którzy odpowiadają za poszczególne obszary 
działalności hotelu, takie jak: noclegi gości, pion gastronomiczny, personel i zasoby 
ludzkie, księgowość i rachunkowość, dochody firmy, obsługa techniczna. Każdemu 
z managerów podlegają kierownicy i asystenci, których praca i obowiązki skupione są 
wokół konkretnych zadań np. promocji i marketingu, organizacji bankietów czy obsługi 
gości hotelowych24.

21 Materiały własne hotelu Marriott w Warszawie.
22 Materiały promocyjne hotelu Marriott: Historia korporacji Marriott.
23 Materiały własne hotelu Marriott w Warszawie.
24 Ibidem.
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Organizacja usług gastronomicznych na przykładzie działu 
gastronomicznego hotelu Marriott w Warszawie

Dział gastronomiczny warszawskiego hotelu Marriott został zorganizowany w oparciu 
o stanowiska, gdzie pracują ludzie, w kompetencji których leży całość zarządzania usługami 
gastronomicznymi świadczonymi przez hotel. Podlegają im pracownicy poszczególnych 
lokali gastronomicznych oraz pracownicy świadczący usługi bankietowe. Poniższy sche-
mat 2 obrazuje strukturę organizacyjną całego działu gastronomicznego hotelu Marriott.

Schemat 2. Struktura organizacyjna działu gastronomicznego hotelu Marriott w Warszawie
Źródło: materiały własne hotelu Marriott w Warszawie.
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Director of Food and Beverage dba o przestrzeganie przez pracowników przepisów 
BHP i przepisów przeciwpożarowych, odpowiada za plan szkoleń personelu, opracowuje 
zapotrzebowania na sprzęt, bieliznę stołową itp. Odpowiada także za politykę handlową, 
utrzymanie odpowiedniego poziomu usług i realizację planu sprzedaży. Ponosi odpo-
wiedzialność za kary i grzywny nałożone przez służby sanitarne i administracyjne, jeżeli 
zostały nałożone za nieprzestrzeganie przepisów. Reprezentuje hotel na zewnątrz, pro-
wadzi badania rynku i konkurencji, czasami rozpatruje skargi i reklamacje gości, planuje 
pracę w uzgodnieniu z recepcją, ściśle współpracuje z podlegającymi mu jednostkami 
pionu gastronomicznego. 

Restaurant Manager – do jego obowiązków należy organizacja pracy placówek gastro-
nomicznych, zarządzanie personelem, kontakty z klientami, przyjmowanie zleceń na orga-
nizację szczególnych wydarzeń, prowadzenie dokumentacji, robienie zamówień na sprzęt, 
rekrutacja nowych pracowników, czasami razem z szefem kuchni aktualizacja lub ustalanie 
nowych kart menu. Podlegają mu trzej Kitchen Supervisors, przydzieleni odpowiednio do 
barów i restauracji hotelowych. Mają za zadanie ustalać grafiki pracowników, rozsądzać 
i łagodzić konflikty pomiędzy pracownikami oraz na linii lokal–goście, przyjmować towar 
lub w razie potrzeby zajmować się zaopatrzeniem samodzielnym, rozliczać magazyn, 
dbać o sprzęt i wystrój lokalu.

Nad organizacją bankietów, balów, wesel, konferencji czuwa Event Manager. Ma za 
zadanie zrobić projekt wydarzenia (obejmujący harmonogram, główną koncepcję, datę, 
kosztorys, dodatkowe atrakcje itp.), który następnie po ewentualnych poprawkach zostaje 
zatwierdzony przez klienta. Następnie wykonuje konieczne zamówienia i rezerwacje. Po 
zakończonej imprezie czuwa nad rozliczeniem z klientami, wystawia faktury, przelewy, 
dba o terminy płatności.

Podległy mu Banquet Manager organizuje i koordynuje pracę zespołu gastronomiczne-
go podczas imprezy, rozpatruje skargi i reklamacje gości, odpowiada za zabezpieczenie 
towarów, surowców, naczyń itp., koordynuje pracę zespołu kelnerów, nadzoruje przygoto-
wanie sali do imprezy, kontroluje wygląd personelu.

Banquet Captains witają i żegnają gości, opiekują się nimi, przebywają cały czas na 
sali, kontrolując jakość i sprawność obsługi, czasami interweniują w razie konfliktów i sytua-
cji spornych, współpracują z recepcją, działem technicznym oraz pilotami wycieczek itp.

Executive Chef, inaczej szef kuchni, zarządza wszystkimi operacjami powiązanymi 
z funkcjonowaniem kuchni, począwszy od układania karty dań, składania zamówień na 
potrzebne surowce poprzez zarządzanie personelem, na procesie produkcyjnym kończąc. 
Executive Sous Chef jest jego zastępcą i ma podobny zakres obowiązków, które wykonuje 
w razie nieobecności szefa kuchni25.

Pion gastronomiczno-żywieniowy jest jednym z najważniejszych pionów organizacyj-
nych hotelu Marriott w Warszawie. Obiekt posiada pięć lokali gastronomicznych o zróżnico-
wanym charakterze. Wśród nich znajdują się dwie restauracje, z których jedna specjalizuje 

25 Ibidem.
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się w śniadaniach, a druga przeznaczona jest na spotkania o bardziej oficjalnym charak-
terze, oraz trzy różne bary. Restauracja Lilla Weneda, która swoją nazwą w bezpośredni 
sposób nawiązuje do jednego z dramatów Juliusza Słowackiego, jest otwarta przez siedem 
dni w tygodniu. Skorzystanie z jej usług gastronomicznych nie wymaga od konsumentów 
stroju formalnego, mimo że wystrój restauracji jest elegancki i stonowany, ale mało wy-
razisty, gdyż dominują w nim brązy i beże. Lilla Weneda zatrudnia 6 kelnerów, od 8 do 
10 pomocy kelnerskich, 5 kucharzy, supervisora kuchni, asystenta managera i managera 
kuchni, 4 hostessy, 3 bufetowych, supervisora i shift leadera restauracji. Restauracja ofe-
ruje tradycyjne menu dla gości hotelowych, a jej specjalnością są śniadania oraz brunch 
z bardzo bogatą ofertą żywieniową. W ramach tego serwuje się m.in.: zimne i gorące 
napoje śniadaniowe oraz musli, omlety z dodatkami, gofry z dodatkami, pokrojone owoce, 
wędliny, dżemy, konfitury, jaja po benedyktyńsku, tosty francuskie, jajecznicę, kiełbaski 
i jaja na miękko. Dużym atutem restauracji jest to, że szef kuchni osobiście przygotowuje 
na sali niektóre dania, które zażyczy sobie gość. Śniadania serwowane są przy bufecie 
znajdującym się w głównej sali restauracyjnej26.

Natomiast druga restauracja Parmizzano's specjalizuje się w daniach kuchni włoskiej 
i cieszy się opinią jednej z najlepszych restauracji tego typu w stolicy. Serwuje posiłki w po-
rze lunchu i kolacji. Restauracja ma wystrój przypominający włoską trattorię – wnętrze jest 
utrzymane w ciepłych, stonowanych barwach, eleganckie i sprawia, że gość może poczuć 
się tu komfortowo. Dodatkowym atutem restauracji jest to, że posiada ona stoliki położone 
na uboczu, gwarantujące dyskrecję i prywatność wymagającym gościom. Parmizzano's 
jest restauracją bardziej elegancką, wyrafinowaną niż Lilla Wened i może być miejscem 
spotkań biznesowych, a od gości wymaga się w niej stroju formalnego. Restauracja za-
trudnia 7 kelnerów, 2 pomoce kelnerskie, 2 hostessy, 2 supervisorów restauracji i działu 
napojów, 2 kucharzy głównych, 2 pomocników i supervisora kuchni27. Karta dań jest 
stosunkowo niewielka, co stanowi jej duży atut, gdyż gość ma gwarancję, że posiłki będą 
przygotowane starannie, a przede wszystkim ze świeżych składników. W menu znajdują 
się zarówno włoskie popularne potrawy, jak i dania bardziej wyrafinowane. Wśród dań 
głównych szef kuchni oferuje m.in. mięsa – cielęcinę, wołowinę, drób; owoce morza – ho-
mary, krewetki oraz ryby – halibuty, okonie. Jako dodatki do dań głównych proponowane 
są puree ziemniaczane, zielone warzywa, warzywa blanszowane, warzywa z dressingiem 
oraz różnorodne sosy. Na deser goście mogą zamówić świeże owoce, lody, ciasto czeko-
ladowe, suflety oraz włoskie sery. Menu jest bardzo dobrze przemyślane, dostosowane 
do różnorodnych gustów potencjalnych gości – zawiera proste, ale wyrafinowane dania.

Pomiędzy restauracjami Lilla Weneda i Parmizzano’s są pewne widoczne różnice, które 
nie ograniczają się do różnic w wystroju i karcie dań. Lilla Weneda to restauracja typowo 
hotelowa, sprofilowana pod kątem gości, którzy spędzają w hotelu jedynie noce, a w ciągu 
dnia przebywają w mieście. Parmizzano’s jest restauracją bardziej elegancką, może służyć 

26 Ibidem.
27 Ibidem.
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także jako dobry lokal na spotkanie o charakterze biznesowym lub towarzyskim, w ciągu 
dnia lub wieczorem. Znajdują się w niej bardziej dyskretne, służące prywatnym spotkaniom 
stoliki, a wysokie ceny, obsługa na najwyższym poziomie i formalne stroje budują wrażenie 
elitarności. Oba lokale znakomicie uzupełniają się na gastronomicznej mapie hotelu.

Lobby Bar jest barem umiejscowionym na parterze hotelu, niedaleko recepcji. Serwuje 
posiłki w porze śniadania, lunchu oraz kolacji, a od gości nie wymaga się w nim stroju 
formalnego. Wystrój lokalu jest nowoczesny i ciekawy, stonowany – przy białym suficie 
i ciemnych ścianach umieszczono designerskie meble o oryginalnych kształtach. Dodat-
kowym czynnikiem, który może zostać uznany za zaletę lub za wadę, jest bezpośrednie 
połączenie z holem. Z jednej strony miejsce sprawia wrażenie dynamicznego, pełnego 
ruchu i gwaru, z drugiej nie nadaje się na długie, spokojne rozmowy. Został jednak pomy-
ślany jako miejsce na szybkie spotkania, dlatego dobrze spełnia swoją funkcję.

Lobby Bar zatrudnia: 2 shift leaderów, supervisora, 3 barmanów, 1 pomoc barmań-
ską, 9 kelnerów, 2 pomoce kelnerskie, 2 kucharzy i shift leadera kuchni. Karta lokalu jest 
obszerna, ale obejmuje głównie rozmaite napoje. Bar serwuje: śniadania kontynentalne, 
w skład których wchodzą croissanty, sałatka owocowa, sok pomarańczowy; śniadania 
z patelni – jajka sadzone, kiełbaski, bekon, pomidory, tosty – oraz jajka na śniadanie: omlet, 
jajecznicę lub jajka sadzone. W ofercie znajdują się także dania błyskawiczne, a wśród 
nich zupy, rozmaite rodzaje sałatek, szaszłyki, curry z kurczaka, krewetki oraz panini. Bar-
dzo dobrym pomysłem zastosowanym w karcie menu jest podział dań według czasu ich 
przygotowania. Pozwala to śpieszącemu się gościowi wybrać tę pozycję, która najbardziej 
mu odpowiada i pozwoli na spokojną konsumpcję. Na szczególną uwagę zasługuje oferta 
napojów, która jest bardzo szeroka, gdyż obejmuje różnorodne napoje bezalkoholowe 
oraz liczne koktajle i wysokogatunkowe alkohole. Karta w pełni odzwierciedla charakter 
miejsca, gdyż Lobby Bar to punkt szybkich spotkań, pełen ludzi, gwaru i ruchu. Goście 
spotykają się w nim na krótkie towarzyskie i biznesowe spotkania, ale usytuowanie oraz 
dynamiczna atmosfera miejsca nie sprzyjają spożywaniu kilkudaniowych obiadów. Bar 
stanowi dobre uzupełnienie dla dwóch przywołanych powyżej restauracji hotelowych28.

Drugim barem jest Panorama Bar, zlokalizowany na najwyższym, czterdziestym piętrze 
hotelu Marriott. Miejsce to reklamuje się jako najwyżej położony europejski bar hotelowy, 
a wstęp do niego nie wymaga stroju formalnego. Miejsce ma typowy, klubowy charakter, 
który podkreśla muzyka grana na żywo, bardzo zróżnicowana gatunkowo. W barze jest 
możliwość zorganizowania prywatnej imprezy i wynajęcia prywatnej loży lub VIP roomu, 
prezentującego widok na wschodnią część stolicy. Wnętrze lokalu jest nowoczesne, 
eleganckie i proste, a liczba dekoracyjnych rekwizytów została ograniczona na rzecz 
mocnych, nasyconych kolorów i ciekawych mebli o nowoczesnym designie.

Panorama Bar zatrudnia: shift leadera, supervisora, 3 barmanów, 3 pomoce barmań-
skie, 6 kelnerów, 2 pomoce kelnerskie, 2 kucharzy i shift leadera kuchni. Menu oferuje 
rozmaite sałatki i kanapki, jednak oryginalne są talerze przekąsek serwowanych do 

28 Ibidem.
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alkoholi – typowych dla barów azjatyckich i hiszpańskich barów tapas. Desery zostały 
ograniczone do świeżych owoców i brownie serwowanego na ciepło. Karta dań jest sto-
sunkowo niewielka, co stanowi dla gości sygnał, że dania przygotowuje się ze świeżych 
składników i nie są przechowywane długo. Zostały pomyślane w taki sposób, aby stanowiły 
dobre uzupełnienie dla bogatej oferty alkoholi, dlatego w karcie znalazły się ostre, pikantne 
propozycje z kuchni tajskiej, hiszpańskiej, meksykańskiej oraz wiele drobnych, ale intere-
sujących przekąsek. Karta napojów jest bardzo obszerna i obejmuje napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe, a wśród tych ostatnich znajdują się wysokogatunkowe alkohole oraz liczne 
koktajle. Panorama Bar jest miejscem przeznaczonym dla wieczornego relaksu i spotkań 
towarzyskich, ale po kolacji w innym lokalu – takie założenie przyświecało konstruującym 
kartę dań managerom pracującym w hotelu29.

Ostatni bar Champions Sport Bar to jedyny w Warszawie bar w amerykańskim stylu, 
dlatego też oferuje kuchnię amerykańską i jest utrzymany w tego typu stylistyce. Lokal 
wyposażono w ponad 35 ekranów telewizyjnych i dwa olbrzymie ekrany projekcyjne, 
umożliwiające gościom oglądanie transmisji meczów i rozgrywek sportowych. Bar serwuje 
posiłki w porze lunchu i kolacji, a wizyta w nim nie wymaga stroju formalnego. Wystrój 
utrzymany jest w ciemnych barwach – meble są brązowe, klubowe, bar przyozdobiono 
wieloma sportowymi akcesoriami, a goście mają do dyspozycji sportową prasę. Tło mu-
zyczne utrzymano w stylistyce jazzowej. Goście doceniają przytulny klimat lokalu i jego 
kameralną atmosferę, niezagłuszoną głosami z sąsiadującego z główną salą bufetu. 
Dużym plusem lokalu jest kabina dla palaczy, gdyż nikt nie wraca do domu z zapachem 
papierosów we włosach, a palący także mogą czuć się komfortowo.

Champions Sport Bar zatrudnia: shift leadera, 2 supervisorów, 3 barmanów, 2 pomoce 
barmańskie, 2 kasjerki, 7 kelnerów, 5 pomocy kelnerskich, 4 kucharzy, 2 shift leaderów 
kuchni i supervisora kuchni30. W menu znajdują się klasyczne potrawy z kuchni amery-
kańskiej i meksykańskiej. Doskonale wpisującymi się w charakter i stylistykę lokalu są 
dania oferowane przez Champions Sport Bar przeznaczone dla dwóch lub więcej osób, 
podawane w formie talerza przekąsek, odpowiednich do przegryzania w towarzystwie 
alkoholu w trakcie oglądanej transmisji sportowej. Wśród oferowanych w barze alkoholi 
znajdują się przede wszystkim różnego rodzaju piwa i mocne alkohole oraz bardzo ory-
ginalne, autorskie koktajle z ciekawymi dodatkami31. Niepokój wśród gości może budzić 
zbyt obszerna karta dań, obejmująca wiele rodzajów przekąsek, ale także różne rodzaje 
mięsa, ryb, owoców morza, makarony i dania typowo amerykańskie. Dużo pozycji w menu 
może oznaczać, że składniki lub całe dania są przechowywane, a nie przygotowywane 
na bieżąco i świeże.

Hotel Marriott oferuje także usługi bankietowe, gdzie zleceniodawcy mają możliwość 
zorganizowania w przeznaczonych do tego salach wielofunkcyjnych różnego rodzaju 
imprez – przyjęć okolicznościowych oraz spotkań i konferencji. Hotel posiada po-

29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Materiały pionu gastronomicznego hotelu Marriott w Warszawie.
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nad 2 600 m2 powierzchni przeznaczonej do organizacji bankietów. Licząca 591 m2 sala 
bankietowa jest w stanie pomieścić 700 osób. Sale są obecnie nowo wyremontowane, 
posiadają łączność z Internetem oraz system audiowizualny32. Przy organizacji bankie-
tów na stałe zatrudniony jest manager bankietów, supervisor, shift leader, 2 kelnerów, 
supervisor kuchni i 2 kucharzy. Dodatkowa obsługa, której liczebność jest uzależniona od 
liczby bankietów, jest zatrudniana na umowę zlecenie33.W hotelu można zorganizować 
przyjęcia, w ramach których pion gastronomiczny oferuje stacje z kucharzem, serwujące 
dania tematyczne, związane z jednym regionem lub konkretnym produktem żywnościo-
wym. Zleceniodawca ma możliwość wybierać spomiędzy stacji z polskimi specjałami, stacji 
z kuchnią meksykańską, stacji z owocami morza, stacji z makaronami, stacji deserowych 
oraz baru sałatkowego34.

Hotel Marriott oferuje możliwość zorganizowania konferencji i spotkań biznesowych. 
Posiada 21 sal przeznaczonych do tych celów, wyposażonych w ekran, projektor LCD, 
nagłośnienie, mikrofony bezprzewodowe, tablicę. Dodatkowo w pakiecie VIP organizator 
otrzymuje karty z dostępem do bezprzewodowego Internetu. W ramach tej usługi hotel 
oferuje pakiety Standard – z jedną, dwiema i trzema przerwami kawowymi, pakiet Pre-
mium – również z jedną, dwiema i trzema przerwami kawowymi. Stacja kawowa zostaje 
przygotowana w foyer sali konferencyjnej. Bufet zawiera zupę dnia, bar sałatkowy, świeżo 
wypiekane pieczywo, grzanki i sosy oraz dania z drobiu, mięsa i ryb oraz wybór deserów. 
Na specjalne życzenie gości obsługa przygotowuje także dania dietetyczne i wegetariań-
skie35. Oferta hotelu obejmuje także możliwość zorganizowania lunchu dla uczestników 
konferencji. Organizator może zamówić bufet dnia w restauracji Lilla Weneda lub w foyer 
sal konferencyjnych, lub 3-daniowe menu serwowane w Restauracji Parmizzano’s. Jako 
ciekawe i oryginalne miejsce na zorganizowanie konferencji hotel reklamuje jeden ze 
swoich barów – Champions Sport Bar. Obsługa jest w stanie zorganizować spotkanie dla 
200 osób przy okrągłych stołach, imprezę stojącą dla 290 osób lub konferencję w stylu 
teatralnym dla 150 osób. Bar oferuje wówczas koktajle lub kolacje zasiadane z daniami 
wybranymi z oficjalnie obowiązującego menu36. Wszystkie usługi bankietowe z wyjątkami 
wyszczególnionymi w ofercie gastronomicznej, jak na przykład lunche serwowane przez 
restaurację Lilla Weneda, są obsługiwane przez kuchnię bankietową.

Gastronomia hotelowa współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi badanego 
hotelu: z recepcją, służbą pięter, działem obsługi konferencji i działem rozliczeń. To do 
recepcji goście przekazują zamówienia room service, a dopiero stamtąd trafiają one do 
odpowiedzialnych za ich realizację jednostek. Część zamówień zbierana jest bezpośrednio 
z pokojów hotelowych przez służbę pięter. To służba pięter zajmuje się także dostarczaniem 
zamówionych dań do sypialni i apartamentów. Dział obsługi konferencji i imprez ban-

32 Ibidem.
33 Materiały własne hotelu Marriott w Warszawie.
34 Materiały pionu gastronomicznego…, op. cit.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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kietowych przekazuje informacje o konkretnych zamówieniach do tych jednostek, które 
będą odpowiedzialne za organizację eventów – odpowiednio, do konkretnych restauracji, 
barów lub kuchni bankietowej37.

Podsumowanie

Międzynarodowe sieci hotelarskie miały i mają coraz większy wpływ na rozwój polskiego 
hotelarstwa, głównie w zakresie projektowania i budowy nowych obiektów oraz konstru-
owania programów użytkowych tych hoteli, standardów wyposażenia, organizacji pracy, 
standardów obsługi, klucza dobierania kadr, systemów rezerwacji oraz technik marketin-
gowych. Realne kontakty polskiej branży hotelarskiej z międzynarodowymi korporacjami 
zaczęły się w 1974 r., od otwarcia pierwszego hotelu Forum. W ciągu kilku kolejnych lat 
powstało także kilka hoteli sieci Novotel. Tego typu franczyza dała hotelarzom możliwość 
obserwowania, projektowania i budowy nowoczesnych obiektów, sposobów ich wyposa-
żania oraz metod organizacji pracy.

Na rynku hotelarskim konkurencja staje się z roku na rok coraz większa, a hotele są 
zmuszone walczyć o gości. W tym celu podejmują szereg często bardzo zróżnicowanych 
działań. Niektóre międzynarodowe sieci decydują się na „sprofilowanie” pod kątem określo-
nego gościa np. hotele biznesowe lub wypoczynkowe, standaryzację lub indywidualizację 
i oryginalność. Bez względu na przyjętą strategię wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak 
ważne jest przyciągnięcie gości – dlatego starają się dostosować do ich potrzeb, organi-
zując nietypowe imprezy, oferując nowe, dodatkowe usługi lub budując nietypowe obiekty.

Jednym z elementów tak pomyślanej strategii marketingowej, mającej na celu przy-
ciągnięcie gości, jest odpowiednio zorganizowany pion gastronomiczny. W ramach tego 
wielu hotelarzy decyduje się na zorganizowanie na terenie hotelu kilku obiektów gastro-
nomicznych – restauracji, kawiarni, barów – o różnorodnym wystroju, klimacie i bardzo 
zróżnicowanej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb gości ofercie potraw i napojów.

Podobnie zróżnicowany pion gastronomiczny ma hotel Marriott w Warszawie, oferują-
cy swoim gościom możliwość wizyty w kilku rodzajach restauracji i barów. Goście przez 
całą dobę mają możliwość zamówić posiłek przez room service. Śniadania o bardzo 
zróżnicowanej ofercie są serwowane przez restaurację Lilla Weneda. Bardziej elegancką 
restauracją, przeznaczoną na spotkania towarzyskie i biznesowe, serwującą dania i wło-
skie wina w porze obiadu i kolacji jest Parmizzano’s. Lobby Bar to miejsce przeznaczone 
na szybkie spotkania i lunche, jest położone w dogodnym miejscu na parterze hotelu, 
niedaleko recepcji, co dodatkowo ułatwia gościom krótką wizytę w hotelu. Panorama Bar 
i Champions Sport Bar są miejscami bardziej sprofilowanymi pod kątem konkretnych 
gości. Gość nie ma możliwości spożycia tam wielodaniowego obiadu, gdyż są przezna-
czone raczej do spotkań towarzyskich. Panorama Bar umożliwia przy tym rozrywkę przy 
klubowej muzyce, a Champions Sport Bar oglądanie transmisji z wydarzeń sportowych.

37 Materiały własne hotelu Marriott w Warszawie.
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Z przeprowadzonej analizy i oceny zebranych materiałów wynikają następujące wnioski 
i stwierdzenia:

 – pion gastronomiczno-żywieniowy hotelu Marriott w Warszawie jest zróżnicowany, 
zorganizowany został w taki sposób, aby zaspokoić wszystkie wymagania gości. 
poszczególne Lokale mają różny charakter i przeznaczenie, a także różnorodną, 
dostosowaną do wielu okazji ofertę gastronomiczną. Struktura organizacyjna działu 
gastronomicznego badanego hotelu została dobrze przemyślana. Pracownicy mają 
jasno określone obowiązki, wiedzą, czego się od nich oczekuje, co pozwala sprawnie 
wykonywać powierzone im zadania i realizować postawione przed nimi cele;

 – zaplecza gastronomiczne barów i restauracji hotelu Marriott w Warszawie są za-
projektowane zgodnie z normami bezpieczeństwa, stosownie oddzielone od części 
konsumpcyjnej, łatwe do utrzymania w czystości i dobrze wyposażone;

 – stylistyka lokali gastronomicznych i ich obsługa znajdują uznanie w oczach gości. 
W opinii konsumentów organizacja i świadczenie usług gastronomicznych są na 
wysokim poziomie – goście chwalą profesjonalizm i zaangażowanie obsługi, a także 
skomponowane karty menu i serwowane potrawy;

 – oferta bankietowa i konferencyjna hotelu jest bogata, umożliwia organizację spo-
tkań o różnym charakterze;

 – współpraca pionu gastronomicznego hotelu z innymi komórkami organizacyjnymi 
jest sprawnie zorganizowana, przebiega bez zakłóceń i pozwala na efektywną pracę 
oraz spełnianie życzeń gości.
Reasumując, analiza dokonana w niniejszej pracy wskazuje, że organizacja usług 

gastronomicznych na terenie hotelu Marriott w Warszawie jest dokładnie przemyślana, 
zaplanowana i dobrze zorganizowana. Gastronomia hotelowa jest mocnym punktem 
działalności w niniejszym hotelu, który dba o wysoką jakość obsługi, a także przygo-
towywanych i serwowanych potraw na bazie świeżych oraz różnorodnych produktów 
żywnościowych. Organizowane usługi gastronomiczne wpływają na wizerunek hotelu 
w oczach jego gości. Z zachowań konsumentów można wnioskować, że w im wyższej 
kategorii hotelu się znajdują, tym bardziej oczekują rozwiniętej gastronomii i atrakcyjnego 
programu. Konkurencja wśród hotelarzy jest bardzo duża, lecz zapotrzebowanie na usługi, 
zwłaszcza te na wysokim poziomie, jest jeszcze większe. Należy więc dbać o wysoką 
jakość oferowanych usług oraz zastosować wszelkie możliwe metody jej zagwarantowa-
nia, aby spełnić oczekiwania gości. W związku z tym niezbędne wydaje się rozważenie 
poszerzenia oferty gastronomicznej w hotelu Marriott lub dostosowanie już istniejącej 
bazy do rosnących wymagań rozmaitych segmentów gości.
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Streszczenie

Gastronomia hotelowa ma znaczący wpływ na opinię o całym hotelu i niejednokrotnie jest 
czynnikiem, który decyduje o wyborze obiektu przez gości. Dlatego bardzo ważna w dzia-
łalności każdego hotelu jest organizacja usług gastronomicznych, odpowiedni dobór menu 
i profesjonalna obsługa kelnerska. Głównym zadaniem hotelowego działu Food & Beverage 
powinna więc być przede wszystkim dbałość o gości hotelowych i dążenie do ich pełnego 
zadowolenia. 
W artykule przedstawiono model nowoczesnego hotelu. Omówiono usługi gastronomiczne 
występujące w hotelach. Zaprezentowano historię i powstanie korporacji Marriott na świecie. 
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Na zakończenie scharakteryzowano organizację usług gastronomicznych na przykładzie dzia-
łalności pięciogwiazdkowego hotelu Marriott w Warszawie.

Słowa kluczowe: usługi gastronomiczne, dział gastronomiczny, hotel, Marriott

Abstract

Hotel gastronomy has significant impact on the opinion of the whole hotel and is frequently the 
factor which is taken into account by guests while choosing hotel facility. That is why organisation 
of hotel gastronomy services, appropriate selection of menu and professional waiting staff are 
important in performance of every hotel. The main duty of Food and Beverage should be taking 
care of hotel guests and striving for their satisfaction.
In the article the author described the model of modern hotel and elaborated on gastronomy 
services occuring in hotels. There were also introduced gastronomy services occuring in hotels 
as well as history and founding of Marriott chain in the world. Finally, the author characterized 
the organisation of gastronomy services on the example of performance of five star Marriott 
hotel in Warsaw.

Keywords: gastronomy services, gastronomy department, hotel, Marriott
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Polski w rozwoju i promocji turystycznej regionów, znaczenie kuchni narodowych w turystyce, 
turystyka kulinarna, enoturystyka, walory tradycyjnej kultury ludowej i ich wykorzystanie w tury-
styce etnograficznej. Wolny czas: aktywna foodie w podróży, entuzjastka zwiedzania muzeów 
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Współautorka Turystyki kulinarnej (2015), autorka i współautorka 130 artykułów naukowych, 
opracowań i rozdziałów opublikowanych w monografiach, zeszytach oraz czasopismach na-
ukowych; w przygotowaniu Turystyka etnograficzna.
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WYBRANE UWARUNKOWANIA PREFERENCJI ZAKUPU 
ŻYWNOŚCIOWYCH PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH  
WŚRÓD KONSUMENTÓW Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

SELECTED DETERMINANTS OF PREFERENCES IN PURCHASE  
OF TRADITIONAL FOOD PRODUCTS AMONG CONSUMERS  
FROM THE PODKARPACKIE PROVINCE

Wstęp

Na rynku konsumenta preferencje konsumenckie mają podstawowe znaczenie przy 
zakupie produktu żywnościowego. Obrazują one nasze postawy wobec produktów tej samej 
kategorii, np. wobec marek1. Podejmując decyzje zakupu, konsument dokonuje wyboru, 
biorąc pod uwagę sposób wykorzystania produktu, jego rodzaj i gatunek, postać fizyczną, 
zawartość składników dodatkowych czy sposób przygotowania posiłków. Często czynnikami 
różnicującymi tego rodzaju preferencje są wrażenia smakowe będące następstwem np. 
rodzaju i gatunku produktu oraz fakt lubienia lub nielubienia określonego wyrobu/potrawy.

Preferencje definiowane są również jako wartościowanie celów w procesie dokonywania 
wyborów oraz jako wyrażone na rynku skłonności przy wyborze towarów, przedkładanie za-
kupu jednych produktów nad inne. Preferencje określają zatem wybór przez konsumentów 
konkretnych produktów i są następstwem wielu czynników, m.in.: zewnętrznych (reklama) 
i wewnętrznych (smak, zapach, konsystencja, sposób przyrządzania i serwowania). Po-
nadto uwarunkowane są one czynnikami indywidualnymi (wiedzą, osobowością, opiniami 
innych osób, nastrojem), socjoekonomicznymi (dochodem, cenami żywności, statusem 
społecznym), edukacyjnymi (wykształceniem i edukacją żywieniową), kulturowymi (religią, 
zwyczajami), fizjologicznymi (wiekiem, płcią) oraz psychologicznymi.

W Europie konsumenci coraz częściej poszukują produktów o wysokich walorach 
smakowych, wytwarzanych według tradycyjnych receptur i metod. Nie bez znaczenia jest 
także powszechna opinia, że takie produkty cechują dużo wyższe standardy zdrowotne. 
Konsumenci oczekują, że jakość i walory smakowe proponowanych im produktów są 

1 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, s. 11–17.
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wynikiem wyjątkowej receptury i składu surowcowego oraz szczególnych, sprawdzonych 
wieloletnią tradycją metod ich wytwarzania. Zwiększony popyt na wysokiej jakości żywność 
spowodował rozwój produkcji wyrobów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych2.

Rośnie również znaczenie przynależności lokalnej czy regionalnej, a lokalne społecz-
ności coraz częściej widzą korzyści płynące z dziedzictwa kulturowego swoich „małych 
ojczyzn”. Kreowanie lokalnych i regionalnych wyrobów oraz produktów tradycyjnych 
zaczyna traktować się jako inwestycję w przyszłość3.

Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego naszego kraju oraz danego regionu 
jest dziedzictwo kulinarne. Sztukę kulinarną Polski charakteryzuje bogactwo produktów 
i potraw szczególnej jakości oraz o wieloletniej, a często nawet wielowiekowej historii i tra-
dycji wytwarzania. Obejmuje ona zbiory receptur i najczęściej naturalne metody produkcji 
wyrobów, związane ze specyfiką i tradycją kulinarną danego obszaru geograficznego. 
Tradycyjne i regionalne produkty spożywcze charakteryzuje wysoka jakość oraz walory 
smakowe, odżywcze i zdrowotne. Nie bez znaczenia jest też wymiar ekonomiczny aktu-
alnie wzrastającej produkcji tej grupy wyrobów.

Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego bardzo dobrze wpisuje się w rozwój tury-
styki kulinarnej, będącej częścią turystki kulturowej. Zaliczona ona została do mającej 
najliczniejszych odbiorców, a także najszerszą ofertę powszechnej turystyki kulturowej. 
Składnikami wiążącymi turystykę kulinarną z turystyką kulturową są sposób żywienia 
i tradycje kulinarne ściśle związane z kulturą regionu. Przetwory i potrawy produkowane 
są nie w skali masowej, lecz w sposób przyjazny dla środowiska, z lokalnie dostępnych 
surowców, z wykorzystaniem specyficznych technologii i umiejętności4. Kładzie się tu 
wyraźny nacisk na jakość składników, estetykę i higienę, tradycyjne receptury i składniki 
oraz odpowiednie otoczenie, w tym architekturę, wystrój, ubiór personelu, a także oprawę 
muzyczną. Wszystko to ma zagwarantować konsumentowi i turyście spotkanie z prawdziwą 
kuchnią, a jednocześnie z kulturą danego regionu.

Dla uczestnika turystyki kulinarnej szczególne znaczenie mają smak wyrobów, sposób 
przyrządzania i dodatki do potraw, sposób serwowania oraz miejsce ich konsumpcji. Po-
nadto dużą wagę przywiązuje się do jakości surowców, wykorzystywania ekologicznych 
składników oraz jakości obsługi i atmosfery w miejscu spożywania posiłków. Osoby świad-
czące usługi muszą brać pod uwagę fakt, że kluczowe znaczenie w tworzeniu wizerunku 
produktu i jego wytwórcy mają odczucia konsumentów.

W literaturze przedmiotu badanie preferencji jest łączone z oceną upodobań nabywców. 
Oba te obszary stanowią najbardziej rozległą sferę określenia uwarunkowań postępowania 
konsumentów na rynku.

2 J. Krupa, Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne w obszarach współpracy gospodarczej, społecznej i kul-
turowej, [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa 
kulturowego, red. J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2015, s. 327–354.
3 K. Vinaver, Filozofia ochrony i rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej, http://www.
witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=671 [14.02.2016].
4 A. Niemczyk, Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość produktu turystycznego, „Rocznik Naukowy 
Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie” 2008, t. 7, s. 200.
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Wobec rosnącego popytu na żywność tradycyjną w Europie ważne wydaje się rozpo-
znanie sposobu postrzegania żywności tradycyjnej przez polskich konsumentów i okreś-
lenie atrybutów przypisywanych tej kategorii żywności5.

W opracowaniu podjęto próbę analizy głównie motywów, okoliczności i miejsc nabywania 
tradycyjnych wyrobów żywnościowych z uwzględnieniem wieku, płci, miejsca zamieszkania 
oraz wykształcenia respondentów pochodzących z miejscowości województwa podkar-
packiego. Ponadto ocenie poddano częstotliwość zakupów, wysokość wydatków i opinie 
badanych osób dotyczące cen i uwarunkowań zwiększenia nabywania tych produktów.

Potencjał województwa podkarpackiego w zakresie produkcji 
żywności tradycyjnej

Województwo podkarpackie należy do ekologicznie najbardziej czystych regionów 
Polski, to teren, gdzie tradycje kulinarne, stanowiące część bogatych tradycji kulturowych, 
są żywe i praktykowane w sposób niekomercyjny w wielu gminach i środowiskach. Natu-
ralne warunki przyrodnicze dla produkcji wysokiej jakości surowców, bogactwo receptur 
i metod wytwarzania sprzyjają produkcji szerokiej gamy wyrobów lokalnych, tradycyj-
nych i regionalnych, charakteryzujących się specyficznymi walorami smakowymi oraz 
wysoką wartością odżywczą.

Producenci z województwa podkarpackiego zajmują pierwsze miejsce w kraju pod 
względem liczby produktów tradycyjnych wpisanych na tzw. Listę produktów tradycyjnych 
MRiRW. W jej ramach zarejestrowano 214 produktów tradycyjnych, przy czym najlicz-
niejszą grupę produktów stanowią produkty mięsne (73), a następnie wyroby piekarnicze 
i cukiernicze oraz gotowe dania i potrawy (po 46 produktów). Na Listę wpisanych jest 
łącznie 1648 produktów z terenu całej Polski6. Są tam produkty charakteryzujące się 
ugruntowaną w odpowiednio długim czasie metodą wytwarzania, których wyjątkowe cechy 
i właściwości wynikają z tradycyjnych metod produkcji.

Jedną z istotnych funkcji umieszczenia wyrobów na Liście produktów tradycyjnych jest 
prezentacja bogactwa regionów w zakresie produkcji żywności tradycyjnej oraz dziedzictwa 
kulturowego. Umieszczenie produktów na Liście znacząco oddziałuje na ich popyt i podaż, 
a w konsekwencji pozwala wytwórcom rozważać dalszy rozwój produkcji, pozyskiwanie 
dochodów i zwiększenie dbałości o jakość wyrobów.

Duże znaczenie dla podtrzymania tradycji kulinarnej i kultywowania kultury w regionie 
mają festiwale, festyny, konkursy, wystawy oraz pokazy produktów lokalnych, tradycyjnych 
i regionalnych. Ich motywem przewodnim jest jeden produkt żywnościowy lub gotowa 
potrawa (np. pierogi, chleb, kasza, ziemniak, fasola, miód) albo różnorodne wyroby po-
siadające udokumentowaną, co najmniej 25-letnią historię produkcji.

5 S. Żakowska-Biemans, Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów, „ŻYWNOŚĆ. Nauka, Technologia. 
Jakość” 2012, nr 3 (82), s. 5–18.
6 http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych 
[17.01.2017].
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Do najbardziej znanych imprez związanych z kulinariami w województwie podkarpac-
kim należą:

 – Festiwal Podkarpackich Smaków, odbywający się w Górnie;
 – Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości Ekogala odbywające 

się w Rzeszowie;
 – Święto Golonki Podkarpackiej z Pilzna organizowane przez Przedsiębiorstwo Prze-

mysłu Mięsnego Taurus z siedzibą w Pilźnie;
 – Pilzneński Festiwal Pierogów, organizowany przez firmę Taurus;
 – Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości Agrobieszczady w Lesku.

Uczestnictwo w imprezach ponadregionalnych i międzynarodowych przynosi wiele 
korzyści na płaszczyźnie wymiany informacji gospodarczych i promocji oraz jest często 
pierwszym krokiem do wejścia z produktami tradycyjnymi i regionalnymi na nowe rynki7.

Materiał i metody

Źródłem informacji, stanowiących podstawę badań, był sondaż diagnostyczny w formie 
ankiety przeprowadzony w 2014 r. Przystąpiło do niego 200 osób pochodzących z dwóch 
dużych miast województwa podkarpackiego oraz jednej małej miejscowości, w której 
znajdują się zakłady mięsne produkujące wyroby tradycyjne. We wszystkich pytaniach 
ankiety należało wybrać jedną odpowiedź lub kilka wariantów odpowiedzi, mających cha-
rakter zmiennych zero-jedynkowych. W analizie uwzględniono 193 prawidłowo wypełnione 
kwestionariusze ankiety, na podstawie których stwierdzono, że „żywność tradycyjna” jest 
respondentom znana i jest ona przedmiotem ich zakupów.

Z uwagi na rodzaj zmiennych oraz liczebność danych do statystycznej oceny zróż-
nicowania odpowiedzi ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania i wykształcenie 
respondentów, przyjętych za determinanty udzielanych odpowiedzi, wykorzystano niepa-
rametryczny test istotności χ2. Statystykę tego testu wyznaczano na podstawie danych 
pogrupowanych w dwuwymiarowych tablicach o wielkości 2 x 2, biorąc pod uwagę fakt, 
że taki rozmiar tabel wyznaczało kryterium płci respondentów. Pozwoliło to jednocześnie 
ujednolicić warunki oceny zależności między badanymi charakterystykami a ich deter-
minantami i wyeliminować przypadki zbyt małej liczby obserwacji w wyodrębnionych 
podklasach tablic.

Ocenę powiązań między zmiennymi stanowiącymi kryteria tworzenia tablic poprzedzało 
zakładanie hipotezy zerowej o ich niezależności. Przyjmując, że pij jest prawdopodo-
bieństwem przynależności losowo wybranego elementu do klasy i oraz j ze względu na 
dwie uwzględnione w tablicy zmienne, a pi. i p.j są prawdopodobieństwami brzegowymi 
w wierszach i kolumnach, hipotezę zerową można zapisać8:

7 J. Krupa, B. Dec, Produkty tradycyjne i regionalne elementem promocji regionu, [w:] Żywność i żywienie 
w turystyce i rekreacji, red. E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, 
Gastronomii i Turystyki, Warszawa 2011, s. 232–249.
8 J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1998, s. 358–362.
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H0: pij = pi.p.j dla par wskaźników i, j,
a hipotezę alternatywną wyraża:
H1: pij ≠ pi.p.j dla niektórych par wskaźników i, j.
Prawdopodobieństwa brzegowe oszacujemy:

oraz

  .

Wartości oczekiwane w analizowanej tablicy, przy założeniu niezależności zmiennych, 
wyznaczymy:

Statystykę testu χ2 obliczymy ze wzoru:

        ,
     
z uwzględnieniem w liczniku poprawki Yatesa dla tablic 2 x 2 w celu przybliżenia dys-

kretnego rozkładu statystyki testu9 przez ciągły rozkład χ2.
Liczbę stopni swobody wyznaczano jako równą (k-1)(l-1), a hipotezę zerową odrzucano 

przy poziomie istotności α = 0,05, gdy 

Analiza wyników badań

Przed przystąpieniem do będących celem pracy ocen powiązań przedstawiono ze-
stawienia zawierające charakterystykę respondentów oraz częstości występowania ba-
danych zjawisk w całej badanej próbie. W dalszej części pracy analizie poddane zostały 
te powiązania między powyżej przedstawionymi determinantami oraz zjawiskami, które 
okazały się statystycznie istotne. Charakterystykę respondentów ze względu na ich wiek, 
płeć, miejsce zamieszkania i wykształcenie podano w tabeli 1.

9 A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, tłum. Z. Czerwiński, W. Latusek, PWN, Warszawa 2000, 
s. 761.
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Tabela 1. Charakterystyka respondentów

Wyszczególnienie

Cechy różnicujące respondentów
Wiek (lata) Płeć Zamieszkanie Wykształcenie

≤ 40 > 40 kobiety męż-
czyźni wieś miasto

Zawo-
dowe/
średnie

wyższe

Liczba respondentów 132 61 118 74 65 128 113 80
Odsetek respondentów 68,4 31,6 61,7 38,3 33,7 66,3 58,5 41,5

Źródło: opracowanie własne.

Osoby liczące 40 i mniej lat oraz mieszkańcy miast stanowili około dwóch trzecich 
ogółu. Niespełna dwie trzecie ankietowanych stanowiły kobiety, oraz nieco mniej osoby 
nieposiadające wykształcenia wyższego. Tak więc rozkłady częstości respondentów 
z uwagi na przyjęte determinanty analizowanych w dalszej części pracy zmiennych były 
do siebie zbliżone.

Opinie respondentów, uporządkowane co do rangi motywów zakupu tradycyjnych 
wyrobów żywnościowych, zebrano w tabeli 2.

Tabela 2. Motywy zakupu żywności tradycyjnej

Motywy zakupu żywności 
tradycyjnej

Wskazania
Liczba Odsetek

jest lepsza dla zdrowia / względy 
prozdrowotne 106 54,9

smak i zapach produktów 102 52,8
lubię próbować charaktery-
stycznych dla danego regionu 
produktów

79 40,9

cechuje się wysoką wartością 
odżywczą 49 25,4

stanowi urozmaicenie jadłospisu 42 21,8
pozwala zachować tradycje  
kulinarne mojej rodziny/regionu 41 21,2

Źródło: opracowanie własne.

Jako uzasadnienie zakupu tradycyjnych wyrobów żywnościowych najczęściej (54,9% 
przypadków) podawano ich własności prozdrowotne oraz specyficzny ich smak i zapach 
(52,8%). Motywacja ta pojawiła się więc w ponad połowie badanych przypadków. Nie-
spełna 41% osób jako motyw zakupu tego rodzaju żywności wskazało ich zamiłowanie do 
próbowania produktów tradycyjnych i regionalnych. Około jednej czwartej liczby respon-
dentów ceniło sobie jej wysoką wartość odżywczą. Zapewne brano tu pod uwagę z jednej 
strony brak w niej obcych dodatków, a szczególnie sztucznych konserwantów, barwników 
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oraz polepszaczy smaku, z drugiej strony zaś z jej wartością odżywczą mogła się wiązać 
niekiedy stosunkowo wysoka kaloryczność produktów. Te cztery powyżej przedstawione 
motywy stanowiły najczęstsze uzasadnienie zakupu tej żywności.

Konsumpcja żywności tradycyjnej związana jest niekiedy z pewnymi sytuacjami, które 
przedstawiono w tabeli 3. Analizując zaprezentowane w niej dane, zauważyć można, że 
odsetek liczby zakupów związany z poszczególnymi okolicznościami nie jest tak zróżni-
cowany jak w poprzednio rozpatrywanym przypadku. 

Tabela 3. Okoliczności zakupu żywności tradycyjnej

Okoliczności zakupów
Wskazania

Liczba Odsetek
na co dzień, bez okazji 77 39,9
w ramach prezentacji regionu, 
np. podczas festynów 76 39,4

przy okazji wizyty w regionie 
wytwarzania 71 36,8

z okazji uroczystości rodzinnych 59 30,6
z okazji świąt 58 30,1

Źródło: opracowanie własne.

Stwierdzić należy, że konsumenci żywności tradycyjnej nie są nimi przypadkowo, 
gdyż najwięcej osób dokonuje tych zakupów bez szczególnej okazji (ok. 40%). Ponadto 
żywność tę nabywa się często okazjonalnie, w związku z obecnością na festynach czy 
też wizytami w regionie jej wytwarzania. Ten ostatni przypadek wskazuje na znaczenie 
przywiązywane do spożywania tradycyjnych produktów regionalnych w sytuacji pojawie-
nia się możliwości dostępu do nich. Na ostatnim miejscu, jako okoliczność sprzyjającą 
zakupom tych produktów, pojawiają się uroczystości rodzinne i świąteczne. Sytuacja ta 
wynika ze zwiększonej dzisiaj mobilności społeczeństwa, kiedy to częściej znajdujemy 
się poza miejscem zamieszkania, aniżeli świętujemy z powodu różnych uroczystości.

