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

MONIKA KURZEJA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

MIEJSCE SENIORÓW NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU 
TURYSTYCZNYM

PLACE THE ELDERLY ON THE MODERN TOURISM MARKET

Wstęp

Starzenie się ludności jest zjawiskiem globalnym, a największa dynamika tego 
procesu występuje w krajach europejskich1. Obecnie seniorzy stanowią około 25% 
populacji europejskiego społeczeństwa, a zgodnie z prognozami ich udział będzie 
wzrastać. 

Proces starzenia się społeczeństwa jest utożsamiany z następującymi zjawiskami2:
 – starzeniem się licznego pokolenia baby boom (1945–1965),
 – niskim przyrostem naturalnym,
 – wzrostem przeciętnej długości życia,
 – wysokim tempem poprawy jakości życia.

W rezultacie odsetek osób w wieku produkcyjnym w Unii Europejskiej zmniejsza 
się, natomiast względna liczba osób w wieku emerytalnym rośnie. Ponadto, zgodnie 
z prognozą, udział osób starszych w ogólnej populacji znacznie wzrośnie w nadcho-
dzących dziesięcioleciach, ponieważ większa część powojennego pokolenia wyżu 
demograficznego (baby boom) osiągnie wiek emerytalny. Ludność Unii Europejskiej 
w dniu 1 stycznia 2016 r. oszacowano na 510,3 mln. Ludność w przedziale 0–14 lat 
stanowiła 15,6% populacji UE. Osoby w wieku produkcyjnym (od 15 do 64 lat) stanowiły 

1 C. Żołędowski, Starzenie się ludności – Polska na tle Unii Europejskiej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia 
i Dyskusje” 2012, nr 17, s. 30.
2 F. Cassidy, Satisfaction of Australian Grey Tourists to The Great Barrier Reef Islands of Queensland, Unpub-
lished Master of Business, The University of Queensland, Toowoomba, Ipswich 2005; I. Patterson, Growing older. 
Tourism and leisure behaviour of older adults, Cabi, Cambridge 2006; A. Niemczyk, Zachowania konsumentów 
na rynku turystycznym, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
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65,3% populacji. Natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym (tj. 65+) stanowiły 19,2% 
społeczeństwa, co oznacza wzrost o 0,3% w porównaniu z 2015 r. i wzrost o 2,4% 
w odniesieniu do okresu sprzed 10 lat3.

Populacja Polski, podobnie jak większości krajów Europy, charakteryzuje się postę-
pującym procesem wzrostu udziału osób starszych w społeczeństwie. Zjawisko starzenia 
się polskiego społeczeństwa występuje od początku XX w. W Polsce w latach 1950–2011 
udział najmłodszej grupy wiekowej w populacji (tj. 0–17 lat) zmniejszył się z 35% do 
około 19%, natomiast najstarszej grupy wiekowej (tj. 60 lat i więcej) zwiększył się z 7% 
do 17,5%4. Zgodnie z danymi GUS największym tempem przyrostu charakteryzuje się 
grupa osób w wieku poprodukcyjnym. Liczebność powyższej grupy w latach 2005–2015 
zwiększyła się o 1000,6 tys. osób, tj. o 19,7%5.

Prognozy demograficzne dla Polski wskazują, że w latach 2015–2025 nastąpi naj-
bardziej dynamiczny wzrost liczby osób powyżej 65. roku życia, ponieważ szacowany 
jest on na blisko 8 milionów, czyli grupa ta będzie stanowić 31% całego społeczeństwa6. 

Znaczenie seniorów na współczesnym rynku turystycznym wynika z wielkości tej grupy, 
wzrostu siły nabywczej i ilości posiadanego czasu na aktywność turystyczną z powodu 
zakończenia aktywności zawodowej. Udział seniorów na rynku turystycznym będzie sys-
tematycznie wzrastał wraz ze zmianami następującymi w preferowanym stylu życia osób 
starszych. Zmiany te promują zdrowy, proekologiczny i aktywny styl życia oraz zwiększają 
świadomość wśród seniorów na temat znaczenia turystyki dla poprawy jakości życia.

Celem artykułu jest charakterystyka znaczenia zachodzących zmian w strukturze 
demograficznej w Polsce i Europie i jego wpływu na rynku turystycznym.

W pierwszej części na podstawie analizy literatury scharakteryzowano pojęcie rynku 
usług turystycznych i definicję turystyki. Druga część pracy obejmuje analizę zagadnienia 
seniora na rynku turystycznym na podstawie literatury przedmiotu. W oparciu o analizy 
wiodących urzędów statystycznych zaprezentowano dane oraz prognozy dotyczące 
wielkości populacji osób starszych na świecie i w Polsce. W ostatniej części opracowania 
przeanalizowano udział i główne cele wyjazdów turystycznych wśród seniorów na krajo-
wym rynku. Ponadto, na podstawie danych pilotażowych, zgromadzonych w pensjonacie 
w Bukowinie Tatrzańskiej, prześledzono, jak zmieniał się udział osób starszych w stosunku 
do ogółu pobytów w latach 2013–2016. 

Rynek usług turystycznych

„Rynek wywodzi się z niemieckiego słowa Ring, oznaczającego miejsce, w którym 
odbywała się wymiana handlowa”7. Rynek jest kategorią ekonomiczną powstałą wraz 
z pojawieniem się wymiany towarowej, oznaczającą system współzależnych transakcji 

3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing [09.02.2018].
4 C. Żołędowski, op. cit., s. 37.
5 Sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2016, s. 47.
6 Rocznik demograficzny 2009 r., GUS, Warszawa 2009, s. 204.
7 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 67.
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kupna i sprzedaży. „Rynek to całokształt instytucji zapewniających strukturę relacji wymia-
ny przy pomocy systemu ograniczeń, przy czym pojęcie instytucji oznacza tu utrwalone 
w społeczeństwie wzorce zachowań”8. 

Z kolei P. Kotler i R.E. Turner prezentują inne podejście do powyższego zagadnienia, 
uważając, że rynek tworzony jest przez nabywców, a sprzedawcy pełnią funkcję przed-
stawicieli określonych branż (ang. industry)9. 

Odnosząc powyższe rozważania do rynku turystycznego, można przyjąć, że jego 
zakres związany jest z przyjętą definicją turystyki. Aktualnie najbardziej popularna jest 
definicja opracowana przez Światową Organizację Turystyki i przyjęta przez Komisję 
Statystyki ONZ w 1993 r.: „Turystyka to ogół czynności podejmowanych przez osoby 
podróżujące i przebywające poza stałym miejscem zamieszkania przez okres nieprzekra-
czający 12 miesięcy, w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych, z wykluczeniem 
wyjazdów o celach zarobkowych”10.

Według A. Panasiuka, rynek usług turystycznych w ujęciu przedmiotowym oznacza 
proces zachodzący pomiędzy nabywcą usług turystycznych, który określa, co chce kupić, 
a usługodawcą, który określa, co chce sprzedać i na jakich warunkach ma przebiegać 
transakcja kupna-sprzedaży. Natomiast w ujęciu podmiotowym rynek usług turystycznych 
jest zbiorem nabywców i wytwórców usług turystycznych, którzy dokonują transakcji ryn-
kowych, a przedmiotem transakcji są usługi turystyczne11.

Zgodnie z przyjętą definicją Światowej Organizacji Turystyki, zakres rynku turystyczne-
go uwarunkowany jest popytem związanym z odbywaniem podróży turystycznych, które 
spełniają powyższe kryteria. 

Popyt turystyczny definiowany jest jako wielkość zapotrzebowania na usługi tury-
styczne przy danej cenie i w danym czasie. Podaż usług turystycznych określana 
jest jako wolumen usług turystycznych oferowanych na sprzedaż przy danej cenie 
i w danym okresie12. 

Mieszkańcy Europy w przedziale wieku od 55 do 75 lat stanowią ponad 20% europej-
skiego rynku turystycznego13. Seniorzy są specyficznym segmentem rynku turystycznego, 
wyróżniając się na tle innych konsumentów większą ilością czasu wolnego, związaną 
z zakończeniem aktywności zawodowej, którą mogą spożytkować na wyjazdy turystyczne. 
W nadchodzących latach osoby starsze staną się kluczowymi konsumentami na rynku 
turystycznym. Do najbardziej aktywnych seniorów można zaliczyć obywateli Szwecji (oko-
ło 86%) oraz Szwajcarii (94,5%). Równie wysoki udział seniorów w ruchu turystycznym 
charakteryzuje takie kraje, jak: Niemcy, Irlandię, Francję, Luksemburg, Danię, Czechy 

8 W. Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna, Wyd. PWSBAiTK, Warszawa 2007, s. 98. 
9 P. Kotler, R.E. Turner, Marketing Management, Prentice Hall Canada, Scarborough 1993, s. 9.
10 Turystyka w 2005 r., GUS, Warszawa 2005, s. 9.
11 A. Panasiuk, op. cit., s. 67.
12 Idem, Marketing usług turystycznych, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 26–28.
13 http://www.seniorzy.pl/informacje/109-turystyka-seniorow-w-europie [03.02.2018].
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i Finlandię (od około 62% do ponad 70%)14, natomiast obecność polskich seniorów na 
rynku turystycznym to jedynie 37,4%.