Przedmiotem zakupu mogą być różne grupy tradycyjnych artykułów żywnościowych. 
W tabeli 4 przedstawiono je w kolejności wynikającej z powszechności ich nabywania. 
Okazuje się, że zdecydowanie najczęściej (67,9%) zaopatrywano się w produkty mięsne. 
Następną grupę artykułów stanowiły wyroby piekarnicze i cukiernicze, a powszechność 
ich zakupów była o prawie 30 punktów procentowych niższa aniżeli w przypadku wyrobów 
mięsnych i jako cel zakupów podawało je ok. 40% respondentów.

Tabela 4. Najczęściej nabywane grupy produktów żywności tradycyjnej

Grupy produktów
Wskazania

Liczba Odsetek
produkty mięsne 131 67,9
wyroby piekarnicze i cukiernicze 78 40,4
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Grupy produktów
Wskazania

Liczba Odsetek
produkty mleczne 57 29,5
warzywa i owoce 37 19,2
miody 22 11,4
produkty rybołówstwa 14 7,3
napoje 9 4,7
oleje i tłuszcze 7 3,6
gotowe dania i potrawy 7 3,6

Źródło: opracowanie własne.

Trzecią z kolei najczęściej nabywaną grupą tradycyjnych artykułów żywnościowych 
były produkty mleczne. Następne produkty to warzywa i owoce, miody, produkty rybołów-
stwa, napoje, a listę zamykają oleje i tłuszcze oraz gotowe dania i potrawy. Ich znaczenie 
rynkowe jest jednak znacznie mniejsze od trzech poprzednio wymienionych grup. Nikt 
z respondentów nie wybrał odpowiedzi dotyczącej grupy pn. inne produkty.

Żywność tradycyjna może być nabywana w różnych miejscach. Ich wykaz zebra-
no w tabeli 5. Okazuje się, że najczęściej artykuły żywności tradycyjnej kupowane są 
bezpośrednio u producenta (42,5% przypadków). Może to wynikać nie tylko z potrzeby 
upewnienia się co do spełniania przez wyroby warunków tradycyjności, lecz także może 
być związane ze świeżością artykułów oraz renomą producenta. 

Tabela 5. Miejsca zakupów żywności tradycyjnej

Miejsca zakupów
Wskazania

Liczba Odsetek
bezpośrednio u producenta 82 42,5
kiermasze i targi 60 31,1
sklepy z żywnością ekologiczną 60 31,1
specjalistyczne sklepy 48 24,9
bazary 39 20,2
super-/hipermarkety 29 15,0
Internet 5 2,6

Źródło: opracowanie własne.

Jako dwa następne i jednakowe co do znaczenia miejsca zakupu tej żywności wy-
mieniano kiermasze i targi oraz sklepy z żywnością ekologiczną. Najrzadziej żywności 
tradycyjnej poszukuje się w sklepach wielkopowierzchniowych oraz w Internecie. Wynika 
to stąd, że pierwsze z nich nastawione są głównie na masową sprzedaż artykułów kon-
wencjonalnych, a zakup artykułów żywnościowych przez Internet z różnych powodów 
jest rzadko stosowany. Nie można oczywiście wykluczyć wzrostu jego znaczenia w tym 
zakresie, ale zmiany te będą zapewne powolne. 
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Kolejnym celem badań była ocena częstotliwości zakupów żywności tradycyjnej (tab. 6). 
Na ich podstawie można stwierdzić, że osób dokonujących zakupów kilka razy w miesiącu 
i częściej było ponad dwukrotnie więcej aniżeli kupujących rzadziej. Oznacza to więc, że 
jeśli ktoś stawał się konsumentem żywności tradycyjnej, to był wiernym klientem oferu-
jących ją punktów sprzedaży.

Tabela 6. Częstość zakupów żywności tradycyjnej

Częstość zakupów
Wskazania

Liczba Odsetek
kilka razy w miesiącu i częściej 134 69,4
jeden raz w miesiącu i rzadziej 59 30,6

Źródło: opracowanie własne.

Z częstością zakupów wiąże się także wysokość wydatków, które w ujęciu miesięcz-
nym podano w tabeli 7.

Tabela 7. Miesięczny wydatek na zakup żywności tradycyjnej

Miesięczny wydatek [PLN]
Wskazania

Liczba Odsetek
do 200 121 62,7
powyżej 200 72 37,3

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie zaprezentowanych danych można zauważyć, że zdecydowana więk-
szość (62,7%) nabywców żywności tradycyjnej wydaje miesięcznie na te produkty do 
200 zł. Dodatkowa analiza wykazała, że wśród osób wydających mniejsze kwoty 71 z nich 
(ok. 59%) dokonywało częstszych zakupów.

Z poziomem wydatków przeznaczonych na zakup żywności tradycyjnej wiąże się 
bezpośrednio subiektywna ocena konsumentów dotycząca wysokości cen tej żywności. 
W oparciu o dane przedstawione w tabeli 8 można stwierdzić, że ponad jedna czwarta 
(28,5%) badanych uważa aktualne ceny tych produktów za bardzo wysokie, a przez to 
mające znaczący wpływ na ograniczenie ich zakupu. Opinia ta znajdzie także swój wy-
raz podczas analizy dotyczącej wypowiedzi w zakresie sposobów zwiększenia poziomu 
zakupów tych artykułów (tab. 9).
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Tabela 8. Ocena poziomu cen żywności tradycyjnej

Poziom cen
Wskazania

Liczba Odsetek
bardzo wysoki 55 28,5
wysoki/odpowiedni 138 71,5

Źródło: opracowanie własne.

Wytwarzanie żywności tradycyjnej związane jest z jednej strony z większą praco-
chłonnością samego procesu produkcji, a z drugiej z wysoką jakością wykorzystywanych 
do produkcji surowców. Oczywiście ma to bezpośredni wpływ na podnoszenie kosztów 
produkcji, a w końcowym efekcie – ceny. Pewnym rozwiązaniem problemu wysokich cen 
może być m.in. zmiana organizacji produkcji, ponieważ z definicji jakość tej żywności 
powinna być zachowana.

Ocenę respondentów dotyczącą czynników mogących stymulować wielkość sprzedaży 
tradycyjnych produktów żywnościowych zaprezentowano w tabeli 9. Z danych wynika, że 
najważniejszym (ponad 60% wskazań) sposobem zwiększenia zainteresowania konsump-
cją tradycyjnych produktów żywnościowych jest obniżenie ich ceny, którą to prawidłowość 
opisuje funkcja zależności między popytem a ceną, znana z makroekonomii.

Tabela 9. Czynniki zwiększające nabywanie żywności tradycyjnej w opinii respondentów

Stymulanty
Wskazania

Liczba Odsetek
niższa cena 117 60,6
lepszy dostęp do produktów 
w miejscu zamieszkania 106 54,9

więcej informacji 57 29,5
zwiększenie asortymentu żywności 
tradycyjnej i regionalnej 52 26,9

jakość potwierdzona certyfikatami 44 22,8
większa zdrowotność produktów 23 11,9

Źródło: opracowanie własne.

Ponad połowa respondentów (ok. 55%) czynnika pobudzającego zakupy tych produk-
tów upatruje w zwiększeniu ich dostępności w miejscu zamieszkania, a nieco mniejsze 
w tym względzie znaczenie przypisuje się upowszechnianiu informacji, wzbogacaniu 
asortymentu oraz certyfikacji tych wyrobów.

Zaprezentowana powyżej analiza wyników ankietyzacji pozwoliła tylko w sposób ogólny 
na opis kształtowania się zjawisk dotyczących zakupu żywnościowych produktów trady-
cyjnych przez konsumentów z województwa podkarpackiego. Kolejnym celem badań 
była próba określenia zależności między cechami opisującymi respondentów a ich pre-
ferencjami i opiniami dotyczącymi nabywania tych produktów. W analizie tych powiązań 
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uwzględniono tylko te zmienne, które wykazały statystycznie istotne związki na podstawie 
statystyki testu χ2. 

Na wstępie ocenie poddano przedstawione poprzednio opinie dotyczące charakte-
rystyki zakupów na tle wieku wyrażających je osób. Wielkości odsetków różnicujących 
respondentów ze względu na te kryteria zaprezentowano w tabeli 10. Na ich podstawie 
można stwierdzić, że osoby młodsze i starsze różniły się między sobą pod względem 
tych zachowań i opinii w sposób statystycznie istotny tylko w czterech przypadkach. Otóż 
okazuje się, że osoby poniżej 40 roku życia rzadziej od osób starszych nabywają produk-
ty mięsne, przy czym częstość zakupów pozostałych produktów nie różni się w sposób 
statystyczny w tych grupach.

Tabela 10. Odsetek osób w różnym wieku a ich zachowania i opinie dotyczące zakupów tradycyjnych 
produktów żywnościowych [%]

Cechy różnicujące zachowania 
i opinie 

Wiek (lata)
≤ 40 > 40

częste zakupy produktów  
mięsnych 59,1** 86,9**

żywność tradycyjną spożywa 
codziennie 33,3** 54,1**

żywność tradycyjną spożywa  
z okazji prezentacji regionów 
i festynów

44,7* 27,9*

częstsze zakupy przy większej 
dostępności produktów w miejscu 
zamieszkania

61,4** 41,0**

* istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05
** istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci młodsi rzadziej też spożywają żywność tradycyjną. Z kolei osoby starsze 
rzadziej spożywają żywność tradycyjną przy okazji prezentacji regionów lub festynów, co 
może świadczyć o ich mniejszej względem osób młodszych mobilności oraz łatwiejszym na 
co dzień dostępie do tych produktów. Osoby młodsze wskazały, że czynnikiem mogącym 
skłonić je do częstszego aniżeli w przypadku osób starszych nabywania tych artykułów 
byłaby większa dostępność w miejscu zamieszkania.

Kolejną cechą różnicującą respondentów jest ich płeć, a dane opisujące jej wpływ na 
zachowania i opinie dotyczące zakupów żywności tradycyjnej zawiera tabela 11.
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Tabela 11. Odsetek osób różnej płci a ich zachowania i opinie dotyczące zakupów tradycyjnych produk-
tów żywnościowych

Cechy różnicujące zachowania 
i opinie

Płeć
kobiety mężczyźni

spożywanie żywności z okazji świąt 36,1* 20,3*

nabywanie żywności tradycyjnej 
w specjalistycznych sklepach 31,1* 14,9*

częstsze zakupy przy jakości potwier-
dzonej certyfikatami 16,8* 32,4*

poziom cen żywności tradycyjnej jest 
bardzo wysoki 21,0** 40,5**

* istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05
** istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01

Źródło: opracowanie własne.

Dane w tabeli 11 pozwalają zauważyć, że kobiety częściej od mężczyzn wskazywały 
na powiązanie spożywania żywności tradycyjnej ze świętami oraz jej nabywanie w spe-
cjalistycznych placówkach handlowych. Dowodzi to pośrednio większego przywiązania 
ich do zwyczajów, a z drugiej strony szukania autentyczności pokarmów tradycyjnych 
przez ich zakupy w specjalnych sklepach. Z kolei mężczyźni częściej upatrywali gwarancji 
jakości żywności tradycyjnej w przypisanych jej certyfikatach, a ponadto powszechniej 
uważali, że poziom jej cen jest bardzo wysoki.

Statystycznie istotne zróżnicowanie opinii i zachowań dotyczące nabywania żywności 
tradycyjnej wśród osób będących mieszkańcami wsi i miasta zaprezentowano w tabeli 12.

Tabela 12. Odsetek osób o różnym miejscu zamieszkania a ich zachowania i opinie dotyczące zakupów 
tradycyjnych produktów żywnościowych

Cechy różnicujące zachowania i opinie
Mieszkańcy

wsi miast
zakup żywności wynikający z jej walorów zdrowotnych 52,3** 28,9**
żywność tradycyjną spożywa codziennie 50,8* 34,4*
żywność tę spożywa z okazji wizyty w regionie jej 
wytwarzania 24,6* 43,0*

częstsze zakupy przy niższych cenach żywności 73,8* 53,9*
częstsze zakupy przy upowszechnieniu informacji 
o żywności 18,5* 35,2*

częstsze zakupy przy większej dostępności produk-
tów w miejscu zamieszkania 67,7* 48,4*

* istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05
** istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01

Źródło: opracowanie własne.
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Mieszkańcy wsi częściej wskazywali na walory zdrowotne żywności tradycyjnej i jej 
powszechniejsze spożywanie aniżeli mieszkańcy miast. Deklarowali także, iż przy niższych 
cenach tych wyrobów mogliby w jeszcze większym stopniu włączyć ją do swojego jadło-
spisu. Dowodziłoby to pośrednio o ich niższych przychodach niż mieszkańców miast, dla 
których czynnik ten miał mniejsze znaczenie. Ponadto mieszkańcy wsi częściej zwracali 
uwagę na ograniczenia dostępności do żywności tradycyjnej w swoim miejscu zamiesz-
kania. Z kolei mieszkańcy miast częściej nabywali tę żywność z okazji wizyty w regionie 
jej wytwarzania, a jednocześnie mocniej podkreślali potrzebę upowszechniania informacji 
o niej jako warunku zwiększenia popularności spożywania tych produktów. Świadczy to 
z jednej strony o większej mobilności mieszkańców miast, a z drugiej o wyższej wśród 
mieszkańców wsi znajomości żywności tradycyjnej.

Ostatnim kryterium różnicującym respondentów był poziom wykształcenia, a dane 
opisujące jego wpływ na zachowania i opinie dotyczące zakupów żywności tradycyjnej 
podano w tabeli 13.

Tabela 13. Odsetek osób o różnym poziomie wykształcenia a ich zachowania i opinie dotyczące zaku-
pów tradycyjnych produktów żywnościowych

Cechy różnicujące zachowa-
nia i opinie

Wykształcenie 
nie wyższe wyższe

częstsze zakupy przy jakości 
potwierdzonej certyfikatami 16,8* 31,3*

miesięczne wydatki na żywność 
tradycyjną powyżej 200 zł 30,1* 47,5*

* istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05
** istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01

Źródło: opracowanie własne.

Osoby z wykształceniem wyższym i nieposiadające takiego wykształcenia różnią się 
w sposób statystycznie istotny tylko w dwóch przypadkach w powyższym względzie, 
a więc cecha ta jest najsłabiej różnicującą charakterystyką respondentów z uwagi na 
cel badania. W obu przypadkach to osoby z wyższym wykształceniem częściej widziały 
w certyfikacji sposób na zwiększenie zakupów żywności tradycyjnej, a ich miesięczne wy-
datki na te artykuły powyżej kwoty 200 zł były powszechniejsze aniżeli osób nieposiadają-
cych wykształcenia wyższego. Pośrednio więc można wnioskować, że osoby z wyższym 
wykształceniem znajdowały się w lepszej sytuacji finansowej, wykazując jednocześnie 
większy krytycyzm względem uznania produktów za tradycyjne.

Z przeglądu literatury przedmiotu i analizy danych wynika, że najważniejszym moty-
wem zakupu żywności tradycyjnej jest przekonanie o jej wyjątkowych walorach senso-
rycznych. Konsumenci zarówno sytuują tradycyjną żywność wśród produktów znanych 
i powszechnie spożywanych, jak i dostrzegają w jej konsumpcji możliwość zaspokojenia 
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osobistych dążeń związanych z poszukiwaniem nowych, specyficznych i przyjemnych 
doznań smakowych10.

Dane z badań M. Grzybek dowodzą, iż zasadnicze preferencje konsumentów w zakre-
sie żywności wysokiej jakości koncentrują się przede wszystkich na dobrej jakości produk-
tów, na którą zwraca uwagę 84% ogółu wypowiadających się, a 85% w grupie wiekowej 
poniżej 25 lat11. Z przeprowadzonych badań wśród szczecińskich studentów12 wynika, że 
poziom ich wiedzy na temat żywności tradycyjnej i regionalnej jest niski. Są oni często 
nieświadomymi konsumentami tego rodzaju żywności, stąd istnieje potrzeba szerszej 
edukacji w tym zakresie oraz intensywnej promocji, które to działania mogą przyczynić się 
do wzrostu popytu na tę żywność. Na podstawie wyników badań M. Surdel, A. Sobczyk 
i B. Kogut stwierdzono, że produkty tradycyjne nie są odpowiednio wyeksponowane na 
półkach sklepowych, a tym samym słabo widoczne13.

Zdaniem Żakowskiej-Biemans14 dalszy rozwój rynku żywności tradycyjnej wymaga 
kreowania produktów tradycyjnych wpisujących się w coraz bardziej złożone oczekiwania 
konsumentów w stosunku do żywności, poprawy dostępności żywności tradycyjnej oraz 
doskonalenia oferty produktowej.

W kontekście tendencji w rozwoju rynku żywności można jednak spodziewać się, że 
konsumenci żywności tradycyjnej będą poszukiwać produktów łączących atrybuty żywności 
tradycyjnej i wygodnej, co wymagać będzie różnicowania oferty i poszukiwania produktów 
o atrybutach innowacyjnych15.

Należy podkreślić, że współczesny rynek wykazuje wzmożony popyt na tradycyjne i regio-
nalne produkty żywnościowe, posiadające ścisły związek z określonym regionem, o szczegól-
nych cechach jakościowych, a których tradycyjny sposób wytwarzania sięga odległej historii. 
Stają się one niejednokrotnie wizytówką danego regionu16. Jednak polscy i zagraniczni turyści 
z roku na rok stają się coraz bardziej wymagającymi oraz świadomymi klientami, którzy dostrze-
gają i doceniają zarówno jakość serwowanych dań, jak i zwracają uwagę na pochodzenie pro-
duktów zastosowanych do ich przygotowania, a także recepturę potraw. Pozyskanie turystów 
to nie wszystko; należy podjąć dalsze działania mające na celu ich utrzymanie i zachęcenie 
do ponownego przyjazdu i dokonywania zakupów. Producenci muszą mieć świadomość, że 
nabywcy oczekują przede wszystkim wysokiej jakości i niepospolitości oferowanych produktów.

10 S. Żakowska-Biemans, op. cit, s. 5–18.
11 M. Grzybek, Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne, „Journal of 
Agribusiness and Rural Development” 2009, nr 1 (11), s. 103–110.
12 S. Chudy, U. Gierałtowska, Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów, „Journal 
of Agribusiness and Rural Development” 2013, nr 1 (27), s. 45–52.
13 M. Surdel, A. Sobczyk, B. Kogut, Produkty tradycyjne i regionalne w opinii podkarpackich konsumentów, 
„Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą 
w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie” 2009, nr 11 (1), s. 235–258.
14 S. Żakowska-Biemans, op. cit., s. 5–18.
15 M. Jeżewska-Zychowicz, Wybrane zachowania młodych konsumentów na rynku żywności tradycyjnej i ich 
uwarunkowania, „ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość” 2009, nr 3 (64), s. 126–136. 
16 B. Tańska-Hus, S. Minta, Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 709 (23), seria Problemy Zarządzania, Finansów 
i Marketingu, s. 217–230.



Wybrane uwarunkowania preferencji zakupu… 71

Żywnościowe produkty tradycyjne stają się wielką atrakcją i przyczyniają się do rozwoju 
turystyki, a wytwórcy tych produktów zaczynają upatrywać w turystyce ważny rynek zbytu 
dla swoich wyrobów17.

Podsumowanie i wnioski 

W pracy podjęto próbę oceny zachowań i opinii osób w zakresie zakupów produktów 
żywnościowych uznanych za tradycyjne. Przed przystąpieniem do analizy wyników badań 
respondentów przydzielono do dwóch grup, kierując się ich wiekiem, płcią, miejscem 
zamieszkania i wykształceniem, przyjmując jednocześnie te cechy za determinanty udzie-
lanych odpowiedzi. Stopień powiązania tych odpowiedzi z ich determinantami sprawdzano 
przy zastosowaniu nieparametrycznego testu istotności χ2. Obliczone statystki tego testu 
w stosunkowo niewielu przypadkach pozwoliły na stwierdzenie statystycznie istotnych 
zależności.

Na ich podstawie można jednak stwierdzić, że:
1. Najsilniejszymi determinantami były: miejsce zamieszkania, a następnie w podobnej 

mierze wiek oraz płeć, przy czym najmniejszy wpływ na badane zachowania i opinie 
miało wykształcenie. Większą częstotliwość spożywania produktów tradycyjnych wy-
kazali respondenci starsi i mieszkańcy wsi.

2. Sposobu na podniesienie poziomu zakupów tych artykułów osoby młodsze upatrywały 
w zwiększeniu dostępności tej żywności w miejscu zamieszkania, podobnie myśleli 
mieszkańcy wsi, jednak sposobem dla nich byłaby również obniżka cen, mężczyźni 
i osoby z wykształceniem wyższym – w uwiarygodnieniu jej jakości przez certyfikację, 
a mieszkańcy miast – w upowszechnieniu informacji o tej żywności.

3. Kobiety wskazywały częściej na zakupy tych produktów w specjalistycznych sklepach 
z okazji świąt. Statystycznie dowiedziona okazała się także prawidłowość polegająca 
na tym, że osoby młodsze częściej artykuły te spożywały z okazji prezentacji regionów 
i na festynach, a mieszkańcy miast – podczas wizyt w regionach ich wytwarzania. 

4. Większe wydatki na żywność tradycyjną ponosiły osoby z wyższym wykształceniem, 
a na jej wysokie ceny zwracali uwagę głównie mężczyźni.
Na podstawie samych tylko zestawień danych można stwierdzić, że głównymi moty-

wami zakupów produktów tradycyjnych były ich smak i zapach, przy czym nabywano je 
najczęściej na użytek codzienny oraz przy okazji udziału w festynach i wizyt w regionach 
wytwarzania, a także bezpośrednio u producenta kilka razy w tygodniu lub w miesiącu. 
Większość respondentów wydawała na tę żywność do 200 zł w miesiącu, a jedna czwarta 
z nich uznała jej ceny za bardzo wysokie, w których obniżce ponad 60% osób widziało 
sposób na wzrost jej zakupów.

Żywność tradycyjna i regionalna mają szansę stać się alternatywą dla powszechnie 
produkowanej żywności wysoko przetworzonej, ogólnie dostępnej, posiadającej niską 

17 W. Kuźniar, Rola produktów tradycyjnych w rozwoju usług agroturystycznych (na przykładzie województwa 
podkarpackiego), „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 2010, nr 9 (4), s. 245–254.
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jakość odżywczą, a wysoką wartość energetyczną, której skutki spożycia przyczyniają 
się do powstania wielu chorób dietozależnych, w tym otyłości i cukrzycy.

Problematyka preferencji żywnościowych w zakresie zakupu i spożycia produktów 
tradycyjnych powinna podlegać systematycznym badaniom oraz powinna być brana pod 
uwagę w procesie edukacji żywieniowej konsumentów.
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Streszczenie

Opracowanie poświęcono wzbudzającemu coraz większe zainteresowanie zagadnieniu, jakim 
jest żywność tradycyjna. Przedstawiono znaczenie żywnościowych produktów tradycyjnych 
i regionalnych w rozwoju turystyki kulturowej kulinarnej w województwie podkarpackim. Ponad-
to dokonano analizy statystycznej stanu wiedzy mieszkańców badanego obszaru w zakresie 
dziedzictwa kulinarnego regionu oraz preferencji zakupu i spożycia produktów tradycyjnych. 
Stwierdzono, że wzrasta wśród konsumentów zainteresowanie żywnością wysokiej jakości 
(w trosce o zdrowie własne i najbliższych), chęć uczestnictwa w różnego rodzaju targach i fe-
stiwalach promujących żywność tradycyjną i regionalną. Odnotowano jednak opinie dotyczące 
trudności w zakupie tego rodzaju żywności, zbyt wysokiej ceny oraz słabej promocji i edukacji 
w zakresie zdrowego stylu odżywiania.
Dalszy rozwój rynku żywności tradycyjnej wymaga kreowania produktów tradycyjnych wpisują-
cych się w coraz bardziej złożone oczekiwania konsumentów w stosunku do żywności, poprawy 
dostępności żywności tradycyjnej oraz doskonalenia oferty produktowej.

Słowa kluczowe: turystyka kulinarna, żywność tradycyjna i regionalna, badania ankietowe, 
statystyczna analiza zakupów, województwo podkarpackie

Abstract

The study covers the issues of traditional foods which are attracting more and more interest. The 
study presents the importance of traditional and regional food products in the development of 
cultural culinary tourism in the Podkarpackie Province. 
Moreover they conducted a statistical analysis of the level of residents’ knowledge of investi-
gated area in the field of culinary heritage of the region, and the preferences in the purchase 
and consumption of traditional products. It was found out that consumers’ interest in food quality 
is increasing for the sake of their families and their own health. The consumers also want to 
take part in various events which promote traditional and regional food. However, some of them 
complained that it is difficult to buy this type of food. They also said that prices of these products 
are very high and there is poor promotion and education on healthy eating habits.
In order to further develop the traditional food market, it is necessary to create traditional products 
that are in line with more and more complex consumer expectations towards food products, to 
improve the availability of traditional foods, and to master the offer of such products.

Keywords: culinary tourism, traditional and regional food, research surveys, statistical analysis 
of the shopping, Podkarpackie Province
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EDUKACJA PRZYRODNICZA W BIAŁOWIESKIM PARKU 
NARODOWYM W OPINII ODWIEDZAJĄCYCH

NATURE EDUCATION IN BIAŁOWIEŻA NATIONAL PARK  
IN THE OPINION OF VISITORS

Wstęp

Jedną z podstawowych funkcji parków narodowych jest udostępnianie ich do zwie-
dzania i różnych form turystyki, które oprócz zaspokajania potrzeby kontaktu człowieka 
z przyrodą stanowią formę zdobywania wiedzy przyrodniczej oraz krajoznawczej. Parki 
narodowe odgrywają ważną rolę w edukacji ekologicznej całego społeczeństwa, której 
celami są popularyzowanie idei ochrony przyrody oraz podnoszenie poziomu świadomości 
społecznej w odniesieniu do problemów ochrony przyrody i środowiska. Stąd też na tere-
nach parków narodowych tworzy się szlaki i ścieżki edukacyjne, które ułatwiają zwiedzanie 
i poznawanie najważniejszych walorów naturalnych, powstają muzea przyrodnicze, a także 
ośrodki dydaktyczne zajmujące się działalnością edukacyjną.

Najbogatsze tradycje w zakresie edukacji przyrodniczej w polskich parkach narodowych 
posiada Białowieski Park Narodowy będący najstarszym obiektem tego typu w kraju. Popu-
larność i atrakcyjność turystyczną zawdzięcza m.in. temu, iż obejmuje ochroną ostatni na 
Niżu Europejskim fragment pierwotnej puszczy z największą na świecie żyjącą na wolności 
populacją żubra, a także faktowi, iż jest jedynym obiektem przyrodniczym w kraju wpisa-
nym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO (1979 r.).

W niniejszym artykule dokonano analizy badań ankietowych, których celem było poznanie 
opinii turystów odwiedzających Białowieski Park Narodowy na temat prowadzonej przezeń 
działalności edukacyjnej oraz oceny tej działalności przez osoby z niej korzystające.
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Edukacja przyrodnicza w parkach narodowych

Głównymi odbiorcami edukacji przyrodniczej są dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym, 
ponieważ to właśnie edukacja tej grupy od ich najmłodszych lat jest podstawą i warunkiem 
racjonalnego postępowania w duchu poszanowania przyrody oraz jej ochrony, zarówno 
w teraźniejszości, jak i w przyszłości. Kształtowanie szacunku do otaczającego świata 
przyrodniczego uwzględnia nie tylko zdobywanie wiedzy w zakresie użyteczności przy-
rody oraz ugruntowanie wiadomości o gatunkach roślin, zwierząt czy obiektach przyrody 
nieożywionej, lecz także wyrabianie postaw własnej odpowiedzialności za środowisko 
oraz otaczający świat1. Jednocześnie ze względu na to dość ściśle określone grono 
odbiorców edukacja przyrodnicza powinna przyjmować formy interesujące i wciągające 
młodego człowieka, a więc nieograniczające się tylko do standardowych ekspozycji i lek-
cji muzealnych, ale stosujące najnowsze technologie, przybierające formy konkursów, 
warsztatów, zajęć w terenie itp.

Od kilku lat obserwuje się w Polsce wzrost zainteresowania edukacją ekologiczną 
prowadzoną w parkach narodowych, zwłaszcza wśród szkół podstawowych oraz gim-
nazjalnych. Wszystkie parki narodowe prowadzą programy cykliczne i wieloetapowe 
dla dzieci i młodzieży, które realizowane są we współpracy ze szkołami i instytucjami 
w ramach porozumień i programów stałych (zdecydowana większość szkół znajdujących 
się w pobliżu parków narodowych posiada podpisane porozumienia o stałej współpracy). 
Zajęcia zamawiane mają przeważnie charakter spotkań jednorazowych i korzystają z nich 
w większości grupy odwiedzające parki2.

Jedną z popularniejszych form edukacji przyrodniczej na obszarach chronionych są 
ścieżki edukacyjne (zwane także dydaktycznymi), które zaczęły powstawać już w latach 
50. XX w. w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pierwsze ścieżki tego typu pojawiły się 
w latach 70. XX w.3, a w 2015 r. na terenie parków narodowych wyznaczonych ich było 
ogółem 1594. Biorąc pod uwagę tematykę ścieżek, można je podzielić na monotematyczne 
(dotyczące przyrody ożywionej, nieożywionej, walorów historycznych czy kulturowych) 
oraz wielotematyczne (przyrodniczo-kulturowe, przyrodniczo-historyczne)5.

Jednymi z ważniejszych obiektów służących edukacji przyrodniczej w parkach naro-
dowych są powstające w Polsce, na wzór ośrodków angielskich i amerykańskich, centra 
edukacji. Pierwszy tego typu obiekt powstał w Ojcowskim Parku Narodowym w 1991 r., 
a do najprężniej działających w kraju zaliczają się ośrodki w parkach narodowych: Biało-
wieskim, Bieszczadzkim, Kampinoskim, Pienińskim i Wielkopolskim. Centra te prowadzą 

1 M. Greczuk, J. Kośmider, Edukacja przyrodniczo-leśna – odpowiedzialność leśników oraz nauczycieli wobec 
kształtowania postaw uczniów szkół podstawowych i średnich, „Studia i Materiały CEPL” 2013, z. 34, s. 286.
2 B. Szary, Edukacja ekologiczna i udostępnianie parków narodowych do zwiedzania, „Roczniki Bieszczadzkie” 
2008, nr 16, s. 413.
3 E. Janeczko, Ścieżki edukacyjne jako element rekreacyjnego zagospodarowania lasu, „Studia i Materiały 
CEPL” 2010, z. 1 (24), s. 102.
4 Ochrona środowiska 2016, GUS, Informacje i Opracowana Statystyczne, Warszawa 2016, s. 274.
5 E. Janeczko, op. cit., s. 103.
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zajęcia edukacyjne w formie m.in. warsztatów, prelekcji, zajęć terenowych, kilkudniowych 
obozów itp.6

Bogata i różnorodna (około 500 pozycji) jest również oferta wydawnicza parków naro-
dowych, w której znajdują się m.in. foldery, materiały edukacyjne, wydawnictwa naukowe 
i popularnonaukowe7. W roku 2015 liczba nowych wydawnictw popularnonaukowych 
wyniosła 104 pozycje8. Nie bez znaczenia jest tu również dobrze wykwalifikowana kadra 
edukacyjna, którą dysponują polskie parki narodowe, a której doświadczenie jest źródłem 
nowych pomysłów na edukację przyrodniczą.

Turystyka przyrodniczo-edukacyjna nie cieszy się jeszcze w Polsce tak dużą popularno-
ścią jak w niektórych krajach, zarówno europejskich, jak i pozaeuropejskich, co związane 
jest m.in. z małym zainteresowaniem tą formą wśród społeczeństwa oraz ze wciąż dość 
niskim, w porównaniu z innymi krajami zachodnimi, standardem bazy potrzebnej do rozwoju 
tej formy turystyki. Jednocześnie zaznaczyć należy, że z roku na rok oferta edukacyjna 
polskich parków narodowych jest poszerzana (imprezy cykliczne, programowe), ośrodki 
edukacyjne (będące najwyższą formą działalności dydaktycznej parków narodowych) 
dysponują odpowiednim zapleczem lokalowym i wykwalifikowaną kadrą pracowników 
oświatowych i naukowych, a ekspozycje muzealne są unowocześniane, dzięki czemu 
przyciągają coraz większe grono odbiorców. W latach 1990–2010 zaobserwowano znaczny 
rozwój bazy edukacyjnej w polskich parkach narodowych9.

Edukacja przyrodnicza w Białowieskim Parku Narodowym

Białowieski Park Narodowy, jako pierwszy ustanowiony w Polsce obiekt tej kategorii, 
posiada najdłużej trwające i najbogatsze tradycje w zakresie działalności edukacyjno-przy-
rodniczej. Jednocześnie jest to jeden z najbardziej znanych parków narodowych w Polsce, 
zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych10.

Tradycje edukacyjne w parku są bardzo bogate – już w latach 30. XX w. działało 
Muzeum Przyrodnicze prowadzące zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizujące wystawy 
przyrodnicze, pokazy filmów oraz zajęcia terenowe11. Obecnie turystyka przyrodnicza 
i edukacyjna są głównymi produktami turystycznymi Białowieskiego Parku Narodowego.

Działalność edukacyjną w Białowieskim Parku Narodowym prowadzi Centrum Eduka-
cyjno-Muzealne, w skład którego wchodzą Muzeum Przyrodniczo-Leśne12 oraz Ośrodek 
Edukacji Przyrodniczej. Spośród wszystkich udostępnionych do zwiedzania obiektów 

6 J. Partyka, Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych, „Folia Turistica” 2010, nr 22, s. 21.
7 B. Szary, op. cit., s. 417.
8 Ochrona środowiska 2016, op. cit., s. 274.
9 J. Partyka, Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz, „Krajobraz a turystyka” 2010, 
nr 14, seria Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, s. 256.
10 W 2015 r. Białowieski Park Narodowy odwiedziło 133 tys. osób; Ochrona Środowiska 2016, op. cit., s. 270.
11 B. Jaroszewicz, Plan ochrony Białowieskiego Parku Narodowego. Operat udostępnienia turystycznego, Bia-
łowieski Park Narodowy, Białowieża 2001, s. 7.
12 Muzeum poddane zostało całkowitej renowacji w 2001 r. To jedno z najnowocześniejszych muzeów wśród 
polskich parków narodowych z ekspozycją wykorzystującą innowacyjne technologie pozwalające na bliższe 
zapoznanie się ze środowiskiem przyrodniczym Puszczy Białowieskiej.
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Białowieskiego Parku Narodowego największą popularnością wśród odwiedzających 
cieszy się Rezerwat Pokazowy Żubrów, który corocznie odwiedza przeszło 100 tys. osób. 
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy się Muzeum Przyrodniczo-Leśne, które od czasu 
renowacji w 2001 r. notuje coraz większą frekwencję odwiedzających (2001 r. – przeszło 
43 tys. turystów, 2014 r. – przeszło 71 tys.)13.

Spośród odwiedzających Białowieski Park Narodowy około 4–5 tys. korzysta z oferty 
edukacyjnej Ośrodka Edukacji Przyrodniczej (OEP), uczestnicząc aktywnie w różnych 
formach edukacji przyrodniczej. W 2015 r. ośrodek zrealizował w sumie 230 imprez14, 
a działalność ta obejmowała stałe formy programowe, jak: zajęcia przyrodnicze dla dzieci 
i młodzieży z okolicznych przedszkoli i szkół, warsztaty dla młodzieży, spotkania, wykłady, 
prelekcje i seminaria dla kadry nauczycielskiej i innych pracowników związanych z dzia-
łalnością edukacyjną oraz imprezy na zamówienie oraz programowe. Od wielu lat OEP 
organizuje cieszące się dużą popularnością imprezy cykliczne, jak np. coroczna wiosenna 
akcja ratowania płazów na drodze Białowieża–Pogorzelce, Sztafeta Obszarów Chronio-
nych Województwa Podlaskiego, Wystawa Grzybów, Festiwal Przyrody „Żubrowisko”, 
Festiwal Nauki czy obchody Dnia Ziemi15.

Ważnym i atrakcyjnym elementem edukacji przyrodniczej w parkach narodowych są 
ścieżki edukacyjne (inaczej zwane dydaktycznymi, przyrodniczymi), których na terenie 
Białowieskiego Parku Narodowego wyznaczono 616. Ścieżki te pozwalają na samodzielne 
zapoznanie się z przyrodą parku, poznanie jego otoczenia oraz procesów przyrodniczych 
w nim zachodzących. Na ścieżkach prowadzone są również zorganizowane zajęcia 
edukacyjne z przewodnikiem, jednak odpowiednie oznakowanie, wyznaczenie kolejności 
zwiedzania, prezentacja eksponatów przyrodniczych i ich opisanie w postaci stacji-przy-
stanków tematycznych pozwala na samodzielne korzystanie z nich.

Materiał i metody badań

Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii turystów przyjeżdżających 
do Białowieskiego Parku Narodowego na temat prowadzonej przez park działalności 
edukacyjnej oraz oceny tej działalności przez osoby z niej korzystające. Badania prze-
prowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza 
ankiety. W kwestionariuszu skupiono się na pytaniach dotyczących oceny działalności 
edukacyjnej Białowieskiego Parku Narodowego, m.in. organizowanych imprezach cy-
klicznych i dydaktycznych, form prowadzonej działalności edukacyjnej oraz obiektów 
służących edukacji. Ponadto zbadano główne motywy przyjazdów do Białowieskiego 
Parku Narodowego, jak również uczestnictwa badanych w formach edukacji przyrodni-
czej w innych parkach narodowych.

13 Ochrona Środowiska 2016, op. cit., s. 274.
14 Ibidem, s. 274.
15 Analiza działalności Białowieskiego Parku Narodowego w 2006 r., Białowieski Park Narodowy, Białowieża 
2007, s. 10.
16 Ochrona Środowiska 2016, op. cit., s. 274.



Edukacja przyrodnicza w Białowieskim Parku Narodowym w opinii odwiedzających 79

Badania przeprowadzono w grupie 100 osób odwiedzających Białowieski Park Naro-
dowy w okresie wiosenno-letnim (kwiecień–lipiec) 2015 r.

Wyniki badań

Spośród badanej grupy 34% stanowiły osoby młode w wieku 19–25 lat. Następnie 
wyróżniali się przebadani z przedziałów wiekowych 26–35 lat (25%) oraz 36–45 lat (20%). 
Mniejszy odsetek stanowili natomiast respondenci w wieku 46–55 lat (10%), jak również 
młodzież poniżej 18 roku życia (8%) oraz osoby powyżej 56 roku życia, które stanowi-
ły jedynie 3% przebadanej grupy. Pod względem wykształcenia przeważali natomiast 
respondenci z wykształceniem wyższym (45%) i średnim (38%) w stosunku do osób 
z wykształceniem zawodowym (12%) oraz podstawowym (5%).

Pod względem miejsca zamieszkania najliczniejszą grupę stanowili respondenci po-
chodzący z województwa mazowieckiego – 25% (wykres 1), dla których Białowieski Park 
Narodowy, położony około 3,5 godziny drogi od Warszawy, jest popularnym miejscem 
weekendowych wyjazdów.

Wykres 1. Województwo zamieszkania respondentów odwiedzających Białowieski Park Narodowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Na kolejnych miejscach wyróżniali się odwiedzający z województwa podlaskiego (17%) 
oraz kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, stanowiący po 10% przebadanych. 
Najmniejszą grupę stanowili natomiast turyści odwiedzający Białowieski Park Narodowy 
pochodzący z województw: łódzkiego, pomorskiego i śląskiego (po 2%).

Spośród przebadanych 71% odwiedziło kiedykolwiek inny polski park narodowy oprócz 
Białowieskiego. Analiza wyników wskazuje, że respondenci odwiedzili parki narodowe 
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144 razy, a więc średnio jeden ankietowany odwiedził dwa parki narodowe. Wśród najczę-
ściej odwiedzanych przez badanych parków znalazły się: Kampinoski (28%), Tatrzański 
(23%) i Biebrzański (21%). Najmniejszy odsetek respondentów odwiedził natomiast Park 
Narodowy Gór Stołowych i Woliński Park Narodowy (po 1%).

Dla większości respondentów (56%) była to pierwsza wizyta w Białowieskim Parku 
Narodowym, a 23% miało okazję odwiedzić to miejsce już wcześniej dwa razy. Dość duży 
odsetek badanych miał za sobą już kilkukrotne wizyty w parku, co pokazują poniższe 
dane (wykres 2).

Wykres 2. Liczba wizyt w Białowieskim Parku Narodowym
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Wyniki badań pokazały, iż dla nieco ponad połowy respondentów (51%) odbycie spa-
ceru po puszczy było głównym motywem przyjazdu do Białowieskiego Parku Narodowego 
(tab. 1). Nieco mniejszy odsetek przebadanych wybrał park, aby móc przebywać na świe-
żym powietrzu w otoczeniu ciszy i spokoju (49%) oraz w celu dokładniejszego poznania 
bogactwa naturalnego Puszczy Białowieskiej (48%). Jednocześnie zauważyć można, iż 
dość duża grupa przebadanych jako główne motywy przyjazdu do Białowieskiego Parku 
Narodowego wskazała na skorzystanie z oferty ścieżek edukacyjnych (37%), możliwość 
uzyskania interesujących informacji od przewodnika zarówno na terenie muzeum, jak 
i w obszarze ochrony ścisłej (36%) oraz zwiedzenie ekspozycji muzealnej (32%).

Jako motyw drugorzędny wizyty w Białowieskim Parku Narodowym badani wskazywali 
przede wszystkim na cel towarzyski, czyli możliwość spotkania się ze znajomymi w cieka-
wym otoczeniu (34%), a także na możliwość wykonania fotografii w miejscu o wybitnych 
walorach przyrodniczych (29%).

Tabela 1. Motywy przyjazdu do Białowieskiego Parku Narodowego

Nie mam 
zdania

Motyw  
podstawowy

Motyw  
drugorzędny

Motyw  
poboczny

Motyw bez 
znaczenia

Przebywanie 
na świeżym 
powietrzu

4% 49% 18% 14% 15%

Spacer po 
puszczy 3% 51% 19% 13% 14%
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Poznanie przy-
rody parku 5% 48% 16% 10% 21%

Zrobienie zdjęć 14% 26% 29% 15% 16%
Motyw towa-
rzyski 20% 18% 34% 13% 15%

Zwiedzanie 
muzeum 13% 32% 24% 18% 13%

Poznanie ście-
żek edukacyj-
nych

4% 37% 29% 21% 9%

Uzyskanie 
informacji od 
przewodnika

10% 36% 26% 15% 13%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Zdecydowana większość respondentów (73%) przed przyjazdem starała się uzyskać 
jakiekolwiek informacje na temat parku, z czego aż 52% czerpało wiedzę ze strony in-
ternetowej Białowieskiego Parku Narodowego, która jest na bieżąco aktualizowana oraz 
zamieszczane są na niej ciekawe informacje, w tym materiały edukacyjne w formie map, 
broszur czy przewodników po ścieżkach edukacyjnych. Pozostałe 11% badanych sięgnęło 
po przewodnik turystyczny, a 10% zdobyło interesujące ich informacje z przeglądania 
map turystycznych parku.

Badaniu poddano również ocenę poszczególnych elementów w Muzeum Przyrodni-
czo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego. Respondenci proszeni byli o przyznanie 
wybranym elementom oceny od 0 do 5, gdzie 1 było oceną najniższą, 5 najwyższą, 0 zaś 
oznaczało brak zdania w badanej kwestii. Analizując wyniki, zauważyć można, że są one 
dość zróżnicowane (wykres 3). Najwyższą średnią ocen (4,22) respondenci przyznali za 
atmosferę panującą w muzeum, na którą składają się m.in. przyciemniane światła, efekt 
dnia i nocy, ukształtowanie podłogi czy słyszane odgłosy puszczy.

Pozostałe elementy uzyskały średnią ocen poniżej 4. Wyróżnić wśród nich można 
pogłębienie wiedzy na temat Puszczy Białowieskiej i zachodzących w niej procesów natu-
ralnych oraz wzrost świadomości ekologicznej, jakie po wizycie w muzeum zaobserwowali 
u siebie respondenci (średnia 3,79). Na trzecim miejscu wśród najlepiej ocenianych przez 
badanych elementów znalazły się ogólne wrażenia, jakich doświadczyli po zwiedzeniu 
obiektu (ze średnią ocen 3,65). Najniżej natomiast oceniono ekspozycje dotyczące drzew 
i krzewów (3,21) oraz gadów i płazów, która uzyskała średnią ocenę 3,19.
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Wykres 3. Ocena wybranych elementów Muzeum Przyrodniczo-Leśnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Największy odsetek przebadanych o formach edukacji przyrodniczej prowadzonych 
przez park dowiedział się od przewodnika oprowadzającego grupę (29%). Duża grupa 
badanych uzyskała takie informacje samodzielnie, korzystając z tablic informacyjnych 
i innych pomocy rozmieszczonych na terenie parku (22%). Jedynie 18% respondentów 
miało informacje o prowadzonych przez park formach edukacji przyrodniczej jeszcze 
przed wizytą w nim, uzyskali je za pomocą Internetu, ulotek i folderów dotyczących Bia-
łowieskiego Parku Narodowego. Co ciekawe, całkiem spora grupa badanych, ponieważ 
11%, podczas pobytu w parku nie spotkała się z żadnymi formami edukacji przyrodniczej.

Spośród różnych dostępnych form edukacji przyrodniczej w Białowieskim Parku Na-
rodowym największą popularnością wśród respondentów cieszył się Rezerwat Pokazowy 
Żubrów, który odwiedziło 42% badanych (wykres 4). Jednocześnie zauważyć można, 
iż rezerwat był formą edukacji wybieraną znacznie częściej przez mężczyzn (31%) niż 
przez kobiety (11%).

Drugim najczęściej odwiedzanym przez badanych obiektem była jedna ze ścieżek 
edukacyjnych o nazwie Poznajemy Tajemnice Lasu, z której skorzystało 37% ogółu prze-
badanych, częściej kobiet niż mężczyzn. Można zauważyć, iż była to ścieżka najczęściej 
wybierana przez odwiedzających być może ze względu na jej położenie – znajduje się ona 
na terenie parku Pałacowego tuż przy budynku muzeum. Pozostałe ścieżki edukacyjne, 
podobnie jak szlaki i warsztaty, były już znacznie rzadziej wybierane przez ankietowanych. 
Jak wynika z poniższych danych, jedynie 7% badanych nie skorzystało z żadnej formy 
edukacji przyrodniczej oferowanej przez Białowieski Park Narodowy.

 

 

3,65 

3,49 

3,4 

3,21 

3,31 

3,19 

3,46 

3,79 

3,53 

4,22 

0 1 2 3 4 5

Ogólne wrażenie z pobytu w muzeum

Informacje uzyskane od przewodnika

Nowoczesność ekspozycji

Ekspozycje dotyczące drzew/krzewów

Ekspozycja dotycząca ptaków

Ekspozycje dotycząca gadów/płazów

Ekspozycja dotycząca zwierząt

Przyrost wiedzy po pobycie w muzeum

Chęć dodatkowego poznania wybranego problemu

Atmosfera w muzeum



Edukacja przyrodnicza w Białowieskim Parku Narodowym w opinii odwiedzających 83

Wykres 4.Formy edukacji przyrodniczej wykorzystane przez respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

W związku z tym, że zdecydowana większość badanych skorzystała ze ścieżek edu-
kacyjnych oferowanych przez park, zbadano, jak oceniają oni wybrane ich elementy. Jak 
wynika z poniższych danych (wykres 5), ogólna średnia ocena ścieżek edukacyjnych nie 
jest za wysoka, albowiem żaden z wybranych elementów nie uzyskał oceny wyższej niż 4.