Senior – pojęcie teoretyczne

Profil seniora nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Podczas analizy literatury jest to 
wyraźnie widoczne, ponieważ badacze wyróżniają cztery grupy wiekowe używane do 
identyfikacji turystów seniorów:
1. osoby w wieku 50 lat i powyżej15; 
2. osoby, które osiągnęły 55 lat16:

 – młodsi seniorzy (w przedziale 55–64 lat),
 – starsi seniorzy (powyżej 65 lat)17,

3. osoby w wieku 60 lat i powyżej18, 
4. osoby w przedziale wiekowym 65–74 lat19. 

Seniorem nazywa się osobę starszą, która charakteryzuje się specyficznymi cechami 
fizycznymi, psychicznymi i społecznymi. Wyróżniamy kilka aspektów tej kategorii, a mia-
nowicie: ekonomiczny (zakończenie pracy i przejście na emeryturę), społeczny (stanie się 
babcią lub dziadkiem), zdrowotny (pogorszenie lub utrata zdrowia i sprawności fizycznej)20.

Pojęcie „senior” jest ściśle powiązane z kategorią starości. Proces starzenia się jest 
rozłożony w czasie i jest nieuniknionym etapem w życiu każdego człowieka21. B. Hołowiec-

14 K. Parzych, R. Gotowski, Determinanty aktywności turystycznej osób starszych w Polsce na tle innych krajów 
europejskich, “Journal of Education, Health and Sport” 2016, 6(10), s. 685.
15 M. Cleaver, Australian seniors’ use of travel information sources: perceived usefulness of word-of-mouth, 
professional advice, marketer-dominated and general-media information, ANZMAC 2000 Visionary Marketing 
for the 21st Century; J. Kim, S. Wei, H. Ruys, Segmenting the market of West Australian senior tourist using an 
artificial neural network, “Tourist Management” 2003, 24; M.A. Littrell, R.C. Paige, K. Song, Senior travellers: 
Tourism activities and shopping behaviours, “Journal of Vacation Marketing” 2004, 10(4); M.C. Sellick, Discovery, 
Connection, Nostalgia: Key Travel Motives within the Senior Market, “Journal of Travel & Tourism Marketing” 2004, 
17(1); K.C. Wang, Motivations for Senior Groups Package Tour Tourists, “Journal of Tourism Studies” 2006, 12(2).
16 A. Hossain, G. Bailey, M. Lubulwa, Characteristics and Travel Patterns of Older Australians: Impact of Population 
Ageing on Tourism, International Conference on Population Ageing and Health: Modeling our Future, Canberra, 
Australia 2003; A. Fleischer, A. Pizam, Tourism constraints among Israeli seniors, “Annals of Tourism Research” 
2002, 29(1), s. 106–123; C.H.C. Hsu, E.J. Lee, Segmentation of Senior Motor coach Travelers, “Journal of Travel 
Research” 2002, 40; L. Huang, H.-T. Tsai, The study of senior traveler in Taiwan, “Tourism Management” 2003, 
24; W.S. Reece, Are Senior Leisure Travelers Different?, “Journal of Travel Research” 2004, 43(1); S. Shim, K.C. 
Gehrt, M. Siek, Attitude and Behavior Regarding Pleasure Travel among Mature Consumers: A Socialization 
Perspective, “Journal of Travel & Tourism Marketing” 2005, 18(2).
17 E. Alen, T. Dominguez, N. Losada, New Opportunities for the Tourism Market: Senior Tourism and Accessible 
Tourism, [w:] Visions for Global Tourism Industry – Creating and Sustaining Competitive Strategies, red. M. Ka-
simogul, InTech, Croatia 2012, s. 143.
18 L. Horneman et al., Profiling the senior traveler: An Australian perspective, “Journal of Travel Research” 2002, 
41(1); S.C.S. Jang, C.M.E. Wu, Senior’s travel, motivation and the influential factors: An examination of Taiwanese 
senior, “Tourism Management” 2006, 27; S.H. Lee, C. Tideswell, Understanding attitudes towards leisure travel 
and the constraints faced by senior Koreans, “Journal of Vacations Marketing” 2005, 11(3).
19 Z. Zimmer, R.E. Braley, M.S. Searle, Weather to go and where to go: identification of important influences on 
senior’s decisions to travel, “Journal of Travel Research” 1995, 33.
20 G. Trzpiot, J. Szołtysek, Przemiany demograficzne a mobilność mieszkańców miast, „Studia Ekonomiczne” 
2015, 223, s. 258.
21 A. Ociepka, S. Pytel, Aktywność turystyczna seniorów w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2016, 
2(34), s. 83–84.
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ka i E. Grzelak-Kostulska określają starość jako „złożony, długotrwały i skomplikowany 
proces, który uwarunkowany jest czynnikami genetycznymi, fizycznymi, środowiskowymi 
oraz związanymi z prowadzonym stylem życia22. Światowa Organizacja Zdrowia (World 
Health Organization, WHO) wyróżnia trzy podokresy starości: wiek podeszły (60–75), wiek 
starczy (75–90 lat), wiek sędziwy – długowieczność (powyżej 90. roku życia). 