Wykres 5. Ocena wybranych elementów ścieżek edukacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Najwyżej oceniano wyposażenie ścieżek w odpowiednie tablice edukacyjno-informa-
cyjne z ciekawymi informacjami, dzięki którym można samodzielnie uzyskać informacje 
na wybrane tematy – średnia ocen przyznanych przez respondentów wyniosła 3,88. Na 
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drugim miejscu ze średnią 3,72 znalazło się położenie ścieżek edukacyjnych w ciekawych 
krajobrazowo miejscach, a niewiele niższą ocenę uzyskało korzystanie ze ścieżek przy 
pomocy przewodnika i przekazywanych przez niego informacji (3,6). Najniżej respondenci 
ocenili natomiast oznaczenie ścieżek (3,25).

Badaniu poddano także kwestię uczestnictwa respondentów w imprezach cyklicznych 
organizowanych przez park, wśród których nigdy w takiego rodzaju przedsięwzięciu nie 
uczestniczyło 22% badanych. 

Wykres 6. Udział respondentów w cyklicznych imprezach edukacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Wśród pozostałych największy odsetek respondentów (20%) brał udział w corocznym 
Wiosennym Ratowaniu Płazów. Trochę mniejszy odsetek ankietowanych miał okazję 
uczestniczyć w konkursach wiedzy ekologicznej (17%), organizowanych przez Białowie-
ski Park Narodowy spotkaniach z okazji Dnia Dziecka (16%), Dnia Ochrony Środowiska 
(15%), Dnia Ziemi (15%) czy Nocy Muzeów (15%).

Podobnie jak w przypadku muzeum oraz ścieżek edycyjnych poproszono respon-
dentów o ocenę wybranych elementów w zakresie organizowanych przez park imprez 
dydaktycznych. Najwyższą średnią ocenę (4,3) respondenci przyznali za podwyższanie 
świadomości potrzeby ochrony przyrody i środowiska (wykres 7). Na drugim miejscu 
znalazły się dostępność materiałów dotyczących imprez (3,8) oraz atrakcyjność oferty 
edukacyjnej w formie imprez cyklicznych i programowych, które są organizowane na terenie 
Białowieskiego Parku Narodowego. Najniżej natomiast oceniono możliwość skorzystania 
z imprez edukacyjnych w ramach programu szkolnego (1,1), co jednak nie wydaje się 
uzasadnioną oceną, gdyż co roku park jest organizatorem blisko setki imprez edukacyjnych 
skierowanych właśnie do przedszkoli, szkół czy uczelni wyższych.
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Wykres 7. Ocena wybranych elementów imprez edukacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Postanowiono także zbadać, czy zdaniem respondentów pobyt w Białowieskim Parku 
Narodowym i formy edukacji przyrodniczej, z których korzystali, wpłynęły w jakikolwiek 
sposób na wzrost ich szeroko rozumianej świadomości ekologicznej. Jak pokazują po-
niższe dane (wykres 8), największa grupa badanych (35%) uznała, że owszem, zajęcia, 
w których wzięli udział, wpłynęły na podwyższenie ich świadomości ekologicznej.

Wykres 8. Wzrost świadomości ekologicznej podczas pobytu w Białowieskim Parku Narodowym
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Podobny odsetek ankietowanych uznał, że poziom ich świadomości ekologicznej wzrósł 
znikomo (29%) oraz bardzo (28%). Jedynie 8% przebadanych nie dostrzegło w swoim 
postrzeganiu żadnych znaczących zmian.
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Podsumowanie

Białowieski Park Narodowy jako najstarszy park narodowy w Polsce może się poszczy-
cić najdłuższymi i najbogatszymi tradycjami w zakresie działalności edukacyjno-przyrod-
niczej. Jednocześnie jest jednym z częściej odwiedzanych parków narodowych w Polsce 
oraz jednym z najbardziej aktywnie działających w zakresie edukacji przyrodniczej pol-
skiego społeczeństwa.

Zwiedzający parki narodowe coraz częściej korzystają z różnorodnej i coraz bogatszej 
oferty edukacyjnej. Oprócz form edukacji indywidualnej (samodzielne zwiedzanie wystaw, 
korzystanie ze ścieżek i szlaków) coraz częściej korzystają oni z form edukacji zorganizo-
wanej w postaci m.in. zwiedzania z przewodnikiem, udziału w imprezach edukacyjnych, 
warsztatach, konkursach itp. Przeprowadzone badania ankietowe wśród odwiedzających 
Białowieski Park Narodowy pokazały, że zdecydowana większość korzystała z różnego 
typu form edukacji przyrodniczej przygotowanej przez park, w tym większą popularnością 
cieszyła się jednak edukacja indywidualna. Najczęściej wybieraną przez badanych formą 
edukacji przyrodniczej była wizyta w Rezerwacie Pokazowym Żubrów, gdzie oprócz żu-
brów można zobaczyć także inne gatunki zwierząt, jak np. żubronie, dziki, koniki polskie 
czy konie huculskie.

Spośród ścieżek dydaktycznych najczęściej wybieraną była natomiast ścieżka Pozna-
jemy Tajemnice Lasu wytyczona w parku Pałacowym tuż przy budynku Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczej, która utworzona została głównie z myślą o najmłodszych odwiedzających, 
ponieważ swoim charakterem przypomina bardziej edukacyjny plac zabaw, łącząc w sobie 
elementy zarówno edukacyjne, jak i służące do zabawy.

Na poziomie dobrym została oceniona przez badanych ekspozycja muzealna, która 
jest jedną z najnowocześniejszych w muzeach w polskich parkach narodowych. Ankieto-
wani docenili głównie ogólną atmosferę panującą w muzeum, na którą składają się takie 
elementy, jak przyciemniane światła, efekt dnia i nocy, zróżnicowane ukształtowanie 
podłogi czy słyszane w tle odgłosy Puszczy Białowieskiej. Nieco niżej oceniano natomiast 
ścieżki edukacyjne, gdzie wyróżniającymi się elementami były przede wszystkim tablice 
informacyjne z interesującymi materiałami oraz ciekawe pod względem krajobrazowym 
położenie ścieżek.

Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, że spośród ankietowanych aż 78% uczest-
niczyło w imprezach edukacyjnych organizowanych przez Białowieski Park Narodowy 
cyklicznie. Najpopularniejszymi tego typu przedsięwzięciami okazały się wiosenna 
akcja ratowania płazów odbywająca się co roku na drodze Białowieża–Pogorzelce oraz 
konkursy wiedzy ekologicznej. Najwyżej ocenionym przez badanych elementem organi-
zowanych przez park imprez był ich wpływ na podwyższanie świadomości ekologicznej 
uczestników oraz ich wiedzy o ochronie przyrody i środowiska. Bardzo pozytywne jest 
to, że w opinii aż 92% badanych formy edukacji przyrodniczej, z których korzystali, 
będąc w Białowieskim Parku Narodowym, wpłynęły na wzrost ich szeroko rozumianej 
świadomości ekologicznej.
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Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że zainteresowanie różnymi formami 
edukacji przyrodniczej jest duże i biorąc pod uwagę panujące obecnie trendy na turystykę 
przyrodniczą, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz rozwój zrównoważony, można 
sądzić, iż będzie ono wzrastało. Jednocześnie oferta edukacyjna parków narodowych 
staje się coraz bardziej zróżnicowana, powstają muzea z nowoczesnymi ekspozycjami, 
rośnie liczba ścieżek edukacyjnych oraz innych obiektów służących edukacji przyrodniczej, 
a także wzrasta liczba i różnorodność organizowanych przez park imprez, warsztatów, 
prelekcji itp.
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Streszczenie

Parki narodowe pełnią ważną funkcję w edukacji przyrodniczej, która to ma na celu populary-
zowanie idei ochrony przyrody, jak również podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej. 
Tworzone w parkach narodowych muzea przyrodnicze, ośrodki dydaktyczne, wyznaczane ścieżki 
dydaktyczne i szlaki turystyczne umożliwiają poznawanie najważniejszych walorów przyrodni-
czych danego obszaru, a jednocześnie są główną formą zagospodarowania turystycznego wy-
korzystywaną w działalności edukacyjnej. Ponadto organizowane imprezy edukacyjne w postaci 
warsztatów, konkursów czy rozmaitych wydarzeń cyklicznych stanowią jedne z podstawowych 
produktów turystycznych oferowanych przez parki narodowe.
Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii turystów odwiedzających Białowieski Park 
Narodowy na temat prowadzonej przez niego działalności edukacyjnej oraz oceny tej działalności 
przez osoby z niej korzystające. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego 
z wykorzystaniem ankiety jako narzędzia.

Słowa kluczowe: Białowieski Park Narodowy, edukacja przyrodnicza, działalność edukacyjna
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Abstract

National parks play an important role in environmental education, which aims to popularize the 
idea of nature conservation, as well as raising environmental awareness. Created in national 
parks natural history museums, educational centers, educational paths and trails provide to 
explore the most important natural values of the area, and at the same time are the main form 
of tourist infrastructure used in educational activities. In addition, educational events organized 
in the form of workshops, competitions and various periodic events are one of the main tourist 
products offered by national parks.
The aim of this study was to investigate the opinion of tourists visiting Bialowieza National Park 
on the educational activities conducted by Park and evaluation of the activities which they benefit. 
The study was performed by diagnostic survey using a questionnaire as a tool.

Keywords: Bialowieza National Park, nature education, environmental education, educational 
activities
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TURYSTYKA WIEJSKA NA PRZYKŁADZIE POWIATU ŁOSICKIEGO

RURAL TOURISM ON THE EXAMPLE OF THE COUNTY ŁOSICE

Wstęp

Turystyka wiejska stanowi formę turystyki na obszarach wiejskich i obejmuje różnego 
rodzaju aktywność związaną z przyrodą, wędrówkami, turystykę zdrowotno-krajoznawczą, 
która bezpośrednio wykorzystuje zasoby i walory wsi1. Oprócz ukazania produkcji roślinnej, 
zwierzęcej i przetwórstwa turystyka wiejska obejmuje także rodzaje działalności ludzkiej zwią-
zane z życiem wsi, jej kulturą, religią, z tym wszystkim, co się kryje pod pojęciem etno-
grafia (dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest człowiek jako twórca kultury)2.

Natomiast agroturystyka jest rodzajem wypoczynku odbywającego się na terenach 
wiejskich o charakterze rolniczym, opartym na bazie noclegowej i aktywnościach re-
kreacyjnych związanych z gospodarstwem rolnym lub równoważnym i jego otoczeniem 
(przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym)3.

Cele i teren badań

Celem artykułu jest przedstawienie najbardziej wartościowych gmin powiatu łosickie-
go pod względem ich walorów turystycznych wykorzystywanych przez ludzi pragnących 
odpoczywać na łonie natury i korzystać z turystyki wiejskiej. Powiat łosicki, o którym 
będzie mowa poniżej, jest najbardziej wysuniętym na wschód terenem województwa ma-
zowieckiego. Najciekawszą pod względem turystycznym jest gmina Sarnaki ograniczona 
od południowego-wschodu malowniczą rzeką Bug. Jest to obszar predestynowany do 
uprawiania różnych form turystyki, w tym turystyki wiejskiej, kwalifikowanej i kulturowej. 
Z tego powodu w wioskach nadbużańskich Mierzwicach i Serpelicach przygotowano dla 
turystów największą w powiecie bazę noclegową. Praca napisana została częściowo na 
podstawie badań naukowych autorki opartych na kwestionariuszu ankiety. W badaniach 
uczestniczyło 30 gospodarzy prowadzących działalność agroturystyczną.

1 E. Wyrwicz, Turystyka na terenach wiejskich i agroturystyka, [w:] Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, 
Wyd. POT, Warszawa 2003, s. 169–170.
2 M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006, s. 16.
3 E. Wyrwicz, op. cit.
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Walory turystyczne w gminie Łosice

Gminy należące do powiatu łosickiego odwiedzane są co roku przez rzesze turystów, 
którzy pragną odpocząć na dziewiczych terenach doliny Bugu, wijącego się wśród more-
nowych wzgórz. Obszar ten ze względu na niezwykłe walory przyrodnicze włączony został 
w 1994 r. do Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, a jego niebywałą atrakcją są 
bogate kompleksy leśne i szata roślinna z unikatowymi okazami przyrody4.

Jedną z gmin o profilu turystycznym jest gmina Sarnaki położona na trasie Lublin–
Białystok i drodze łączącej województwo podlaskie z przejściem granicznym w Terespolu 
i Kukurykach. Jest to miejscowość o bardzo starym rodowodzie. Początki sięgają czasów 
pogańskich i związane są z Jadźwingami. Drobnoszlachecka wieś w 1430 r. uzyskała pra-
wa miejskie5. Ponad 1/3 powierzchni gminy zajmują lasy położone w malowniczej dolinie 
Bugu. Liczne starorzecza, lasy i otaczające je łąki z wieloma pomnikami przyrody, urwiste 
skarpy i plaże nad Bugiem czynią okolicę atrakcją turystyczną. Obecnie na terenie gminy 
znajduje się 41 pomników przyrody. Na podkreślenie zasługują aleja lipowa w Zabużu 
licząca 34 drzewa, okazały dąb o obwodzie 560 cm położony koło wsi Mierzwice Stare, 
lipa o obwodzie 558 cm rosnąca we wsi Klepaczew oraz duży głaz narzutowy o obwodzie 
14,7 m, położony w Leśnictwie Dubicze6.

Piękno krajobrazu i niezniszczona przez działalność człowieka przyroda to tylko na-
miastka tego, co można zaoferować turystom w powiecie łosickim. Dawne czasy pozosta-
wiły tu po sobie liczne pamiątki w postaci zabytkowych kościołów, dworów, przydrożnych 
kapliczek, krzyży i mogił, które odrestaurowane i pielęgnowane świadczą o jakże boga-
tych doświadczeniach historycznych tych terenów. Jednak niekwestionowaną atrakcję 
turystyczną regionu stanowią zabytki architektury, posiadające swoiste, własne, charak-
terystyczne oblicze7.

Niewątpliwie najcenniejsze są kościoły mające długą i ciekawą historię. Kiedy będziemy 
przebywać na ziemi łosickiej, koniecznie trzeba zwiedzić barokowy kościół w Górkach, 
którego dzieje sięgają XVI w. Na uwagę zasługują również wczesnobarokowa świątynia 
z dzwonnicą z XVII w., znajdująca się na terenie cmentarza w Ruskowie, oraz neogotycki 
kościół w Huszlewie zbudowany w latach 1859–1867.

Pod względem turystycznym bardzo ciekawymi walorami wyróżniają się Serpelice, 
które postrzegane są jako najpopularniejsza miejscowość wypoczynkowa położona nad 
Bugiem. W Serpelicach możemy podziwiać zbudowany po wojnie drewniany kościół 
i klasztor Kapucynów, a najbardziej wytrwali amatorzy spacerów z pewnością zechcą 
przejść całą, wiodącą przez las, trasę drogi krzyżowej zwaną Kalwarią Podlaską, na końcu 
której znajduje się zabytkowa kapliczka.

4 G. Rąkowski, Polska egzotyczna. Cz. 2, Oficyna Wyd. Rewasz, Warszawa 1996, s. 41–55.
5 S. Stolarczyk, Nadbużańskie Podlasie, KAW, Białystok 1981.
6 H. Kot et al., Informator przyrodniczy. Województwo bialskopodlaskie, red. H. Kot, Zakład Badań Ekologicznych 
Ekos, Siedlce 1997, s. 138.
7 Ibidem.
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Bardzo istotnym elementem podlaskiego pejzażu są także ukryte w zieleni parków dwo-
ry i pałace. Najokazalszym przykładem tego typu zabudowy jest oficyna dworska z oran-
żerią zbudowana w 1840 r. przez Podczaskich. Obiekt ten, nazywany przez miejscowych 
kasztelem, przejawia cechy typowe dla budownictwa gotyku romantycznego. Warto udać 
się także do Mężenina, gdzie pomiędzy okazałymi dębami i starymi sosnami umiejscowiony 
jest dwór z przełomu XIX i XX w., który stanowił dawną posiadłość Jundziłłów. Również 
pałac w Ruskowie i dwór w Sarnakach z II połowy XIX w. są dowodem ogromnego histo-
rycznego bogactwa architektonicznego tych terenów. Kolejna grupa obiektów to dwory 
i zabudowa podworska, które możemy odnaleźć w Sarnakach (obecnie siedziba Nadleś-
nictwa Sarnaki), Terlikowie, Borsukach, a także w Starych Litewnikach-Kolonii. Wśród nich 
na szczególną uwagę zasługuje zespół dworsko-parkowy w Klimczycach, stworzony 
w stylu gotyku angielskiego, który do dnia dzisiejszego zachował się w dobrym stanie8.

W turystyce wiejskiej dużą rolę odgrywa zainteresowanie turystów rodzimą kulturą lu-
dową, głownie kultywowaną przez gospodarzy, właścicieli gospodarstw agroturystycznych. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom wspierania organizacyjnego działań poszczególnych 
twórców ludowych, na terenie powiatu łosickiego powołano w 2000 r. Społeczną Powiatową 
Radę Kultury. Po roku działalności SPRK przekształciła się w Powiatowe Stowarzyszenie 
Animatorów Kultury w Łosicach. Tradycję, muzyczną kulturę ludową kultywują zespół 
folklorystyczny Pasieka z Platerowa, kabaret Łzy Sołtysa z Sarnaków i zespół ludowy 
Marysieńki ze Szpaków. Imprezy cykliczne organizowane na terenie powiatu łosickiego to 
m.in.: Festyn Nadbużański, Krajowe Święto Aronii, Łosickie Święto Pieczarki, Regionalne 
Święto Truskawki, Dożynki Regionalne9.

Zagospodarowanie turystyczne

Baza noclegowa gminy Sarnaki rozwijała się już od dawna, chociaż intensywność i ja-
kość jej zmieniały się na przestrzeni lat. Od lat 60. bazę noclegową na omawianym terenie 
tworzyły zakłady pracy dla pracowników i ich dzieci, głównie z regionu siedlecko-bialskiego, 
które w nadbużańskich miejscowościach lokowały swoje ośrodki wypoczynkowe i kolo-
nijne. Z biegiem czasu obok ośrodków zaczęły powstawać prywatne domy letniskowe, 
których liczba z roku na rok systematycznie wzrastała, szczególnie kolejarzy (Fronołów). 
Obecnie struktura oraz przestrzenne rozmieszczenie bazy noclegowej w gminie ulega 
przekształceniu.

Tendencja lokalizacji obiektów w miejscowościach położonych bezpośrednio nad rzeką 
Bug nie jest już tak duża jak dawniej. Wynika to z rozwoju coraz bardziej popularnych 
gospodarstw agroturystycznych i prywatyzacji dawnych ośrodków wczasowych.

Istniejąca baza noclegowa stanowi niezbędny element zagospodarowania turystyczne-
go i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki na terenie powiatu łosickiego. Odpowiedni 
standard i różnorodność obiektów noclegowych ze zróżnicowanymi cenami są kluczowym 

8 Poznaj powiat łosicki. Przewodnik turystyczny, Starostwo Powiatowe, Łosice 2014, s. 25–36.
9 S. Kordaczuk, Powiat łosicki. Przewodnik subiektywny, MIK, Warszawa 2014, s. 133.
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elementem w procesie podejmowania decyzji o wyborze miejsca pobytu zarówno krótkiego, 
jak i dłuższego. Proces prywatyzacji obiektów zakładowych prowadzi do poprawy ich stanu 
technicznego oraz standardu oferowanych usług. Baza noclegowa gminy charakteryzuje 
się zmienną wielkością w skali roku. W sezonie turystycznym do dyspozycji gości jest 
1636 miejsc noclegowych zlokalizowanych w 36 różnego typu obiektach noclegowych10.

Tabela 1. Zestawienie baz noclegowych według rodzaju obiektu i liczby miejsc noclegowych

Rodzaj obiektu Liczba obiektów Liczba miejsc  
noclegowych ogólnie W tym całorocznych

Pensjonaty 2 Brak danych
Domy wczasowe, 
ośrodki wypoczynkowe 12 927 99

Schroniska młodzie-
żowe 1 22 0

Gospodarstwa agrotury-
styczne 21 137 66

Pola namiotowe 3 550 -

Razem 36 1636 165

Źródło: Strategia rozwoju gminy Sarnaki na lata 2009–2020, Sarnaki 2009.

Na obraz zagospodarowania turystycznego na terenie gminy wpływa również zabudo-
wa letniskowa, której rozwój nastąpił jako konsekwencja odkrycia terenów nadbużańskich 
dla wypoczynku przez zakłady pracy. Na analizowanym obszarze znajduje się 698 działek 
zlokalizowanych w ośmiu miejscowościach nadbużańskich. Największe skupisko działek 
letniskowych znajduje się w Mierzwicach-Kolonii i jest ich 367. Jednak najbardziej kojarzoną 
z „letniskami” miejscowością w gminie są Serpelice, w których znajduje się 130 działek letni-
skowych. Indywidualna zabudowa wypoczynkowa odznacza się podobnym przestrzennym 
rozmieszczeniem jak obiekty zbiorowego zakwaterowania z wyłączeniem gospodarstw agro-
turystycznych. Elementem zagospodarowania turystycznego są również szlaki turystyczne.

Malownicze położenie parku, swoiste, unikatowe bogactwo i różnorodność flory i fauny 
oraz walory historyczno-kulturowe sprawiły, iż na jego terenie preferowane są różnorodne 
formy turystyki m.in. spływy tratwami i kajakami po rzece Bug, rajdy piesze i rowerowe 
oznaczonymi szlakami turystycznymi, krajoznawczo-przyrodnicza turystyka kwalifikowana, 
turystyka weekendowa preferowana przez mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. 
Popularnością cieszą się wędkarstwo, zbieranie runa leśnego, narciarstwo biegowe, jazda 
konna, jazda na rowerze, pływanie, polowania.

Gmina Sarnaki stwarza możliwości uprawiania różnych form turystyki. Podejmując 
aktywną turystykę, której celem jest poznanie, turysta podróżuje, chcąc zobaczyć nowe, 
nieznane wcześniej elementy środowiska naturalnego (wody, przyrodnicze walory dzia-

10 Strategia rozwoju gminy Sarnaki na lata 2009–2020, Sarnaki 2009.
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łalności człowieka, obyczaje, zabytki). Jedną z form turystyki jest turystyka kwalifikowa-
na. Są to różne rodzaje turystyki aktywnej np. pieszej, kolarskiej, wodnej, konnej. Do 
szczególnych cech wyróżniających turystykę kwalifikowaną należy zaliczyć konieczność 
fizycznego i psychicznego przygotowania kondycyjnego, umiejętność posługiwania się 
sprzętem turystycznym i posiadania pewnego zasobu wiedzy.

Najpowszechniejszą formą turystyki kwalifikowanej jest turystyka piesza. Obszary chro-
nione, parki narodowe i parki krajobrazowe są szczególnie predysponowane do uprawiania 
turystyki pieszej. W tym celu wyznacza się znakowane szlaki turystyczne przebiegające 
przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny oraz ścieżki dydaktyczne. Równolegle 
z turystyką pieszą mogą rozwijać się turystyka rowerowa i konna, które ostatnio zyskują 
coraz większą popularność11.

Dla uprawiania turystyki oraz w celach poglądowo-dydaktycznych stworzono ścieżki 
przyrodniczo-leśne. Jedna z nich utworzona została w 1999 r. Jej usytuowanie w najwięk-
szym kompleksie leśnym – uroczysku Zabuże – pozwala na praktyczne zapoznanie się 
z większością zagadnień związanych z gospodarką leśną i charakterystyką przyrodniczą. 
Ścieżka przebiega przez drzewostan leśnictwa Mierzwice, w tym w 1/3 przez teren rezerwa-
tu Zabuże, a na odcinku długości ok. 500 m po skarpie rzeki Bug. Na trasie ścieżki umiej-
scowiono punkt widokowy i 16 przystanków o szerokiej tematyce m.in. stanowisko przyrody 
nieożywionej z ok. 100 sztukami głazów narzutowych. Przy przystanku nr 5 wnoszą się 
zbocza wąwozu porośniętego bogatą roślinnością. Przy następnym przystanku można 
obejrzeć drzewostan naturalnego pochodzenia. Przy innych przystankach zapoznać się 
można z metodami dokarmiania zwierząt, odnawiania lasu, walki ze szkodnikami leśnymi12.

Kolejna ścieżka turystyczna położona na 280 ha i licząca 6 przystanków poglądowych 
występuje w uroczysku Trojan. Nazwą tą określa się również okalający jeziorko rozległy 
kompleks łąk, starorzeczy i naturalnych zadrzewień rozciągających się między lasem 
a korytem Bugu. Na tej ścieżce przyrodniczej znajduje się największy naturalny na terenie 
parku zbiornik wodny stale połączony z Bugiem. Jego naturalność zdecydowała o dużym 
bogactwie roślinności wodnej i lądowej. Jest to osobliwe miejsce o wyjątkowym bogactwie 
zbiorowisk roślinnych i niepowtarzalnym krajobrazie. Wycieczki po tym szlaku dostarczają 
turystom niezapomnianych wrażeń13. Następna ścieżka przyrodnicza przebiega przez 
rezerwat ornitologiczny Kózki. Znajduje się na niej 7 przystanków. Rozległy teren pokryty 
jest wydmami i licznymi rowami, często wypełnionymi wodą. Spośród gniazdujących tam 
ptaków na uwagę zasługują czajka, rybitwa białoczelna i zwyczajna, sieweczka rzeczna, 
brodziec piskliwy14.

11 H. Kiryluk, Formy turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, [w:] Zarządzanie turystyką na obszarach 
przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, WSE, Białystok 2005, s. 56–62.
12 B. Kondratiuk, Nadleśnictwo Sarnaki. Ścieżka przyrodniczo-leśna, Nadleśnictwo Sarnaki, Sarnaki 2004, s. 2–8.
13 E. Jankowska et al., Walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki w gminie Sarnaki. 
Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, red. J. Bergier, B. Sawicki, Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, 
Biała Podlaska 2005, s. 68.
14 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Bugu i Liwca, red. D. Piotrowski, seria Mazowsze. Analizy 
i Studia, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa 2008, s. 46.
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Na terenie powiatu łosickiego dla celów turystycznych opracowano szlaki: 
 – szlak turystyczny od Serpelic do Kózek wchodzący w skład nadbużańskiego szlaku ro-

werowego biegnącego od Wyszkowa do Hrubieszowa. Jest to jeden z najpiękniejszych 
szlaków turystycznych Podlasia, biegnący brzegiem Bugu wzdłuż sosnowych lasów 
rosnących na piaszczystych wydmach. Szlak ten można pokonać pieszo, rowerem, 
w okresie letnim także kajakiem15;

 – szlak rowerowy w gminie Platerów przebiega na trasie Platerów–Rusków–rezerwat 
Kisielewszczyzna–Mężenin-Kolonia–Mężenin. Szlak ten pokazuje cenne obiekty tej 
gminy – stare dwory(Rusków, Mężenin), zabytkowe kościoły (Rusków) i walory przy-
rodnicze;

 – szlak bohaterstwa przebiega od wsi Dzięcioły przez Ostromęczyn, Chłopków do Wali-
mia. Na szlaku zobaczyć można stare cmentarze z czasów I wojny światowej, mogiły 
ofiar AK związanych z działalnością partyzancką i zdobyciem broni V2;

 – szlak dworów i kościołów obejmuje Sarnaki, Platerów, Chłopków, Górki, Rusków, 
Łosice, Mężenin, Makarówkę;

 – szlak słowiańskich grodów znajduje się na trasie Dzięcioły–Ostromęczyn–Chłopków–
Walim. Na szlaku mieszczą się mało czytelne ślady dawnych grodzisk wczesnośred-
niowiecznych16.
Dużym zainteresowaniem na omawianym terenie cieszy się turystyka konna. Corocznie 

od 2005 r. we wrześniu organizowana jest w tym pięknym nadbużańskim zakątku impreza 
konna o nazwie Biesiada Konna, której organizatorami są Marek Sawczuk i Szczepan 
Wereszko. Celem tej imprezy jest również zjednoczenie środowiska osób preferujących 
jazdę konną, zacieśnienie przyjaźni, zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu i turystyki 
jeździeckiej.

W ramach imprezy organizowane są przejażdżki bryczkami, wozami oraz konno po 
przepięknych terenach nadbużańskich i okolicach rezerwatu Trojan. Główne atrakcje 
Biesiady Konnej w Serpelicach to zawody sprawnościowe na koniach w czterech kon-
kurencjach: tor przeszkód, tor przeszkód zaprzęgów, pogoń za lisem oraz miss amazo-
nek17. W imprezie tej corocznie uczestniczy około 40 uczestników z różnych regionów 
południowego Podlasia.

Oferowane atrakcje są przeznaczone nie tylko dla wytrawnych jeźdźców i uczestników 
zawodów. W pokazach konnych uczestniczy również wielu obserwatorów, dla których wi-
dok koni w biegu i parady konne są formą relaksu i dostarczają niezapomnianych wrażeń. 
Organizatorzy udostępniają także swoje wierzchowce tym, którzy z grzbietu końskiego 
chcieliby oglądać nadbużański krajobraz.

W powiecie łosickim największa liczba gospodarstw agroturystycznych znajduje się 
w gminie Sarnaki, na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Najbardziej 
dynamiczny rozwój gospodarstw zauważalny jest w Serpelicach, Klepaczewie, Zabużu 

15 S. Szańkowski, Dolina Bugu, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich, Łosice 2003, s. 36.
16 Poznaj powiat łosicki…, op. cit., s. 78–83.
17 S. Wereszko, M. Sawczuk, Biesiada w Serpelicach, „Podlaskie Echo Katolickie” 2006, nr 9, s. 6.
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i Mierzwicach Starych. Ponadto turystykę konną oferują znane ośrodki wypoczynkowe 
znajdujące się w Serpelicach:

 – Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Relax – jazda konna, zajęcia z hipoterapii;
 – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Skarpa – jazda konna na padoku, jazda w te-

renie, przejażdżki bryczkami lub wozem traperskim.

Działalność agroturystyczna

Istotnym motywem podejmowania działalności agroturystycznej było w szczególności 
usytuowanie swego gospodarstwa na bardzo atrakcyjnym pod względem przyrodniczym 
terenie. Na podstawie przeprowadzonych w 2012 r. badań ankietowych wśród właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych gminy Sarnak 83,3% badanych gospodarstw powstało 
właściwie z tego powodu. Wielu rolników decyzje o podjęciu działalności usługowej wśród 
agroturystów podjęło ze względu na możliwość zarobkowego wykorzystania wolnych 
pomieszczeń oraz dodatkowego dochodu ze sprzedaży własnych produktów rolnych tu-
rystom (33,3%). Ważnym motywem było także uzyskanie dodatkowego dochodu – dla 
58,3% badanych był to istotny czynnik wpływający na decyzje. Na uwagę zasługuje 
również fakt dostrzegania wymiaru społecznego agroturystyki. Prawie połowa (41,6%) 
respondentów wskazywała jako dodatkowy motyw podejmowania działalności możliwość 
realizacji własnych zainteresowań.

Na podstawie tych badań można wyróżnić następujące motywy podejmowania dzia-
łalności agroturystycznej:

 – trendy w polskiej turystyce – 0,0%;
 – wzrost zainteresowania agroturystyką – 0,0%;
 – możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu – 16,6%;
 – wykorzystanie wolnych pomieszczeń – 33,3%;
 – możliwość realizacji własnych zainteresowań – 41,6%;
 – uzyskanie dodatkowego dochodu – 58,3%;
 – położenie w atrakcyjnym turystycznie regionie – 83,3%18.

Oprócz gminnych propozycji spędzenia wolnego czasu turyści przebywający w an-
kietowanych gospodarstwach agroturystycznych mają możliwość skorzystania z ofert 
zaproponowanych przez gospodarza. Najczęściej gospodarze zachęcają do korzystania 
z wycieczek pieszych, rowerowych i wędkarstwa (100% odpowiedzi). Wycieczki konne 
oferowane są tylko w 7 gospodarstwach. Natomiast jedno z gospodarstw proponuje wy-
cieczki ornitologiczne i edukacyjne po Podlasiu. Właściciele gospodarstw agroturystycz-
nych zachęcają turystów do przyjazdu, oferując im możliwość udziału w podstawowych 
pracach gospodarskich, w tym głównie polowych, robieniu przetworów i rąbaniu drewna. 
Ponadto w niektórych ofertach występuje możliwość karmienia zwierząt, koszenia kosą, 
zbierania ziół, pieczenia chleba lub robienia masła. Znaczna część gospodyń przekazuje 

18 Informacje uzyskano na podstawie prowadzonych badań na potrzeby pracy magisterskiej D. Jurczuk w Pań-
stwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w 2012 r.
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wczasowiczkom tajniki haftowania (5 gospodarstw), natomiast mała grupa badanych 
(2 gospodarstwa) oferuje możliwość wybierania miodu z pasieki19.

Z przedstawionych walorów przyrodniczych korzystać mogą miłośnicy jazdy konnej, 
wykorzystując wierzchowce utrzymywane przez właścicieli gospodarstw agroturystycz-
nych (tab. 2).

Tabela 2. Gospodarstwa agroturystyczne w powiecie łosickim umożliwiające turystom jazdę konną

Lp. Nazwisko gospodarza Miejscowość Proponowane formy turystyki 
konnej

1 „U Waldka” Lucyna i Waldemar 
Bielakowie Ostromęczyn Możliwość jazdy konnej

2 Józefa Bobińska Klepaczew Możliwość jazdy konnej,  
przejażdżki bryczkami

3 Cecylia i Ryszard Czyżykowie Klepaczew Możliwość jazdy konnej,  
przejażdżki bryczkami

4 Dariusz Dic Zabuże Możliwość jazdy konnej,  
przejażdżki bryczkami

5 Lucyna Demianiuk Mierzwice Możliwość jazdy konnej,  
przejażdżki bryczkami

6 Elżbieta i Wiesław  
Jakoniukowie Zabuże Możliwość jazdy konnej

7 Roman Kałużny Hołowczyce-Kolonia Możliwość jazdy konnej

8 Janusz Tyszko Klepaczew Możliwość jazdy konnej,  
przejażdżki bryczkami

Źródło: ankieta dotycząca potencjału turystycznego powiatu/miasta na prawach powiatu w ramach 
projektu pt. Strategia rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2007–2013, Polska 
Agencja Rozwoju Turystyki SA, Warszawa 2007, s. 18–19.

O sukcesie gospodarstwa agroturystycznego w dużej mierze decyduje jego położenie. 
Na podstawie badań ankietowych 83,3% respondentów stwierdziło, że ich gospodarstwo 
położone jest na obszarze atrakcyjnym dla turystów ze względu na to, iż północna część 
gminy Sarnaki leży w dolinie Bugu, co powoduje, że głównym walorem turystycznym tego 
regionu jest środowisko przyrodnicze, warunki zaś i możliwości rozwoju agroturystyki na 
terenie gminy Sarnaki właściciele agroturystyki uważają za bardzo dobre. Ponadto rolni-
cy rozszerzali ofertę agroturystyczną o możliwość wygodnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu. W tym celu zakładali ogród z wydzieloną częścią rekreacyjną umożliwiającą 
wypoczynek, grillowanie i biesiadowanie (50%). W ponad 75% gospodarstw gospodarze 
dokonali adaptacji budynków gospodarskich na kwatery, zwiększając przy tym ofertę 
o nowe miejsca noclegowe.

Standardy oferowanej turystom bazy noclegowej są zróżnicowane. Większość gospo-
darzy udostępnia pokoje w oddzielnym budynku mieszkalnym. Są to jednostki mieszkalne 

19 J. Sosnowski, G.A.Ciepiela, K. Jankowski, Potencjał turystyczny powiatu łosickiego, [w:] Turystyka w rozwoju 
obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak, Wyd. SGGW, Wrocław 2007, s. 159.
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z własną łazienką. Tego typu pokoje obejmują łącznie około 59% ogółu bazy noclegowej 
w badanych gospodarstwach, 25% zaś stanowią pokoje w wydzielonej części budynku 
mieszkalnego zamieszkanego przez rodzinę rolnika. Pozostałe 16% miejsc noclegowych 
znajduje się w oddzielnych mieszkaniach, na kempingach oraz polach namiotowych.

Istotnym elementem usług obiektów agroturystycznych jest oferta gastronomiczna. 
Z przeprowadzonych ankiet kwestionariuszowych wynika, że prawie 92% badanych go-
spodarstw oferuje swoim gościom wyżywienie, tylko w nielicznych (8%) gospodarstwach 
turyści przygotowywali posiłki we własnym zakresie20. Usługi agroturystyczne na terenie 
gminy Sarnaki w większości świadczone są w okresie letnim, ponieważ odbiorcy tej formy 
wypoczynku szukają bliskiego kontaktu z przyrodą. Jednak ze względu na fakt, iż usługi te 
stają się często głównym źródłem dochodu rolników, oferowane są przez cały rok. Rolnicy 
starają się zapewnić atrakcje, które skłaniają do wypoczynku także poza sezonem. W tym 
celu oferują np. wypoczynek w czasie świąt Bożego Narodzenia czy też Wielkanocy, 
Nowego Roku lub także miały w swojej ofercie zorganizowany wypoczynek weekendowy.

Kreowanie produktu agroturystycznego wiąże się również z tworzeniem atrakcji mają-
cych na celu zagospodarowanie czasu wolnego turystów. Z badań wynika, że wycieczki 
rowerowe i piesze to najczęstsza atrakcja turystyczna tego regionu. Na uwagę zasługuje 
również fakt, że w 41,6% badanych gospodarstw można było wziąć udział w spływach 
kajakowych po Bugu, co obok wytężonego wysiłku fizycznego umożliwiało podziwianie 
z bliska nadbużańskiej flory i fauny. Turyści przebywający w gospodarstwach agrotury-
stycznych mieli również możliwość poznania wiejskiej kultury i zwyczajów, zwłaszcza przez 
uczestnictwo w niektórych typowych, ale zarazem ciekawych i bezpiecznych pracach 
gospodarskich. Zapewniały one udział agroturystom w takich zajęciach, jak: koszenie 
kosą, robienie przetworów domowych, pieczenie chleba i karmienie zwierząt (58,3%)21.

Podsumowanie i wnioski

Celem pracy było przedstawienie powiatu łosickiego od strony możliwości wykorzy-
stania go dla potrzeb rozwoju turystyki wiejskiej.

Powiat łosicki ze względu na swoje walory przyrodnicze, szczególnie w strefie nad-
bużańskiej, predysponuje do uprawiania różnych form turystyki, także wiejskiej, chociaż 
obecnie stan odpowiednio rozbudowanej infrastruktury turystycznej wymaga jeszcze 
dużo pracy.

Magnesem dla turystów jest Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu, gospodarstwa 
agroturystyczne zaś znajdujące się na tym terenie zachęcają do odpoczynku w ciszy 
i bliskości z naturą.

Terenem o najlepszym zagospodarowaniu turystycznym przystosowanym do różno-
rodnych potrzeb turystycznych jest gmina Sarnaki.

20 Informacje uzyskano na podstawie prowadzonych badań na potrzeby pracy magisterskiej D. Jurczuk w Pań-
stwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w 2012 r.
21 Ibidem.
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Mieszkańcy wsi nadbużańskich kultywują stare tradycje i kulturę ludową bardzo ce-
nioną wśród przyjezdnych turystów. Rozwój tej formy działalności przy wsparciu władz 
samorządowych stwarza szanse dla promocji regionu i rozwoju turystyki wiejskiej.

Rozbudowanie informacji turystycznej w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu 
oraz utworzenie nowych oznakowanych szlaków turystycznych mogą przyczynić się do 
większego zainteresowania turystów z innych regionów kraju tym terenem.

Rozwijanie turystyki w powiecie łosickim, ze szczególnym naciskiem na turystykę wiej-
ską, z racji atrakcyjności tego nadbużańskiego terenu przyczyni się do promocji regionu, 
a dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych może stać się źródłem dodatkowych 
dochodów, konsolidacji społeczności lokalnej i wzrostu poziomu usług, co w przyszłości 
może przyczynić się do przyciągnięcia potencjalnych inwestorów.
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Streszczenie

Turystyka wiejska to forma turystyki w obszarach poza aglomeracjami miejskimi, dająca turystom 
możliwość odpoczynku w ciszy, spokoju i odmienności. Związana jest z agroturystyką, która 
pozwala na poznanie życia rodziny wiejskiej, daje możliwość obejrzenia i uczestnictwa w cieka-
wych zajęciach charakterystycznych dla terenów wiejskich. Turystyka wiejska łączy się również 
z turystyką kulturową, umożliwiającą poznanie dziedzictwa kulturowego występującego na wsi, 
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przykładami mogą być sztuka ludowa, mała architektura sakralna. Powiat łosicki ze względu na 
swoje walory przyrodnicze i kulturowe ma szanse na rozwój turystyki wiejskiej w oparciu o bogatą 
bazę agroturystyczną i wypoczynkową.

Słowa kluczowe: turystyka wiejska, atrakcje turystyczne, agroturystyka, rzeka Bug

Abstract

Rural tourism is a form of tourism in areas outside urban centers, giving visitors the opportunity 
to rest in peace, tranquility and diversity. Is associated with rural tourism, which allows to know 
the life of a rural family, it gives the opportunity to see and participate in interesting activities 
characteristic of rural areas. Rural tourism is also linked to cultural tourism, giving the opportunity 
to explore the cultural heritage, present in the countryside, for example, folk art, a small church 
architecture. Łosice County because of their natural and cultural values has a chance for the 
development of rural tourism based on the rich database of agritourism and recreation.

Keywords: tourism, rural tourism, tourist attractions, recreation river Bug
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ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA WINNIC LUBUSKIEGO SZLAKU 
WINA I MIODU 

THE TOURIST ATTRACTIVENESS OF VINEYARD IN LUBUSZ TRAIL  
OF THE WINE AND HONEY 

Wprowadzenie

Uprawa winorośli i produkcja wina posiadają bardzo długą tradycję sięgającą okresu 
7 000 lat p.n.e., gdzie prawdopodobnie na zboczach Kaukazu, czyli w dzisiejszej Gruzji, 
po raz pierwszy założono pierwszą winnicę1. Obecnie jest to potężny światowy przemysł, 
który jak podawał w 2015 r. magazyn Forbes2, dzieli się na tzw. stary i nowy świat3, pro-
dukujący razem ponad 275 mln litrów wina rocznie, a jego największymi producentami 
są Włochy, Francja i Hiszpania.

W ostatnich latach na polskim rynku turystycznym można zauważyć rozwój oferty eno-
turystycznej, przyjmującej coraz częściej postać kompleksowych produktów turystycznych, 
obejmujących nie tylko odwiedzanie winnic, smakowanie wina oraz zakupy pamiątek, 
lecz także komfortowy nocleg z wyżywieniem o charakterze regionalnym i ekologicznym. 
Ponadto często takie oferty stanowiące samowystarczalny pobyt w gospodarstwie są 
urozmaicone możliwością uprawiania różnych form turystyki aktywnej (wycieczki piesze, 
rowerowe, kajakowe) oraz ciekawego spędzania czasu w okolicy np. grzybobranie i/lub 
zbieranie owoców runa leśnego. Dzięki temu gospodarze będący najczęściej zawodowo 
związani z wytwarzaniem wina mogą niemalże za każdym razem indywidualnie podejść do 
potrzeb każdego odwiedzającego gospodarstwo gościa, niezależnie czy jest on wyłącznie 
odwiedzającym, czy również nocującym w nim turystą.

Polskę na arenie międzynarodowej rzadko kojarzy się z produkcją wina, co jest spo-
wodowane nie tylko uwarunkowaniami historycznymi i klimatycznymi, lecz także dużą 

1 G. Petryszak, Gruzja w pigułce. Przewodnik, Oficyna Wyd. Rewasz, Pruszków 2013, s. 12.
2 http://life.forbes.pl/biznes-przy-winie,artykuly,178218,1,1.html# [7.09.2016].
3 Stary świat – państwa, które posiadają najdłuższą tradycję wytwarzania wina, należą do nich m.in. Włochy, 
Hiszpania, Francja, Grecja; nowy świat – państwa, w których uprawa winorośli rozpoczęła się w okresie, kiedy 
europejscy kolonialiści zaczęli zakładać winnice na terenach dzisiejszych Australii, Nowej Zelandii, RPA, Chile, 
Argentyny czy Kalifornii; źródło: http://www.owinie.info/stary-czy-nowy-swiat-oto-jest-pytanie [3.09.2016].
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konkurencją na arenie europejskiej oraz coraz większym zainteresowaniem konsumentów 
winami tzw. nowego świata. To wszystko sprawia, że warunki rozwoju oferty enotury-
stycznej w Polsce nie są najlepsze, lecz pomimo tego winogrodnictwo z roku na rok jest 
coraz prężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki, która coraz lepiej wykorzystuje swój 
potencjał turystyczny. Rozwój oferty enoturystycznej zauważalny jest w naszym kraju 
głównie w regionie lubuskim i dolnośląskim oraz małopolskim, podkarpackim i Małopol-
skiego Przełomu Wisły. To właśnie na tych obszarach, jak podaje portal Vinisfera.pl4, jest 
obecnie zlokalizowanych najwięcej winnic.

Celem pracy jest ocena atrakcyjności turystycznej winnic znajdujących się na Lubuskim 
Szlaku Wina i Miodu metodą bonitacji punktowej. Oceniono łącznie 20 wybranych winnic, 
które przypisano do trzech kategorii: o wysokim, średnim i niskim stopniu atrakcyjności 
turystycznej. Wybór winnic do oceny został dokonany w oparciu o ich charakterystykę 
oferty zamieszczonej w dwóch wiarygodnych opracowaniach: Kraina wina i miodu5 oraz 
mapy turystycznej Lubuski Szlak Wina i Miodu6.

Enoturystyka – idea i charakterystyka zjawiska

Współcześnie podróże kulinarne odbywa coraz więcej osób, intensywniej odkrywając 
i poznając kulturę i tradycję odwiedzanego miejsca. W ramach turystyki kulinarnej, jak 
podają M. Woźniczko i inni, enoturystyka jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią 
światowego przemysłu turystycznego7. Początki współcześnie pojmowanej enoturystyki 
(ang. wine tourism) sięgają końca XX w. Dotyczyły podróży do regionów związanych 
z uprawą winorośli oraz miejsc produkcji wina, a także uczestnictwa w imprezach i fe-
stynach związanych z tym trunkiem8. W polskiej literaturze turystyka winiarska obejmuje 
wszystkie wyjazdy o charakterze turystycznym, których celem jest poznanie regionów 
winiarskich, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych związanych z winem, jak również 
chęć przebywania w specyficznym krajobrazie kulturowym charakterystycznym dla terenów 
uprawy winorośli z powodów turystyczno-rekreacyjnych9. Podobnie twierdzi W. Bosak10, 
który skupił się głównie na charakterystyce oferty enoturystycznej w gospodarstwie wi-
niarskim. Enoturystyka zaliczana jest najczęściej do turystyki kulturowej11, rzadziej do 
turystyki alternatywnej12.

4 http://www.vinisfera.pl/wina,0,241,0,0,LPW,polskiewinnice.html [29.01.2017].
5 D. Borówka-Sitnik et al., Kraina wina i miodu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 
2014.
6 Lubuski Szlak Wina i Miodu, oprac. kartograficzne Sygnatura, Fundacja na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa, 
Zielona Góra 2014.
7 M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa 2015, s. 28.
8 Wine Tourism Around the World. Development, Management and Markets, red. C.M. Hall et al., Butterworth 
Heinemann, Oxford–Amsterdam 2000, s. 348.
9 A. Kowalczyk, Turystyka winiarska, [w:] Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2010, s. 209.
10 W. Bosak, Wino i turystyka, http://www.winiarze.zgora.pl [12.05.2016].
11 Wine Tourism Around…, op. cit., s. 348.
12 J. Yuan et al., A Model of Wine Tourist Behavior. A Festival Approach, „International Journal of Tourism Re-
search” 2008, Vol. 10, Issue 3, s. 207–219.
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Przegląd literatury światowej wskazuje na rosnącą liczbę badań dotyczących turystyki 
winiarskiej. Najczęściej podejmowana jest analiza preferencji enoturystów dla potrzeb 
określenia ich profilu i motywacji. Ponadto analizowane są także atrakcje i szlaki winiar-
skie. Zagadnienie to zostało kompleksowo ujęte w opracowaniu autorstwa C.M. Halla 
i innych13, w którym przedstawiono m.in. perspektywy rozwoju enoturystyki w różnych 
częściach świata wraz z charakterystyką rozwoju popytu i podaży w enoturystyce oraz 
wyróżnieniem grup enoturystów. Są to następujące grupy:

 – wielbiciele wina (ang. wine lovers) – osoby, których głównym zainteresowaniem jest 
wino jako hobby, przyjeżdżające do winnic lub regionów winiarskich wyłącznie z powodu 
tej pasji. Charakteryzują się one dojrzałością, wyższym wykształceniem oraz wysokimi 
dochodami;

 – zainteresowani winem (ang. wine interested) – osoby wykazujące duże zainteresowanie 
winem, dla których nie jest ono wyłącznym celem wizyty. Dokonują zakupów w winni-
cy, mogą stać się stałymi konsumentami wina z powtarzającymi się wizytami w winnicy;

 – zaciekawieni winem (ang. courious tourist) – osoby słabo zainteresowane winem, dla 
który winnica jest kolejną atrakcją przy okazji odwiedzania regionu turystycznego. 
Grupa ta charakteryzuje się średnimi dochodami i średnim wykształceniem14.
W publikacjach M. Alebaki i O. Iakovidou oraz The W.A. Franke College of Business 

scharakteryzowano uczestników turystyki winiarskiej w Nowej Zelandii i Stanach Zjed-
noczonych, dzięki czemu udało się wyodrębnić profil potencjalnego enoturysty oraz jego 
motywacje. Enoturysta według autorów to przede wszystkim:

 – osoba w wieku od 35 do 50 lat,
 – posiadająca wyższe wykształcenie,
 – mająca dochody wyższe od przeciętnych,
 – przyjeżdżająca najczęściej z grupą przyjaciół lub znajomych,
 – wykazująca zainteresowanie szeroko pojętym winiarstwem15.

Natomiast pośród motywacji przeważają następujące:
 – chęć spróbowania wina,
 – okazja do wspólnego spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi,
 – zakup wina,
 – odpoczynek i relaks – „ucieczka za miasto”,
 – możliwość poszerzenia wiedzy o produkcji wina,
 – jazda szlakiem winiarskim – możliwość odczucia niepowtarzalnej atmosfery miejsc, 

w których powstaje wino16.

13 Wine Tourism Around…, op. cit., s. 348.
14 Ibidem, s. 349.
15 M. Alebaki, O. Iakovidou, Segmenting the Greek Wine Tourism Market using a Motivational Approach, http://
www.iamb.it/share/img_new_medit_articoli/320_31alebaki.pdf [13.03.2016]; The Arizona Wine Tourism Industry, 
Arizona Hospitality Research & Resource Center, Center for Business Outreach, The W.A. Franke College of 
Business, Northern Arizona University 2011, s. 12–26.
16 M. Alebaki, O. Iakovidou, op. cit.; The Arizona Wine…, op. cit., s. 12–26.
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Dzięki wyróżnionym cechom i motywacjom możliwa jest analiza oferty służąca dopa-
sowaniu jej do potrzeb potencjalnych klientów.

Ziemia Lubuska jako obszar uprawy winorośli

Ziemia Lubuska w czasach historycznych stanowiła wschodni kraniec państwa pru-
skiego, gdzie uprawiano winorośl i produkowano wino. Teren ten jest traktowany jest 
jako najdalej na północ wysunięty region winiarski w Europie, w którym na przemysłową 
skalę uprawia się winorośl17. Dla lubuskiego regionu winiarskiego można wyróżnić cztery 
uwarunkowania nadające produkowanym tu winom niepowtarzalny charakter:

 – peryferyjna lokalizacja,
 – specyficzny lokalny mikroklimat,
 – wyjątkowe warunki geologiczno-glebowe,
 – istnienie cennych lokalnych odmian szczepów.

Warunki klimatyczne Ziemi Lubuskiej są wyjątkowe i nie ustępują warunkom właściwym 
Nadrenii, regionu Mozeli czy Szampanii. Klimat jest umiarkowany przejściowy z przewa-
żającymi wpływami oceanicznymi. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne występują na 
stokach południowo-zachodnich, natomiast najmniej korzystne warunki panują w obniże-
niach dolinnych, gdzie zalegają masy zimnego powietrza18. Gleba jest decydującym czyn-
nikiem jakości lubuskiego wina. Region lubuski posiada lekkie piaszczyste gleby dobrze 
przystosowane do uprawy winorośli. Pagórkowaty krajobraz jest najbardziej zauważalny 
w okolicach Zielonej Góry, co sprzyja rozwojowi winorośli, gdyż dzięki głębokiemu sys-
temowi korzeniowemu może czerpać wilgoć z warstw gliny zalegającej pod piaskiem19.

Podstawowym wskaźnikiem określającym możliwość uprawy winorośli na danym 
obszarze jest suma aktywnych temperatur (SAT), będąca sumą wszystkich średnich do-
bowych temperatur powietrza (TD) wynoszących ponad 10°C odnotowanych w okresie 
od 1 kwietnia do 31 października20. Dla Ziemi Lubuskiej SAT wynosi 27 000°C, a okres 
wegetacyjny ze średnią temperaturą dobową powyżej 10°C trwa 161 dni, co jest wystarcza-
jące dla odmian średnich i wczesnych winorośli. Te odmiany dojrzewają w drugiej połowie 
września21. Inny często stosowany wskaźnik, zwany sumą temperatur efektywnych – GDD 
(ang. growing degree days), oblicza się na podstawie średnich miesięcznych temperatur 
powietrza (TM) w okresie od kwietnia do października.

Z obu wskaźników to właśnie SAT w sposób bardziej precyzyjny określa możliwości 
dojrzewania poszczególnych odmian winorośli w danej lokalizacji. Natomiast GDD to 
wskaźnik zdecydowanie częściej dziś stosowany przy różnego rodzaju porównaniach, 

17 M. Kuleba, Topografia winiarska Zielonej Góry, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Zielonogórskie 
Stowarzyszenie Winiarskie, Zielona Góra 2010, s. 15.
18 Program Rozwoju Lubuskiego Winiarstwa na lata 2012–2022, Zarząd Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 
2012, s. 5–7.
19 M. Kuleba, op. cit., s.17.
20 R. Myśliwiec, Uprawa winorośli, PWRiL, Warszawa 2003, s. 34–37.
21 R. Myśliwiec, Uprawa winorośli, Plantpress, Kraków 2009, s. 36–38.
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gdyż jest stosunkowo łatwy do wyliczenia na podstawie ogólnie dostępnych danych klima-
tycznych. Aby te wskaźniki porównać, należy do wartości GDD dodać liczbę dni trwania 
okresu wegetacyjnego w danym miejscu pomnożoną przez 10,5°C, co daje wartość SAT. 
Jako minimalne wymagania dla towarowej uprawy winorośli uznaje się 2 500°C SAT (co 
w przybliżeniu odpowiada wartości 800°C GDD przy 160 dniach wegetacji)22. Tabela 1 
przedstawia skumulowaną ilość ciepła w okresie wegetacyjnym (wyrażoną jako SAT 
i GDD) w wybranych lokalizacjach w Polsce i w Europie.

Tabela 1. Porównanie wskaźników SAT i GDD oraz okresu wegetacyjnego dla wybranych miast euro-
pejskich

Miasto Suma aktywnych 
temperatur (SAT)

Suma efektywnych 
temperatur (GDD) Okres wegetacji

Wrocław 2 774°C 905°C 178 dni

Zielona Góra 2 785°C 884°C 181 dni

Kraków 2 641°C 877°C 172 dni

Tarnów 2 738°C 932°C 168 dni

Fryburg (Badenia) 3 082°C 1 108°C 188 dni

Reims (Szampania) 2 885°C 869°C 192 dni

Dijon (Burgundia) 3 203°C 1 134°C 197 dni

Bordeaux 3 584°C 1 326°C 215 dni

Źródło: http://www.winologia.pl/poradnik_klimat.htm [5.10.2016].

Położenie nad poziomem morza również wpływa na smak i jakość wina. Dopuszczalna 
wysokość zakładania winnicy stanowi 300 m n.p.m. Powyżej niej średnia temperatura 
powietrza spada o 0,6°C, wzrasta wielkość opadów (suma roczna dla uprawy winorośli 
wynosi 500–600 mm) oraz liczba dni z zachmurzeniem, co powoduje spadek zawartości 
cukru w soku winogron oraz wzrost ich kwasowości, a w konsekwencji nie sprzyja doj-
rzewaniu owoców23. Warunki wodne również mają ogromny wpływ na wzrost winorośli, 
gdyż potrzebuje ona znacznych ilości wody, a jej podstawowym źródłem są opady atmos-
feryczne. Ilość wody, z której mogą korzystać rośliny, zależy od intensywności rocznych 
opadów w danym rejonie, pojemności wodnej gleby i intensywności parowania24. Ziemia 
Lubuska, a w szczególności okolice Zielonej Góry bogate są w gleby bielicowe i posiadają 
roczny opad rzędu 650 mm rocznie, co decyduje o najlepszej jakości wina lubuskiego.

22 http://www.winologia.pl/poradnik_klimat.htm [5.10.2016].
23 R. Myśliwiec, Uprawa winorośli, Plantpress, Kraków 2009, s. 25–27.
24 R. Myśliwiec, Uprawa winorośli, PWRiL, Warszawa 2003, s. 37–38.
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Tradycja uprawy winorośli na Ziemi Lubuskiej sięga 1150 r. Pierwsze winnice założyli fla-
mandzcy osadnicy, którzy przyjechali nad Odrę, przywożąc ze sobą sadzonki, i przekazali 
umiejętność zakładania i prowadzenia plantacji25. Pierwsza pisemna wzmianka o uprawie 
winorośli na Ziemi Lubuskiej sięga XIV w. Ówcześni władcy historycznego regionu Dolnego 
Śląska, jakim byli Piastowie śląscy, mieli duży wpływ na rozwój winogrodnictwa na tym 
obszarze, które w XV w. przeżywało swój największy rozkwit26.

W kolejnych wiekach uprawa winorośli i produkcja wina odbywały się ze zmiennym 
szczęściem. Ochłodzenie klimatu w XVII w. i wojny szwedzkie spowodowały liczne straty, 
ale już XVIII w. przyniósł korzystniejszą temperaturę i obfitsze plony. Wzrost liczby win-
nic zauważalny był w szczególności w XIX w., w 1825 r. rozpoczęto produkcję wina na 
skalę przemysłową, którą zajęli się Friedrich August Grempler, Samuel Häusler i Fredrich 
Förster – założyli oni niemiecką wytwórnię gronowego wina musującego27. W następ-
nych latach kolejni przedsiębiorcy rozwijali działalność winiarską, jednakże na początku 
XX stulecia zauważalny był wyraźny upadek zielonogórskich winnic, który był związany 
z rozwojem przemysłu oraz z konkurencją producentów innych alkoholi28.

Swoisty renesans zielonogórskich winnic rozpoczął się na przełomie XX i XXI w. 
Pierwsza powstała Winnica Kinga w Nowej Soli, która istnieje od 1985 r. Większość go-
spodarstw założono latach 2003–2006 i były to: Cantina w Mozowie, Cosel w Świdnicy, 
Hiki w Bytomiu Odrzańskim, Miłosz w Łazie, Senator w Niedoradzu oraz winnica Pałac 
Mierzęcin w Mierzęcinie i w Paradyżu. Intensywny rozwój inicjatyw winiarskich w tych 
latach spowodował utworzenie w 2007 r. Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu z inicjatywy 
Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego. Kolejne winnice powstały już po tym 
wydarzeniu, dołączając do szlaku. Były to winnice Marcus w Sterkowie, winnica przy 
Pałacu Wiechlice w Szprotawie oraz Saint Vincent w Borowie Wielkim. Obecnie Lubuski 
Szlak Wina i Miodu skupia 33 winnice.

Dzisiaj właściciele winnic starają się nawiązać do dawnej tradycji. Obecnie istnieje kilka 
instytucji wspierających rozwój winiarstwa i enoturystyki. W Zielonej Górze i okolicach prężnie 
działa Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie, którego zadaniem jest promowanie winnic, 
popularyzacja wieloletniej tradycji uprawy winiarstwa, wdrażanie najnowszych technologii 
oraz tworzenie regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi winiarstwa29. Ponadto z inicjatywy 
stowarzyszenia utworzono Lubuski Szlak Wina i Miodu, natomiast reprezentowaniem inte-
resów rozwijających się winnic lubuskich i działalnością na rzecz wzmocnienia i konsolidacji 
tego środowiska zajmuje się Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Winnice Lubuskie30. 
Obecna działalność sprzyja rozwojowi nowych winnic oferujących szeroki zakres usług.

25 M. Kuleba, op. cit., s. 19.
26 A. Toczewski, Zielonogórskie winobrania, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 
MZL, Zielona Góra 2005, s. 42.
27 http://www.winobranie.pl/artykul y.php/12/222, prekursorzy,przemyslu,winiarskiego,w,zielonej,gorze [7.02.2016].
28 Zielonogórskie winiarstwo dawniej i dziś, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Polsko-Niemieckie Centrum 
Promocji i Informacji Turystycznej, Zielona Góra 2010, s. 12.
29 http://www.winiarze.zgora.pl/homepage [14.09.2016].
30 Ibidem.
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W lubuskich winnicach uprawia się wiele różnorodnych odmian winorośli, wśród których 
najbardziej rozpowszechnionymi są: riesling, regent, st. laurent, aurora, pinot noir, pinot 
banc, pinot gris, saphira, traminer, bianca, silvaner, müller-thurgau. Z punktu widzenia 
wielkości winnicy oraz różnorodności uprawianych odmian wina region lubuski plasuje się 
w średniej kategorii regionów winiarskich w Polsce, co można porównać do podobnego 
typu regionów Francji, Włoch czy Hiszpanii. Lubuskie winnice były analizowane przez 
J. Smogóra31, P. Charzyńskiego i innych32 oraz A. Grada33. Lubuskim winnicom poświę-
cono również dwie konferencje, z których pierwsza miała charakter winiarski34, a druga 
turystyczny35.

Metoda oceny atrakcyjności turystycznej winnic 

Z uwagi na pojawiającą się w ostatnich latach coraz większą liczbę turystów zainte-
resowanych winem można spróbować wyodrębnić grupy odbiorców przy uwzględnieniu 
dwóch kryteriów, jakimi są cel i czasu pobytu. W przypadku celu są to trzy grupy:

 – głównie enoturystyczny,
 – wypoczynkowo-enoturystyczny,
 – wypoczynkowo-poznawczo-enoturystyczny.

W przypadku długości pobytu można wyróżnić:
 – jednodniowych odwiedzających,
 – pobytowych krótkoterminowych (np. weekendowych),
 – pobytowych długoterminowych.

Ponadto by w lepszy sposób dostosować ofertę dla określonej grupy gości, ważne 
jest dokonanie oceny atrakcyjności turystycznej, w przypadku której autorzy posłużyli 
się składowymi tego pojęcia wyróżnionego przez T. Lijewskiego i innych obejmującego 
walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność komunikacyjną36 
przy uwzględnieniu aspektów oferty enoturystycznej i zagospodarowania turystycznego 
winnic. Atrakcyjność turystyczną można utożsamiać z siłą, z jaką dane miejsce, obiekt 
lub zjawisko przyciąga turystów. Stopień atrakcyjności turystycznej zależy od wielu zróż-
nicowanych i często niewymiernych czynników i kryteriów.

W zaproponowanej metodzie utworzono 7 kryteriów bonitowanych w skali od 1 do 
3 pkt. Dodatkowo uwzględniono dwie sytuacje, za które obiekt uzyskuje 2 dodatkowe 
punkty. Są to udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością (podjazdy dla osób na 

31 J. Smogór, Wpływ autostrady Warszawa–Berlin na rozwój enoturystyki w województwie lubuskim, „Studia 
Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu” 2012, nr 7, 
s. 121–130.
32 P. Charzyński, A. Nowak, Z. Podgórski, Turystyka winiarska na Ziemi Lubuskiej – historycznie uwarunkowana 
konieczność czy nowatorskie rozwiązanie?, „Journal of Health Sciences” 2013, nr 3 (15), s. 198–216.
33 A. Grad, Uwarunkowania rozwoju klastra winiarskiego w województwie lubuskim, praca dyplomowa, Wydział 
Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2009.
34 http://wino.org.pl/old-swimp/content/view/254/1 [14.09.2016].
35 http://szlakwinaimiodu.pl/pl/konferencja-podsumowanie-projektu-lubuski-szlak-wina-i-miodu [14.09.2016].
36 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002, s. 16. 
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wózkach, szerokie drzwi, schodołazy, specjalnie przystosowane pokoje) oraz znajo-
mość języków obcych. Kryteria oceny dotyczą różnych aspektów w zakresie zarówno 
posiadanych walorów o charakterze materialnym, jak i niematerialnym, stopnia rozwoju 
oferty noclegowo-gastronomicznej w winnicy oraz możliwości dojazdu własnym środ-
kiem transportu bądź środkami komunikacji publicznej (tab. 2). Każda z winnic była 
oceniana w oparciu o posiadaną ofertę zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej 
oraz opracowanie Kraina Wina i Miodu37. Każda oceniana winnica mogła uzyskać od 
6 do 23 pkt.

Pierwsze kryterium dotyczyło wielkości winnicy. Założono, że im większa winnica, tym 
więcej można pokazać turystom. Z tego względu zestawiono powierzchnię analizowanych 
gospodarstw (0,05 ha do 6,75 ha) i utworzono trzy równe przedziały. Najniższą punktację 
otrzymały winnice o powierzchni poniżej 2,25 ha, a najwyższą punktację winnice o po-
wierzchni ponad 4,5 ha.

Drugim kryterium była liczba uprawianych odmian. Przyjęto, że im więcej odmian jest 
hodowanych, tym dana winnica posiada bogatszą ofertę enoturystyczną. Ze względu 
na istotne różnice między niektórymi winnicami w liczbie uprawianych odmian najniższą 
punktację uzyskały gospodarstwa posiadające do 10 odmian, średnią wartość uzyskały 
winnice, w których uprawia się od 10 do 20 odmian winorośli, a wysoką uprawiające 
ponad 20 odmian.

Trzecie kryterium dotyczyło rozwoju oferty enoturystycznej. Właściciele każdej z winnic, 
chcąc zachęcić do odwiedzin, oferują możliwie najszerszy zakres usług. Dlatego najniż-
sza ocena (1 pkt) została przydzielona gospodarstwom, których oferta enoturystyczna 
jest uboga i ogranicza się wyłącznie do zwiedzania z degustacją. Średnią ocenę (2 pkt) 
przyznawano za bardziej rozwiniętą ofertę obejmującą zwiedzanie z degustacją wraz 
z dodatkowymi atrakcjami w postaci sklepu winiarskiego ze sprzedażą win, sadzonek 
i innych pamiątek, zabiegów spa z wykorzystaniem wyrobów winiarskich oraz organizo-
wania imprez integracyjnych. Najwyżej oceniane (3 pkt) były winnice oferujące oprócz 
ww. usług warsztaty enoturystyczne.

Czwarte kryterium dotyczyło bazy pobytowo-żywieniowej. W tym przypadku najwyżej 
oceniano (3 pkt) obiekty oferujące nocleg z wyżywieniem na miejscu. Niższą ocenę (2 pkt) 
uzyskały winnice oferujące wyłącznie wyżywienie bez możliwości noclegu, natomiast 
najniższą ocenę (1 pkt) przyznawano gospodarstwom nieposiadającym oferty noclego-
wo-gastronomicznej.

Kolejne kryterium uwzględniało możliwość bezpiecznego postoju, stanowiącą istot-
ny element zagospodarowania, ponieważ większość winnic znajduje się na obszarach 
wiejskich, do których dojazd wymaga posiadania samochodu bądź autokaru. Najniższą 
punktację (1 pkt) przyznano winnicom niemającym parkingu, gdzie miejsca postojowe 
znajdują się wyłącznie przy drodze. Wyżej oceniano (2 pkt) winnice posiadające mały 

37 D. Borówka-Sitnik et al., Kraina wina i miodu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 
2014.
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parking przeznaczony dla samochodów osobowych, natomiast najwyżej (3 pkt) oceniano 
te gospodarstwa, które posiadają przygotowany parking dla autokarów.

Ostatnie dwa kryteria dotyczyły dostępności komunikacyjnej w zakresie dojazdu włas-
nym środkiem transportu i komunikacją publiczną. Za dojazd do winnicy drogą lokalną 
przyznawano 1 pkt, drogą powiatową 2 pkt, a drogą krajową 3 pkt. W przypadku dojazdu 
środkami komunikacji publicznej również wyróżniono 3 sytuacje. Najwięcej punktów (3 pkt) 
przyznawano winnicom, do których można dojechać zarówno pociągiem, jak i autobusem, 
a przystanki znajdują się w odległości mniejszej niż 1 km. 2 pkt przyznawano gospodar-
stwom zlokalizowanym w tej samej odległości od przystanków, ale z dojazdem możliwym 
wyłącznie jednym środkiem lokomocji (autobusem lub koleją). Najniższa punktacja była 
związana z możliwością dojazdu jednym środkiem transportu i koniecznością dojścia 
od przystanku z odległości większej niż 1 km. Zestawienie kryteriów oceny i punktacji 
przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Zestawienie kryteriów oceny i punktacji

Kryterium oceny Punkty
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y 
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e

1.Wielkość winnicy

0,05–2,25 ha 1

2,25–4,5 ha 2

4,5–6,75 ha 3

2. Ilość uprawianych odmian

< 10 1

10–20 2

> 20 3
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e

3. Oferta enoturystyczna

zwiedzanie z degustacją 1

zwiedzanie z degustacją i dodatkową atrakcją (np. SPA, 
sprzedaż sadzonek, imprezy integracyjne) 2

zwiedzanie z degustacją i dodatkową atrakcją oraz 
warsztaty enoturystyczne 3

znajomość języków obcych +1
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Kryterium oceny Punkty
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4. Baza pobytowo-żywieniowa

nocleg w okolicy (poza winnicą) 1

nocleg w winnicy bez wyżywienia 2

nocleg z wyżywieniem w winnicy 3

5. Parking przy winnicy

miejsca postojowe przy drodze 1

parking dla samochodów 2

parking dla samochodów i autokarów 3

Udogodnienia dla niepełnosprawnych (np. podjazdy itp.) +1

D
os
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m
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6. Dojazd własnym środkiem transportu

drogą lokalną 1

drogą wojewódzką 2

drogą krajową 3

7. Dojazd komunikacją publiczną

przystanek autobusowy lub stacja kolejowa w odległości 
> 1 km od winnicy 1

przystanek autobusowy lub stacja kolejowa w odległości 
< 1 km od winnicy 2

przystanek autobusowy i stacja kolejowa w odległości > 
1 km od winnicy 3

Źródło: opracowanie własne.

Atrakcyjność turystyczna winnic Lubuskiego Szlaku Wina 
i Miodu 

Przy uwzględnieniu kryteriów podanych w tabeli 2 każda winnica uzyskała określo-
ną liczbę punktów, dzięki czemu przyporządkowano ją do jednej z 3 klas atrakcyjności 
turystycznej:

 – wysokiej: 18–23 pkt,
 – średniej: 13–17 pkt,
 – niskiej: 7–12 pkt. 
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Zestawienie punktacji przedstawia tabela 3, a lokalizację na mapie województwa 
lubuskiego rycina 1.

Tabela 3. Ocena atrakcyjności turystycznej winnic Lubuskiego Szlaki Wina i Miodu

Źródło: opracowanie własne.
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Stara Winna 
Góra 3 2 2 +1 3 2 1 1 1 16

Cantina 2 2 2 +1 2 3 1 2 15
Cosel 1 2 2 +1 2 1 1 3 13
Equus 1 2 3 +1 2 3 1 2 3 18
Hiki 2 2 1 - 2 2 1 1 11
Ingrid 1 2 3 +1 2 1 2 2 14

Jędrzychów 1 1 2 - 1 2 2 2 11

Julia 1 2 3 +1 1 1 1 2 12
Krucza 3 2 1 +1 1 1 1 2 12
Kinga 2 3 3 +1 2 3 1 2 3 20

Na Leśnej 
Polanie 2 3 3 +1 2 2 1 1 15

Marcus 2 1 1 +1 1 1 1 2 10
Miłosz 2 2 3 +1 2 2 2 2 16
Mozów 2 2 3 +1 2 2 1 1 14
Wiechlice 2 1 3 +1 3 2 1 1 14

Saint  
Vincent 3 2 2 +1 1 2 2 1 14

Senator 1 3 1 +1 1 2 1 2 12

Pałac  
Mierzęcin 3 3 3 +1 3 2 1 2 3 21

Paradyż 1 2 1 +1 2 2 3 2 14

Winiarka.pl 1 2 2 +1 2 1 1 2 12
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Rycina 1. Rozmieszczenie i ocena winnic Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu
Źródło: opracowanie własne.

Winnice o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej

Pierwszą grupę tworzą winnice w Pałacu Mierzęcin w Dobiegniewie, Kinga w Sta-
rej Wsi i Equus w Dobiegniewie. Winnice te są zróżnicowane pod względem wielko-
ści oraz ilości uprawianych odmian winorośli. Winnica Kinga posiada 1,5 ha, Winnica 
Equus 0,25 ha i winnica Pałac Mierzęcin 6,75 ha. Bez względu na takie zróżnicowanie 
w wielkości analizowane obiekty charakteryzują się najbogatszą ofertą enoturystyczną, 
obejmującą zwiedzanie połączone z degustacją, bogatą ofertą warsztatów i szkoleń 
enoturystycznych dotyczących m.in. łączenia wina z jedzeniem, uprawy i produkcji win 
białych, różowych i czerwonych czy wiedzy o winie w ramach inicjatywy Akademia Pol-
skiego Wina38. Gospodarstwa te sprzedają swój asortyment win i sadzonek, dysponują 

38 http://www.polskiewina.com.pl [12.09.2016].
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parkingiem dla samochodów, co umożliwia jednorazowe przyjęcie większej liczby gości 
indywidualnych podróżujących własnym środkiem transportu. Przy niektórych winnicach 
znajdują się miejsca postojowe dla autokarów umożliwiające wizytę grup turystycznych. 
Nie mniej ważnym kryterium jest stan dróg dający sposobność bezpośredniego dojazdu 
do danego obiektu. Skoro większość winnic to obiekty agroturystyczne, to znajdują się 
one na obszarach wiejskich i prowadzą do nich najczęściej drogi wojewódzkie. Ponadto 
w ich pobliżu zlokalizowane są stacja kolejowa lub przystanek autobusowy umożliwiające 
przyjazd turystom nieposiadającym własnych środków transportu. Co więcej, właściciele 
winnic mogą się wykazać znajomością języków obcych, takich jak angielski, niemiecki 
czy rosyjski, dzięki czemu mogą przyjąć enoturystów z zagranicy. Ponadto obiekty te są 
przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością.

Każda z winnic przyciąga gości, oferując dodatkowo coś, co ją wyróżnia. Winnica 
Pałac Mierzęcin posiada w ofercie „Grape Spa” wykorzystujące wszechstronne właści-
wości zdrowotne i kosmetyczne winorośli. W swojej ofercie pałac posiada kosmetyki 
opracowane przy współpracy z niemieckim producentem. Poza zabiegami można tak-
że zrelaksować się w łaźni winnej oraz w gabinetach masażu i kąpieli. Nie można nie 
wspomnieć o znakomitej kuchni, oferującej dania typu slow food, która została wyróż-
niona w najnowszej edycji przewodnika Gault & Millau39. Dodatkowo istnieje możliwość 
zorganizowania tzw. wine dinner obejmującego nie tylko smakowanie potraw i wina, 
lecz także możliwość wysłuchania opowieści na temat uprawy wina, które prowadzi 
dyplomowany enolog i sommelier.

Winnica Kinga wyróżnia się na tle pozostałych szeroką ofertą kursów winogrodniczych 
i sommelierskich, oferując także specjalne pakiety degustacyjne ze zwiedzaniem oraz 
przetwory winogronowe. Atrybutem Winnicy Equus jest enomasaż realizowany przez 
fizjoterapeutkę. Do masażu wykorzystuje się grona, olejki winogronowe i samo wino. 
Ponadto winnica ta jest największym z importerów sadzonek w Polsce.

Winnice o średnim stopniu atrakcyjności turystycznej

Druga grupa winnic (13–17 pkt) posiada węższą ofertę enoturystyczną, obejmuje 
skromniejszą propozycję warsztatów i szkoleń, na ogół nie oferując zabiegów, a asor-
tyment oferty kulinarnej jest uboższy. W grupie tej znalazło się 10 winnic: Stara Winna 
Góra w Górzykowie, Miłosz w Łazie, Cantina w Mozowie, Na Leśnej Polanie w Proczkach, 
Ingrid w Łazie, Mozów w Mozowie, Wiechlice w Szprotawie, Saint Vincent w Borowie 
Wielkim, Paradyż i Cosel w Świdnicy. Oferta tych obiektów obejmuje głównie degustacje 
wina ze zwiedzaniem, poczęstunki i biesiady z winem oraz doradztwo w uprawie winorośli. 
Ponadto winnice te zlokalizowane są najczęściej przy drogach lokalnych, co może utrudniać 
dojazd nie tylko własnym środkiem transportu, lecz także komunikacją publiczną. Stacje 
kolejowe i przystanki autobusowe zlokalizowane są przeciętnie w odległości około 2 km.

39 Gault & Millau. Polska, Żółty przewodnik 2016, Gault & Millau.
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Należy jednak podkreślić, że winnice te są warte odwiedzin, gdyż można w nich 
skosztować produkowanego wina, a poza tym każda z nich wyróżnia się czymś wy-
jątkowym. Winnica Stara Winna Góra słynie z uprawy szlachetnej odmiany winorośli 
o nazwie riesling, a dzięki lokalizacji w pagórkowatym krajobrazie istnieje możliwość 
organizacji plenerów malarskich. Winnica Cantina jest przyjazna dzieciom, gdyż posia-
da plac zabaw oraz boisko do gry w siatkówkę. W winnicy Cosel winogrodnictwo jest 
wieloletnią tradycją i wytwarza się tu wina zgodnie z dawną recepturą, bez domieszek 
drożdży czy siarczanów. Atutem winnicy Ingrid są warsztaty lawendowe i zielarskie. 
Winnica Na Leśnej Polanie serwuje gościom regionalne przysmaki m.in. tradycyjne zupy 
dyniowe i gulasze z dziczyzny. Dumą winnicy Miłosz jest odmiana zweigelt, która ma 
delikatny zapach papryki oraz smak dojrzałej czereśni. Do winnicy Mozów warto zajrzeć, 
by spróbować wykwintnej nalewki truskawkowej i delektować się nią w stylizowanej 
sali o ceglanych ścianach. Osobliwością winnicy w Pałacu Wiechlice jest oferta spa, 
pole golfowe i boisko do piłki plażowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy, 
właściciele winnicy Saint Vincent stosują dawne sposoby zbiorów m.in. zbiór ręczny. 
Winnica w Paradyżu przyciąga turystów dzięki zespołowi klasztornemu, uważanemu 
za najcenniejszy walor architektury regionu lubuskiego.

Winnice o niskim stopniu atrakcyjności turystycznej

Trzecią grupę (7–12 pkt) tworzą winnice ze słabo rozwiniętą ofertą enoturystyczną 
ograniczoną praktycznie do zwiedzania i degustacji. Gospodarstwa te nie oferują noclegu, 
brakuje także odrębnego parkingu – ograniczają się do miejsc postojowych przy drodze. 
Natomiast do każdej winnicy można dojechać środkami komunikacji publicznej. Grupę tę 
tworzy 7 winnic: winnica Julia w Starym Kisielinie, Winnica Krucza w Buchałowie, winnica 
Senator w Niedoradzu, Winiarka.pl. w Kiełpinie, Hiki w Bytomiu Odrzańskim, Jędrzychów 
w Zielonej Górze, Marcus w Sterkowie. Gospodarstwa te posiadają także swoje atuty. 
Winnica Jędrzychów oferuje lokalne wino Aurora z przyjemnym półsłodkim smakiem, które 
zdobywało nagrody na regionalnych konkursach. Z kolei w winnicy Julia znajduje się Park 
Miniatur Historycznych Obiektów Winiarskich, gdzie znajdziemy repliki niegdyś istniejących 
w Zielonej Górze obiektów związanych z winogrodnictwem. Winnica Marcus charaktery-
zuje się uprawą odmian eksperymentalnych, których nie można spotkać nigdzie indziej 
i są to m.in. syrah, merlot, cabernet, sauvignion i tannat. W Winnicy Krucza znajdziemy 
historyczne odmiany winorośli pozyskane z rdzennych gatunków rosnących w regionie 
zielonogórskim. Winiarka.pl szczyci się lubuskim winem musującym, poza tym wytwarza 
się tu również soki winogronowe, słodkie marmolady oraz ocet winny. Winnica Senator 
na swojej działce uprawia zapomnianą grecką odmianę winorośli, z której kiedyś wyra-
biano małmazję, czyli słodkie wino o ciemnej barwie – cenione dawniej w Polsce wyżej 
niż wina francuskie czy reńskie. Pomimo zakwalifikowania tych winnic do grupy o niskim 
stopniu atrakcyjności należy podkreślić, że z roku na rok oferta enoturystyczna rozwija 
się i obiekty w dużej mierze decydują o atrakcyjności Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu.
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Wnioski

Powyżej przedstawiona procedura oceny daje satysfakcjonujące wyniki uwzględnia-
jące zróżnicowany stopień rozwoju oferty enoturystycznej. Najwyżej ocenione winnice 
charakteryzują się nie tylko najbogatszą ofertą i najlepszym przystosowaniem do obsługi 
enoturystów, lecz także posiadają duży potencjał turystyczny i wizerunkowy w kontekście 
całego szlaku. Oferta tych winnic nie ogranicza się do zwiedzania z degustacją i obejmuje 
inne składowe, jakimi są szkolenia, kursy, pokazy, warsztaty, wycieczki po okolicy czy re-
gionalne przysmaki. Trzy najwyżej ocenione winnice podnoszą reprezentatywność całego 
szlaku, oferując zwiedzanie, degustacje, warsztaty, możliwość zakupu win i sadzonek 
oraz nocleg z wyżywieniem. Pozostałe winnice posiadają skromniejszą ofertę oraz są 
słabiej przystosowane do obsługi enoturystów, jednak uwzględniając aktualne tendencje, 
należy wskazać że wszystkie te elementy mogą się rozwinąć. W przypadku wszystkich 
analizowanych winnic należy podkreślić, że mediana uzyskanych ocen wynosi 14 punktów, 
wskazując, że ich atrakcyjność jest średnia, jednakże obserwując dynamiczny ich rozwój, 
należy stwierdzić, iż w kolejnych latach ulegnie ona podwyższeniu. Cennym zabiegiem 
będzie powtórzenie tych badań w kolejnych latach, by móc to zweryfikować.

Zastosowana w niniejszym tekście metoda umożliwiła dokonanie oceny atrakcyjności 
turystycznej winnic i wyróżnienie obiektów o najwyższym stopniu atrakcyjności. Wyniki tych 
badań należy zweryfikować przeprowadzeniem badań ankietowych pośród turystów oraz 
wywiadów standaryzowanych z właścicielami winnic. Dzięki temu można uzyskać szereg 
informacji na temat aktualnych trendów, oczekiwań enoturystów i planów dalszego rozwoju 
oferty. Pomimo subiektywizmu w przyjęciu kryteriów oceny uzyskano wyniki obrazujące 
faktyczny rozwój oferty i przystosowanie winnic do enoturystów.

Przyjęte w metodzie kryteria stanowią podstawę do dyskusji dla potrzeb ulepszenia 
i modyfikacji procedury oceny. Spośród zagadnień, które można uwzględnić, są zdobyte 
nagrody, uczestnictwo w imprezach enoturystycznych, estetyka krajobrazu kulturowego 
oraz stopień rozwoju szlaków turystycznych. Należy także pamiętać, że lubuskie winnice 
biorą udział w kolejnych edycjach największej tego typu imprezy w kraju, jaką jest zie-
lonogórskie „Winobranie”, co nie jest bez znaczenia dla ich atrakcyjności turystycznej.

Podsumowanie

Niniejsze opracowanie jest pierwszą tego typu próbą oceny polskich winnic posiada-
jących ofertę turystyczną, co może stanowić podstawę do dalszych prac. W przyszłości 
należałoby zastosować tę metodę do oceny kolejnych obszarów winiarskich w Polsce 
np. Małopolskiego lub Jasielskiego Szlaku Winnego. Dzięki temu uzyska się porówny-
walne wyniki umożliwiające analizę obiektów w skali kraju z możliwością wyróżnienia 
najatrakcyjniejszych z nich. 

Turystyka winiarska w regionie lubuskim rozwija się w szybkim tempie. Sprzyjające 
warunki klimatyczne, dobra jakość gleb, tradycja i wysoka kultura winogrodnictwa spra-
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wiają, że tutejsze wina można zaliczyć do elitarnych, porównując je ze światowymi, a co-
raz bogatsza oferta enoturystyczna sprawia, że Ziemia Lubuska staje się coraz bardziej 
liczącym się graczem na arenie krajowej i międzynarodowej. Dalszy rozwój oferty powinien 
doprowadzić do wyodrębnienia różnych grup odbiorców i sprawić, że gośćmi winnic mogą 
być nie tylko entuzjaści, lecz także zaciekawieni turyści rozpoczynający przygodę z winami 
oraz inne grupy o motywach niezwiązanych z enoturystyką, np. turyści aktywni czy grupy 
motywacyjne, a także uczestnicy turystyki zdrowotnej wellness i spa.
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Streszczenie

Celem opracowania była ocena atrakcyjności winnic na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu – ob-
szaru słynącego od dawna z uprawy winorośli. W pracy dokonano oceny wybranych winnic na 
szlaku w oparciu o metodę bonitacji punktowej. Na podstawie wyników badań uwzględniających 
walory turystyczne, zagospodarowanie i dostępność komunikacyjną winnic wyodrębniono grupy 
gospodarstw o wysokim, średnim i niskim stopniu atrakcyjności turystycznej.

Słowa kluczowe: enoturystyka, atrakcyjność turystyczna, Lubuski Szlak Wina i Miodu

Abstract

The article analyses touristic attractiveness of particular vineyards, with the application of the 
bonitation method, and evaluates their status quo. In addition, on the basis of the results achieved, 
the research is concerned with touristic values and infrastructure, as well as transport accessibil-
ity being identified vineyards groups with high, medium and low degree tourism attractiveness.

Keywords: enotourism, tourism attractiveness, Wine and Honey Lubusz Trail
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TURYSTYKA UZDROWISKOWA W POLSCE

HEALTH TOURISM IN POLAND

Wprowadzenie

Turystyka uzdrowiskowa, będąca formą turystyki zdrowotnej, stanowi element rynku 
turystycznego wyodrębniony ze względu na motywacje do uprawniania turystyki. Tej for-
mie turystyki odpowiada oferta wynikająca z funkcjonowania podmiotów rynku turystycz-
nego ujętego w sposób kompleksowy, ale także oferta specjalistyczna, odpowiadająca 
potrzebom osób uprawiających turystykę uzdrowiskową. Część wyspecjalizowanej oferty 
turystyki uzdrowiskowej może być jednak podstawą do kształtowania popytu turystów przy-
bywających do uzdrowisk w innych celach niż lecznicze. Wówczas oferta turystyki uzdro-
wiskowej stanowi dla nich uzupełniający sposób zaspokojenia ich potrzeb turystycznych 
w destynacji uzdrowiskowej1.

Turystyka uzdrowiskowa w ostatnich latach XX w. zaczęła w Europie przeżywać 
swoisty renesans. Zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństwa, zwiększenie 
populacji osób starszych, wzrost ilości czasu wolnego oraz dochodów ludności, a także 
zmiany w świadomości oraz stylu życia – to główne czynniki wzrostu zainteresowania 
turystyką uzdrowiskową i jej rozwoju. Większa mobilność i możliwość korzystania z coraz 
bardziej dostępnych, różnorodnych środków transportu wpłynęły również na ułatwienie 
dotarcia do wielu miejscowości uzdrowiskowych położonych często z dala od głównych 
traktów komunikacyjnych.

Celem opracowania jest przybliżenie zasad funkcjonowania i ofertę turystyki uzdro-
wiskowej w Polsce. 

Rola i zadania lecznictwa uzdrowiskowego

„Uzdrowisko” pochodzi od słowa „uzdrawiać” – tzn. przywracać komuś zdrowie za 
pomocą odpowiednich leków lub odpowiednich zabiegów2 – oraz od słowa „zdrój”, tj. miej-
sca w ziemi, skąd wytryskuje woda. W potocznej opinii postrzega się uzdrowisko jako 
miejscowość turystyczną, w której można się leczyć.

1 A. Panasiuk, Miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego, [w:] Ekonomiczne problemy 
turystyki, nr 3 (23), seria Zeszyty Naukowe, nr 784, Wyd. US, Szczecin 2013, s. 9–22.
2 Słownik Języka Polskiego, t. 5, PWN, Warszawa 1989, s. 641.
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Uzdrowisko definiowane jest jako pewien obszar stanowiący część regionu turystycz-
nego, za który uznaje się miejscowość posiadającą warunki do leczenia i zapobiegania 
chorobom, tj. złoża naturalnych surowców leczniczych, klimat o właściwościach leczni-
czych oraz odpowiednią infrastrukturę i urządzenia umożliwiające leczenie uzdrowiskowe.

Status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej stwarza podstawy prawno-orga-
nizacyjne do prowadzenia na danym terenie lecznictwa uzdrowiskowego oraz działalności 
wypoczynkowej i turystycznej. Polskie kurorty działają na podstawie ustawy uzdrowiskowej. 
Aby uzyskać status uzdrowiska, muszą posiadać3: klimat lokalny o walorach leczniczych, 
unikalne, naturalne złoża surowców uzdrowiskowych, zakłady opieki zdrowotnej udzielają-
ce świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego przez wysoko wykwalifikowane kadry 
medyczne, obiekty szpitalne i sanatoryjne z pełnym zapleczem, o wysokim standardzie, 
urządzenia przeznaczone do korzystania z uzdrowiskowych zasobów naturalnych, wyma-
gania określone w przepisach prawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, odpowiedni 
obszar pozwalający na wyodrębnienie stref ochrony uzdrowiskowej, pełną infrastrukturę 
techniczną, znaczenie ponadlokalne.

Unikalność polskich kurortów polega przede wszystkim na proponowanych przez nie 
klasycznych formach lecznictwa uzdrowiskowego, które w połączeniu z zastosowaniem 
nowoczesnych metod terapii i aparatury stanowią o oferowanej przez nie kompleksowej 
terapii. To, co wyróżnia polskie lecznictwo uzdrowiskowe, to przede wszystkim: klasycz-
ne zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, które łączą tradycje i nowoczesność, zakłady 
lecznictwa uzdrowiskowego o 3 stopniach referencyjności, co pozwala na leczenie cho-
rych w różnym stadium rozwoju choroby, wysoko wyspecjalizowani lekarze i posiadanie 
własnej specjalizacji (balneologia), wysoka jakość usług medycznych, prawo uzdrowisko-
we w postaci ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, które reguluje działalność kurortów oraz 
zabezpiecza jakość usług leczniczych4.

Obecnie w Polsce uzdrowiska mogą być uznane przez Radę Ministrów na wniosek 
ministra właściwego do spraw zdrowia5. Rada Ministrów określa również:

 – nazwę uzdrowiska;
 – granice obszaru;
 – kierunki lecznicze oraz wskazania i przeciwwskazania do leczenia w danym uzdrowisku.

Stosując podział kryterium geograficznego, można wyróżnić cztery rodzaje uzdrowisk:
 – nadmorskie – położone nie w większej odległości niż 3 km od morza;
 – nizinne – położone na wysokości nie większej niż 200 m n.p.m.;
 – górskie – leżące na wysokości od 400 do 800 m n.p.m.6

3 http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m8&ms=624&ml=pl&mi=624&mx=0&ma=10281 [17.09.2016].
4 www.pot.gov.pl [23.01.2017]; C. Koźmiński et. al., Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania 
bioklimatyczne, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Uzdrowisko [10.11.2016]. 
6 http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m8&ms=0&ml=pl&mi=625&mx=0&ma=10282 [15.01.2017].
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Uzdrowiska pełnią funkcję leczniczo-rehabilitacyjną, profilaktyczną i wypoczynkową. 
Ponadto stanowią one: 

 – miejsce leczenia chorych za pomocą określonych metod;
 – letnie i zimowe centrum wakacyjne;
 – centrum kultury i edukacji;
 – centrum imprez biznesowych7.

Podstawowym zadaniem uzdrowisk jest świadczenie usług leczniczych. Aby mogło 
to przebiegać w sposób sprawny, muszą być brane pod uwagę także takie czynniki jak:

 – baza noclegowa;
 – baza zabiegowa;
 – baza diagnostyczna;
 – surowce lecznicze;
 – infrastruktura sanitarna;
 – wydzielone tereny zieleni;
 – ośrodki kultury;
 – czynniki tworzące specyficzny nastrój.

Oprócz potrzeby poprawy stanu zdrowia wzrasta zainteresowanie odpoczynkiem po-
prawiającym kondycję psychofizyczną oraz spowalniającym powstawanie nowych chorób8.

W Polsce uzdrowiska nie są rozmieszczone równomiernie. Najwięcej jest ich w górach. 
Rosnący popyt na deficytowe tereny płaskie w górzystej Europie wywołuje potrzebę otwar-
cia nowych uzdrowisk nadmorskich. Nowe kurorty europejskie powstają u stóp wzgórz 
lub na terenach płaskich9.

Uzdrowiska występują we wszystkich strefach krajobrazowych Polski, najwięcej jest 
ich w górach i nad morzem. W bezpośrednim otoczeniu posiadają tereny o wysokich przy-
rodniczych i geograficznych wartościach. Wiele z nich sąsiaduje z parkami narodowymi 
i krajobrazowymi. Dzięki takiemu położeniu posiadają nie tylko wartości lecznicze, lecz 
także walory wypoczynkowe i turystyczne10. Są chętnie odwiedzane w celach leczniczych, 
wypoczynkowych, rekreacyjnych i krajoznawczych przez mieszkańców naszego kraju 
i cudzoziemców11.

Według Ministerstwa Zdrowia w 2016 r. istniało 46 uzdrowisk statutowych położonych 
w 45 miastach i gminach uzdrowiskowych. Mimo że zaledwie kilka procent powierzchni Polski 
stanowią góry i wzgórza, mieszczą one na swym terenie najwięcej uzdrowisk statutowych.

7 E. Rydz, Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, Wyd. Naukowe Akademii 
Pomorskiej, Słupsk 2012.
8 A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin 2007, s. 15.
9 Z. Krasiński, Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce, Holding Edukacyjny – Paweł Pietrzyk, Poznań 2001, 
s. 33.
10 Turystyka a uzdrowiska, red. A. Gotowt-Jeziorska, J. Wyrzykowski, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa 
2005, s. 7.
11 J. Krupa, T. Wołowiec, Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych – turystyka zrównoważona, 
[w:] Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering, red. J. Hermaniuk, J. Krupa, Instytut Gospodarki 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2010.
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Uzdrowisko statutowe występuje we wszystkich regionach geograficznych naszego 
kraju. Rozmieszczenie naturalnych zasobów leczniczych w Polsce powoduje uprzywile-
jowanie terenów południowych, co jest wynikiem budowy geologicznej. Zgodnie z kla-
syfikacją uzdrowisk wyróżnia się uzdrowiska nizinne, podgórskie i górskie. Największą 
sieć stanowią uzdrowiska górskie (od 500 do 700 m n.p.m.) i podgórskie (od 300 do 
500 m n.p.m.) o łącznej liczbie 22, które znajdują się w województwie dolnośląskim (10), 
śląskim (1), małopolskim (8), podkarpackim (3). W większym rozproszeniu znajdują się 
uzdrowiska nizinne (21)12.

Rozmieszczenie i profile lecznicze polskich uzdrowisk

Rysunek 1. Mapa Polski z zaznaczonymi uzdrowiskami
Źródło: http://www.kurort24.pl/?uzdrowiska,mapa.html [15.11.2016].

W pasie nadmorskim znajduje się tylko 5 uzdrowisk, a w pozostałych obszarach 
kraju 16 kurortów w 11 województwach. Większość uzdrowisk statutowych mieści się 
w granicach administracyjnych miast (najczęściej małych). Szczególny charakter mają 
3 uzdrowiska: Konstancin-Jeziorna, Sopot i Swoszowice leżące w obrębie wielkich aglo-
meracji miejskich.

12 E. Węcławowicz-Bilska, Uzdrowiska polskie. Zagadnienia programowo-przestrzenne, Wyd. Politechniki Kra-
kowskiej, Kraków 2008.
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Uzdrowiska można jeszcze podzielić na:
 – zdrojowiska klimatyczne;
 – uzdrowiska klimatyczno-borowinowe;
 – zdrojowiska borowinowe;
 – zdrojowiska klimatyczno-borowinowe13.

W Polsce przeważają uzdrowiska, w których wykonuje się zabiegi z użyciem wody 
leczniczej. Najwięcej można ich spotkać w Polsce południowej, natomiast uzdrowiska 
borowinowe, w których stosuje się zabiegi z użyciem borowiny, można spotkać w Polsce 
północnej. Jedynie uzdrowisko Nałęczów ma charakter zdrojowiska klimatycznego14.

Obszar Polski posiada bogate walory naturalne z dominacją właściwości leczniczych, 
szczególnym mikroklimatem, także ze źródłami wód mineralnych, zatem można go zali-
czyć do jednego z atrakcyjniejszych w Europie. W ostatnich latach Polska staje się coraz 
bardziej konkurencyjna na tle europejskich miejscowości uzdrowiskowych. Turystyka 
uzdrowiskowa określana jest również mianem kuracyjnej, gdyż każdego dnia pacjenci 
korzystają z zabiegów, których podstawą są naturalne bogactwa oferowane przez miej-
scowe środowisko.

Atutem każdej miejscowości jest zazwyczaj panujący tam leczniczy klimat lokalny. Usługi 
turystyki uzdrowiskowej wyróżniają się na tle tradycyjnych usług turystycznych, gdyż mają:

 – niski wskaźnik sezonowości (turnusy są kontraktowane przez cały rok), średni po-
byt w zakładach uzdrowiskowych trwa powyżej 14 dni;

 – wysokie przychody ze względu na świadczenie dodatkowych usług (w porównaniu do 
standardowej kuracji);

 – wysoki szacowany mnożnik zatrudnienia (100 stanowisk pracy tworzonych w turystyce 
uzdrowiskowej stwarza ponad 200 nowych miejsc pracy w innych sferach gospoda-
rowania15).
Profil leczniczy uzdrowiska oznacza specjalizowanie się w leczeniu określonych grup 

chorobowych. Profile lecznicze ustala się dla całego uzdrowiska. Wszystkie zakłady 
lecznicze znajdujące się w danym uzdrowisku zobowiązane są do prowadzenia dzia-
łalności leczniczej tylko w zakresie ustalonych profili dla tego uzdrowiska. Lecznictwo 
uzdrowiskowe zajmuje się chorobami przewlekłymi, prowadząc leczenie, rehabilitację 
i profilaktykę tych chorób. Leczenie chorób przewlekłych w połączeniu z działalnością 
profilaktyczną mogą wpłynąć na poprawę zdrowotności społeczeństwa. W większości 
uzdrowisk – oprócz profilu głównego – wprowadzone są profile dodatkowe. Poszerza to 
zakres świadczonych przez nie usług. Tendencje te stymulowane są przez kasy chorych. 
Największe zapotrzebowanie na leczenie uzdrowiskowe jest na choroby reumatyczne, 
ortopedyczno-urazowe, neurologiczne, kardiologiczne oraz diabetologiczne16.

13 D. Dryglas, Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 63–65.
14 Ibidem.
15 A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa…, op. cit., s. 15.
16 I. Ponikowska, Kompendium balneologii. Kierunki i wskazania do leczenia uzdrowiskowego, Wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 2010, s. 68–90.
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Każdy kierunek leczniczy wymaga odrębnych warunków, odpowiedniego przygotowa-
nia, fachowego i zorganizowanego personelu.

Każdy zakład podejmujący leczenie w zakresie odpowiedniego kierunku leczniczego 
powinien:

 – posiadać naturalne surowce lecznicze;
 – posiadać profesjonalną kadrę medyczną;
 – prowadzić standardowe metody lecznicze niezbędne do zwalczania określonych chorób;
 – mieć odpowiednią organizację zakładów;
 – dysponować odpowiednim sprzętem do profilu leczenia;
 – mieć odpowiednie warunki klimatyczne17.

W uzdrowiskach w Polsce prowadzonych jest 18 kierunków leczniczych. Mieszczą się 
one w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 i często odpowiadają specjalizacjom 
klinicznym. Zgodnie ze specjalnościami klinicznymi choroby narządu ruchu podzielono 
na choroby ortopedyczno-urazowe, reumatyczne i neurologiczne. Choroby układu od-
dechowego podzielono na choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia) i choroby 
dolnych dróg oddechowych (pulmonologia). Klasyfikacja ta jest konieczna przy ustaleniu 
warunków leczniczych i organizacyjnych dla poszczególnych kierunków leczniczych18.

Obserwuje się tendencje do wprowadzania nowych kierunków leczniczych w uzdro-
wiskach, poszerzania zakresu świadczonych usług. Największe zapotrzebowanie jest na 
leczenie chorób układu krążenia, ruchu i cukrzycy.

Uzdrowiska w zakresie leczenia określonych chorób muszą spełniać warunki dotyczące:
 – profesjonalnie przygotowanej kadry medycznej;
 – możliwości stosowania naturalnych metod leczniczych, standardowych w danej chorobie;
 – środowiska przyrodniczego w odniesieniu do leczenia określonych chorób;
 – bazy diagnostycznej potrzebnej do monitorowania chorób w określonych profilach 

(cukrzyca, kardiologia, choroby kobiece)19.
Wprowadzenie nowego profilu do uzdrowiska ma długą procedurę. Inicjatywa wychodzi 

zazwyczaj z uzdrowiska do krajowego konsultanta. Powinna być ona poparta materiałami 
potwierdzającymi warunki, jakimi dysponuje zakład20.

Kształcenie i szkolenie kadry w lecznictwie uzdrowiskowym

W celu podniesienia kwalifikacji pracowników w uzdrowiskach ważne są cykliczne 
szkolenia pozwalające osiągnąć odpowiedni typ wiedzy. Szkolenia powinny uwzględnić 
ogólne zasady obsługi klienta, wiadomości z dziedziny komunikowania się, umiejętność 
nawiązywania kontaktu z członkami zespołu, techniki i strategie postępowania z trudnymi 
klientami i umiejętność skutecznego prowadzenia rozmowy przez telefon. Posiadanie 

17 Ibidem, s. 71.
18 Ibidem, s. 71–73.
19 Ibidem, s. 75–80.
20 I. Ponikowska, Kompendium balneologii…, op. cit., s. 68–90.
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tych wszystkich umiejętności pozwala na pełne wykorzystywanie fachowej wiedzy w kon-
takcie z klientem i przełożenie jej na zadowolenie klienta. Szkolenia powinny pomagać 
pracownikom w zwiększaniu zdolności do prowadzenia interakcji i rozpoznawania potrzeb 
klienta. Szkolenia w zakresie jakości powinny uzmysłowić pracownikom, jak ważne jest 
podnoszenie jakości usług, które wpływa na stosunki panujące wewnątrz firmy21.

Wśród form doskonalenia zawodowego największe zapotrzebowanie występuje na 
szkolenia dotyczące poszerzania posiadanej wiedzy ogólnej, np. w zakresie nowych 
technik i technologii informatycznych. Potrzebne są też kursy doskonalenia zawodowego 
podnoszące wiedzę praktyczną przydatną w planowaniu pracy zawodowej.

Wśród kadry zarządzającej największe zapotrzebowanie przejawia się w kwestii po-
prawiania jakości własnej oferty i podnoszenia konkurencyjności własnej firmy, w dal-
szej kolejności w zakresie szkoleń dotyczących zarządzania i marketingu miejscowości 
uzdrowiskowych oraz tworzenia i zarządzania produktem turystycznym i uzdrowiskowym. 
Najmniejsze zainteresowanie przejawiano doskonaleniem wiedzy na temat doświadczeń 
i sukcesów podmiotów za granicą, a w szczególności na obszarze Unii Europejskiej oraz 
źródeł i metod finansowania inwestycji turystycznych ze środków zewnętrznych.

Największe zapotrzebowanie wśród kadry podstawowego szczebla dotyczy szkoleń 
z zakresu obsługi klienta, a najmniejsze kursów związanych z systemem rezerwacji. Du-
żym zainteresowaniem cieszą się szkolenia dotyczące obsługi komputera i pierwszego 
kontaktu z klientem22.

Formy świadczonych usług w lecznictwie uzdrowiskowym

Powinno wyodrębnić się 4 poziomy referencyjne różniące się klasą usług. Parametrem 
jakości usług na odpowiednim poziomie referencyjnym jest stan wykształcenia kadry 
medycznej, w tym zwłaszcza kierowniczej23.

Pierwszy poziom referencyjny powinien być zastrzeżony dla klinik i szpitali klinicz-
no-uzdrowiskowych. Kierownikiem tych placówek powinien być profesor, który reprezen-
tuje przez klinikę dyscyplinę medyczną podstawową oraz balneologiczną. Jednostki te 
prowadzą działalność usługowo-leczniczą, naukowo-badawczą oraz dydaktyczną.

Drugi poziom referencyjny obejmuje szpitale uzdrowiskowe, w tym prowadzące wczes-
ną rehabilitację uzdrowiskową. Jednostki te spełniają funkcje usługowo-lecznicze. Są 
w stanie zapewnić fachową opiekę chorych z zaawansowanymi chorobami i różnego 
rodzaju niesprawnościami. Ordynatorem oddziału powinien być specjalista z balneologii 
i medycyny fizykalnej oraz dziedziny klinicznej odpowiadającej kierunkowi oddziału.

Trzeci poziom referencyjny obejmuje usługę sanatoryjną. W sanatorium wykorzysty-
wane są usługi lecznicze i profilaktyczne dla osób sprawnych lub o niedużym stopniu 
niesprawności. Opieka lekarska i pielęgniarska jest mało intensywna, dostosowana do 

21 D. Dryglas, Kształtowanie produktu turystycznego…, op. cit., s. 125–132.
22 Ibidem.
23 I. Ponikowska, Kompendium balneologii…, op. cit.
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rodzaju skierowanych pacjentów. Rzadko prowadzone są badania diagnostyczne. Or-
dynator oddziału sanatoryjnego powinien również posiadać specjalizację z balneologii 
i medycyny fizykalnej oraz specjalizację kliniczną odpowiadającą kierunkowi oddziału.

Czwarty poziom referencyjny obejmuje najtańszą usługę uzdrowiskową, tj. ambula-
toryjną. Rodzaje świadczeń i usług udzielonych przez lecznictwo uzdrowiskowe można 
podzielić na formy zamknięte i otwarte24.

Lecznictwo uzdrowiskowe zamknięte obejmuje trzy formy:
 – rehabilitację wczesną uzdrowiskową;
 – leczenie szpitalne; 
 – leczenie sanatoryjne25.

Lecznictwo otwarte świadczy usługi w warunkach ambulatoryjnych. Wczesna rehabili-
tacja uzdrowiskowa to forma leczenia uzdrowiskowego, która została wyłoniona w okresie 
związku z dużymi potrzebami na rehabilitację po zabiegach operacyjnych lub po leczeniu 
szpitalnym. Do tej formy leczenia kwalifikowani są pacjenci, którzy zasadniczo wymagają 
leczenia w warunkach szpitalnych, ale zamiast tego można ich skierować do szpitala 
uzdrowiskowego na wczesną rehabilitację. W związku z dużą intensywnością opieki 
lekarskiej i pielęgniarskiej w czasie wczesnej rehabilitacji konieczne jest odpowiednie 
przygotowanie personelu. Lekarz świadczący usługi w tych ośrodkach powinien mieć 
dwie specjalności. Czas leczenia chorych nie może być z góry limitowany, ale ustalany 
indywidualnie, zależnie od postępów leczniczych26.

Leczenie uzdrowiskowe szpitalne obejmuje chorych z chorobami przewlekłymi po prze-
bytym leczeniu szpitalnym oraz chorych, u których rodzaj i stan zaawansowania choroby 
wymagają systematycznej kontroli. Chorzy ci wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego 
i pielęgniarskiego, zapewnienia specjalistycznych badań oraz badań dodatkowych – czynno-
ściowych i laboratoryjnych. W czasie leczenia uzdrowiskowego chorego stopniowo przygo-
towuje się do aktywnego, normalnego życia lub przynajmniej dąży się do poprawienia jego 
stanu do stopnia, w którym możliwa jest nad nim kontrola w warunkach ambulatoryjnych. 
Leczenie uzdrowiskowe stacjonarne sanatoryjne obejmuje pacjentów z chorobami przewlek-
łymi w okresach wolnych od zaostrzeń w dobrym stanie ogólnym. Chorzy powinni być samo-
dzielni, zdolni do poruszania się i uczęszczania na zabiegi bez czyjejś pomocy. Wymagają 
oni stosowania zabiegów balneofizykalnych w warunkach stacjonarnych oraz codziennej 
opieki lekarsko-pielęgniarskiej. Pacjenci kierowani są tu głównie przez lekarza rodzinnego 
lub też po leczeniu szpitalnym w celu rekonwalescencji, bądź też w późniejszym okresie27.

Leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne obejmuje chorych z przewlekłymi chorobami, 
w dobrym stanie ogólnym, sprawnych ruchowo. Zabiegi u chorych stosowane są w za-
kładach przyrodoleczniczych uzdrowiska na zlecenie lekarza poradni uzdrowiskowej 

24 Ibidem.
25 I. Ponikowska, Lecznictwo uzdrowiskowe. Poradnik dla chorych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 
1996.
26 I. Ponikowska, Kompendium balneologii…, op. cit.
27 Ibidem, op. cit., s. 29.
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lub lekarza specjalisty z balneologii i medycyny fizykalnej. Do leczenia ambulatoryjnego 
kieruje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub rodzinny28.

Kierunki zmian w ofercie turystycznej uzdrowisk

Polska turystyka zdrowotna, szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej, przyciąga 
coraz więcej osób z zagranicy. Urlopowa moda na uzdrowiska trwa od paru lat i rozprze-
strzenia się bardzo szybko. Uzdrowiska to ostatnio miejsca częściej wybierane na cel urlopu 
niż ośrodki wypoczynkowe nad morzem czy w górach; i to nie przez ludzi w podeszłym 
wieku, a przez osoby młode, wykształcone oraz dobrze sytuowane. Polskie miejscowości 
uzdrowiskowe i podmioty działające na ich terenie starają się przyciągnąć jak największą 
liczbę turystów oraz odwiedzających. W tym celu rozszerzają ofertę turystyczną, wyko-
rzystując zarówno walory naturalne, historyczne, jak i kulturowe.

Wiele polskich uzdrowisk przyciąga turystów atrakcyjnymi walorami przyrodniczymi 
i interesującymi obiektami zabytkowymi oraz organizowanymi imprezami kulturalnymi, 
sportowymi i rozrywkowymi. Rewaloryzacja obiektów zabytkowych, rewitalizacja parków 
zdrojowych, budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, porządkowanie przestrzeni 
i jej nowoczesna aranżacja czynią z uzdrowisk miejsca wyjątkowe oraz niepowtarzalne, 
gdzie turysta spragniony wypoczynku czy sportowych wrażeń znajdzie coś dla siebie.

Polskie uzdrowiska mogą poszczycić się wieloma obiektami zabytkowymi, takimi jak np. 
zespół katedralny w Kamieniu Pomorskim, gotycka kolegiata, Akademia Rycerska i Stare 
Miasto w Kołobrzegu, papiernia i dworek Chopina w Dusznikach-Zdroju, tężnie w Ciecho-
cinku, pałac Schaffgotschów i Długi Dom w Cieplicach-Zdroju, latarnia morska, Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu i wiele innych. W pobliżu miejscowości uzdrowiskowych 
znajdują się największe i najpiękniejsze polskie miasta z zabytkami klasy światowej: Kra-
ków (niedaleko Swoszowic), Toruń (niedaleko Ciechocinka), Gdańsk (niedaleko Sopotu)29.

Uzdrowiska starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów i próbują wyróżnić 
się swoją ofertą spośród innych. Jako przykłady miejsc, gdzie stosuje się nowatorskie 
rozwiązanie, można wskazać: Polanicę-Zdrój, Inowrocław, Cieplice. Zespół Uzdrowisk 
Kłodzkich uruchomił pierwszą w Polsce Słoneczną Plażę – imitującą plenery dalekiego 
egzotycznego wybrzeża i oświetloną światłem, które opala jak światło słoneczne. Plaża 
stanowi integralną część powstającego równolegle centrum spa z basenami rekreacyj-
no-rehabilitacyjnymi. Jest to inwestycja nastawiona w znacznej mierze na pozyskanie 
kuracjuszy indywidualnych, pełnopłatnych. 

W Cieplicach przy wykorzystaniu gorących źródeł powstaje Dolnośląskie Centrum 
Rekreacji Wodnej. Inowrocław wyróżnia się barwną iluminacją tężni solankowych. Inne 
atrakcje i imprezy przyciągające turystów to: biesiady, festyny, dni folkloru, jarmarki, plenery 
malarskie, koncerty, zawody sportowe. W zależności od położenia oraz hipsometrii są 
to np.: zawody w biegach narciarskich i przełajowych, słynny Bieg Jaćwingów (Gołdap), 

28 Ibidem, s. 20–33.
29 J. Górna, Miejska turystyka uzdrowiskowa i kierunki jej ewolucji w Polsce, Wyd. UJ, Kraków 2011, s. 53–67.
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zawody w kolarstwie górskim (Polanica-Zdrój), regaty żeglarskie (Polańczyk), Ogólnopol-
skie Spotkania Łowieckie „Darz Bór” (Połczyn-Zdrój), turnieje tenisowe, regaty (Sopot), 
dni morza (Świnoujście) i wiele innych. Ośrodki rekreacji wodnej, kąpieliska, baseny, 
zalewy rekreacyjne, korty, sale gimnastyczne, trasy rowerowe, deptaki, parki uzdrowisko-
we z różnymi atrakcjami, kręgielnie, ścieżki zdrowia, trasy hippiczne, trasy krosowe dla 
rowerów górskich czy nawet ściany wspinaczkowe są już w polskich uzdrowiskach normą 
i spotkać je można prawie wszędzie. Szczególnie uzdrowiska nadmorskie oraz uzdrowi-
ska górskie budują uzupełniającą w stosunku do klasycznego leczenia wielokierunkową 
ofertę uzdrowiskową, w której można znaleźć szlaki turystyczne, spływy kajakowe, spływy 
tratwami, rafting, trasy krosowe, nordic walking, trasy dla górskich rowerów, wspinaczki 
skałkowe i oferty dla uprawiających sporty ekstremalne. W wielu uzdrowiskach istnieją 
także korzystne warunki rozwoju turystyki kwalifikowanej30.

Turystyka uzdrowiskowa stanowi jeden z priorytetowych polskich produktów mar-
kowych. Polska zajmuje wysokie miejsce w rankingu europejskim pod względem liczby 
uzdrowisk, co stawia ją na dobrej pozycji startowej, jeśli chodzi o możliwość konkurowania 
o zagranicznego klienta. W tej rywalizacji istotne znaczenie ma zróżnicowanie poszcze-
gólnych uzdrowisk, co stwarza korzystne warunki dla zaspokojenia potrzeb różnorodnych 
grup klientów. Uzdrowiska w Polsce bogate są w atrakcje krajoznawcze, jak: muzea, parki, 
zabytki sakralne i rezydencjonalne oraz obfitują w stałe imprezy artystyczne, zwłaszcza 
muzyczne, także o randze międzynarodowej. Dużą atrakcją wielu kurortów jest także 
specyficzna infrastruktura zdrojowa i lecznicza, niespotykana w innych miejscowościach 
wypoczynkowych. W uzdrowiskach znajdują się pijalnie wód mineralnych, zakłady przyro-
dolecznicze, przychodnie zdrojowe, termalne baseny kąpielowe, tężnie solankowe, a także 
piękne parki zdrojowe i specjalne plenerowe tereny spacerowe, szeroko wykorzystywane 
zarówno przez kuracjuszy, jak i turystów. Niektóre miejscowości mają rozbudowaną in-
frastrukturę sportową i rekreacyjną, co czyni je popularnymi centrami sportów zimowych 
i wodnych oraz bazami górskiej turystyki kwalifikowanej31.

Podsumowanie

Turystyka uzdrowiskowa w Polsce stale się rozwija, a proponowane programy lecz-
nictwa są dostosowane do potrzeb kuracjusza, przy czym jakość zabiegów stale wzrasta. 
Założenia tych programów preferują czynności mające duży wpływ na racjonalne odży-
wianie, zdrowy styl życia, równowagę psychiczną, zgrabną figurę i ładny wygląd, co pro-
wadzi do dobrego samopoczucia jednostki. Istotna jest również prowadzona w ośrodkach 
uzdrowiskowych profilaktyka oraz edukacja zdrowotna pacjentów. Przyjazna atmosfera, 
która panuje w wielu uzdrowiskach, to także jedna z przyczyn szybszego powrotu do 
zdrowia kuracjuszy.

30 Ibidem, s. 63.
31 J. Krupa, T. Wołowiec, Uzdrowiska Polski Wschodniej…, op. cit., s. 22.
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Turystyka uzdrowiskowa ma sprzyjający wpływ na zdrowie człowieka poprzez dostępne 
zabiegi dostosowane do potrzeb kuracjuszy. Jest ona dobrą formą profilaktyki zdrowotnej, 
gdyż korzystnie wpływa na stan psychofizyczny kuracjusza. Dodatkowo dzięki dobrze 
przygotowanej ofercie zabiegowej może pomóc kuracjuszowi wrócić do zdrowia lub za-
pobiegać powstawaniu chorób. 

Turystyka uzdrowiskowa jest aktualnie coraz chętniej wybieraną formą odpoczynku 
i przypuszcza się, iż w przyszłości również taką będzie.
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Streszczenie

W pracy przedstawiono zasady funkcjonowania turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Omówiono 
zadania lecznictwa uzdrowiskowego oraz profile lecznicze. Przedstawiono rolę kształcenia 
i szkolenia kadry pracującej w lecznictwie uzdrowiskowym oraz formy świadczonych w nim 
usług.

Słowa kluczowe: turystyka uzdrowiskowa, zadania, profile lecznicze, usługi
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Abstract

The paper has the functioning of health tourism in Poland. They discuss the role and tasks of the 
spa treatment and therapeutic profiles. The role of education and training for staff working in 
the spa treatment and the form of services in the health treatment.

Keywords: health tourism, tasks, medical profiles, services
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GEOGRAFICZNA IZOLACJA WYSP OWCZYCH A ROZWÓJ RUCHU 
TURYSTYCZNEGO

GEOGRAPHICAL ISOLATION OF FAROE ISLANDS AND THEIR TOURISM 
MOVEMENT DEVELOPMENT

Wstęp

Celem artykułu jest analiza wielkości ruchu turystycznego na Wyspach Owczych 
z uwzględnieniem izolacji archipelagu wynikającej z położenia geograficznego. Autorzy 
w opracowaniu bazują na danych wtórnych dotyczących charakterystyki środowiska geo-
graficznego, dostępności komunikacyjnej, walorów turystycznych, ruchu turystycznego 
oraz stanu i wykorzystania bazy noclegowej na Wyspach Owczych.

Położenie geograficzne

Wyspy Owcze (Fӕrøerne) są archipelagiem położonym na północnym Atlantyku. Jego 
powierzchnia wynosi 1395,7 km2, z czego 18 największych wysp zajmuje 1393,4 km2, 
w tym: Streymoy 374,2 km2, gdzie znajduje się stolica Thorshavn, i Eysturoy – 286 km2 1. 
Obie wyspy połączone są tunelem biegnącym około 150 m pod poziomem morza i tworzą 
rdzeń archipelagu. Rozciągłość południkowa archipelagu wynosi 113 km, a równoleżnikowa 
75 km. Stale zamieszkałych jest 17 największych wysp archipelagu.

Wyspy Owcze są oddalone około 250 km od Szetlandów, 450 km od Islandii, 675 km 
od Norwegii i prawie 1000 km od Danii2. Wyspy archipelagu od wieków stanowią pomost 
żeglugowy pomiędzy Norwegią, Wyspami Brytyjskimi, Danią a Islandią. Wykorzystywali 
go już wikingowie, którzy wyparli stąd na początku IX w. pustelników irlandzkich, za-
mieszkujących wyspy od VII w.3 Archipelag jest również pomostem kulturowym. Fare-
rowie posługują się własnym językiem, który jest pośredni między językiem islandzkim 
(staronorweskim) a norweskim. Zachowali oni również swoje wyspiarskie zwyczaje 

1 www.hagstova.fo [15.04.2016].
2 www.faroe.pl [15.04.2016].
3 Oxford. Wielka Historia Świata, t.17: Średniowiecze. Cesarstwo Niemieckie – Arabowie na Półwyspie Pire-
nejskim, Polskie Media Amer.Com, Poznań 2007.
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i stroje ludowe4. Mieszkańcy Wysp Owczych kultywują między innymi tradycyjne po-
lowanie na grindwale (duże walenie z rodziny delfinowatych), które organizowane jest 
zwykle w okresie letnim i opiera się na co najmniej kilkusetletniej tradycji. Podczas po-
lowania walenie są pędzone przez rybackie łodzie w kierunku wyznaczonych wcześniej 
plaż bądź fiordów. Tam wyciąga się je na brzeg i zabija za pomocą specjalnych noży 
(grindaknívur)5. Ten tradycyjny rytuał budzi wiele kontrowersji wśród obrońców praw 
zwierząt. Zwracają oni uwagę na fakt, iż obecnie mieszkańcy Wysp Owczych nie są 
zmuszeni do spożywania mięsa czy tłuszczu grindwalów. To tradycyjne polowanie jest 
ściśle uregulowane prawnie.

Wyspy Owcze zamieszkuje ponad 49 tys. Farerów, w tym około 13 tys. to mieszkańcy 
stolicy kraju Thorshavn6. Mieszkańcy wysp różnią się od Skandynawów pod wyglądem 
cech fizycznych, są od nich niżsi oraz bardziej ciemnowłosi i smagli7. 

Wyspy Owcze są autonomią duńską. W 1973 r. przeprowadzono tutaj referendum 
w sprawie akcesji do Unii Europejskiej, które dało wynik negatywny, ponieważ mieszkańcy 
bali się utraty kontroli nad morską strefą ekonomiczną i autonomiczną gospodarką. Jest 
to pewna sprzeczność, ponieważ integralna część Danii nie jest wyłączona z jurysdykcji 
Unii Europejskiej, a Farerowie będący obywatelami Danii nie mogą korzystać z praw 
przysługujących obywatelom Unii. Archipelag jednak należy do grupy Schengen, dzięki 
czemu ruch osobowy odbywa się bez kontroli granicznej8.

Środowisko przyrodnicze

Wyspy Owcze mają pochodzenie wulkaniczne. Powstały wskutek rozsuwania się płyt 
litosfery i wypełniania się przestrzeni między nimi utworami wulkanicznymi. Proces ten 
na terenie archipelagu ustał w trzeciorzędzie i pozostawił po sobie przekładaniec bazal-
tów i tufów o miąższości do ponad 4 km9. Między warstwami wulkanicznymi występują 
sporadycznie osady ze szczątkami organicznymi. 

Mała odporność na erozję i denudację podłoża wulkanicznego powoduje, że powierzch-
nia archipelagu maleje. W plejstocenie podczas glacjałów występowały tutaj lodowce, które 
przekształciły rzeźbę terenu. W okresach interglacjalnych i obecnie na wyspy oddziałuje 
głównie ocean.

Archipelag ma górzysty charakter. Jego średnia wysokość to 300 m n.p.m. Najwyższym 
szczytem archipelagu jest Slӕttaratindur (882 m n.p.m.). Powstał on podczas ostatniego 
glacjału w wyniku lodowcowego podcinania nunataków. Na Wyspach Owczych występują: 
fiordy, cyrki polodowcowe, w których często mieszczą się jeziora, wodospady i dziesiątki 

4 C. Batey et al., Wikingowie, Świat Książki, Warszawa 1998.
5 www.natemat.pl [15.04.2016].
6 www.hagstova.fo [15.04.2016].
7 W. Ziaja, Wyspy Owcze – zarys geograficzny, [w:] Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, t. 2, 
red. Z. Górka, J. Więcław-Michniewska, PTG, Kraków 2005, s. 46.
8 S. Sagan, V. Serzhanova, D. Wapińska, Charakterystyka aktów ustrojowych autonomii nordyckich, „Studia 
Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22, s. 130.
9 W. Ziaja, op. cit., s. 47.
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kilometrów wspaniałego wybrzeża o maksymalnej wysokość ponad 700 m. Poddawane 
są one intensywnej denudacji w szczególności na wybrzeżu zachodnim i północno-za-
chodnim, gdzie fale morskie osiągają wysokość do 32 m i przemieszczają bloki skalne 
o wadze do 15 t. Klify tutaj są pionowe lub przewieszone z pieczarami, bramami, iglicami, 
szkierami i mostami. Na południu i wschodzie brzegi nie są aż tak urwiste10. W klifach 
występują nadmorskie jaskinie, które często osiągają duże rozmiary.

Klimat wysp ma charakter wybitnie oceaniczny, pochmurny i deszczowy, ponad 200 dni 
w roku z opadem11. Ścierają się tutaj masy powietrza zwrotnikowego, polarnego i arktycz-
nego. Średnie miesięczne temperatury powietrza dla stolicy kraju w latach 1961–1990 
wyniosły od 3,4 do 10,5°C12. Tak wysokie temperatury w tych szerokościach geograficz-
nych to wpływ Prądu Zatokowego. Średnia roczna suma opadów waha się, w zależności 
od lokalizacji stacji meteorologicznej, od ok. 850 do ok. 3000 mm. Na wyspach również 
występują częste opady śniegu, ale szybko się topią poza najwyższymi partiami gór13. 
Archipelag leży na szlaku niżów barycznych. Występują tutaj stałe i silne wiatry, a pogoda 
jest bardzo zmienna14.

Na terenie Wysp Owczych, mimo stosunkowo wysokich temperatur, brak jest natural-
nych lasów. Wpływ na to mają silne wiatry, występowanie aerozolu morskiego, przymrozki 
wiosenne i słabe gleby. Charakterystyczną formacją rośliną archipelagu są trawy z do-
mieszką mchów, wrzosów, paproci i sporadycznie występujących krzewów. Takie warunki 
zdecydowały o prowadzonej tutaj powszechnie już od wieków hodowli owiec. Obecnie 
ich pogłowie wynosi około 70 tys. sztuk. Wyspy Owcze są „rajem” dla ptactwa, którego 
populację ocenia się na ok. 3,5 mln sztuk. Występuje tutaj ok. 300 gatunków ptaków, 
w tym 40 stale gniazdujących i 40 nieregularnie15. Na wyspach znajdują się największe 
na świecie kolonie maskonurów i nawałników burzowych. Żyją tutaj między innymi: ostry-
gojady, mewy trójpalczaste, głuptaki, nurzyki, petrele, drzemliki, wydrzyki wielkie i alki. 
Symbolem wysp jest ostrygojad.

Dostępność komunikacyjna

Wyspy Owcze tak jak przed wiekami i dziś są pomostem żeglugowym między Europą 
kontynentalną a Islandią. Na tej trasie pływa tylko jedna linia promowa Smyril Line. Prom 
w kierunku Islandii (Seyðisfjörður) płynie z Danii (Hirtshals) przez Wyspy Owcze, na których 
zawija do portu Thorshavn. Rejs na trasie Hirtshals–Thorshavn trwa ok. 36 godzin i odbywa 
się przez cały rok, z portu Thorshavn do Seyðisfjörður zaś trwa ok. 18 godzin i odbywa się 
od kwietnia do października. Linia Smyril Line jest narodową linią Wysp Owczych. Z tego 
zapewne względu, płynąc na Islandię, turyści są zmuszeni do 3-dniowego pobytu na Wy-

10 Ibidem, s. 48.
11 www.hagstova.fo [15.04.2016].
12 Ibidem.
13 W. Ziaja, op. cit., s. 46.
14 W. Walczak, Dania, PWN, Warszawa 1984, s. 346.
15 W. Ziaja, op. cit., s. 49.
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spach Owczych. Taki plan podróży narzucony przez armatora jest niewątpliwie czynnikiem 
stymulującym turystykę i gospodarkę wysp. Rejs promem Norröna należącym do Smyril 
Line to jedyny sposób na dotarcie na Wyspy Owcze czy Islandię z własnym samochodem.

Drugą możliwością dotarcia na wyspy jest przelot samolotem narodowych linii lotni-
czych Atlantic Airways. Linia ta obsługuje stałe połączenia lotnicze z  Danią, Norwegią, 
Islandią i Wyspami Brytyjskimi. W okresie letnim odbywają się rejsy na południe Europy. 
Narodowy przewoźnik obsługuje także rejsy czarterowe.

Atrakcje turystyczne

Głównym walorem turystycznym Wysp Owczych jest ich krajobraz. Do najważniejszych 
przyrodniczych atrakcji turystycznych należą:

 – nadmorskie klify (fot. 1), w których często znajdują się jaskinie (np. na wyspie Nólsoy 
i Hestur) oraz są zamieszkiwane przez dziesiątki tysięcy ptaków;

 – laguna Pollurin w Saksun (fot. 2), która jest jedynym tego typu wybrzeżem na wyspach;
 – fiordy;
 – kolumny bazaltowe na Suðuroy;
 – port w Gjógv na wyspie Eysturoy, naturalnie usytuowany wśród bazaltowych skał;
 – plaże i wydmy Sandoy, które są uformowane z bazaltowego piasku;
 – kolonie maskonurów w Mykines i głuptaków na skałach wysepki Mykines Holmur oraz 

nawałników burzowych na Nólsoy.

Fotografia 1. Nadmorskie klify wyspy Mykines
Źródło: fot. Ł. Zbucki.
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Fotografia 2. Laguna Pollurin w Saksun
Źródło: fot. M. Kuźmicki.

Do atrakcji pozaprzyrodniczych archipelagu należą:
 – średniowieczna osada Kirkjubøur, która jest duchową stolicą wysp. Tutaj znajduje się 

kościół św. Olafa z XII w. (fot. 3) i ruiny gotyckiej katedry św. Magnusa, zniszczonej 
przez lawinę śnieżną w XVII w., oraz Roykstovan – najstarsza w Europie izba wznie-
siona z drewnianych bali z XI w. (fot. 4), która jest stale zamieszkana;

 – Thorshavn – starówka Tinganes z krytymi trawą budowlami.

Fotografia 3. Kościół św. Olafa
Źródło: fot. Ł. Zbucki.
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Fotografia 4. Roykstovan – najstarsza w Europie izba wzniesiona z drewnianych  
bali z XI w.
Źródło: fot. M. Kuźmicki.

Ruch turystyczny

W okresie między 1999 a 2014 r. można zauważyć stały wzrost liczby turystów przy-
bywających na Wyspy Owcze drogą morską. Krótkotrwałe spadki liczby odwiedzających 
Wyspy miały miejsce jedynie w latach 2002 i 2011. W 2014 r. na Wyspy Owcze przypłynęło 
50 304 gości wycieczkowych. Ich liczba była ponad pięć razy większa niż w roku 1999. Licz-
bę gości wycieczkowych przybyłych na Wyspy Owcze drogą morską w latach 1999–2014 
przedstawia rycina 1. 

Rycina 1. Liczba gości wycieczkowych przybyłych na Wyspy Owcze drogą morską w latach 1999–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie Annual Report 2014, Visit Faroe Islands, http://www.visitfaro-
eislands.com/media/292592/AnnualplusReportplus2014plusVFIplusinplusEnglishplus-plus1plussidugco
mpressed.pdf [15.04.2016].
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Morski ruch turystyczny w 2014 r. obsługiwały 54 linie promowe zatrudniające 
22 970 osób. Uwzględniając tę liczbę, należy uznać, że całkowita liczba przyjezdnych 
drogą morską na Wyspy Owcze wynosiła 73 274 osoby. Ruch promowy skupiał się 
w mieście Thorshavn, chociaż w ciągu trzech ostatnich lat dynamicznie wzrosło znaczenie 
portu Klaksvík16.

Analizując ruch turystyczny transportem powietrznym, można zauważyć jego intensyw-
ny rozwój w latach 1975–2014 (ryc. 2). W 2014 r. samolotem odwiedziło Wyspy Owcze 
około ćwierć miliona turystów. To ponad pięć razy więcej niż w 1975 r.

Rycina 2. Liczba przyjazdów na Wyspy Owcze i wyjazdów z Wysp transportem powietrznym w latach 
1975–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie Faroe Islands in figures 2015, Statistics Faroe Islands, 
Føroyaprent 2015, s. 30; http://www.hagstova.fo/sites/default/files/Faroe_Islands_in_figures_2015.pdf 
[15.04.2016].

W roku 2012 na Wyspy Owcze samolotem przyleciało 225 532 osoby. W porównaniu 
z rokiem 2011 można zauważyć przyrost w liczbie odwiedzających tę destynację tury-
styczną o 10,9%. Przyrost ten był o wiele większy niż w przypadku Grenlandii – 0,5%, ale 
mniejszy niż w przypadku Islandii – 17,1% w roku 2011 względem 2010 r. Zmiany liczby 
pasażerów korzystających z transportu powietrznego w wybranych krajach skandynaw-
skich w latach 2010–2012 zaprezentowano w tabeli 1.

16 Annual Report 2014, Visit Faroe Islands, http://www.visitfaroeislands.com/media/292592/AnnualplusReportp
lus2014plusVFIplusinplusEnglishplus-plus1plussidugcompressed.pdf [15.04.2016].
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Tabela 1. Liczba pasażerów transportu powietrznego oraz udzielonych noclegów w wybranych krajach 
skandynawskich

Kraj

Liczba 
pasażerów 
transportu 
powietrz-
nego

Rok

% zmiany 
względem 
roku po-
przedniego

Liczba 
udzielonych 
noclegów

Rok

% zmiany 
względem 
roku po-
przedniego

Wyspy 
Owcze 225 532 2012 10,9 80 382 2012 4,3

Grenlandia 71 387 2012 0,5 210 348 2012 1,5
Islandia 881 915 2011 17,1 1 786 009 2012 20,2
Norwegia 187 354* 2012 5,4 29 914 317 2012 2,9

*Lotnisko Bergen, Flesland

Źródło: http://ssb.no/hagstofa.is/stat.gl [15.04.2016]; The Faroese Tourism Branch Association; http://
www.noraregiontrends.org/tourism [15.04.2016].

Ponad połowa turystów, która przyjechała na Wyspy Owcze w 2014 r., kierowała się 
motywami poznawczymi i wypoczynkowymi. Największą część stanowili tu turyści reali-
zujący przyjazdy indywidualne – 55,2%. Mniej było turystów przyjeżdżających w grupach 
ponad dziesięcioosobowych – 8,3%. Znaczny odsetek stanowili przyjezdni uprawiający 
indywidualnie turystykę biznesową – 31,1%. Służbowe przyjazdy grupowe (grupa ponad 
10 osób) realizowało 5,4% turystów (ryc. 3).

Rycina 3. Motywy przyjazdów turystów na Wyspy Owcze w 2014 r. (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Annual Report 2014, Visit Faroe Islands, http://www.visitfaro-
eislands.com/media/292592/AnnualplusReportplus2014plusVFIplusinplusEnglishplus-plus1plussidugco
mpressed.pdf [15.04.2016].
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Baza noclegowa

Ważnym elementem zagospodarowania turystycznego jest baza noclegowa. To od 
niej w dużej mierze zależy wielkość ruchu turystycznego. W ciągu 2014 r. na Wyspach 
Owczych do dyspozycji turystów pozostawało 162 682 pokoje z 354 724 łóżkami. W 2014 r. 
w porównaniu do 2013 r. na Wyspach Owczych doszło do znacznego rozwoju bazy noc-
legowej. Liczba pokoi na potrzeby obsługi ruchu turystycznego zwiększyła się o 14%, 
a łóżek o 11%. W skali roku można było zaobserwować nieznaczne wahania pojemności 
bazy noclegowej (tab. 2).

Tabela 2. Pojemność bazy noclegowej na Wyspach Owczych w 2014 r. (łóżka i pokoje według miesięcy)

Źródło: Annual Report 2014, Visit Faroe Islands, http://www.visitfaroeislands.com/media/292592/Annu-
alplusReportplus2014plusVFIplusinplusEnglishplus-plus1plussidugcompressed.pdf [15.04.2016].

Wykorzystanie bazy noclegowej na Wyspach Owczych charakteryzuje sezonowość. 
Lipiec i czerwiec 2014 r. to okres, kiedy turyści zajmowali ok. 70% miejsc noclegowych 
pozostających do dyspozycji przyjezdnych w każdym z miesięcy. Ok. 60% łóżek było 
zajętych w sierpniu, wrześniu i maju. Najmniejsze obłożenie występowało w miesiącach 
zimowych – grudniu i styczniu (15–20%). Średni poziom wykorzystania bazy noclegowej 
w 2014 r. wynosił 45% (ryc. 4).

Miesiąc
Typ kwatery

Łóżka Pokoje
2014/01 28 768 13 175
2014/02 25 984 11 900
2014/03 28 768 13 175
2014/04 27 840 12 750
2014/05 29 946 13 640
2014/06 29 970 13 770
2014/07 30 969 14 229
2014/08 30 969 14 229
2014/09 29 970 13 770
2014/10 30 845 14 167
2014/11 29 850 13 710
2014/12 30 845 14 167

Suma 354 724 162 682

Różnica 
w latach 
2013–2014

11% 14%
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Rycina 4. Wykorzystanie miejsc noclegowych (łóżek) na Wyspach Owczych w 2014 r. w ujęciu mie-
sięcznym (%)
Źródło: Annual Report 2014, Visit Faroe Islands, http://www.visitfaroeislands.com/media/292592/Annu-
alplusReportplus2014plusVFIplusinplusEnglishplus-plus1plussidugcompressed.pdf [15.04.2016].

Wyspy Owcze to terytorium zależne od Danii. Szczególnie silne związki z tym kra-
jem podkreślają statystyki dotyczące liczby udzielonych noclegów. W 2014 r. najwięcej 
noclegów – 48 361 – na terenie Wysp Owczych zostało zakupionych przez Duńczyków. 
W 2013 r. wartość ta była zbliżona. Na Wyspach Owczych dużą rolę odgrywa turystyka 
krajowa. Mieszkańcy archipelagu zajęli w 2014 r. 34 395 miejsc noclegowych, w 2013 r. zaś 
o 2271 miejsc więcej. Liczną grupą klientów kupujących usługi noclegowe w 2014 r. byli 
Norwegowie – 12 007 noclegów. W ich wypadku nastąpił znaczny, gdyż 50%, przyrost 
wykorzystania bazy noclegowej w porównaniu do 2013 r. Znaczny udział w wykorzystaniu 
bazy noclegowej mieli także obywatele Niemiec – 6913 noclegów, Islandii – 4510 nocle-
gów, Wielkiej Brytanii – 4593 noclegów – oraz Szwecji – 5009 noclegów. W przypadku 
Szwedów nastąpił znaczny przyrost wykorzystania bazy noclegowej w 2014 r. w porów-
naniu do 2013 r. – o 44%, tj. 1534 noclegi. W 2014 r. na Wyspach Owczych nastąpił także 
gwałtowny przyrost wykorzystania obiektów noclegowych przez obywateli Francji, państw 
Ameryki Południowej i Środkowej, Karaibów a także Oceanii, chociaż liczba noclegów 
w tych przypadkach nie jest znaczna. Łącznie w 2014 r. na terenie archipelagu turyści 
skorzystali z 137 510 noclegów udzielonych przez lokalne podmioty świadczące usługi 
noclegowe. Względem 2013 r. zanotowano 7% wzrost, tj. o 8743 noclegi więcej. Liczbę 
udzielonych noclegów na Wyspach Owczych w 2014 r. według kraju pochodzenia i typu 
kwatery przedstawia tabela 3. 
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Tabela 3. Udzielone noclegi na Wyspach Owczych w 2014 r. według kraju pochodzenia i typu kwatery

Kraj Hotel B&B Kwatera 
prywatna Kemping Suma Różnica w latach 

2013–2014
Dania 38 464 552 8759 586 48 361 274 1%
Wyspy Owcze 22 687 126 10 015 1567 34 395 -2271 -6%
Norwegia 10 857 154 812 184 12 007 3995 50%
Niemcy 3831 277 1217 1588 6913 -336 -5%
Islandia 3634 61 350 465 4510 -672 -13%
Wielka Brytania 3694 124 588 187 4593 -9 0%
Szwecja 4511 86 260 152 5009 1534 44%
Włochy 1291 116 328 105 1840 292 19%
Finlandia 1768 25 95 33 1921 581 43%
Holandia 1017 101 366 360 1844 496 37%
USA 1200 61 322 28 1611 506 46%
Francja 992 86 352 477 1907 1265 197%
Hiszpania 796 28 126 26 976 -82 -8%
Grenlandia 341 8 349 -14 -4%
Inne kraje euro-
pejskie 4757 153 415 691 6016 2012 50%

Ameryka Połu-
dniowa 1490 12 1502 1330 773%

Azja 484 8 95 8 595 128 27%
Australia i Nowa 
Zelandia 368 82 242 31 723 557 336%

Inne części Ame-
ryki Północnej 268 13 12 293 11 4%

Środkowy 
Wschód 58 58 -119 -67%

Inne części Afryki 25 2 27 -79 -75%
Ameryka Środko-
wa / Karaiby 50 6 58 114 99 660%

Afryka Północna 3 3 3

Inne 1145 2 796 1943 -758 -28%
Suma 103 728 2064 25 216 6502 137 510 8743 7%

Źródło: Annual Report 2014, Visit Faroe Islands, http://www.visitfaroeislands.com/media/292592/Annu-
alplusReportplus2014plusVFIplusinplusEnglishplus-plus1plussidugcompressed.pdf [15.04.2016].

W 2014 r. turyści najchętniej korzystali z usług hoteli – 103 728 noclegów – oraz 
z kwater prywatnych – 25 216 noclegów. Mniejszą popularnością cieszyły się kempingi – 
6502 noclegi, a także obiekty bed and breakfast – 2064 noclegi. W 2014 r. w porównaniu 
do 2013 r. zanotowano spadek wykorzystania kwater prywatnych o 8%. W przypadku 
pozostałych obiektów noclegowych miał miejsce wzrost ich wykorzystania – hoteli o 7%, 
obiektów bed and breakfast o 8%, a kempingów o 127 (tab. 4). 
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Tabela 4. Udzielone noclegi na Wyspach Owczych w 2014 r. według typu kwatery i miesiąca

Źródło: Annual Report 2014, Visit Faroe Islands, http://www.visitfaroeislands.com/media/292592/Annu-
alplusReportplus2014plusVFIplusinplusEnglishplus-plus1plussidugcompressed.pdf [15.04.2016].

Większość, ponieważ 92 647 noclegów w ciągu 2014 r. została zakupiona przez tury-
stów w regionie Suðurstreymoyar17. W roku 2014 względem roku 2013 liczba udzielonych 
tam noclegów zwiększyła się o 5%. Liczba udzielonych noclegów w pozostałej części 
Wysp Owczych była o ponad połowę mniejsza – 44 863, co może świadczyć o znacznie 
gorzej rozwiniętej infrastrukturze noclegowej w tej części archipelagu. W 2014 r. w po-
równaniu do roku 2013 nastąpił tu jednak przyrost liczby udzielonych noclegów o 11%. 
Zróżnicowanie przestrzenne korzystania z noclegów przez turystów na Wyspach Owczych 
w 2014 r. przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Udzielone noclegi na Wyspach Owczych w 2014 r. według lokalizacji i miesiąca

17 Suðurstreymoyar (‘Streymoy Południowy’) obejmuje część południową wyspy Streymoy, a także położone 
opodal wyspy razem ze stolicą – Thorshavn. Mieszka tam ok. 19 400 osób. Znajduje się tam trzecie co do wielkości 
miasto na Wyspach Owczych – Hoyvík, mające ponad 3100 stałych mieszkańców; http://www.faroe.pl/index.php/
przewodnik-turystyczny/117-region-streymoy.html [15.04.2016].

Miesiąc
Typ kwatery

SumaBed  
and breakfast Hotel Kwatera  

prywatna Kemping

2014/01 - 3212 624 - 3836
2014/02 12 4515 469 - 4996
2014/03 34 6911 923 - 7868
2014/04 61 5649 1499 30 7239
2014/05 143 11 012 1981 227 13 363
2014/06 436 14 180 3744 1268 19 628
2014/07 642 17 964 6913 3177 28 696
2014/08 549 14 127 4167 1527 20 370
2014/09 110 11 640 3005 153 14 908
2014/10 34 6245 1024 30 7333
2014/11 14 5312 583 20 5929
2014/12 29 2961 284 70 3344
Suma 2064 103 728 25 216 6502 137 510
Różnica 
w latach 
2013–2014

8% 7% -8% 127% 7%

Miesiąc
Miejsce kwatery

Suma Streymoy  
Południowy 

Poza południowym  
Streymoy

2014/01 2616 1220 3836
2014/02 3281 1715 4996
2014/03 5839 2029 7868
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Źródło: Annual Report 2014, Visit Faroe Islands, http://www.visitfaroeislands.com/media/292592/Annu-
alplusReportplus2014plusVFIplusinplusEnglishplus-plus1plussidugcompressed.pdf [15.04.2016].

Podsumowanie

W 2014 r. można zauważyć ożywienie ruchu turystycznego na Wyspach Owczych 
w odniesieniu do wcześniejszych okresów, co przejawia się większą liczbą turystów 
na lotniskach, większą liczbą podróżujących promami, większym wykorzystaniem bazy 
noclegowej. Statystyki wskazują na rozwój przemysłu turystycznego. Może on wynikać 
z realizacji nowej strategii rozwoju turystyki czy też działań promocyjnych przedstawiają-
cych Wyspy Owcze jako unikatowe miejsce do organizacji konferencji, spotkań, budowania 
zespołów pracowniczych. Skutkiem są większe dochody z turystyki. Turystyka jest obecnie 
postrzegana przez władze jako ważny czynnik rozwoju Wysp Owczych, o czym świadczy 
fakt, że od 2013 r. przywiązuje się większą wagę do prowadzenia statystyk dotyczących 
przemysłu turystycznego.

Mimo izolacji wynikającej z geograficznego położenia Wysp Owczych władze wspie-
rają rozwój turystyki, finansując przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury tu-
rystycznej. Powstał nowy terminal lotniska Vágar na wyspie Vágar. Na uwagę zasługuje 
rozbudowana sieć tuneli łączących wyspy, których część znajduje się pod dnem morza. 
Nigdzie indziej stosunek liczby kilometrów tuneli do liczby mieszkańców nie jest tak wysoki. 
Parlament powziął decyzję o budowie kolejnych podmorskich szlaków komunikacyjnych 
między ważniejszymi wyspami. Jeden z nich, o długości prawie 12 km, został ukończony 
w roku 2012. Zalicza się on do najdłuższych podwodnych tuneli na świecie. Powstają 
nowe hotele i obiekty gastronomiczne. Turystyka jest obecnie silniej niż kiedykolwiek 
wcześniej postrzegana na Wyspach Owczych jako szansa i potencjalne źródło korzyści 
lokalnej społeczności. Dalsza rozbudowa infrastruktury turystycznej, poprawa dostępności 
komunikacyjnej, tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych oraz przemyślane dzia-
łania promocyjne to warunki dalszego rozwoju ruchu turystycznego na Wyspach Owczych.

2014/04 5011 2228 7239
2014/05 9489 3874 13 363
2014/06 13 000 6628 19 628
2014/07 19 005 9691 28 696
2014/08 12 956 7414 20 370
2014/09 10 026 4882 14 908
2014/10 4958 2375 7333
2014/11 4172 1757 5929
2014/12 2294 1050 3344
Suma 92647 44 863 137 510
Różnica 
w latach 
2013–2014

5% 11% 7%
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Streszczenie

Celem artykułu jest analiza wielkości ruchu turystycznego na Wyspach Owczych z uwzględnie-
niem izolacji archipelagu, wynikającej z położenia geograficznego. W 2014 r. można zauważyć 
ożywienie ruchu turystycznego, co przejawia się większą liczbą turystów na lotniskach, większą 
liczbą podróżujących promami, większym wykorzystaniem bazy noclegowej. Statystyki wskazują 
na rozwój przemysłu turystycznego. Może on wynikać z realizacji nowej strategii rozwoju turystyki 
oraz działań promocyjnych.

Słowa kluczowe: Wyspy Owcze, izolacja, ruch turystyczny

Abstract

The aim of the article is an analysis of tourism movement in Faroe Islands taking into account the 
isolation of the archipelago resulting from its geographical location. In 2014 one can observe 
a revival of the tourism movement, which is displayed by a higher number of tourists at the airports, 
more people travelling by ferry boat, more exploitation of the accommodation base. Statistics 
point at the tourist industry development. It may result from the implementation of new tourism 
development strategies and promotion campaign.

Keywords: Faroe Islands, isolation, tourism movement
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ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH JAKO ELEMENT 
WPŁYWU EDUKACJI SZKOLNEJ NA ROZWÓJ UCZNIÓW

ORGANIZATION OF SCHOOL TRIPS WITHIN THE SCHOOL EDUCATION  
OF STUDENTS

Wprowadzenie

Wycieczki szkolne to momenty pełne przygód i możliwości pozyskiwania wiadomości 
o odwiedzanym terenie. Turystyka spełnia bowiem funkcje wychowawczą i kształceniową, 
tym samym warto jest przeanalizować w kontekście edukacji uczestnictwo w wyciecz-
kach szkolnych. Według Krzysztofa Przecławskiego1 funkcja kształceniowa zawiera się 
w funkcji wychowawczej, gdzie turystyka może być środkiem poznania rzeczywistości, 
kształtowania określonej postawy wobec rzeczywistości, kształtowania uczuć, stwarzania 
możliwości działania twórczego, potęgowania zdrowia, a także czynnikiem resocjalizacji. 
Wędrówka jako forma turystyki wyrabia w młodym człowieku zespół wartościowych cech 
przydatnych w dorosłym życiu. 

W artykule zostanie omówiona rola zajęć z turystyki i rekreacji, które sprzyjają wykształ-
caniu cech, takich jak: zaradność, współpraca, aktywność, samodzielność, gospodarność, 
obowiązkowość2. Wymogi, jakie stawia uprawianie turystyki i rekreacji, mają duże znacze-
nie w procesie wychowania dzieci i młodzieży3. Możliwości bezpośredniego poznawania 
kraju i regionu kształtuje u uczniów stosunek do natury, dóbr kulturalnych swojego regionu 
i społeczeństwa. Ponadto przedstawiono również zasadność wypełnienia czasu wolnego, 
co pozwoli na wyuczenie właściwych wzorów wypoczywania, a tym samym zapewni szybką 

1 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1997, s. 97–99.
2 J. Wojtyczka, Organizacja turystyki młodzieży szkolnej, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
3 J. Klawender et. al., Rekreacja ruchowa i turystyka. Skrypt dla studentów AWF, red. T. Wolańska, AWF, War-
szawa 1989, s. 9; Podstawy rekreacji i turystyki, red. S. Toczek-Werner, AWF, Wrocław 2005; K. Przecławski, 
op. cit., s. 98.
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odnowę fizyczną i psychiczną. Na potrzeby niniejszej publikacji za obszar objęty badaniem 
będą uważane trzy placówki edukacyjne znajdujące się w bliskim sąsiedztwie: Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Mosinie, Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Puszczyko-
wie, Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie. Wybrane placówki 
oświatowe znajdują się w obrębie 2 sąsiednich gmin (gmina miejsko-wiejska i gmina 
miejska). Przykładem działalności turystycznej szkół jest działanie kół zainteresowań, za 
przykład wybrano koło turystyczno-fotograficzne działające w liceum ogólnokształcącym 
w Puszczykowie. W ramach prac koła corocznie organizowane są wyjazdy i propozycje 
kolejnych wspólnych podróży.

Zakres pracy i postępowanie badawcze

Organizacja wycieczek daje możliwość twórczej pracy. Sprowadza się do wykonywania 
określonych działań przed wyjazdem i w trakcie jego trwania. Podjęty problem badawczy 
obejmuje element wychowawczej funkcji turystyki szkolnej. Zagadnienie sprecyzowania 
i wskazania stopnia ingerencji szkoły w przygotowywanie wyjazdów zostało rozpatrzone 
w trzech szkolnych grupach wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponad-
gimnazjalna). Podział daje możliwość wyróżnienia etapów, w których samokształcenie 
oraz rozwijanie zainteresowań jest największe. Uzyskane informacje pozwolą wskazać na 
rozwój postaw ukierunkowanych na turystykę, poznanie najbliższego otoczenia. Autorka 
poszukuje dowodu na to, że prawidłowo zorganizowana wycieczka szkolna z pedago-
gicznego punktu widzenia jest niezwykle wartościową formą spędzania czasu wolnego. 
Analiza objęła opinię rodziców oraz grona pedagogicznego jako dwóch grup społecznych 
wywierających największy wpływ na wyjazdy młodych turystów.

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, aby określić percep-
cję turystyki oczami dzieci, młodzieży, grona pedagogicznego oraz opiekunów badanej 
grupy. Jako technikę badawczą wybrano wywiad, za pomocą którego otrzymano opinię 
nauczycieli. Następnie skonstruowano ankietę dla uczniów i ich rodziców. Ankieta składa 
się z dwudziestu pytań (uczniowie n = 200, nauczyciele n = 90, rodzice n = 120). Odpo-
wiedzi dotyczyły uczestnictwa w wyjazdach, organizacji wyjazdów, preferowanych miejsc 
i typów wyjazdów, na jakie się decydują, oraz czynników odpowiedzialnych za wybór. 
Ostatnim narzędziem wykorzystanym do pozyskania danych była obserwacja uczest-
nicząca, która według T. Pilcha4 jest najbardziej wszechstronną techniką gromadzenia 
materiałów. Badania rozpoczęto w październiku 2011 r. i prowadzono do stycznia 2012 r. 
(okres przyjmowania wypełnionych ankiet).

Wypoczynek i czas wolny

Problemem współczesnej cywilizacji jest wzrastająca popularność postawy konsump-
cyjnej. Człowiekowi stale towarzyszą wykonywane przez niego w pewnych sekwencjach 

4 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Żak, Warszawa 1995.
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czasowych czynności. Do głównych można zaliczyć pracę, uczenie się, jedzenie, zakupy, 
podróże oraz rozrywkę. Rozrywka to kategoria czynności zależna od posiadania czasu 
wolnego. Może być podejmowana w miejscu zamieszkania lub poza nim. Kiedy analizujemy 
rozrywkę w okresie dzieciństwa, istotne w perspektywie kształtowania właściwych postaw 
staje się umiejętne współdziałanie nauczycieli i rodziców. Dochodzi do sytuacji, gdzie dziec-
ko poddane procesowi edukacji samo staje się animatorem rekreacji we własnej rodzinie. 

Jedną z najpopularniejszych form imprez krótkoterminowych jest wycieczka. Przyjmuje 
się, że jest to celowe wyjście (lub wyjazd dowolnym środkiem lokomocji), które łączy się 
z czasową, krótkotrwałą zmianą miejsca pobytu5. Turystyka dzieci i młodzieży przekształca 
się adekwatnie do przemian zachodzących w stylu życia oraz kulturze masowej. Kontakt 
z przyrodą, regeneracja sił psychofizycznych, relaks, wypoczynek oraz poznanie natu-
ralnego środowiska stały się istotnym elementem życia człowieka. Dlatego też właściwie 
skonstruowane programy wyjazdów szkolnych mogą wpływać na rozwój strefy wyobra-
żeniowej, spostrzeżeniowej, uczuciowej dzieci.

W dobie gdy turystyka jest zjawiskiem powszechnym, coraz ważniejsze staje się roz-
poznanie motywów wyjazdów wynikających z systemów ocen i waloryzacji krajobrazów 
turystyczno-rekreacyjnych. Wychodzenie z założenia (częste stanowisko dorosłych), że 
na turystyce znają się wszyscy i uczniowie sami się tego nauczą, jest błędem. Prowadzi 
do wypaczenia funkcji, jakie powinna ona spełniać. W całym cyklu kształcenia brakuje 
spójnego działania na rzecz przygotowania dzieci i młodzieży do jej uprawiania. Z punk-
tu widzenia organizacji turystyki ważne jest to, że każdy krąg kulturowy inaczej ocenia 
rzeczywistość przyrodniczą, organizacyjną i techniczną przygotowaną do wypoczynku 
poza miejscem zamieszkania. Percepcja krajobrazu jest postrzeganiem, dzięki któremu 
uczeń może wskazać i określić sposób zagospodarowania turystycznego potencjalnych 
miejsc mających spełniać funkcje turystyczne. Uwzględnić należy przy tym fakt, że turysta 
staje się podmiotem w krajobrazie i jego wymagania rosną, ale rośnie też jego wrażliwość 
na piękno przyrody, zależność równowagi pomiędzy człowiekiem a środowiskiem6.

Edukacja przez turystykę

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzą działalność na rzecz sportu, rekre-
acji, krajoznawstwa, organizując wycieczki szkolne i klasowe. Są to wyjazdy w ramach 
zajęć lekcyjnych, powiązane z programem nauczania (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 
z późn. zm.). Każdą szkołę obowiązuje zatwierdzony roczny plan aktywności, obowiązki 
i kryteria nauczania. Za przykład powyższych działań posłuży wewnątrzszkolny statut Gim-
nazjum nr 2 w Mosinie. W piśmie pokazane zostały warunki oraz sposób organizowania 
przez szkolę wyjazdów, lekcji w terenie, wszystkie elementy prawne, praca organizacyjna 
oraz pełna dokumentacja. Za najważniejsze z nich uznano:

5 J. Wojtyczka, op. cit., s. 26.
6 S. Piechota, Percepcja krajobrazu w edukacji turystycznej dzieci i młodzieży, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 
2009, t. 25, s. 147–153.
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 – wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły;
 – przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współpracują nauczyciele, rodzice 

i uczniowie.
Bardzo powszechne w szkołach jest wprowadzanie różnych kół zainteresowań. Mają 

one na celu rozwój oraz doskonalenie posiadanych umiejętności i tym samym zapewnienie 
wachlarza atrakcji. 

Szkolne wyjazdy specjalistyczne

Rozporządzenie MENiS z dnia 8.11.2001 r. umożliwiło włączenie do programu naucza-
nia atrakcyjnej formy, jaką są wycieczki przedmiotowe. W wybranych szkołach: Szkole 
Podstawowej nr 1 w Mosinie, Gimnazjum nr 2 w Mosinie i Liceum Ogólnokształcącym 
w Puszczykowie ta forma poszerzania wiedzy wpisana została na stałe w coroczny program 
wyjazdów szkolnych. Początkowo wprowadzano jednodniowe formy wycieczek, takie jak 
lekcje w terenie w Wielkopolskim Parku Narodowym (praca z GPS) czy przejście ścieżką 
edukacyjną w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Wraz z rozwojem 
zainteresowań tą formą do współpracy w projektowaniu i organizowaniu wycieczek przed-
miotowych włączyli się nauczyciele innych przedmiotów nauk przyrodniczych, ścisłych 
i humanistycznych (zwiedzanie ziemi kaszubskiej, Puszczy Białowieskiej). Tematyka, 
zasięg wyjazdów są uzależnione od wieku podopiecznych oraz stopnia posiadanej wiedzy. 
Nauczyciele jako organizatorzy tego typu wyjazdów podkreślają, że na każdej kilkudnio-
wej wycieczce poruszane są problemy dydaktyczne, zagadnienia kulturowe, historyczne 
oraz demograficzne. Jak wynika z wywiadu, dla młodzieży zajęcia w terenie są ciekawe 
i praktyczne. Prelekcje i ćwiczenia często odbywają się w zakładach przemysłowych, 
poprzemysłowych, których działalność związana jest bezpośrednio z ingerencją w śro-
dowisko naturalne (program nauczania geografii, chemii). Uczniowie mogą poznawać 
cykle produkcyjne m.in. takich zakładów, jak: Huty Miedzi Głogów, zakładów produkcji 
porcelany w Wałbrzychu, Chodzieży i Łubianie, rafinerii ropy naftowej w Gorlicach i Płocku, 
Elektrowni Wodnej we Włocławku czy browaru Lecha w Poznaniu oraz wielu innych. Takie 
doświadczenie pozostaje w pamięci na bardzo długo, uświadamia i utrwala zagadnienia 
poznawane w szkole.

Działanie kół turystycznych w szkołach

W każdej z badanych szkół działają koła zainteresowań z zakresu różnych dziedzin 
naukowych, w tym koła turystyczne. Zajęcia nie są obowiązkowe, skupiają osoby aktywne 
turystycznie, pasjonujące się podróżowaniem. Aby przybliżyć ich funkcjonowanie, za przy-
kład wybrano koło turystyczno-fotograficzne z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Puszczykowie. Podjęte działania mają popularyzować turystykę miejską 
i krajową jako jedną z form aktywnego spędzania czasu wolnego przez młodzież. Ak-
tywność i ruch podczas spacerów, wycieczek, rajdów są bardzo istotne w życiu młodego 
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człowieka. Jednym z głównych założeń jest to, aby członkowie koła nabierali zarówno 
poczucia tożsamości osobistej, jak i poczucia przynależności grupowej oraz byli zdrowsi 
(aktywność fizyczna). Uczestnictwo w tych zajęciach dodatkowych stwarza sytuacje mo-
tywujące do wysiłku fizycznego, jak również do pracy umysłowej.

Z badań natomiast jednoznacznie wynika, że pomimo idei działania koła nie mogą być 
w pełni realizowane. Istotnym ograniczeniem, na jakie zwracano uwagę, jest niewystarcza-
jący stan środków finansowych. Częste wyjazdy w teren czy też zakup specjalistycznego 
sprzętu do przeprowadzania pomiarów w terenie są kosztochłonne, przekraczające budżet.

Działalność turystyczna w szkołach – analiza przypadku

Uczestnicząc w imprezie turystycznej, wykorzystano technikę obserwacji, która pozwo-
liła przedstawić na wybranym przykładzie działalność turystyczną w szkole (wycieczka). 
Miejscem docelowym był obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy „Nenufar Club” mieszczący 
się w Kościanie. W wyjeździe udział brali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosi-
nie – klasy I a i II a.

Rycina 1. Dzieci przechodzące linowym mostem na teren „Nenufar Club”
Źródło: własna dokumentacja.

Obszar całego obiektu stanowi zespół połączonych akwenów wodnych (ryc. 1). W skład 
infrastruktury wypoczynkowej parku wchodzą sprzęt wodny (łodzie, kajaki, tratwy, duże 
łodzie spacerowe), a także stanowiska piknikowe wyposażone w grille oraz miejsca przy-
gotowane do użytku gości w celu wspólnego biesiadowania przy ognisku. Na jednej z wysp 
przynależących do obiektu mieści się plac zabaw. Całość uzupełniają makiety znanych 
budowli świata, które nadają temu miejscu specyficznej atmosfery (m.in. wieża Eiffla, pi-
ramida egipska, Statua Wolności). Celem programu jest odnalezienie skarbu przez dzieci. 
W poszukiwaniach pomagają im piraci, Karaibki oraz Indianie (ryc. 2).
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Rycina 2. „Poszukiwacze skarbów” wraz z opiekunami w wielokulturowych strojach
Źródło: własna dokumentacja.

Przeprowadzone podczas wyjazdu badania miały na celu zapoznanie się z wszystkimi 
etapami podroży – tzw. zasada czterech P7 – przygotowaniem, realizacją programu przed 
ostatecznym wyruszeniem na planowaną wycieczkę, jak również sprawdzeniem reakcji po 
powrocie. Wybór najmłodszej grupy uczniów do przeprowadzenia obserwacji był celowy, 
pozyskano wiedzę, na co należy zwrócić uwagę w pracy z dziećmi, czego grupa wyma-
ga od organizatorów (aktywizacja) oraz o istocie dbałości o bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników wyjazdu. Kilkugodzinny wyjazd obejmował część edukacyjną i rekreacyjną. 
Docelowo pokazano, jak niegdyś żyły i jak obecnie żyją różne grupy etniczne (np. India-
nie). W części rekreacyjnej aktywizowano dzieci przez rozwój fizyczny (zawody sportowe, 
czas wolny na placu zabaw). Uwaga dzieci cały czas skupiona była na nowych atrakcjach, 
ciekawych miejscach i postaciach, które spotykały podczas swojej wędrówki. Grupa była 
bardzo liczna – pięćdziesięcioro wychowanków, na których przypadało 4 opiekunów. 
Nauczyciele nie uczestniczyli czynnie w zwiedzaniu. W tym czasie dzieci były pod opieką 
2 animatorów. Niewystarczająca liczba sprawujących opiekę uniemożliwiała zapanowanie 
i właściwe zadbanie o bezpieczeństwo każdego z uczestników.

Wyniki i interpretacja badań ankietowych

Określenie problemów wynikających z organizacji i przeprowadzania wycieczek szkol-
nych oraz określenie edukacyjnej roli wyjazdów w wybranych placówkach szkolnych przed-
stawiono w tabeli 1 (odpowiedzi trzech grup respondentów: uczniów, rodziców i nauczycieli 
na pytania ankietowe). Forma przekazu ma na celu zaprezentowanie różnic i podobieństw 
w odpowiedziach respondentów. Technika bezpośredniej ankiety wykazała, czy zarówno 

7 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. AE, Poznań 2003.
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nauczyciele, rodzice, jak i młodzież angażują się w organizowanie wycieczek. Zwrócono 
uwagę na podejmowanie współpracy i zaangażowanie. Badanie rozpoczęto w październiku 
2011 r. i trwało ono do stycznia 2012 r. (okres przyjmowania wypełnionych ankiet). Młodzież 
(n = 200) bezpośrednio współpracowała z wychowawcami, wypełniając formularze w trakcie 
godziny przeznaczonej do dyspozycji wychowawcy. Grupa nauczycieli ze względu na liczeb-
ność (n = 90) nie została podzielona według poziomów kształcenia uczniów. Skupiono się 
głównie na wychowawcach klas. Badania ankietowe z rodzicami przeprowadzone zostały 
w trakcie pierwszego odbywającego się po powrocie z wycieczki zebrania, czego efektem 
był uzyskany wynik otrzymanych ankiet zwrotnych – 99% (n = 120).

Tabela 1. Zestawienie pytań kierowanych do badanych grup społeczności szkolnej oraz ich odpowiedzi

UCZNIOWIE (n = 200) RODZICE (n = 120) NAUCZYCIELE (n = 90)

Pyt. 1. Czym kierowano się przy wyborze imprezy turystycznej?
 – wiek
 – własne zainteresowania
 – jak długo trwa wycieczka
 – program imprezy
 – najważniejszy jest jakikolwiek 

wyjazd
 – cena

 – zainteresowania dziecka
 – program imprezy
 – cena
 – wiek dziecka
 – jak długo trwa wyjazd
 – własne zainteresowania

 – wiek podopiecznych
 – cena
 – program imprezy
 – własne zainteresowania
 – sugestie rodziców

Pyt. 2. Czy sugestie są ważnym elementem i czy bierze się je pod uwagę?
(sugestia rodzica lub nauczy-
ciela)
czasami; biorę je pod uwagę, 
jeśli tak, to nauczyciela

(sugestia nauczyciela)
tak; bardzo cenne uwagi

(sugestia rodzica)
tak; jest ważna

Pyt. 3. Preferowane przedziały cenowe wybieranych imprez

 – jednodniowe (30–80 zł)
 – kilkudniowe (300–550 zł)

 – jednodniowe (50–100 zł)
 – kilkudniowe do 300 zł

 – jednodniowe (30–60 zł)
 – kilkudniowe (200–400 zł)

Pyt. 4. Jaki typ wycieczek dominuje (jednodniowe czy kilkudniowe; krajowe czy zagraniczne; 
wypoczynkowe, wypoczynkowo-krajoznawcze czy kulturowe)?

 – przeważnie jest to wycieczka 
kilkudniowa, krajowa

 – wypoczynkowe lub wypoczyn-
kowo-krajoznawcze

 – wycieczka kilkudniowa, prze-
ważnie krajowa

 – wypoczynkowe lub wypoczyn-
kowo-krajoznawcze, kulturo-
we

 – wyjazd kilkudniowy, czasa-
mi dodatkowo jednodniowy, 
krajowy

 – wypoczynkowe lub wypoczyn-
kowo-krajoznawcze

Pyt. 5. Czy w szkole wyjeżdża się na wycieczki zagraniczne?

rzadko raczej nie czasami łączy się wyjazd krajo-
wy z zagranicznym
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UCZNIOWIE (n = 200) RODZICE (n = 120) NAUCZYCIELE (n = 90)

Pyt. 6. Preferowane typy wyjazdów (od najczęściej do najrzadziej wybieranych)
 – wyjazd nad morze
 – wyjazd w góry
 – wycieczki objazdowe
 – wyjazd do kina
 – wypad nad jezioro
 – pływalnia
 – zwiedzanie dużych miast
 – wycieczki tematyczne
 – teatr
 – muzeum

 – wyjazd w góry
 – wyjazd nad morze
 – pływalnia
 – teatr
 – wycieczki tematyczne
 – muzeum
 – kino
 – wyjazd nad jezioro
 – zwiedzanie dużych miast
 – wycieczki objazdowe

 – wyjazd w góry
 – pobyt nad morzem
 – wyjazd nad jezioro
 – teatr
 – muzeum
 – kino
 – pływalnia

Pyt. 7. Czy dzieci, młodzież chętnie zwiedzają obiekty historyczne, kulturalne?

nie nie zdecydowanie nie

Pyt. 8. Czy w szkole stosuje się praktykę, że wycieczka jest nagrodą za dobre sprawowanie, 
czy to motywuje?

tak
czasami jest dobre

raczej tak,
tak

tak, niestety trzeba
tak

Pyt. 9. Czy preferuje się wycieczki łączone (2, 3 klasy)? Dlaczego?

tak; nowe znajomości, jest za-
bawniej, wyjazdy są ciekawsze

tak; jest znacznie taniej tak; koszty są niższe

Pyt. 10. Czy interesuje Cię wyjazd z jakąś szczególną formą aktywności (jazda konna, wspi-
naczka górska, jazda na rolkach itp.)?

(Czy chciałbyś w takim przed-
sięwzięciu uczestniczyć?)
raczej nie; większość preferuje 
standardowe wyjazdy

(Czy chciałbyś, żeby dziecko 
w takim przedsięwzięciu uczest-
niczyło?)
oczywiście, że tak

(Czy organizuje się takie  
wyjazdy?)
raczej niechętnie

Źródło: badania własne.

W trakcie badań udało się wyselekcjonować kilka najistotniejszych informacji, które 
dzięki zgodności wszystkich arkuszy ankietowych pozwoliły na ich zestawienie. Każda 
z grup, przedstawiając swoją hierarchię wartości, wskazała, że do decydujących ele-
mentów wyboru imprezy należą wiek uczniów, ich zainteresowania oraz cena wyjazdu. 
Wskazane przedziały cenowe są porównywalne we wszystkich grupach. Niemniej jednak 
kwoty podane przez uczniów są nieznacznie wyższe od pozostałych. Dobrym ekonomicz-
nym „zabiegiem” stosowanym przez większość wychowawców (89%) jest łączenie klas 
w większe grupy, co pozwala na stworzenie znacznie tańszej imprezy, nie ujmując niczego 
z jej atrakcyjności. Zarówno nauczyciele (89%), jak i rodzice (80%) preferują wyjazdy 
łączone, a argumentują to niższymi kosztami. Zdarza się, że połączenie klas daje jedyną 
możliwość przeprowadzenia wyjazdu, gdyż jest zbyt mało chętnych (8%).
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Pytanie drugie dotyczyło udzielania wskazówek, dobrych rad przez nauczycieli oraz 
rodziców. Wyniki pokazują, że każdy z ankietowanych bierze je pod uwagę. Natomiast 
uczniowie większym zaufaniem darzą porady i sugestie nauczycieli (65%) niż rodziców 
(35%). Rodzice bardziej cenią uwagi nauczycieli (65%), a połowa grona nauczycielskie-
go septycznie odnosi się do „głosu” rodziców. Wśród wyjazdów najczęściej i najchętniej 
wybieranych przez grupy zdecydowanie przeważają wycieczki krajowe kilkudniowe (85%) 
oraz o charakterze wypoczynkowym lub wypoczynkowo-krajoznawczym (10%). Wyjazdy 
zagraniczne są nieliczne, w opinii uczniów jest to 6%, według nauczycieli 13% wszystkich 
wyjazdów podejmowanych w szkole. Typ wyjazdu, który jest najbardziej atrakcyjny dla 
wszystkich respondentów, to wyjazd w góry (59%) oraz nad morze (37%). Kolejno wska-
zywane miejsca nie są już tak spójne.

Dalsze analizy pozwalają na wydzielenie nie trzech, ale dwóch grup badanych, gdzie 
rodzice i nauczyciele tworzą jedną z nich. Różnice w atrakcyjności wyjazdu występują 
pomiędzy decyzjami uczniów a dorosłych. Uczniowie za najmniej atrakcyjne wybrali 
wyjazdy do teatru (1%) i muzeum (3%), natomiast rodzice i nauczyciele właśnie te dwa 
miejsca umieścili na czwartym, piątym miejscu. Klasowe wyjazdy do kina, preferowane 
przez młodzież, niekoniecznie aprobowane są przez dorosłych. Bezpośrednio nawiązując 
do podejmowanych wyborów miejsc imprez turystycznych, można wyciągnąć wnioski, że 
wszyscy badani zgodnie twierdzą, iż uczniowie niechętnie zwiedzają obiekty historyczne 
(opinia 99% uczniów, 88% nauczycieli, 77% rodziców). Ósme pytanie dotyczyło form 
motywacji, a mianowicie: czy w szkole stosuje się zależność, że wycieczka jest nagrodą 
za dobre sprawowanie? Metodę tę często stosują pedagodzy (79%) i rodzice (89%), któ-
rzy używają jej, aby osiągnąć zamierzone cele. Uczniowie doskonale zdają sobie z tego 
sprawę (uzyskane odpowiedzi w części otwartej), że jeśli się czymś wykażą, będą się 
pilnie uczyli, dostaną nagrodę w postaci wyjazdu na wycieczkę.

Wszystkie grupy mimo różnic starają się współpracować ze sobą, efektami tego są 
coroczne wyjazdy szkolne. Wycieczki są różnorodne, dostosowane najczęściej do wieku 
i predyspozycji. Zapytano respondentów, czy w ich opinii warto podjąć się organizacji 
wyjazdu związanego z jakąś szczególną formą aktywności ( jazda konna, ścianka wspi-
naczkowa). Dzieci i młodzież zdecydowanie (71%) nie chcą tego typu wyjazdów, w za-
mian za to woleliby zwiększenia ich liczby. Nauczyciele, podobnie jak ich podopieczni, 
niechętni są do zmian (82%), natomiast rodzice z pełnym entuzjazmem podchodzą do 
tematu rozszerzenia oferty (76%).

Konkluzja

Nikt wcześniej nie nazwał pracy nauczycieli działaniem na rzecz rozwoju turystyki. 
Pedagodzy w założeniach wykonywanej pracy mają uczyć oraz wychowywać dzieci 
i młodzież8, jednak pełnią oni również dodatkową funkcję – organizatorów wyjazdów. 

8 W. Okoń, Rzecz o edukacji nauczycieli, WSiP, Warszawa 1991, s. 39–40.
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Liczne przykłady wycieczek, które przeprowadzono właśnie pod patronatem szkoły, z ra-
mienia pojedynczych nauczycieli są dowodem ich działalności. Zaznaczyć należy, że 
ich organizacja jest dobrowolna. Nie każdy pedagog musi organizować wyjazdy lub 
też w nich uczestniczyć, gdyż jego podstawowym zadaniem w szkole jest przekazywa-
nie wiedzy uczniom. Dążenie do przekazania tych wartości jest połączone z funkcjami 
(wychowawczą, kształceniową, zdrowotną), jakie przypisywane są właśnie turystyce9.

 – Zarówno z przeprowadzonych badań ankietowych, sondaży diagnostycznych wśród 
respondentów, jak i uczestnictwa w wyjazdach szkolnych wynika, że pedagodzy, ro-
dzice i uczniowie dążą do tego, aby zwiększać liczbę odbywanych wycieczek w szko-
łach. Decyzjom towarzyszą liczne problemy i głosy sprzeciwu, ale przez wspólne 
działania starają się wypracować kompromis. Każda z grup podejmuje współpracę. 
Najbardziej niechętnie do rozmów i kompromisów nastawieni są uczniowie z gim-
nazjum i liceum.

 – W trakcie analiz działań placówek jako organizatorów turystyki udostępniono na po-
trzeby badań jeden z wewnętrznych regulaminów organizowania wycieczek szkolnych 
w Gimnazjum nr 2 w Mosinie (służył jako przykład). Wykazano tym samym, że prawid-
łowa organizacja wycieczki wymaga dużo pracy i wysiłku. Podejmując się organizacji, 
trzeba bezsprzecznie przestrzegać regulaminów, wytycznych oraz uwzględnić wiek 
i predyspozycje podopiecznych.

 – Organizatorami wyjazdów w szkole są biura podróży, pedagodzy, ale również człon-
kowie kół turystycznych (przykład działalności koła turystyczno-fotograficznego). 
Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, tworzenie planu wycieczki, przygotowanie 
merytoryczne oraz w efekcie wyjazd szkolny pokazały istotę współpracy pomiędzy 
grupami. Działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży najpełniej obrazują założenia 
wycieczek przedmiotowych, które mają uczyć i rozwijać. Przez tego typu wyjazdy 
uczniowie wykorzystują swoją wiedzę, poszerzają ją dzięki bezpośredniemu zetknię-
ciu z omawianymi procesami, np. wiedzą na temat działalności wiatru na przykładzie 
Słowińskiego Parku Narodowego. Wycieczki przedmiotowe są twórczą formą pracy 
nauczyciela prowadzącego i uczniów. 

 – Pedagodzy chętnie zabierają podopiecznych na wycieczki, jednak nie ukrywają, że ich 
postawa zależy od zapału, zainteresowania oraz zachowania samych uczniów. Jak 
wynika z badań, coraz częściej podczas wyjazdów napotyka się problemy z uczniami 
szczególnie w dużych grupach (wyjazdy łączone). Pojedyncze jednostki podczas 
wycieczek potrafią zdezorganizować pracę całej grupy. Powszechnym zjawiskiem 
podczas wyjazdów jest palenie papierosów czy picie alkoholu. Nauczyciele w wywia-
dzie podkreślają, że młodzi ludzie muszą zachowywać się poprawnie, umożliwiając 
tym samym realizację planu wyjazdu.

 – Młodzież nie ukrywa (odpowiedzi), że biorąc udział w wyjazdach, chcą uniknąć zajęć 
lekcyjnych, co prowadzi do nieporozumień między uczniami, nauczycielami i dyrekcją. 

9 W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010.
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W tym aspekcie można wydzielić zróżnicowanie w grupach wiekowych odnośnie do 
ich oczekiwań i idei organizowania poszczególnych wyjść czy wyjazdów: najmłodsze 
grupy, dla których wycieczki są dużym emocjonalnym wydarzeniem, oraz te starsze, 
gdzie jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
Zastosowaniem praktycznym przeprowadzonych badań było przedstawienie nauczy-

cielom i dyrekcji szkół opracowania dotyczącego organizacji i przeprowadzania wyjazdów 
w ich placówce. Zwrócono uwagę na pojęcie czasu wolnego, który poprawnie zagospo-
darowany zapewnia u ucznia szybszą regenerację psychiczną i fizyczną. Wskazano na 
istotę zajęć wykształcających umiejętności współpracy w grupie rówieśników oraz między 
uczniami a dorosłymi.
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Streszczenie

Edukacja szkolna kojarzy się głównie z kilkugodzinnym siedzeniem w szkole, z lekcjami: geografii, 
chemii, historii czy też języka polskiego. Przekazywana wiedza jest często fragmentaryczna, 
wyrwana z szerszego kontekstu. Wycieczka, aktywność turystyczna w szkole jest jedną z form 



Magdalena Kugiejko158

procesu dydaktyczno-wychowawczego. Celem podjętych badań było określenie współoddzia-
ływań aktywności turystycznej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży oraz edukacyjnej roli wyjazdów 
w wybranych placówkach szkolnych. Podmiotem badań byli uczniowie, rodzice oraz grono 
pedagogiczne.

Słowa kluczowe: turystyka szkolna, wycieczka szkolna, percepcja krajobrazu

Abstract

School education is mainly associated with passive reception of information during school les-
sons, like geography, chemistry, history or Polish language. Furthermore, students do not notice 
the dependencies between nature and social environment. As a result, children and adolescents 
often do not know how to relate knowledge to the surrounding reality. Excursions and tourist ac-
tivity in school are one of the forms of the teaching process. The aim of this study was to identify 
synergies between tourist activity and recreation of children and youth, and the educational role 
of mobility. The article presented examples of tourism activities in schools (elementary school, 
middle school and high school) like organizing trips, special interest clubs etc. The research and 
subsequent analysis were performed on three social groups; teachers, students and parents. The 
article’s conclusion shows that the organization and execution of school trips play an important 
role in the cognitive process.

Keywords: tourism school, school trip, the perception of the landscape
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TANATOTURYSTYKA – NATURALNE ZJAWISKO 
W PODRÓŻNICTWIE CZY KONTROWERSYJNY TREND 
ŚWIATOWEJ TURYSTYKI KULTUROWEJ?

THANATOTOURISM – NATURAL PHENOMENON IN TRAVELLING  
OR CONTROVERSIAL TREND OF WORLD CULTURAL TOURISM?

Wstęp

Turystyka jako jedna z dziedzin zainteresowania czy też aktywności człowieka charak-
teryzuje się ciągłym procesem zmian, rozwojem, pojawiają się w niej nowe trendy, które 
następnie wypierane są przez inne jej formy. W tym sensie można stwierdzić, iż turystyka 
podlega modom lub innym tendencjom, które powodują, że należy do grona bardziej dyna-
micznych branż. Jednym z jej rodzajów jest tanatoturystyka, która, choć dość popularna, 
budzi jednakże szereg kontrowersji, wątpliwości czy emocji wynikających z jej specyfiki.

Zainteresowanie człowieka śmiercią, a w tym również miejscami masowej zagłady, 
katastrof czy innych tragedii, nie jest zjawiskiem charakterystycznym dla współczesności, 
sfera bowiem pewnego tabu, tajemnicy lub nieznanego oddziaływała na wyobraźnię ludzi 
od zawsze. Wynika to zapewne z prób oswojenia tego, co nieuchronne, ale również z po-
trzeby nawiązania pewnej więzi ze światem nieznanym, z tym, co jest po mitycznej drugiej 
stronie. Warto jednak podkreślić, że motywacje osób, które decydują się na uprawianie 
tanatoturystyki, mogą być znacznie bardziej złożone, dla wielu również niezrozumiałe, 
gdyż nie każdy uważa, że odwiedzanie miejsc związanych w różny sposób ze śmiercią 
jest czymś właściwym np. ze względów etycznych. Innymi słowy tanatoturystykę można 
rozpatrywać z różnych punktów widzenia, a w szczególności motywacje turystów w tym 
kontekście wydają się zagadnieniem niezwykle interesującym. Warto również zwrócić 
uwagę na marketingowy charakter tego rodzaju turystyki, a więc analizę potencjalnych 
korzyści, jakie odnoszą organizatorzy podróży do miejsc związanych ze śmiercią. 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest „ciemna turystyka”, jak bywa określana również 
tanatoturystyka, którą można rozpatrywać z rożnych punktów widzenia. W opracowaniu 
chodzi w szczególności o zwrócenie uwagi na aspekt zainteresowania odwiedzaniem miejsc 
związanych ze śmiercią zarówno w sensie globalnym, jak i krajowym, a dokładniej polskim. 
Jego celem jest z kolei opisanie różnych form oraz rodzajów tanatoturystyki, a zwłaszcza 
motywacji turystów, którzy decydują się na tak nietypowy sposób spędzania wolnego czasu. 
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Warto również podkreślić, że intencją autorki opracowania jest zaprezentowanie w sposób 
możliwie kompleksowy znaczenia współczesnej tanatoturystyki z uwzględnieniem różnych 
miejsc, które są odwiedzane przez turystów. Artykuł ma również na celu przeanalizowanie 
tanatoturystyki pod kątem jej znaczenia zarówno marketingowego, jak i społecznego, a więc 
określenia, w jakim stopniu jest to turystyka motywowana przez trendy na rynku turystycz-
nym, a w jakim wynika z zapotrzebowania czy fascynacji społeczeństwa. 

Na potrzeby artykułu korzystano głównie z metod analizy dostępnych opracowań 
dotyczących problematyki tanatoturstyki. Opierano się przede wszystkim na artykułach 
naukowych, ale również stronach internetowych, które związane były z szerokim zagad-
nieniem turystyki. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych dotyczących kwestii 
różnych znaczeń tego rodzaju turystyki możliwe było następnie wywnioskowanie, jaką 
rolę odgrywa „ciemna turystyka” i w jakim stopniu jest kierunkiem na rynku turystycznym, 
efektem marketingowym, a w jakim odzwierciedleniem zapotrzebowania turystów.

W artykule analizie poddany jest aspekt definicyjny pojęcia tanatoturystyka, a także 
wymienione i opisane są poszczególne jej rodzaje. Niezbędne jest również zaprezento-
wanie najsłynniejszych obiektów czy miejsc związanych z „ciemną turystyką”, które zlo-
kalizowane są na całym świecie oraz w samej Polsce. W opracowaniu badane są również 
motywy turystów, które decydują o odwiedzaniu miejsc związanych ze śmiercią, a także 
potencjał marketingowy wynikający ze sprzedaży usług turystycznych nawiązujących 
w jakiś sposób do tematyki śmierci. 

Definicja i rodzaje tanatoturystyki

Podczas analizy zagadnienia tanatoturystyki zarówno w szerokim, jak i węższym 
znaczeniu istotne jest dokładne zdefiniowanie tego pojęcia i zwrócenie uwagi na jego 
różne aspekty. Warto podkreślić, że oprócz pojęcia tanatoturystyki często synonimicznie 
stosuje się pojęcia ciemnej, mrocznej turystyki. Drugie z nich związane jest z angielskim 
zwrotem dark tourism, który właśnie oznacza mroczną, ponurą turystykę, a więc taką, 
która kojarzona jest z zagadnieniem śmierci, nierzadko również masowej katastrofy, 
cierpienia, męczeństwa itp.

Słowo „tanatoturystyka” pochodzi z połączenia greckiego thanatos i pojęcia turystyki. 
Tanatos w mitologii greckiej uosabiał boga śmierci i przedstawiany był jako śpiący mło-
dzieniec trzymający zgaszoną, skierowaną ku dołowi pochodnię1.

Jedna z definicji tanatoturystyki sformułowana przez Sławoja Tanasia mówi, iż: „jest 
to podróż do miejsca, całkowicie lub częściowo motywowana potrzebą rzeczywistego lub 
symbolicznego «kontaktu» ze śmiercią, zwłaszcza, lecz niewyłącznie nagłą (brutalną) 
śmiercią. Podróż w określonym stopniu może być wywołana szczególnymi cechami osoby 
lub osób, których śmierć jest przedmiotem zainteresowania”2.

1 S. Tanaś, Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, „Peregrinus Cracoviensis” 2006, z. 17, 
s. 85.
2 Ibidem, s. 91.
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Przyjmuje się, że pojęcie tanatoturystyki wprowadził Anthony V. Seaton, który okreś-
lił ją jako „podróż motywowaną chęcią rzeczywistego lub symbolicznego kontaktu ze 
śmiercią, szczególnie (choć nie wyłącznie) gwałtowną śmiercią. Pragnienie to może być 
(w różnym stopniu) uwarunkowane cechami osobowościowymi”3. Powyższe definicje są 
zatem bardzo zbliżone i akcentują te same elementy, a więc przede wszystkim element 
potrzeby kontaktu ze śmiercią oraz indywidualną motywację turysty. 

Analizując pojęcie tanatoturystyki, należy również zwrócić uwagę na fakt, że w lite-
raturze dotyczącej zagadnienia wciąż brakuje nowych odniesień, sformułowań czy ogó-
łem badań, które uzupełniają to, co wnieśli pierwsi badacze zjawiska. Chodzi tu przede 
wszystkim o prace M. Foleya i J.J. Lennona (pierwsza próba opisania zjawiska w 1996 r. 
i użycie terminu dark tourism4) czy prace A.V. Seatona. Zdaniem R. Sharpleya powoduje 
to, że literatura naukowa jest eklektyczna i zarazem krucha, a problem kompleksowego 
wyjaśnienia znaczenia „ciemnej turystyki” nie jest w pełni wyczerpany, co wpływa na 
ograniczoność w tej kwestii5.

Należy zauważyć, że w literaturze funkcjonuje szereg różnego rodzaju odmian tana-
toturystyki, które pozwalają określić, jakiego rodzaju miejsca mogą w szczególności sta-
nowić przedmiot zainteresowania turystów chcących doświadczyć wrażeń wynikających 
z jej niezwykłości. Można wyróżnić pięć podstawowych rodzajów „mrocznej turystyki”, 
a należą do nich:

 – podróże do miejsc, które upamiętniają publiczną śmierć bądź też stanowią jej świa-
dectwo,

 – podróże do miejsc oraz pomników, których zadaniem jest upamiętnianie zmarłych,
 – podróże do miejsc, gdzie odkryty został fakt indywidualnej bądź też masowej śmierci,
 – odwiedziny miejsc, które choć nie są bezpośrednio związane z określonym zdarze-

niem, czyli tu przede wszystkim śmiercią, nawiązują w jakiś sposób do niej, np. przez 
inscenizacje czy gromadzenie materiałów dowodowych śmierci,

 – odwiedziny miejsc stanowiących inscenizację śmierci6.
W kontekście podróżowania do miejsc stanowiących świadectwo publicznej śmierci 

można również mówić o dość trudnym do zrozumienia zjawisku, jak przemieszczanie się 
w celu oglądania śmierci na żywo, czyli choćby publicznych egzekucji7. Budzi ono skoja-
rzenia przede wszystkim z okresem średniowiecza, kiedy to publiczne stracenia stanowiły 
nawet formę rozrywki dla ówczesnej ludności Europy, a możliwość naocznego uczest-
nictwa w egzekucji motywowała mieszkańców wielu miast do długich podróży. Jednakże 

3 A. Ziębińska-Witek, Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe, „Teksty Drugie” 2012, nr 3, s. 175, za A.V. Se-
aton, From Thanatopsis to Thanatourism. Guided by the Dark, „International Journal of Heritage Studies” 1996, 
vol. 2, no. 4, s. 240.
4 A. Komsta, Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce, „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 2, s. 46.
5 Ibidem, za R. Sharpley, P.R. Stone, The Darker Side of Travel. The Theory and Practice of Dark Tourism, 
Channel View Publications, Bristol 2009, s. 6.
6 A. Długozima, I. Dymitryszyn, E. Winiarska-Lisiecka, Tanatoturystyka jako nowa, potencjalna forma turystyki 
w lasach Mazur, wykorzystująca zasób historycznych i zabytkowych cmentarzy ewangelickich, „Studia i Materiały 
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2013, z. 4 (37), s. 84.
7 A. Ziębińska-Witek, op. cit., s. 175.
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współcześnie jest to raczej zjawisko niespotykane i w dużej mierze niemożliwe, gdyż choć 
stracenia z udziałem publiczności są wykonywane, to najczęściej udział osób trzecich 
w takich sytuacjach jest ograniczony i ściśle precyzowany. Analizując jednak zagadnienie 
podróżowania do miejsc upamiętniających śmierć publiczną lub stanowiących jej świadec-
two, należy zauważyć, że chęć odwiedzania takich lokalizacji wynika przede wszystkim 
z zainteresowania bezpośrednim obcowaniem ze śmiercią. Współcześnie przykładami 
takich podróży są odwiedziny miejsc dużych katastrof np. lotniczych, kolejowych, a nawet 
wzrost ruchu turystycznego w rejony działań wojennych8.

Podróżowanie do miejsc upamiętniających zmarłych, a więc przykładowo pomników 
czy cmentarzy, to jedna z najbardziej popularnych form tanatoturystyki, a zarazem 
budząca najmniej kontrowersji. Wynika to również z faktu, że odwiedzanie choćby zna-
nych cmentarzy niemal zawsze stanowiło przedmiot zainteresowania turystów, a wiele 
wycieczek ma tak skonstruowany program, że możliwość zobaczenia takiego miejsca 
stanowi jeden z najważniejszych ich punktów. Chodzi tu przede wszystkim o podróżo-
wanie do miejsc związanych z historią np. Polski, gdzie nekropolie upamiętniają polskich 
bohaterów czy ogólnie rodaków zamieszkujących dane tereny (przykładem może być 
cmentarz Orląt Lwowskich, wileński cmentarz Na Rossie i inne). W tej kategorii tanato-
turystyki znajdują się również odwiedziny: cmentarzy wojennych, pomników wojennych, 
sarkofagów kościelnych, kaplic grobowych, krypt oraz katakumb9. 

Podróże do punktów, gdzie odkryty został fakt indywidualnej bądź też masowej 
śmierci, stanowią dość znaczący obszar w całym ruchu turystycznym. Turyści od lat 
interesują się zwiedzaniem miejsc, w których doszło do masowej zagłady, kaźni, ale 
również związanych z pojedynczą śmiercią przede wszystkim znanych osób. W tym 
kontekście szczególną rolę odgrywa odwiedzanie obozów zagłady z okresu drugiej 
wojny światowej, a także miejsc masowej śmierci wynikłej z wielkich katastrof. W przy-
padku natomiast lokalizacji związanych ze śmiercią indywidualną duże znaczenie 
mają miejsca śmierci znanych osób (np. dawna składnica książek w Dallas, z której 
okna zastrzelono J.F. Kennedy’ego; paryski tunel, w którym zginęła księżna Diana; 
tama na Wiśle we Włocławku, gdzie zamordowano księdza Popiełuszkę). Należy 
jednak podkreślić, że również miejsca zgonu osób nieznanych szerokim odbiorcom 
stanowić mogą zainteresowanie tej kategorii „ciemnej turystyki”. W tym kontekście 
przykładem mogą być krzyże przydrożne upamiętniające osoby, które poniosły śmierć 
w wypadkach drogowych10.

Miejsca, które niekoniecznie są związane ze śmiercią, ale w jakiś sposób upamiętniają 
wydarzenia z tym zjawiskiem łączące się, stanowią również przedmiot zainteresowania 
tanatoturystyki. W tym przypadku dużą rolę odgrywają między innymi punkty prezen-

8 K. Matychniak, Tanatoturystyka – przykłady rozwiązań i możliwości rozwoju w Polsce, http://www.academia.
edu/6139599/Tanatoturystyka_-przyk%C5%82ady_rozwi%C4%85za%C5%84_i_mo%C5%BCliwo%C5%9B-
ci_rozwoju_w_Polsce [8.07.2016].
9 S. Tanaś, op. cit., s. 93.
10 Ibidem, s. 92.
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tujące materialne dowody śmierci czy też je inscenizujące11. Między innymi należą do 
nich: sale tortur, muzea bitew czy też muzea, w których gromadzone są przykładowo 
narzędzia tortur, odzież ofiar lub inne dowody dokonanych zbrodni12. 

Miejsca związane z inscenizacją lub symulacją śmierci, stanowiące kolejną z kategorii 
dark tourism, są popularnymi destynacjami i bardzo często nie utożsamia się ich właśnie 
z tanatoturystyką. Wynika to przede wszystkim z faktu, że do tej grupy zaliczane są także 
uroczystości religijne, a w tym niezwykle popularne między innymi w Polsce insceniza-
cje ukrzyżowania Chrystusa. Oprócz tego rodzaju przedstawień do danej kategorii zali-
czyć można również wszelkiego rodzaju inscenizacje walk oraz bitew związane głównie 
z uroczystościami rocznicowymi, czego dobrym przykładem jest odbywająca się co roku 
w Polsce inscenizacja bitwy pod Grunwaldem13. 

Analiza pojęcia tanatoturystyki, choć ograniczona ze względu na niedostateczną liczbę 
zróżnicowanych opracowań dotyczących zagadnienia, pozwala jednak na wysunięcie 
pewnych istotnych wniosków. Przede wszystkim choć ten rodzaj turystyki badany i de-
finiowany jest dopiero od lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, to jednak samo 
zjawisko uprawiania turystyki motywowanej zainteresowaniem śmiercią istniało niemal 
tak długo, jak rozwijała się cywilizacja. Przeanalizowanie różnych rodzajów „ciemnej 
turystyki” wskazuje na fakt, że niektóre podróże, których podłożem jest tematyka śmierci 
czy męczeństwa, są nierzadko niełączone w ogóle z tym pojęciem. Społeczne zaintereso-
wanie inscenizacjami śmierci Chrystusa zdaje się wynikać głównie z pobudek religijnych, 
uczestnictwo w inscenizacjach wielkich bitew łączone jest bardziej z chęcią pogłębiania 
wiedzy historycznej, a wizyty w obozach zagłady mają przede wszystkim uświadamiać 
niszczycielską siłę nienawiści czy wojny. Tymczasem pojęcie tanatoturystyki jest na tyle 
szerokie, iż dotyczy zarówno turystyki motywowanej bezpośrednio zainteresowaniem 
śmiercią, jak i podróży związanych z nią pośrednio i będących tylko jednym z powodów, 
dla których podejmuje się określoną aktywność turystyczną. 

Najbardziej popularne destynacje na świecie związane 
z pojęciem dark toursim

Tanatoturystyka będąca jednym z najbardziej kontrowersyjnych rodzajów turystyki 
jest kształtowana nie tylko przez motywacje samych turystów, lecz także zależy ściśle 
od miejsc, które stanowią niejako przedmiot zainteresowania odwiedzających. W danym 
znaczeniu chodzi przede wszystkim o miejsca, które są celem podróży turystycznych. 
Innymi słowy, nie tylko określona potrzeba turysty stanowi o istnieniu zjawiska „ciemnej 
turystyki”, lecz także niektóre miejsca w pewien sposób wpływają na kreowanie danego 
fenomenu. Przykładowo turyści odwiedzający obozy hitlerowskiej zagłady mogą kierować 

11 H. Grzesiak, Prezentacja Kairu pod kątem możliwości rozwoju tanatoturystyki, „Turystyka Kulturowa” 2011, 
nr 12, s. 29.
12 S. Tanaś, op. cit., s. 93. 
13 Ibidem, s. 94.
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się przede wszystkim pobudkami natury historycznej, jednakże uczestnictwo w zwiedzaniu 
tak specyficznych miejsc może bezpośrednio wpływać na stymulowanie refleksji dotyczą-
cych śmierci. Z drugiej strony natomiast wycieczki do niektórych miejsc w ogóle nie muszą 
być łączone z tematem śmierci, a turyści tym samym mogą być pozbawieni świadomości, 
jakie miejsca odwiedzają. Przykładem takiej lokalizacji może być choćby zamek Tower 
of London, który najczęściej nie jest postrzegany jako miejsce kaźni i dopiero poznanie 
jego historii może zmienić sposób odbioru tego miejsca. Warto podkreślić, że nierzadko 
bardzo popularne lokalizacje turystyczne zdające się być atrakcjami wręcz ikonowymi 
dla niektórych miast, są miejscami, których popularność ukształtowały w dużej mierze 
śmierć i cierpienie ludzkie. 

Podczas analizy tanatoturystyki w kontekście najbardziej popularnych destynacji na 
całym świecie bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na kwestie tego, co przyczynia się do 
odwiedzania przez turystów miejsc związanych ze śmiercią. Jednym z głównych motywów 
w tym znaczeniu może być oczywiście ciekawość, jednakże należy mieć na uwadze fakt, 
że tylu, ilu jest turystów, tyle również może być różnych bodźców. W przypadku tanatotury-
styki motywacja może mieć charakter bardziej osobisty lub wzorowany na zachowaniach 
innych, co prawdopodobnie będzie wpływać na wybór określonych kierunków. Mianowicie 
dla jednych turystów bardziej interesującym miejscem mogą być przykładowo cmentarze, 
na których pochowani są albo sławni ludzie, albo też bohaterowie wielkich bitew, dla in-
nych natomiast przedmiotem zainteresowania w kontekście tanatoturystyki będą miejsca 
masowej kaźni, wielkich katastrof czy kataklizmów naturalnych.

Powołując się na przytoczone wcześniej rodzaje dark tourismu, które wyróżnia się 
ze względu na zróżnicowane kryteria, można wymienić najbardziej popularne światowe 
destynacje związane z tanatoturystyką. Analiza podróży do miejsc, które upamiętniają 
publiczną śmierć bądź też stanowią jej świadectwo, wykazuje, że najbardziej rozpowszech-
nionym zjawiskiem wydaje się odwiedzanie lokalizacji wielkich, masowych katastrof. Tę 
kategorię „ciemnej turystyki” zaobserwowano między innymi po zamachu terrorystycznym 
w Nowym Jorku z 11 września 2001 r., kiedy to wiele osób przyjeżdżało właśnie po to, 
żeby zobaczyć strefę Ground Zero. Zwiększony ruch turystyczny widoczny jest również 
w regionach, w których pod koniec 2004 r. doszło do niszczycielskiego tsunami (między 
innymi Tajlandia). Choć związane z dużym ryzykiem, to jednak także popularne jest odwie-
dzanie choćby Palestyny, w której toczą się działania wojenne14. Warto w tym kontekście 
zauważyć również inne zjawisko, a mianowicie przekazywanie informacji o masowej śmierci 
niemal jako relacji na żywo, a więc niejako transmitowanie tragicznego wydarzenia. Takie 
sposoby obrazowania śmierci mają bezpośrednio przyczyniać się do zainteresowania 
zjawiskiem i tym samym motywowania do podjęcia zachowań turystycznych. Przyjmuje 
się, że pierwszym takim wydarzeniem było zatonięcie Titanica w 1912 r., kiedy to media 
w sposób obszerny i szczegółowy informowały na bieżąco o sytuacji, liczbie ofiar itp. 
Należy jednak podkreślić fakt, że to dopiero rozwój mediów, głównie telewizji, pozwolił na 

14 Ibidem, s. 92.
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relacje na żywo, a więc tym samym przyczynił się do wzrostu zainteresowania śmiercią 
„widzianą z bliska”. Przykładem na to, że dramatyczne wydarzenie czy wielka tragedia 
mogą wpływać na stymulowanie turystyki, jest wzrost zainteresowania wyjazdami do Nowe-
go Orleanu doświadczonego huraganem Katrina. Warto podkreślić, że wiele biur podróży 
poszerzyło swoją ofertę o możliwość zwiedzania zniszczonego miasta, a liczba turystów 
odwiedzających je wzrosła wielokrotnie w porównaniu z okresem sprzed kataklizmu15.

Słynne miejsca związane z upamiętnianiem zmarłych, które chętnie odwiedzane są 
przez turystów na całym świecie, to przede wszystkim cmentarze. Do najsłynniejszych 
w tym kontekście należą paryski Père-Lachaise, gdzie pochowanych jest wielu znanych 
ludzi (m.in. Fryderyk Chopin, Molier, Honoriusz Balzak, Jim Morrison), czy żydowski 
cmentarz w Pradze. Wielu turystów zainteresowanych jest również odwiedzaniem hisz-
pańskiego El Escorial mieszczącego mauzoleum monarchów i innych wybitnych postaci 
dla historii danego kraju. Z kolei wśród nekropolii i miejsc pamięci związanych z tematyką 
wojenną prym wiodą między innymi cmentarz w Verdun we Francji i mauzoleum bitwy 
pod Stalingradem16.

Podróżowanie do punktów, w których odkryty został fakt indywidualnej bądź też ma-
sowej śmierci, kojarzy się przede wszystkim z pojęciem masowej zagłady. Tym samym 
wiele tego rodzaju miejsc stanowią lokalizacje związane między innymi z drugą wojną 
światową, jak choćby obozy koncentracyjne znajdujące się głównie na terenie Europy Środ-
kowej. Innym przykładem takiego miejsca jest rzymskie Koloseum, w którym dochodziło 
do masowych mordów głównie chrześcijan. Oprócz destynacji łączących się z zagładą 
niejako usankcjonowaną prawnie, a więc na skutek wojny czy jako efekt eksterminacji, 
tego rodzaju turystyka związana jest również z odwiedzaniem miejsc znanych morderstw. 
Przykładem może być w tym kontekście podróżowanie szlakiem seryjnego zabójcy Kuby 
Rozpruwacza w Londynie17.

Zwiedzanie miejsc, które nie są bezpośrednio związane ze śmiercią, ale w jakiś sposób 
ją upamiętniają, to głównie odwiedzanie określonych muzeów. Do najsłynniejszych tego 
rodzaju obiektów należą: Muzeum Rewolucji na Kubie czy Muzeum Madame Tussauds 
w Londynie, ale również moskiewskie Mauzoleum Lenina18. Z kolei w przypadku insceniza-
cji czy stymulowania śmierci prym zainteresowania turystów wiodą głównie przedstawienia 
ukrzyżowania Chrystusa, które odbywają się w wielu państwach, choć najsłynniejsze bez 
wątpienia mają miejsce co roku między innymi w: Meksyku, Wenezueli czy na Filipinach. 
Natomiast do najsłynniejszych inscenizacji wielkich bitew należą między innymi: bitwa 
pod Poitiers, bitwa pod Hastings, bitwa pod Waterloo19.

15 M. Popiel, Dark tourism jako element innowacyjności biur podróży, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2012, nr 8, 
s. 391–392.
16 S. Tanaś, op. cit., s. 93.
17 Ibidem, s. 92.
18 Ibidem, s. 93.
19 Pola bitwy, muzea, rekonstrukcje. 10 miejsc przełomowych bitew Europy, które warto odwiedzić, gdziewyje-
chać.pl, http://gdziewyjechac.pl/6544/najwazniejsze-bitwy-historyczne-europy-rekonstrukcje-i-zwiedzanie.html 
[7.07.2016].
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Możliwości uprawiania tanatoturystyki w Polsce

Zagadnienie tanatoturystyki, jak już wskazano, budzi wiele kontrowersji, które wynikają 
przede wszystkim z pewnych etycznych wątpliwości w zakresie oceny tego, czy odwiedza-
nie miejsc związanych ze śmiercią jest właściwe w kontekście turystycznych motywacji. 
Szczególne znaczenie tego typu wątpliwości zyskują wówczas, gdy określone kraje lub 
regiony są historycznie związane z różnego rodzaju zdarzeniami obfitującymi w masowe 
morderstwa, wojny, katastrofy itp. Chodzi tu w szczególności o takie aspekty, jak choćby 
poczucie martyrologii danego narodu czy mniejszości narodowej na określonym terenie, 
o trudną historię, która nie zawsze jest jednoznaczna, a także o szereg różnych czyn-
ników, które powodują, że „ciemna turystyka” nierzadko odbierana jest jako czerpanie 
przyjemności z odwiedzania miejsc związanych z bólem czy krzywdą. Warto zauważyć, 
że takie podejście do zagadnienia tanatoturystyki może być wyraźne szczególnie tam, 
gdzie właśnie trudna historia stanowi jeden z bardziej żywych elementów funkcjonowania 
społeczeństwa. Taka sytuacja jest w pewnym stopniu charakterystyczna dla Polski, w której 
wiele wydarzeń z przeszłości odbieranych jest współcześnie w różny sposób przez okreś-
lone grupy społeczne. Chodzi tu przede wszystkim o fakt, że nie wszystkim będzie się 
podobać to, że odwiedzanie miejsc związanych z kaźnią, cierpieniem lub ogólnie śmiercią 
może stanowić element turystyki, a nie stricte potrzebę upamiętnienia osób czy miejsc. 

Rozwój tanatoturystyki w Polsce jest zjawiskiem trudnym do jednoznacznej analizy, 
ponieważ z jednej strony można zaryzykować stwierdzenie, że ten rodzaj turystyki był 
uprawiany niemal zawsze, z drugiej jednak strony istotnym aspektem danego zjawiska 
jest przede wszystkim motywacja odwiedzających określone miejsca. Innymi słowy, jeśli 
już od wielu lat obserwowano w Polsce wzmożone zainteresowanie odwiedzaniem miejsc 
związanych ze śmiercią, to nie zawsze można jednoznacznie stwierdzić, że motywowane 
to było głównie ciekawością, chęcią zobaczenia miejsc związanych z mordem, śmiercią 
itp. Warto również podkreślić, że w polskiej kulturze, która w dużym stopniu czyni ze 
śmierci temat tabu bądź też temat jednoznacznie poważny i pełen skupienia, mówienie 
o tym, iż istnieje rodzaj turystyki, który związany jest ściśle z zainteresowaniem śmiercią, 
może wzbudzać duże kontrowersje, a nawet niechęć. W tym miejscu należy zauważyć, 
że szczególnie widoczne jest to w przypadku ocen dotyczących świętowania w Polsce 
Halloween, które wypada na dzień przed świętem Wszystkich Świętych, obchodzonym 
w nastroju powagi, a nierzadko również przygnębienia, smutku i żałoby. Z kolei miejsca 
jak choćby cmentarze postrzegane są jako takie, w których należy zachować powagę, 
szacunek wobec zmarłych, a ich stricte turystyczne odwiedzanie może być odbierane 
w sposób negatywny. Tymczasem należy podkreślić, że tanatoturstyka w Polsce również 
istnieje, a nawet rozwija się czy ewoluuje.

Na terenie Polski zlokalizowane jest jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc 
dla zjawiska dark tourism, a mianowicie obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Jego 
niezwykłość i kluczowa rola w problematyce zainteresowania masową śmiercią wynika 
głównie z dwóch faktów. Pierwszy z nich to realność miejsca, a więc lokalizacja w samym 
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centrum dokonania zbrodni, właściwie brak ingerencji zewnętrznej (poza oczywistą ko-
niecznością) w stan obiektu. Taka sytuacja powoduje, że odwiedzający staje się niejako 
uczestnikiem dramatu milionów istnień ludzkich, ogrom zła staje naprzeciw niego i tym 
samym unaocznia wielkość dokonanej w nim zbrodni. Drugi czynnik natomiast to wiel-
kość obiektu i liczba zgromadzonych w nim rzeczy, które należały do ofiar. Oba elementy 
składają się na całość tworzącą dojmujący efekt. Obóz jest wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO i stanowi jednocześnie „symbol zła oraz niewyobrażalnej tragedii 
milionów bezbronnych ludzi, okrucieństwa człowieka w stosunku do drugiego człowieka”20.

Oprócz najsłynniejszego na świecie obozu zagłady na terenie Polski zlokalizowane 
są inne obiekty stanowiące przedmiot zainteresowania turystów uprawiających tana-
toturystykę. Duże znaczenie w polskiej kulturze czy tradycji mają przede wszystkim 
nekropolie, a do najsłynniejszych należą między innymi: cmentarz na warszawskich 
Powązkach, cmentarz Rakowicki w Krakowie, stary cmentarz w Zakopanem. Z kolei 
wśród najsłynniejszych kaplic grobowych, katakumb czy krypt znajdują się głównie: krypty 
wawelskie w Krakowie, Kaplica Czaszek w Czermnej, Krypta Zasłużonych w kościele 
Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie. Biorąc pod uwagę miejsca upamiętnienia ofiar 
masowych zbrodni, istotną rolę odgrywają te, które są z nimi bezpośrednio związane, jak 
np.: Palmiry, poznańska Cytadela, Muzeum Więzienia Pawiak. Ważnym w historii Polski 
miejscem, które można rozpatrywać również w kategoriach „ciemnej turystyki”, jest Grób 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie21.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów uprawiania tanatoturystyki jest oczy-
wiście odwiedzanie lokalizacji związanych z katastrofami czy kataklizmami, które miały 
miejsce w niedalekiej przeszłości, a pamięć o tragedii wciąż jest żywa. Po katastrofie 
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r. gwałtownie wzrosło 
zainteresowanie podróżami w miejsce zdarzenia. Co ciekawe, powstała nawet specjalna 
strona internetowa, która oferuje wycieczki przeznaczone specjalnie dla turystów zainte-
resowanych odwiedzeniem miejsca katastrofy22.

Wśród miejsc odwiedzanych przez turystów ze względu na rozgrywające się tam 
tragiczne wydarzenia znajduje się wiele takich, które dotyczą katastrof czy kataklizmów 
masowych oraz indywidualnych śmierci znanych osobistości. Przed laty szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się między innymi: warszawska Rotunda, w której w 1979 r. 
doszło do wybuchu gazu, okolice warszawskiego Okęcia, gdzie w 1980 r. doszło do 
katastrofy lotniczej, miejsce zatonięcia promu pasażerskiego Jan Heweliusz w 1993 r.23

Ze względu na historię bardzo dużą rolę odgrywają miejsca związane z męczeństwem 
oraz śmiercią żołnierzy i ludności cywilnej, która poległa bądź została zamordowana na 
skutek działań wojennych. Według danych Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
na terenie Polski zlokalizowanych jest niemal sześć tysięcy obiektów związanych z pamię-

20 A. Komsta, op. cit., s. 60.
21 S. Tanaś, op. cit., s. 93.
22 M. Popiel, op. cit., s. 393.
23 S. Tanaś, op. cit., s. 93.
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cią zmarłych na przestrzeni dziesiątek lat w wyniku tragicznych losów państwa. Obiekty te 
dotyczą czasów od okresu przedrozbiorowego aż do 1956 r., czyli poznańskiego Czerwca. 
Ponadto same groby zarówno pojedyncze, jak i zbiorowe poświęcone poległym w wyniku 
działań pierwszej i drugiej wojny światowej to ponad cztery tysiące obiektów24.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące możliwości uprawiania „ciemnej turysty-
ki” w Polsce są jednymi z wielu miejsc, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania 
turystów zajmujących się tanatoturystyką. Wielość i zróżnicowanie takich obiektów wynika 
zarówno z trudnej historii kraju, jak i faktu, że śmierć w polskiej kulturze stanowi sferę 
sacrum i tym samym miejsca z nią związane są najczęściej pielęgnowane i otaczane 
dużą troską. 

Motywacje do uprawiania tanatoturystyki i odpowiedź  
na to zapotrzebowanie rynku turystycznego 

Wielość i złożoność przyczyn, dla których turyści decydują się na odwiedzanie okreś-
lonych lokalizacji, jest właściwie nieograniczona. W literaturze dotyczącej zagadnienia 
tanatoturystyki często zwraca się jednak uwagę na fakt, że dominują pewne wyodrębnione 
oraz sprecyzowane motywy powodujące, że ludzie interesują się podróżowaniem w miej-
sca, które łączą się z tematyką śmierci. Oczywiście należy założyć, że dane motywacje 
stanowią pewne uproszczenie i odzwierciedlają najbardziej rozpowszechnione powody, 
dla których podejmowana jest dana aktywność turystyczna. Warto w tym kontekście za-
uważyć, że istotną rolę w odwiedzaniu miejsc związanych ze śmiercią mogą odgrywać 
również motywacje własne, często bardzo intymne, osobiste, a niekiedy również trudne, 
wstydliwe czy bolesne. 

Jednym z najpopularniejszych podziałów dotyczących uprawiania tanatoturystyki jest 
wyodrębnienie motywów wewnętrznych oraz zewnętrznych. W pierwszym przypadku cho-
dzi przede wszystkim o bodźce, które wynikają z pobudek osobistych każdego z turystów. 
Do tak rozumianej motywacji można zaliczyć między innymi: potrzebę upamiętnienia ofiar, 
zainteresowanie śmiercią, upamiętnienie bliskich, potrzebę edukacji, ciekawość, poczu-
cie winy itp. Z kolei motywacje zewnętrzne są ściśle związane z samym celem podróży, 
a więc bezpośrednio wynikają z danego miejsca lub w nim tkwią. Najczęściej chodzi o jego 
sakralizację czy też ulokowanie w nim interesujących artefaktów25. 

Według teorii Izabeli Michalskiej-Dudek i Renaty Przeorek-Smyki wyjazdy do miejsc 
związanych ze śmiercią mogą być rozpatrywane z punktu widzenia celu turystów. Może 
mieć on zróżnicowane podłoże, choć najczęściej wyróżnia się w tym kontekście cele: po-
znawcze, religijne, etniczne oraz rekreacyjne26. W przypadku celu poznawczego kluczową 

24 A. Komsta, op. cit., s. 58.
25 A. Ziębińska-Witek, op. cit., s. 177–178.
26 A. Komsta, op. cit., s. 51, za I. Michalska- Dudek, R. Przeorek- Smyka, „Turystyka Smoleńska” przykładem 
produktu tanatoturystycznego biur podróży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne 
Problemy Usług” 2012, nr 699 (84), s. 476–477.
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rolę odgrywa możliwość pogłębiania wiedzy dotyczącej określonego kraju, regionu itp. 
Cel religijny można utożsamiać z wyjazdami pielgrzymkowymi, natomiast etniczny z tak 
zwanymi podróżami sentymentalnymi, które mogą być nakierunkowane na poszukiwanie 
własnych korzeni. Jeśli chodzi o cele rekreacyjne, choć kontrowersyjne w kontekście ta-
natoturystyki, to jednak należy zaznaczyć, że każda aktywność turystyczna łączy się 
z czasem wolnym i rekreacją, a więc również przyjemnością, relaksem czy beztroską27.

Podróże związane z odwiedzaniem miejsc lub obiektów, które łączą się ze śmiercią, 
mają zróżnicowane przyczyny, choć można sprecyzować najważniejsze czy najczęstsze. 
Mianowicie dużą rolę odgrywa tu oczywiście aspekt edukacyjny28. Turyści podejmują 
aktywność związaną z wyjazdami, ponieważ pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat 
określonego miejsca, jego historii, geografii itp. W sytuacji tanatoturystyki chęć ta obejmuje 
głównie potrzebę zdobycia informacji na temat konkretnej problematyki. W przypadku np. 
obozów masowej zagłady jak Auschwitz czy cmentarzy wojennych chodzi przede wszyst-
kim o wzbogacenie wiedzy o pewne szczegóły dotąd niedostępne, naoczne uczestnictwo, 
osobiste odwiedzenie miejsca w sposób szczególny naznaczonego historią. 

Innym ważnym motywem inicjowania wyjazdów o charakterze tanatoturystycznym jest 
wspomniany już tak zwany powrót do korzeni. Ten rodzaj motywacji odgrywa szczególną 
rolę w historii narodu polskiego, ale również innych nacji. Znamiennym przykładem jest 
odwiedzanie przez Żydów obozów koncentracyjnych czy cmentarzy żydowskich zlokali-
zowanych na terenie Polski. W świadomości tego narodu przede wszystkim okrucieństwo 
Holocaustu jest nie tyko bolesnym piętnem, lecz także podstawowym źródłem poznania 
i elementem edukacji narodowej. Polacy natomiast chętnie podróżują do miejsc związa-
nych z martyrologią zlokalizowanych choćby na Kresach Wschodnich29.

Dark tourism może wynikać również z pobudek o charakterze religijnym lub też z po-
trzeby zachowania pamięci o tych, którzy odeszli. W kontekście pamięci można wyodrębnić 
również inny motyw, a mianowicie refleksję czy kontemplację nad śmiercią lub przemija-
niem. W pewnym sensie wizyta w miejscu naznaczonym śmiercią może albo przyczyniać 
się do oswajania tego tematu albo też do odkrywania pewnego tabu czy nieznanego30. 
Interesującym przykładem tanatoturystyki w tym właśnie znaczeniu może być choćby po-
dróż nad Gangese w Indiach, gdzie każdego dnia dochodzi do spalania zwłok zmarłych31. 

Analizując motywy, które powodują, że turyści decydują się na uprawianie „ciemnej 
turystyki”, należy również wspomnieć o zwykłej ciekawości czy także zjawisku „niezdro-
wego” zainteresowania śmiercią. W pierwszym przypadku chodzi o poszukiwanie czegoś 
nowego, nieznanego lub fascynującego, a zarazem przerażającego. Nierzadko motyw 
ten wynika ze znudzenia turystyką tradycyjną i przewidywalną. Z kolei „niezdrowe” zain-

27 Ibidem.
28 H. Grzesiak, op. cit., s. 30.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 A. Ładuniuk, Tanatoturystyka. Ponura turystyka śmierci dla znudzonego turysty, „Dziennik Zachodni”, http://
www.dziennikzachodni.pl/artykul/748901,laduniuk-tanatoturystyka-ponura-turystyka-smierci-dla-znudzonego-tu
rysty,id,t.html [8.07.2016].
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teresowanie zjawiskiem przemijania, choć jest bardzo rzadkim czynnikiem popychającym 
do podejmowania aktywności turystycznej, to jednak nie sposób udawać, iż nie istnieje. 
W kontekście tego motywu pojawia się często również zainteresowanie oglądaniem śmierci 
na żywo, a także fascynacja nietypowymi sposobami grzebania zmarłych32. 

Oprócz kulturowego traktowania śmierci i tym samym klasyfikowania dark tourism jako 
przejawu turystyki kulturowej należy zwrócić uwagę na marketingowe, a więc również 
ekonomiczne podejście do organizowania wyjazdów do miejsc związanych z ludzkim 
przemijaniem. Choć otwarte mówienie o tym, że śmierć generuje dochody branży turystycz-
nej, jest kontrowersyjne i dla wielu zapewne szokujące, to jednak fakt, że organizowanie 
wycieczek w miejsca związane ze straszliwymi katastrofami czy kataklizmami to intratny 
biznes, jest niezaprzeczalny. Przykładem tego zjawiska jest choćby wzrost ruchu tury-
stycznego w: Tajlandii po tsunami w 2004 r., Nowym Jorku po zamachach z 11 września 
2001 r., Nowym Orleanie po huraganie Katrina w 2005 r. czy Smoleńsku po katastrofie 
prezydenckiego samolotu w 2010 r.33

Zjawisko „marketyzacji” śmierci, choć szokuje, to z drugiej strony nie jest niczym nowym 
i charakterystycznym dla czasów współczesnych. Wykorzystywanie motywów związanych 
z cierpieniem ludzkim w celach stricte komercyjnych może wzbudzać odrazę lub niechęć, 
to jednak według Anny Ziębińskiej-Witek miejsca pamięci, muzea stanowią obiekty czy 
instytucje, które muszą na siebie zarobić. Pełnią one przy tym funkcje miejsc propagu-
jących wiedzę, jednakże wykorzystują w tym celu olbrzymią machinę marketingową34.

Analizując tanatoturystykę pod kątem trendu w światowej turystyce, który przynosi kon-
kretne zyski, warto również zwrócić uwagę na sam sposób, w jaki reklamowany jest produkt 
turystyczny, czyli miejsce związane ze śmiercią, a także na to, jak realizowana jest dana 
usługa. Jeśli wyjazd ma charakter edukacyjny, zawarta jest w nim pewna refleksja czy 
turyści mają czas na kontemplację, to wówczas świadomość komercyjnego charakteru 
podróży może zejść na plan dalszy. W przypadku natomiast traktowania wyjazdu jako 
jedynie „pogoni za sensacją” szczególnie wówczas, gdy wizyta w miejscu śmierci zwią-
zana jest ze stosunkowo krótkim czasem, który minął od tragedii, bądź też nieumiejętnie 
łączona jest z lekkimi i przyjemnymi atrakcjami turystycznymi, można mieć poważne 
wątpliwości co do celowości podróży. Problem etyczności w organizowaniu wyjazdów 
związanych z „ciemną turystyką” jest oczywisty, dlatego też odwiedziny miejsc związa-
nych z ludzką śmiercią powinny stanowić próbę uwrażliwiania turystów lub zaspokajania 
potrzeby wzbogacania wiedzy, jednak nierzadko brak w nich dystansu czy szacunku. 
Konieczność odrzucenia elementu sensacyjności lub niezdrowego zainteresowania jest 
oczywista. Te kontrowersyjne motywacje powinny ustąpić miejsca świadomości tego, że 
za każdym odwiedzanym miejscem upamiętniającym tragiczne wydarzenia stoją konkretni 
ludzie wraz z ich emocjami, bólem czy nieszczęściem35.

32 H. Grzesiak, op. cit., s. 30.
33 M. Popiel, op. cit., s. 391–392. 
34 A. Ziębińska-Witek, op. cit., s. 182.
35 M. Popiel, op. cit., s. 393.
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Podsumowanie

Tanatoturystyka to kontrowersyjny, ale zarazem również interesujący rodzaj turystyki. 
Wielość i zróżnicowanie kategorii, jakie można wyróżnić w kontekście analizowania zna-
czenia „ciemnej turystyki”, powoduje, że nierzadko rodzi się pytanie, czy aby na pewno 
konkretne przykłady aktywności turystycznej można zakwalifikować jako tanatoturystykę. 
Ponadto kluczowa w tym znaczeniu wydaje się motywacja, która kieruje turystami decydu-
jącymi się na wyjazdy do miejsc związanych ze śmiercią. Wydaje się zasadne stwierdzenie, 
że określanie, czy turystyka ma znamiona dark tourism czy też nie, powinno wynikać tylko 
i wyłącznie z pobudek, jakie kierują podróżującymi. Jeśli wyjazd ma na celu pogłębienie 
wiedzy, oddanie hołdu bądź czci zmarłym, to trudno mówić tu o zainteresowaniu tema-
tyką śmierci. Warto jednak podkreślić, że w klasyfikowaniu aktywności turystycznej do 
tanatoturystyki motywacja odgrywa drugorzędną rolę, liczy się przede wszystkim fakt, że 
wyjazd w jakiś sposób dotyka danego zagadnienia. W tym kontekście zatem do „ciemnej 
turystyki” zaliczyć można zarówno wyjazdy na zabytkowe cmentarze lub do muzeów 
wojennych, jak i w miejsca wielkich katastrof czy kataklizmów.

Odwiedzanie miejsc związanych ze śmiercią może wyzwalać silne emocje, zaspokajać 
głód wiedzy czy też zwykłą ciekawość. Oglądanie śmierci z bliska, szczególnie gdy jest 
tragiczna, masowa lub okrutna, może odgrywać również inną rolę. Oprócz współczucia 
dla ofiar, kontemplacji nad przemijaniem i nieuchronnością losu istotny może być wymiar 
dydaktyczny. Takie miejsce jak choćby obozy zagłady pokazują to, do czego zdolny jest 
człowiek, ale również mogą pozwolić poczuć się w jakiś sposób lepiej czy doświadczyć 
poczucia wyższości nad katami, gdyż naturalną refleksją jest ta, że samemu w krzyw-
dzeniu innych nie brałoby się udziału. Zaspokajanie dość prymitywnej, choć naturalnej 
ciekawości w sytuacji oglądania miejsc kataklizmów lub katastrof również oprócz współ-
czucia może wyzwalać myśl, iż śmierć nie dotyczy bezpośrednio obserwatora, a bliżej 
nieokreślonej grupy ludzi. Jest to spotykane zjawisko właśnie w miejscach, gdzie albo 
historia tragicznego zdarzenia jest bardzo odległa i mglista, albo też wydarzenie jest na 
tyle świeże, że ma wydźwięk sensacji bądź lokalnej atrakcji. W tych kontekstach antyczna 
maksyma „Czym ty jesteś, ja byłem, czym ja jestem, ty będziesz” ma wydźwięk abstrak-
cyjny, choć zapewne umieszczanie jej na nagrobkach służyć ma właśnie poskramianiu 
ciekawości i zachęcaniu do głębszej zadumy. Reasumując zatem kwestie dotyczące 
motywacji turystów uprawiających turystykę, zauważalne jest, że przyczyny kierujące 
wyborem takich, a nie innych miejsc są złożone, zależą w dużej mierze od indywidualnych 
cech osobowościowych czy określonych potrzeb, fascynacji itp.

W opracowaniu wskazano problem „marketyzacji” śmierci, a więc komercyjnego orga-
nizowania wycieczek do miejsc z nią związanych. Tymczasem zjawisko to nie jest niczym 
nowym w turystyce, jedynie obecnie ma swoją nazwę i zostało wyodrębnione z turystyki 
kulturowej. Trudno zatem jest jednoznacznie mówić o trendzie w światowej turystyce. 
Mowa raczej o zjawisku, które może się nasilać, ponieważ wiele destynacji jest bardziej 
dostępnych lub łatwiej się do nich dostać. Istotne w kontekście tanatoturystyki są bez 
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wątpienia problemy etyczności i celowości niektórych takich wyjazdów, jednakże jest to 
najczęściej kwestia indywidualnego podejścia i poczucia empatii czy wrażliwości.
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Streszczenie

W niniejszym artykule dotyczącym tanatoturystyki opisano zjawisko „ciemnej turystyki”, jej definicje 
oraz kategorie. Tanatoturystyka to złożony rodzaj turystyki, który dotyczy miejsc zlokalizowanych 
zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. W opracowaniu wymieniono najważniejsze z takich 
obiektów. Analizie poddano motywy, jakie kierują turystami decydującymi się na wyjazdy zwią-
zane z tematyką śmierci, a także nakreślono problem komercyjnej strony „ciemnej turystyki”.

Słowa kluczowe: tanatoturystyka, ciemna turystyka, śmierć, turystyka kulturowa, zjawisko

Abstract

In this article which applies to thanatotourism was described a phenomenon of „dark tourism”, 
its definitions and categories. The thanatotourism is a complex kind of tourism, which concerns 
places located both in Poland and all over the world. In this paper were mentioned the most 
important of such objects. In article were analyzed motives which guide tourists deciding to travel 
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to places connected with the topic of death, and also was described a problem of commercial 
side of „dark tourism”.

Keywords: thanatotourism, dark tourism, death, cultural tourism, phenomenon
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Wstęp

Obszary wiejskie z bogatymi zasobami w postaci naturalnej przyrody, ciszy i spokoju, 
tradycyjnej kuchni, ekologicznej żywności, bogatej kultury i tradycji ludowej od dawna 
cieszą się zainteresowaniem turystów1. Współczesny świat zmienia się coraz szybciej. 
Każda dziedzina życia człowieka podlega ewolucji z powodu rozwoju techniki, sposobów 
komunikacji, zmian w strukturach gospodarczych i społecznych. Stare metody funkcjo-
nowania stają się w nowych realiach niewystarczające. Świat stawia na specjalizację, 
jakość i szybki przepływ informacji.

Rozwój techniki i telekomunikacji uniezależnia nas od ograniczeń związanych z miej-
scem zamieszkania – tradycyjny podział na miasto i wieś stopniowo traci na znaczeniu 
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i usługowej. Coraz większą wagę 
ma planowanie strategiczne, orientacja na rynek i klienta będącego kwintesencją współ-
czesnego marketingu produktów i usług.

Działalność na współczesnej wsi nie jest związana tylko z rolnictwem. Coraz częściej 
tereny wiejskie oferują możliwości inwestycyjne i techniczne prowadzenia działalności 
gospodarczej wykorzystującej odmienne od terenów miejskich walory i zasoby. Po czę-
ści wynika to z konieczności dywersyfikacji źródeł dochodu ludności wiejskiej. Jest ona 
związana ze specjalizacją i uprzemysłowieniem oraz standaryzacją produkcji rolnej, co 
powoduje utratę konkurencyjności niewielkich, rodzinnych gospodarstw rolnych i ko-
nieczność szukania zastępczych lub uzupełniających źródeł dochodu. Jednym z źródeł 
dochodów ludności rolniczej jest możliwość prowadzenia działalności o charakterze usługi 
turystycznej określanej jako agroturystyka.

1 S. Golian, Wypoczynek rodzin w gospodarstwach agroturystycznych i atrakcyjność ich oferty, [w:] Mię-
dzypokoleniowe aspekty turystyki, red. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 2014, 
s. 175.
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W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki badań zebrane podczas two-
rzenia pracy magisterskiej studentki kierunku turystyka i rekreacja w Państwowej Szkole 
Wyższej w Białej Podlaskiej. Badania dotyczyły tego, w jaki sposób gospodarstwa agro-
turystyczne kształtują swoją ofertę, czy używają narzędzi marketingowych i które z nich 
uważają za najskuteczniejsze, a także czy ich przekonanie co do stosowanych działań 
znajduje odzwierciedlenie w opinii konsumentów.

Cel i teren badań

Głównym celem badań była identyfikacja narzędzi marketing mixu w działalności 
gospodarstw agroturystycznych oraz ocena adekwatności zastosowanych przez gospo-
darstwa narzędzi w stosunku do ich wpływu na korzystających z usług agroturystycznych.

W artykule zastosowano następujące techniki: ankieta, wywiad nieskategoryzowany, 
jawny, obserwacja, analiza dokumentów. Badania zostały przeprowadzone na terenie 
gminy Janów Podlaski w 2012 r., stanowiącej część powiatu bialskiego. Początkowo jako 
obszar badawczy przyjęto cały powiat bialski, jednak po wstępnej analizie rozmieszczenia 
podmiotów prowadzących działalność agroturystyczną do badań przyjęto gospodarstwa 
figurujące na wykazie Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego z siedzibą w Ja-
nowie Podlaskim zamieszczonego na stronie internetowej stowarzyszenia: http://www.
podlaskiestowarzyszenie.eu/.

Celem marketingu jest przyciągniecie nowych klientów obietnicą dostarczenia naj-
wyższej wartości oraz zatrzymanie dotychczasowych klientów przez zapewnienie im 
zadowolenia.

Podobnie, akcentując właśnie te dwa podstawowe czynniki – zyskowność działania 
dla firmy oraz zadowolenie obsłużonego klienta, wypowiadają się także inni specjaliści 
w dziedzinie marketingu rozumianego jako swego rodzaju filozofia istnienia i funkcjonowa-
nia na rynku w warunkach rosnącej konkurencji oraz nadprodukcji dóbr i usług. Zadaniem 
tej filozofii działania i myślenia, jaką jest marketing, będzie, jak powtarza Philip Kotler za 
Peterem Druckerem, jednym z czołowych myślicieli marketingu: „…uczynienie sprzeda-
ży zbyteczną, celem jest poznać i zrozumieć klienta tak dobrze, aby produkt lub usługa 
dopasowały się doń i… sprzedały się same”.

Marketing pojawił się jako reakcja na zaistniałą na przełomie XIX i XX w. nadproduk-
cję dóbr w stosunku do siły nabywczej ludności. Wprowadzenie rozwiązań technicznych 
i technologicznych umożliwiających zintensyfikowanie produkcji dóbr zwiększyło podaż 
towarów, szybkość zarówno ich wytwarzania, jak i dystrybucji. Marketing mix to jedna 
z dominujących idei współczesnego marketingu. Jest to zestaw metod działania oraz in-
strumentów marketingowych tworzonych przez organizację w celu uzyskania zakładanych 
celów rynkowych. Marketing mix stanowi kombinację narzędzi, jakimi posługuje się firma, 
aby osiągnąć pożądane cele na rynku docelowym2.

2  J.Ch. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, tłum. I. Krzemińska-Wiśniewska, R. Pałgan, PWE, 
Warszawa 1997, s. 61.
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Nastawienie na skuteczne zaspokajanie potrzeb klientów wymaga elastycznego i od-
powiednio szybkiego reagowania na zmiany rynku i preferencji klientów. Zespół zintegro-
wanych elementów marketing mixu stanowi system oddziaływania przedsiębiorstwa na 
rynek i otoczenie, zarówno bliższe, jak i dalsze. Często nazywa się go zespołem zmien-
nych decyzyjnych, ponieważ każdy z elementów jest kształtowany na podstawie decyzji 
przedsiębiorstwa w odpowiedzi na warunki rynków3. Narzędzia i sposoby promowania 
oferty agroturystycznej zależą od zasobów finansowych gospodarstwa. Prowadzenie 
działalności reklamowej, działania public relations, wydawanie folderów, broszur, pro-
dukcja materiałów informacyjnych, pamiątek, gadżetów, udział w targach turystycznych 
i agroturystycznych wymagają nakładów finansowych. Każdy wydatek jest dokładnie 
analizowany pod kątem użyteczności. W klasycznej koncepcji 4P personel jako element 
mieszanki nie występuje. Jednak w marketingu usług, a takimi są usługi agroturystyczne, 
klasycznej koncepcji marketingowej przeciwstawia się model 5P obejmujący właśnie rolę 
personelu firmy w kształtowaniu działań marketingowych.

W przypadku gospodarstwa agroturystycznego personelem obsługującym klientów są 
właściciele gospodarstwa, rodzina, rzadziej pracownicy najemni. Wchodzą oni w osobiste 
relacje z gośćmi, często przekraczając granicę klient–sprzedawca. Atutem działalności 
agroturystycznej jest często rodzinna, nieformalna atmosfera. Osobowość i charyzma 
osób prowadzących gospodarstwo agroturystyczne, ich wiedza, pasja, oryginalność mogą 
stać się elementem wzbogacającym ofertę a nawet jednym z jej głównych komponentów.

Znaczenie agroturystyki dla rozwoju obszarów wiejskich

Przedrostek agro- pochodzi od greckiego słowa agros, co oznacza rolę, oraz od słowa 
agronomos, który odnosi się do zarządzającego majątkiem rolnym. W wyrazie „agrotu-
rystyka” przedrostek ten akcentuje związek z funkcjonującym gospodarstwem rolnym. 
Słowo „turystyka” pochodzi od francuskiego wyrazu tour oznaczającego podróż kończącą 
się powrotem do punktu wyjścia4.

Turystyka wiejska często w literaturze przedmiotu i w życiu codziennym utożsamiana 
jest z agroturystyką. Nie są to jednak synonimy, ponieważ przez turystykę wiejską ro-
zumie się spędzanie czasu wolnego w środowisku wiejskim, niekoniecznie związanym 
z funkcjonującym gospodarstwem rolnym lub równoważnym (np. rybackim). Natomiast 
agroturystyka to forma wypoczynku, która jest realizowana na terenach wiejskich o cha-
rakterze rolniczym, wykorzystująca bazę noclegową i warunki do rekreacji związane 
z gospodarstwem rolnym lub równoważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produk-
cyjnym i usługowym). Agroturystyka zakłada, że to gospodarstwo rolne jest zasadniczym 
podmiotem dostarczającym usług turystycznych. Posiadając wolne zasoby pracy, miesz-
kalne czy naturalnej żywności, może ono dzięki działalności agroturystycznej uzupełniać 

3  A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007, s. 96.
4  E. Denek et al., Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 
2002, s. 19.
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swoje dochody. Jednak praktyka wykazuje, że działalnością agroturystyczną zajmują się 
także inne podmioty, a same gospodarstwa rolne, zwłaszcza te położone na terenach 
predysponowanych do uprawiania turystyki, często szybko ograniczają działalność rol-
niczą na rzecz agroturystycznej.

Analiza wyników badań

Na potrzeby niniejszego artykułu opracowano ankietę na temat narzędzi marketing 
mixu w gospodarstwach agroturystycznych. W badaniu wzięło udział 14 podmiotów prowa-
dzących działalność agroturystyczną. Sformułowano szczegółowe pytania badawcze 
w odniesieniu do właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Pytania dotyczyły głównie 
przedmiotu największego zainteresowania turystów wypoczywających w gospodarstwach 
agroturystycznych, najważniejszych wymagań gości, a także usług oferowanych przez 
badane gospodarstwa. Respondentów zapytano również o formy promocji gospodarstw 
oraz o to, co w opinii badanych stanowi kluczowy element decydujący o skutecznym po-
zyskaniu i utrzymaniu zainteresowania klientów, a także co stanowi największą barierę 
w osiąganiu pożądanych efektów ekonomicznych w prowadzeniu działalności agrotury-
stycznej. W celu poznania opinii klientów gospodarstw agroturystycznych sformułowano 
także szczegółowe pytania badawcze.

Z przeprowadzonych badań wynika, że głównymi powodami podjęcia działalności 
agroturystycznej przez ankietowanych było zwolnienie się pomieszczeń w domu oraz 
pasja do agroturystyki. Dużą rolę odgrywała według respondentów namowa rodziny lub 
znajomych. Ważnymi czynnikami, jaki wskazywali ankietowani, były również spadek docho-
dów z prowadzenia gospodarstwa rolnego, możliwość skorzystania z dofinansowania do 
otworzenia działalności agroturystycznej i wykorzystanie zdobytej na szkoleniach wiedzy. 
W wywiadzie przeprowadzonym w trakcie pilotażowego badania respondenci wymieniali 
szkolenia prowadzone przez ośrodki doradztwa rolniczego i możliwość skorzystania 
z przedakcesyjnych środków unijnych.

Jako główny powód wyboru przez klientów wypoczynku na wsi właściciele gospo-
darstw agroturystycznych wymieniali walory środowiska naturalnego. Niemal 80% go-
spodarzy akcentowało rolę czystego powietrza, a ponad 70% ankietowanych wymieniło 
jako główny magnes przyciągający agroturystów do wypoczynku na wsi spokój i ciszę; 
ponad 42% – możliwość korzystania z darów natury, takich jak grzybobranie, kąpiele 
w rzece czy jeziorze. Dla ponad 35% pytanych kameralność wypoczynku i możliwość 
swobodnego korzystania z przestrzeni były tym, czego agroturyści poszukują w ofercie 
wypoczynku na wsi.

Połowa gospodarzy wymieniła jako jeden z głównych czynników przyciągających turystów 
do wypoczynku na wsi wysoką jakość wyżywienia. Usługodawcy wskazywali również jako 
motywy nakłaniające do wyboru wypoczynku na wsi: kontakt ze zwierzętami gospodarskimi, 
kontakt z odmienną kulturą, mniejszą przestępczość, możliwość uprawiania sportów, moż-
liwość nauczenia się czegoś nowego oraz zainteresowanie życiem gospodarstwa rolnego.

Agnieszka Kozak, Dorota Mączka
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Wymagania klientów gospodarstw agroturystycznych w opinii właścicieli takich obiek-
tów przedstawiają się następująco: prawie 60% gospodarzy stwierdziło, że podstawowym 
wymaganiem przyjeżdżających na wypoczynek jest czystość środowiska naturalnego. Po-
łowa ankietowanych wymieniła główne elementy oferty, takie jak dobry standard urządzeń 
sanitarnych oraz wymagania co do umiarkowanej ceny. (50% ankietowanych). Ponad 40% 
pytanych akcentowało rolę dobrej jakości wyżywienia jako głównego wymagania klientów. 
Respondenci wymienili również: możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego, dostęp 
do mediów( Internet, tv), dobry dojazd, w tym także dostęp do rzeki lub jezior, informację 
o atrakcjach w okolicy, elastyczność w porach posiłków, organizację wycieczek, możliwość 
uczestniczenia w pracach gospodarskich.

Opinie właścicieli gospodarstw odnośnie do wymagań klientów mają pewne odzwiercie-
dlenie w tym, co ankietowani postrzegają jako atuty swojej oferty. Zdecydowana większość 
oferentów wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych w okolicach Janowa Pod-
laskiego (ponad 80%) uważa warunki przyrodnicze i krajobrazowe za główny atut swojej 
oferty. Dla połowy ankietowanych takim atutem jest dostęp do rzeki. Ponad 40% uważa, 
że może konkurować ceną z innymi ofertami. Dla ponad 35% ankietowanych atutami ich 
oferty są: dobry standard pokoi, dostęp do Internetu, wypożyczalnia rowerów czy wygodny 
dojazd do gospodarstwa. Ponad 20% gospodarstw tworzy specjalne atrakcje dla swoich 
klientów (kuligi, grille, ogniska) i to je uważa za swój atut. Ponad 14% gospodarstw oferuje 
kontakt ze zwierzętami np. końmi.

W odpowiedzi na pytanie o cechy oferty, które w opinii ankietowanych wzbudzają 
największe zainteresowanie turystów, wymienili oni przede wszystkim walory krajobra-
zowe okolicy. Jako ważne i bardzo ważne dla klientów właściciele gospodarstw uznali: 
piękno okolicy, dobry standard zakwaterowania, wygodny dojazd. Dla klientów według 
respondentów istotne są również: dostęp do rzeki, imprezy dodatkowe, takie jak grille, 
ogniska, kuligi itp., możliwość przyjazdu ze zwierzętami oraz jakość wypoczynku dzieci.

Kolejne pytanie na temat sposobu, w jaki dobierane są elementy oferty agroturystycznej, 
ujawniło, że w przeważającej części (blisko 60% odpowiedzi) jest ona kształtowana pod 
wpływem sugestii klientów. Świadczy to o chęci dostosowania oferty do zapotrzebowania 
konsumenta i szacunku dla jego opinii. Gospodarstwa czynią to w oparciu o swoje zasoby 
(ponad 40% ankietowanych), dostosowując się w miarę możliwości do konkurencji (ponad 
20%). Dla ponad 14% gospodarstw oferta oparta jest na zamiłowaniu do antyków i to 
właśnie ta pasja stanowi jej motyw przewodni.

Jednym z elementów marketing mixu, jaki stosuje każde przedsiębiorstwo w swojej 
działalności, czy to świadomie, czy instynktownie, jest kształtowanie poziomu cen. Cena 
to ważny element oferty i często decyduje o podjęciu przez klienta decyzji o skorzystaniu 
z niej bądź nie. W blisko 60% ankietowanych gospodarstwach ostateczna cena oferty 
podlega negocjacjom i nie jest sztywno określona.

W wywiadach towarzyszących badaniom pilotażowym ankietowani zwracali uwagę, iż 
w ostatnim czasie ze względu na konkurencję oraz ubożenie ludności ceny ofert niemal 
nie zmieniają się od kilku sezonów pomimo wzrostu kosztów. Opłacalność działalności 
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maleje albo nawet jej nie ma, ale ze względu na zaangażowane już środki i szczupłość 
dochodów z innych źródeł każdy klient to dobry klient. Blisko 30% ankietowanych przyznaje, 
że dostosowuje się do ofert konkurencji, a ponad 14% ustala je na identycznym poziomie. 
Tylko niecałe 8% może sobie pozwolić na inny sposób kalkulowania ceny.

Ważnym elementem marketing mixu jest promocja. Według ankietowanych w przypadku 
gospodarstw agroturystycznych podstawowym sposobem na dotarcie z ofertą do szerszego 
grona jest zadowolony klient. Ten sposób upowszechniania informacji o swojej ofercie jako 
najskuteczniejszy uznało ponad 85% właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Blisko 
60% ankietowanych docenia rolę Internetu i posiada własną stronę internetową lub korzy-
sta z możliwości zamieszczenia informacji na stronie swojej gminy. Blisko 30% właścicieli 
bierze udział w targach turystycznych lub agroturystycznych. Także podobna liczba stosuje 
tradycyjne metody, takie jak foldery i broszury reklamowe. Działania promocyjne w przypadku 
gospodarstw agroturystycznych mają najczęściej cenowy charakter i polegają na systemie 
rabatów i zniżek. Najczęściej stosowaną przez ankietowanych zachętą jest zniżka dla 
dzieci, przy czym dzieci do lat trzech mogą wypoczywać ze swoimi opiekunami w ponad 
85% ankietowanych gospodarstwach za darmo, a dzieci w przedziale wiekowym 4–7 lat 
za połowę stawki. W blisko 80% gospodarstw oferowana jest zniżka dla stałych klientów. 
W ponad 40% gospodarstw stosowany jest system rabatowy. Obejmuje on rabaty przy 
pobycie powyżej 4 dni. W ponad 20% gospodarstw stosowany jest rabat przy korzystaniu 
z usług agroturystycznych powyżej 7 dni, a w ponad 14% przy pobycie powyżej 10 dni i wy-
kupieniu całodziennego wyżywienia. Z pozacenowych zachęt wymieniono darmowy dostęp 
do Internetu oraz możliwość korzystania z rowerów lub sprzętu sportowego.

Ankietowane gospodarstwa agroturystyczne to przedsięwzięcia rodzinne. Wszystkie 
ankietowane podmioty są obsługiwane przez nie więcej niż trzy osoby. Osobami obsłu-
gującymi turystów wypoczywających w gospodarstwach są w ponad 75% rodziny będące 
mieszkańcami gospodarstwa. Tylko niecałe 15% gospodarstw korzysta z pracy najemnej. 
Główną cechą, jaką ankietowani uważają za kluczową dla sprawnego i prawidłowego pro-
cesu obsługi klienta wypoczywającego w gospodarstwie, jest miły sposób bycia. Tę cechę 
osób obsługujących turystów wymieniało ponad 57% ankietowanych. Pod pojęciem tym 
należy rozumieć zestaw pewnych kompetencji emocjonalnych tzw. miękkich. Po prostu 
trzeba lubić ludzi. Ważnymi cechami są też umiejętność panowania nad sobą i asertywnego 
zachowania. Ponad 35% respondentów do niezbędnych cech zaliczyło też dyspozycyj-
ność i wysoką kulturę osobistą. Ankietowani doceniali również rolę kompetencji i wiedzy 
prezentowanej w kontaktach z klientami, dobrą prezencję i znajomość języków obcych. 

Ankietowani w ponad 40% stwierdzili, że największy wpływ na decyzję o skorzystaniu 
z oferty ma jej cena wraz z systemem rabatów i zniżek. Ponad 20% badanych akcentowało 
rolę atrakcji znajdujących się w gospodarstwie. Dla ponad 14% pytanych czynnikami tymi 
były jakość obsługi w gospodarstwie oraz reklama. Niecałe 8% respondentów za najważ-
niejsze uważało dotarcie z informacją o ofercie do potencjalnych klientów.

W każdej działalności gospodarczej występują bariery wpływające na stopień efektyw-
ności działań, opłacalność i poziom satysfakcji z prowadzenia działalności. W opinii prawie 
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60% ankietowanych właścicieli gospodarstw agroturystycznych są to czynniki pogodowe. 
Zmiany w globalnej pogodzie wpływają także lokalnie na ekstremalne i nieprzewidywalne 
załamania pogodowe, które utrudniają, a często uniemożliwiają przeprowadzenie imprez 
turystycznych, powodują odwoływanie pobytów i utrudniają prowadzenie planowej go-
spodarki miejscami noclegowymi. Ankietowani akcentowali również rosnące wymagania 
klientów, ograniczenia wynikające z sezonowości (wakacje, ferie), a także ekonomiczny 
aspekt – niską rentowność i wzrost kosztów prowadzenia działalności.

Podsumowanie i wnioski

Oferta wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych jest coraz szersza, powiększa 
się także krąg osób zainteresowanych tą formą wypoczynku i rekreacji. Coraz częściej 
w gospodarstwach tych wypoczywają osoby niepełnosprawne, uczestnicy zainteresowani 
aktywnymi formami wypoczynku np. szkółką jeździecką, a także osoby poddawane reha-
bilitacji po przebytych chorobach5.

Rozwój agroturystyki zależy od bardzo wielu czynników – interesującej oferty, czystego 
środowiska, odpowiedniej infrastruktury, ale także odpowiedniej promocji.

Z analizy przeprowadzonych badań możemy wywnioskować, że gospodarstwa agro-
turystyczne stosują wszystkie narzędzia marketingowe pakietu 4P, przy czym największe 
znaczenie ma dla nich element cenowy mieszanki marketingowej. To w nim upatrują naj-
większego wpływu na decyzje zakupowe klientów i w ramach tego elementu stosują różne 
zachęty w postaci zniżek i rabatów. Także dla klientów gospodarstw agroturystycznych cena 
to jeden z istotnych czynników wpływających na decyzję zakupową i zadowolenie z oferty. 
Jest ona tym elementem mieszanki marketingowej, który nie wymaga nakładów i może być 
dowolnie często zmieniany, tym samym dostosowuje się ofertę do chwilowych zawirowań 
popytowych na rynku albo, jak wykazały to badania, do każdego klienta z osobna. Czystość 
środowiska naturalnego jako element mieszanki marketingowej znalazła potwierdzenie 
w opiniach zarówno klientów, jak i właścicieli gospodarstw agroturystycznych.

Gospodarstwa agroturystyczne stosują również promocję sprzedaży w postaci imprez 
dodatkowych, takich jak kuligi, ogniska, grille itp. Promocja ta uważana jest za skuteczny 
środek podnoszenia atrakcyjności usługi agroturystycznej zarówno przez właścicieli, jak 
i klientów gospodarstw. Gospodarstwa agroturystyczne prowadzą również swego rodzaju 
badania marketingowe i poprzez dostosowywanie oferty do sugestii swoich klientów re-
agują na zmiany popytu. Ten sposób pozyskiwania informacji o potrzebach klientów sto-
sowała zdecydowana większość ankietowanych właścicieli gospodarstw. Korzystający 
z wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych akcentowali, że główną przeszkodą 
w korzystaniu z usług agroturystycznych jest niedostateczna informacja o ofertach. Z kolei 
właściciele zwracali uwagę na koszty promocji jako przeszkodę w działalności. Wśród 
barier szczególnie akcentowano rolę czynników pogodowych. 

5  J. Kobyłecki, M. Plichta, Wybrane uwarunkowania organizowania agroturystyki, [w:] Marketing w agroturystyce, 
red. M. Plichta, J. Sosnowski, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 31.
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Streszczenie

Marketing jest jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi zarządzania we współczesnym 
biznesie. Dotyczy to każdej prowadzonej działalności, czy to gospodarczej, czy o charakterze 
non profit. Jego celem jest optymalizacja działań mających za zadanie rozpoznanie potrzeb 
i preferencji konsumenta, zamianę ich na realny popyt na dobra i usługi, a potem zaspokajanie 
tego popytu ku zadowoleniu klienta i z zyskiem dla organizacji. Celowi temu służą narzędzia 
marketing mixu.
Prezentowana praca ma na celu identyfikację narzędzi marketingu mix w działalności agrotu-
rystycznej.

Słowa kluczowe: agroturystyka, turystyka wiejska, marketing mix, narzędzia marketingowe

Abstract

Marketing is one from the most widely menagement`tools in modern business. This applies to 
any business, be it economic or a non-profit organisation. Its objective is to optimize the activi-
ties which aim to identify the needs and preferences of the consumer, replace them on a real 
demand for goods and services, and then meet this demand to the satisfaction of the customer 
and profitably for the organization. This goal can be achieved with tools of marketing mix. This 
study aims to identify the tools of marketing mix in the agrotourism activity. In the first chapter of 
the work we find the basic concepts in marketing and concept of agrotourism. Second chapter 
will be devoted to the research methodology used in this study. Chapter third will present the 
results of investigations.To the end work foundling recapitulation as well as conclusions.

Keywords: agrotourism, rural tourism, marketing mix, marketing tools
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WPŁYW RUCHU LOTNICZEGO NA WIELKOŚĆ RUCHU 
TURYSTYCZNEGO W WYBRANYCH REGIONACH POLSKI 
W LATACH 2010–2014

THE IMPACT OF AIR TRAFFIC TO THE VALUE OF TOURIST MOVEMENT  
IN SELECTED POLISH REGIONS IN THE YEARS 2010–2014

Wprowadzenie 

Skutkiem współczesnego postępu technologicznego, również w zakresie transportu, są 
zmiany w obrębie wszystkich dziedzin gospodarczych, w tym turystyki. Jednym z czynników 
wpływających na wielkość ruchu turystycznego jest dostępność komunikacyjna1. Rozwój lot-
nictwa cywilnego, wzrost liczby połączeń lotniczych przy jednoczesnym spadku cen biletów, 
spowodowany większą konkurencją na rynku przewoźników lotniczych, mogą mieć wpływ 
na kształtowanie wielkości i charakteru ruchu turystycznego na świecie. Wobec powyższego 
zakłada się, że wielkość międzynarodowego przyjazdowego ruchu turystycznego w danym 
regionie może być uzależniona od infrastruktury lotniczej i gęstości siatki połączeń lotniczych. 
Obecność portu lotniczego w regionie jest traktowana jako „okno na świat”, z którego można 
podróżować w wybrane miejsce, ale jest również miejscem przylotów turystów zagranicznych 
(uczestników turystyki międzynarodowej, przyjazdowej). W zależności od liczby dogodnych 
połączeń lotniczych zmienia sie liczba turystów przylatujących w dany region.

Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy o zależności pomiędzy wielkością ruchu 
lotniczego a wielkością ruchu turystycznego w polskich warunkach. Do analizy wybrano 
11 lotnisk i regionów (województw), w których są położone.

Stan badań nad zależnością pomiędzy transportem lotniczym 
a turystyką

Zagadnieniami wpływu wielkości ruchu lotniczego na rozwój turystyki w regionie zaj-
mowało się wielu badaczy, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Tematyka wpływu lot-

1 W. Kurek et al., Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007, s. 169.
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nictwa pasażerskiego na wielkość ruchu turystycznego stała się szczególnie popularna 
po liberalizacji rynku lotniczego i upowszechnieniu tanich linii lotniczych np. Wizz Air, 
Ryanair czy EasyJet. Większość prac analizujących rynek lotniczy i przyjazdy turystyczne 
powstaje w zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych. Silną zależność pomiędzy 
transportem powietrznym a turystyką podkreślają T. Bieger i A. Wittmer2, stwierdzając, 
że loty pasażerskie wyznaczają nowe kierunki destynacji turystycznych. Wpływ rozwoju 
sieci połączeń lotniczych tanich przewoźników na rozwój turystyki w regionie jest głównym 
tematem badawczym licznych autorów, piszą o nim: B. Rey, R.L. Myro i A. Galera (na 
przykładzie Hiszpanii)3, M. Donzelli (południowe Włochy)4 oraz A. Graham i N. Dennis 
(Malta)5. Z kolei L. Davidson i T. Ryley6 badali cele destynacji turystycznych pasażerów 
niskokosztowych przewoźników lotniczych na lotnisku w East Midlands. 

Klasyczne podejście traktowania transportu lotniczego jako środka transportu do ist-
niejących już centrów turystycznych przedstawiają T. Wiskulski7 (analizuje sieć połączeń 
lotniczych w Chorwacji) oraz R. Rettinger i P. Staszak8 na przykładzie połączeń lotniczych 
między Europą a regionami turystycznymi Azji Południowo-Wschodniej.

W Polsce tematyką infrastruktury lotniczej (zarówno jako urządzeń, jak i gęstości 
sieci połączeń) zajmuje się wielu znawców z dziedziny logistyki, transportu, zarządzania 
regionem czy geografii transportu. Teoretycznymi zagadnieniami zależności między trans-
portem lotniczym a turystyką zajęli się m.in.: dwukrotnie E. Pijet-Migoń w 20129 i 2014 r.10 
oraz J. Hawlena11. Ł. Olipra12 wskazuje, że jednym z czynników rozwoju gospodarczego 
regionów są inwestycje w transport lotniczy, a D. Tłoczyński13 popiera ten fakt studium 

2 T. Bieger, A. Wittmer, Air Transport and Tourism. Perspectives and Challenges for Destinations, Airlines and 
Governments, „Journal of Air Transport Management” 2006, Vol. 12, No. 1, s. 40.
3 B. Rey, R.L. Myro, A. Galera, Effect of Low-Cost Airlines on Tourism in Spain. A Dynamic Panel Data Model, 
„Journal of Air Transport Management” 2011, Vol., No. 3, s. 163.
4 M. Donzelli, The Effect of Low-Cost Air Transportation on the Local Economy. Evidence from Southern Italy, 
„Journal of Air Transport Management” 2010, Vol. 16, s. 121.
5 A. Graham, N. Dennis, The Impact of Low Cost Airline Operations to Malta, „Journal of Air Transport Mana-
gement” 2010, Vol. 16, Issue 3, s. 127.
6 L. Davidson, T. Ryley, Tourism Destination Preferences of Low-Cost Airline Users in the East Midlands, „Journal 
of Transport Geography” 2010, Vol. 18, s. 458.
7 T. Wiskulski, Dostępność transportowa centrów turystycznych Chorwacji na przykładzie transportu lotniczego, 
[w:] Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych. Sympozjum geograficzne 
w Gdańsku, red. T. Wiskulski, M. Pilarski, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 165.
8 R. Rettinger, P. Staszak, Europejskie połączenia lotnicze głównych regionów turystycznych Azji Południo-
wo-Wschodniej, [w:] Rola przedsiębiorczości w edukacji, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria Przedsiębiorczość – 
Edukacja, ZPiGP Instytutu Geografii UP, Nowa Era, Kraków–Warszawa 2012, nr 8, s. 462.
9 E. Pijet-Migoń, Sieć połączeń lotniczych jako efekt zmian popytu na podróże lotnicze w Polsce po akcesji do 
Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 84, 
s. 301.
10 E. Pijet-Migoń, Dziesięć lat „otwartego nieba” nad Polską – implikacje dla turystyki, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2014, nr 3 (27), s. 83.
11 J. Hawlena, Liberalizacja rynku pasażerskich przewozów lotniczych a rozwój turystyki, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2013, nr 6, s. 29.
12 Ł. Olipra, Inwestycje w infrastrukturę lotniczą jako czynnik rozwoju gospodarczego miast i regionów, „Acta 
Universitas Lodziensis. Folia Oeconomica” 2010, nr 246, s. 89.
13 D. Tłoczyński, Inwestycje w transport lotniczy w procesie rozwoju regionu. Studium na przykładzie woj. po-
morskiego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport” 2012, nr 75, s. 79.
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przypadku województwa pomorskiego. Również wpływ oferty portu lotniczego na gospo-
darkę regionu na przykładzie lotniska Kraków Balice przedstawia K. Ziółkowska-Weiss14. 
Warto zaznaczyć, że przywołane prace są jedynie wyborem bogatej bibliografii dotyczącej 
zależności między transportem lotniczym a rozwojem gospodarczym, co jest dowodem 
na aktualność i „nośność” poruszanych zagadnień.

Narzędzia statystyczne w badaniach turystycznych są powszechnie stosowane. J. Ko-
smaczewska, O. Smoleńska i M. Barczak stosowali współczynnik korelacji Spearmana 
do określania zależności między jakością usług a zachowaniami na rynku turystycznym15. 
Zależność między postawami społeczności lokalnych a rozwojem turystyki w Beskidzie 
Śląskim badał M. Mika16. S. Dorocki, A.I. Szymańska i M. Zdon-Korzeniowska badali 
powiązania między liczbą obiektów agroturystycznych i bazą noclegową a walorami tu-
rystycznymi, zagospodarowaniem turystycznym i warunkami ekonomicznymi w Polsce17. 
Z kolei K. Niewiadomski analizował siłę korelacji między wielkością ruchu turystycznego 
a czynnikami wpływającymi na rozwój turystyki18.

Pomimo popularności tematyki wpływu lotnictwa na turystykę, w świetle przeprowadzo-
nej kwerendy stanu badań, można stwierdzić, że brak jest kompleksowego opracowania 
dotyczącego analizy wpływu wielkości ruchu lotniczego na wielkość międzynarodowego 
ruchu turystycznego w Polsce uwzględniającej najnowsze dostępne dane (stan na kwiecień 
2016 r.). Niniejsze opracowanie jest próbą uzupełnienia tej luki przez dokonanie analizy 
aktualnych danych dotyczących wielkości ruchu lotniczego i wielkości międzynarodowe-
go, przyjazdowego ruchu turystycznego oraz próbą zbadania zależności i siły wpływu 
wielkości ruchu lotniczego na kształtowanie międzynarodowego przyjazdowego ruchu 
turystycznego w wybranych regionach.

Obszar badawczy w ujęciu tematycznym i przestrzennym

Badania wpływu wielkości ruchu lotniczego pasażerskiego na wielkość ruchu tury-
stycznego międzynarodowego leżą na granicy kilku dyscyplin badawczych. Zagadnie-
niami wielkości ruchu lotniczego pasażerskiego zajmują się przede wszystkim logistycy 
oraz specjaliści z zakresu badań transportu. Analiza wielkości ruchu turystycznego jest 
domeną badaczy z zakresu turystyki, marketingu i promocji regionów, interakcjami zaś 
pomiędzy jednymi i drugimi dyscyplinami w konkretnych regionach zajmują się geogra-
fowie regionalni oraz specjaliści rozwoju regionalnego. Narzędzia do badania zależności 

14 K. Ziółkowska-Weiss, Oferta Kraków Airport w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przykład zmian w in-
frastrukturze transportowej – implikacje dla rozwoju turystyki, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG” 2013, 
nr 24, s. 91.
15 J. Kosmaczewska, O. Smoleńska, M. Barczak, Postrzegana jakość usług a zachowania pozakupowe na rynku 
turystycznym, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2015, nr 49, s. 118.
16 M. Mika, Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju turystyki – przykład gmin Beskidu Śląskiego, 
„Prace Geograficzne” 2013, nr 134, s. 83.
17 S. Dorocki, A.I. Szymańska, M. Zdon-Korzeniowska, Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej 
na wiedzy, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG” 2013, nr 24, s. 46.
18 K. Niewiadomski, Czynniki różnicujące ruch turystyczny na przykładzie Polski i województwa podlaskiego, 
„Studia Regionalne i Lokalne” 2009, nr 4 (38), s. 113.
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(jej kierunku i siły) dostarczają statystycy, proponując odpowiednie miary statystyczne. 
Praca leży zatem na granicy nauk matematyczno-przyrodniczych (statystyka, geografia) 
i ekonomicznych (turystyka, marketing i zarządzanie, promocja regionów).

Do analizy wielkości pasażerskiego ruchu lotniczego wybrano pasażerskie porty lot-
nicze w Polsce: Warszawa-Okęcie, Kraków-Balice, Gdańsk-Rębiechowo, Katowice-Py-
rzowice, Wrocław-Strachowice, Poznań-Ławica, Rzeszów-Jasionka, Szczecin-Goleniów, 
Bydgoszcz-Szwederowo, Łódź-Lublinek, Lublin-Świdnik, Zielona Góra-Babimost, Radom, 
Olsztyn-Szymany i Warszawa-Modlin. Analizę wielkości międzynarodowego ruchu tury-
stycznego przyjazdowego wykonano dla obszarów województw, sugerując się dostępnymi 
danymi BDL GUS.

Metody i materiały badawcze

Podstawowym materiałem do prowadzenia badań w zakresie wielkości pasażerskiego 
ruchu lotniczego w Polsce jest baza danych zamieszczona na stronie Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego19. Bazę uzupełniono o informacje na temat liczby połączeń lotniczych, zawar-
te na portalach poszczególnych lotnisk w Polsce oraz w aktualnościach publikowanych 
w folderach i magazynach lotniczych. Znaczną trudnością w uzyskaniu informacji było 
rozproszenie materiałów źródłowych. Źródłem informacji o wielkości międzynarodowego 
ruchu turystycznego przyjazdowego była baza BDL GUS20, którą sporządza się na pod-
stawie danych – liczby turystów zagranicznych korzystających z noclegów. Pozyskano 
informacje także o wielkości międzynarodowego ruchu turystycznego przyjazdowego 
w poszczególnych regionach.

W pierwszym etapie badań dokonano analizy wielkości i charakterystyki ruchu lotni-
czego w Polsce w przyjętym okresie badawczym od 2010 do 2015 r. (w przypadku analizy 
wielkości ruchu turystycznego ze względu na dostępność danych od 2010 do 2014 r.). Do 
analizy zależności wpływu wielkości ruchu lotniczego na wielkość ruchu turystycznego 
wybrano 11 portów lotniczych, w których w latach 2010–2015 obsłużono największą liczbę 
podróżnych (Warszawa-Okęcie, Kraków-Balice, Gdańsk-Rębiechowo, Katowice-Pyrzowi-
ce, Wrocław-Strachowice, Poznań-Ławica, Rzeszów-Jasionka, Szczecin-Goleniów, Byd-
goszcz-Szwederowo, Łódź-Lublinek i Lublin-Świdnik). Ze względu na położenie w regionie 
mazowieckim dwóch lotnisk (Warszawa-Okęcie i Warszawa-Modlin) oraz funkcjonowania 
lotniska w Modlinie dopiero od 2012 r. zostało ono pominięte.

W drugim etapie badań analizie poddano wielkość ruchu turystycznego przyjazdowe-
go, opierając się na liczbie turystów korzystających z oferty turystycznej danego regionu. 
Jako kryterium wyboru miejsca destynacji turystycznej przyjezdnych wybrano regiony 
rozumiane w granicach województw. Autorzy zdają sobie sprawę, że wybrane kryte-
rium nie jest doskonałe, zakłada bowiem, że przyjezdni pozostają jedynie w regionie 
(województwie), w którym znajduje się lotnisko, jednakże do tego rozwiązania zmusza 

19 http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/324-statystyki-i-analizy [14.04.2016].
20 https://bdl.stat.gov.pl/BDL [14.04.2016].
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ograniczenie w zasobności danych BDL GUS i przyjęcie jednoznacznych kryteriów 
analizy danych.

W ostatnim etapie badawczym dokonano próby określenia zależności między wielko-
ścią ruchu lotniczego a wielkością ruchu turystycznego w latach 2010–2014. Ze względu 
na małą liczebność próby wykorzystano współczynnik korelacji Spearmana (zalecany 
przez statystyków jako prawidłowa miara sprawdzania zależności dla prób mniej licz-
nych niż 30). Ponadto współczynnik korelacji rang Spearmana jest bardziej odporny na 
występowanie obserwacji odstających i stosowany przy niskiej jakości danych (np. ze 
względu na możliwość zaburzenia rozkładu normalnego)21. Następnie sprawdzono po-
ziom istotności statystycznej wyników współczynnika korelacji, korzystając z narzędzia 
testu t-Studenta i porównując wyniki z wartościami krytycznymi z tabeli. Na tej podsta-
wie wnioskowano o istnieniu lub braku zależności między wybranymi parametrami oraz 
kierunku i sile zależności.

Analiza wielkości ruchu lotniczego w portach lotniczych 
w Polsce w latach 2010–2015

Analizie poddano dane dotyczące liczby obsłużonych pasażerów we wszystkich portach 
lotnictwa pasażerskiego w Polsce w latach 2010–2015. W większości portów lotniczych 
można zauważyć tendencję wzrostową liczby obsłużonych pasażerów. Największą liczbę 
obsłużonych pasażerów co roku notowano w Warszawie-Okęciu. W 2010 r. obsługiwa-
no tam 8 666 552 pasażerów, a w 2015 już 11 206 700 (ryc. 1). W Krakowie-Balicach 
w 2015 r. obsłużono ponad 4 221 171 pasażerów, a liczba ta stale rośnie. Na lotniskach 
Gdańsk-Rębiechowo i Katowice-Pyrzowice obsłużono ponad 3 mln pasażerów (analo-
gicznie: 3 706 108 i 3 069 279). Pierwszą „piątkę” lotnisk w Polsce pod względem liczby 
obsłużonych pasażerów zamyka lotnisko Warszawa-Modlin, które spośród wszystkich 
odnotowuje największe tempo wzrostu liczby pasażerów. W 2015 r. w Modlinie obsłużono 
2 588 175 osób.

Spośród lotnisk zajmujących dalsze miejsca w rankingu liczby obsłużonych pasażerów 
jedynie we Wrocławiu można zauważyć tendencję wzrostową. Na lotniskach w Poznaniu, 
Rzeszowie, Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi i Lublinie obserwuje się raczej utrzymywanie 
stałej liczby podróżnych. Podobnie jest na małych lotniskach, o znaczeniu lokalnym: 
Zielona Góra-Babimost, Olsztyn-Szymany, które poprzez pojedyncze połączenia z więk-
szymi portami lotniczymi pełnią jedynie funkcję dowozu pasażerów udających się na 
międzykontynentalne trasy.

21 J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012, s. 352.
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Rycina 1. Liczba obsłużonych pasażerów na lotniskach cywilnych w Polsce w latach 2010–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Analiza wielkości ruchu turystycznego w województwach 
w Polsce w latach 2010–2015

Zbadano wielkość międzynarodowego ruchu turystycznego w województwach w Pol-
sce w latach 2010–2014. Najwięcej turystów zagranicznych w analizowanym okresie 
przyjechało do województwa małopolskiego i mazowieckiego. W 2010 r. w województwie 
małopolskim wielkość międzynarodowego ruchu turystycznego przyjazdowego wynosiła 
896 116 osób, a w 2014 r. wzrosła do 1 191 163 (ryc. 2). Analogicznie w województwie 
mazowieckim w 2010 r. liczba ta wynosiła 894 554 osób, a w 2014 r. 1 164 775.

W kolejnych pięciu województwach (wg rankingu wielkości ruchu turystycznego) 
można zauważyć niewielki wzrost liczby przyjezdnych turystów zagranicznych, jednakże 
w żadnym z nich nie odnotowano wielkości przyjazdów powyżej 600 tys. Świadczy to 
o prawie dwukrotnie mniejszej liczbie przyjazdów turystów zagranicznych niż do woje-
wództwa małopolskiego i mazowieckiego, pomimo tego w 2014 r. w województwach: 
zachodniopomorskim, dolnośląskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim odnotowano 
wzrost liczby zagranicznych turystów w stosunku do roku 2010. Województwo za-
chodniopomorskie w 2010 r. odwiedziło 377 939 zagranicznych turystów, a w 2014 r. 
543 009, dolnośląskie odpowiednio: 414 800 i 510 072, pomorskie: 259 906 i 430 308. 
W województwie wielkopolskim w 2010 r. wielkość przyjazdowego międzynarodowego 
ruchu turystycznego wynosiła 253 245 pasażerów, a w 2014 r. wzrosła nieznacznie do 
267 002 osób.
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W pozostałych województwach wielkość przyjazdowego międzynarodowego ruchu tu-
rystycznego jest stosunkowo mała i w badanym okresie cechowała się niewielką dynamiką 
wzrostu (łódzkie, podlaskie, podkarpackie, lubelskie), stagnacją (warmińsko-mazurskie, 
kujawsko-pomorskie) lub tendencją spadkową (lubuskie, świętokrzyskie i opolskie).

Rycina 2. Wielkość międzynarodowego przyjazdowego ruchu turystycznego w województwach w Pol-
sce w latach 2010–2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Zależność między wielkością ruchu lotniczego a wielkością 
ruchu turystycznego w wybranych regionach w Polsce

Analiza wielkości ruchu lotniczego wg liczby obsłużonych pasażerów i wielkości mię-
dzynarodowego przyjazdowego ruchu turystycznego jednoznacznie wskazuje tendencje 
wzrostowe obu badanych zmiennych, co może nasuwać wniosek o występowaniu zależ-
ności między nimi. Zakładając, że wraz ze wzrostem wielkości ruchu lotniczego rośnie wiel-
kość międzynarodowego przyjazdowego ruchu turystycznego, należy przyjąć hipotezę o uza-
leżnieniu przyjazdów zagranicznych turystów do Polski od gęstości siatki połączeń lotniczych.

W celu weryfikacji hipotezy o postawionej zależności przeprowadzono za pomocą 
narzędzi statystycznych procedurę określenia korelacji metodą Spearmana. Wartość 
korelacji obliczono dla analizowanych lat: 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 dla wybranych 
11 lotnisk i województw. Wyniki korelacji wraz z określoną siłą oddziaływania przedstawia 
tabela 1. We wszystkich przypadkach korelacja jest dodatnia, co oznacza, że wraz ze 
wzrostem wielkości ruchu lotniczego (zmienna x, determinująca) rośnie wielkość ruchu 
turystycznego (zmienna y, determinowana). 
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Do określenia siły korelacji zastosowano skalę opracowaną przez J. Guilforda, po-
wszechnie stosowaną przez statystyków:

 – r = 0 – brak korelacji,
 – 0 < r < 0,1 – wysoka,
 – 0,7 < r < 0,9 – korelacja nikła,
 – 0,1 < r < 0,3 – korelacja słaba,
 – 0,3 < r < 0,5 – korelacja przeciętna,
 – 0,5 < r < 0,7 – korelacja wysoka,
 – 0,7 < r < 0,9 – korelacja bardzo wysoka,
 – 0,9 < r < 1 – korelacja niemal pełna,
 – r = 1 – korelacja pełna.

Tabela 1. Wartość współczynnika korelacji Spearmana i siła korelacji

ANALIZOWANY 
ROK 2010 2011 2012 2013 2014

WARTOŚĆ 
WSKAŹNIKA 
KORELACJI  
SPEARMANA

0,690 0,672 0,736 0,640 0,736

SIŁA  
KORELACJI

korelacja 
wysoka

korelacja 
wysoka

korelacja  
bardzo wysoka

korelacja 
wysoka

korelacja  
bardzo wysoka

Źródło: opracowanie własne.

W celu określenia istotności statystycznej otrzymanych wyników korelacji dla każdej 
wartości wykonano test t-Studenta. Jednakże wyniki testu istotności statystycznej wska-
zują na konieczność odrzucenia postawionej hipotezy zerowej (wynik testu t-Studenta 
jest niższy niż wartość krytyczna przy określonych stopniach swobody n = 9 i wybranym 
poziomie prawdopodobieństwa α = 0,05).

Zgodnie z wynikami analizy korelacji i sprawdzenia jej istotności statystycznej oraz na 
podstawie przyjętych danych należy stwierdzić, że nie można wnioskować o determinacji 
wielkości międzynarodowego przyjazdowego ruchu turystycznego w Polsce przez wielkość 
ruchu lotniczego. Wzrost wielkości ruchu turystycznego w sposób bezpośredni nie wpływa 
na wzrost wielkości międzynarodowego ruchu turystycznego.

Podsumowanie

Pomimo jednoczesnego wzrostu wielkości ruchu lotniczego i międzynarodowego przyjaz-
dowego ruchu turystycznego oraz dodatniej, silnej korelacji (wg współczynnika Spearmana) 
nie można wnioskować o bezpośredniej zależności między przyjętymi wskaźnikami ze wzglę-
du na brak istotności statystycznej. Wniosek nasuwający się po wykorzystaniu narzędzia 



Wpływ ruchu lotniczego na wielkość ruchu turystycznego… 193

potwierdza konieczność stosowania testów istotności statystycznej do sprawdzania wyników 
korelacji. Gdyby etap sprawdzenia istotności statystycznej został pominięty, wówczas wyni-
kiem byłaby bardzo silna korelacja i uzależnienie wielkości ruchu turystycznego od wielkości 
ruchu lotniczego, co w przypadku Polski jest stwierdzeniem błędnym.

W polskich warunkach teza o kształtowaniu wielkości ruchu przyjazdowego przez 
transport turystyczny jest błędna. Dowodem tego są dane Głównego Urzędu Statystyczne-
go22, dostarczające informacji o liczebności i narodowości turystów zagranicznych w Pol-
sce. W 2015 r. do Polski przyjechało najwięcej turystów z krajów ościennych: Niemców 
(1 mln 473 tys. osób) i Ukraińców (285 tys. osób), którzy ze względu na bliskie odległości 
i łatwość dojazdu wybrali transport inny niż lotniczy. Dla sprawdzenia słuszności wnioskowa-
nia należałoby sprawdzić, czy taka korelacja występuje w krajach wyspiarskich (Cypr, Mal-
ta, Dominikana), do których praktycznie jedyną możliwością dotarcia jest transport lotniczy.

Znaczną grupę wśród turystów przyjeżdżających do Polski w 2015 r. stanowili Brytyj-
czycy (414 088 osób), którzy zapewne skorzystali z transportu lotniczego. W tym przy-
padku korelacja może być silna, jednakże w celu jej potwierdzenia należałoby uzyskać 
dane dotyczące liczby pasażerów przylatujących tylko połączeniami z Wysp Brytyjskich 
z uwzględnieniem jedynie obcokrajowców, których celem jest wyjazd turystyczny.

Autorzy zwracają również uwagę na jakość dostępnych danych. Baza danych doty-
cząca wielkości ruchu turystycznego uwzględnia zarówno turystów, jak i osoby korzy-
stające z transportu lotniczego w innych celach (wyjazd do pracy, odwiedziny u rodziny), 
co zakłóca informacje o liczebności samych turystów. Ze względu na liczną emigrację 
Polaków za granicę, korzystających z usług lotniczych, wielkość ruchu lotniczego tury-
stycznego jest trudna do oszacowania. Jednakże nie istnieją inne ogólnodostępne dane 
określające wielkość cywilnego ruchu lotniczego. Analogicznie jest z danymi dotyczącymi 
wielkości międzynarodowego przyjazdowego ruchu turystycznego. Bazy danych GUS 
uwzględniają korzystających z noclegów w hotelach i pensjonatach z pominięciem po-
zostałych elementów bazy noclegowej (kwatery prywatne, nocleg u znajomych, hostele). 
Ograniczenie zebrania danych do wybranych obiektów noclegowych może spowodować 
niedoszacowanie rzeczywistej liczby turystów zagranicznych w Polsce. Niestety jest to 
jedyne źródło informacji (poza zakrojonymi na skalę całego kraju, a więc niemożliwymi ba-
daniami terenowymi) o wielkości międzynarodowego przyjazdowego ruchu turystycznego.

Ostatecznie można stwierdzić, że przy uwzględnieniu dostępnych danych wielkość 
ruchu lotniczego nie oddziałuje w sposób bezpośredni na kształtowanie wielkości mię-
dzynarodowego przyjazdowego ruchu turystycznego w Polsce. Wzrost przyjazdów tu-
rystycznych z zagranicy w ostatnich latach jest związany z bardziej skomplikowanymi 
czynnikami, np. wzrostem ceny euro przy jednoczesnym spadku złotego, niestabilną 
sytuacją polityczną na Ukrainie (przyjazdy Ukraińców), promocją i działaniami marke-
tingowymi polskich organizacji turystycznych oraz organizacją imprez o charakterze 
międzynarodowym (sportowe: mistrzostwa w hokeju, wystawy tematyczne, koncerty). 

22 http://stat.gov.pl [27.04.2016].



194 Katarzyna Pukowiec, Wojciech Kurda

Pomimo tego, że dostępność komunikacyjna (lotnicza) jest ważnym czynnikiem rozwoju 
turystyki, to dla warunków geopolitycznych Polski nie jest czynnikiem determinującym 
ruch turystyczny.
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Streszczenie

Dynamiczny rozwój transportu lotniczego powoduje zmiany w poszczególnych dziedzinach 
gospodarki światowej, w tym i turystyki. Rozbudowa infrastruktury lotniczej i zwiększenie licz-
by połączeń lotniczych mogą spowodować wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego 
w regionach, w których zlokalizowane są porty lotnicze o międzypaństwowym znaczeniu. Ce-
lem artykułu jest stwierdzenie, czy występuje zależność między wielkością ruchu lotniczego 
a wielkością międzynarodowego przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych regionach 
w Polsce. Określono również, w jakich warunkach oczekuje się występowania pełnej korelacji 
między przyjętymi wskaźnikami oraz co w przypadku Polski powoduje, że nie można stwierdzić 
uzależnienia wielkości międzynarodowego ruchu turystycznego od transportu lotniczego.

Słowa kluczowe: turystyka, porty lotnicze, ruch lotniczy, ruch turystyczny, regiony w Polsce

Abstract

Dynamic development of the air transport causes changes in each area of the world economy, 
including tourism. Expansion of the aviation infrastructure and increasing the number of air 
connections may cause an increase in international tourist traffic in the regions where airports 
of global significance are located. This paper aims to determine whether there is a relationship 
between the volume of air traffic and the volume of international incoming tourist traffic in selected 
regions of Poland. The conditions have also been determined under which the full correlation 
is expected to exist between the adopted indicators, and the factors have been specified for 
Poland which show no dependence of the international tourist traffic volume on the air transport.

Keywords: Tourism, airports, air traffic, regions in Poland
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