Słowo „senior” stosowane jest jako jeden z synonimów osoby starej, zamiennie używa 
się także określeń: „trzeci wiek”, „emeryt”, „grey senior”. Nie ma wątpliwości, że senior 
oznacza osobę starszą różniącą się od pozostałej części społeczeństwa poszczególnymi 
cechami, m.in. kondycją fizyczną i psychiczną, stanem zdrowia oraz stylem życia. Kolej-
ną istotną cechą odróżniającą tę grupę od pozostałej części populacji jest większa ilość 
wolnego czasu wynikająca z zakończenia pracy zawodowej i przejścia na emeryturę, przy 
jednoczesnym dysponowaniu odpowiednimi środkami finansowymi. 

Kontynent europejski należy uznać za światowego lidera w XXI w. pod względem 
udziału seniorów w stosunku do ogółu populacji. Europa posiada najwyższy odsetek ludzi 
w najbardziej zaawansowanym wieku. Populacja tego regionu na tle pozostałych części 
świata od wielu dziesięcioleci charakteryzuje się największą proporcją ludności w wieku 
poprodukcyjnym. Do niedawna turystyka senioralna nie odgrywała dużego znaczenia dla 
branży turystycznej. Jednak na skutek dynamicznych zmian zachodzących w strukturze 
europejskiego społeczeństwa zagadnienie to stało się aktualnym tematem rozważań 
zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków. Rosnące znaczenie seniorów na rynku tury-
stycznym wynika z wielkości tej struktury oraz ilości nabytego czasu wolnego, którą mogą 
przeznaczyć na aktywność turystyczną. 

Zmiany struktury demograficznej oraz prognozę na rok 2030 różnych regionów świata, 
uwzględniając populację w wieku poprodukcyjnym, zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1. Udział ludności w wieku 65 lat i więcej według prognozy rozwoju ludności w latach 2000–2030 
w różnych regionach świata (%)

Region Rok 65–74 lat 75–79 lat 80 lat i więcej

Europa

2000 15,5 6,6 3,3

2015 18,7 8,8 5,2

2030 24,3 11,8 7,1

Ameryka Północna

2000 12,6 6,0 3,3

2015 14,9 6,4 3,9

2030 20,3 9,4 5,4

Oceania

2000 10,2 4,4 2,3

2015 12,4 5,2 3,1

2030 16,3 7,5 4,4

22 B. Hołowiecka, E. Grzelak-Kostulska, Turystyka i aktywny wypoczynek jako element stylu życia seniorów, 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, 291, s. 167.
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Region Rok 65–74 lat 75–79 lat 80 lat i więcej

Azja

2000 6,0 1,9 0,8

2015 7,8 2,8 1,4

2030 12,0 4,6 2,2

Ameryka Łacińska

2000 5,5 1,9 0,9

2015 7,5 2,8 1,5

2030 11,6 4,6 2,4

Bliski Wschód i Afryka Północna

2000 4,3 1,4 0,6

2015 5,3 1,9 0,9

2030 8,1 2,8 1,3

Afryka Subsaharyjska

2000 2,9 0,8 0,3

2015 3,2 1,0 0,4

2030 3,7 1,3 0,6

Źródło: K. Kinsella, V.A. Velkoff, The Demographics of Aging, “Aging Clin. Exp. Res.” 2001, 14, s. 9.

Wzrost udziału osób starszych na kontynencie europejskim związany jest ze zmianami 
w systemie reprodukcji krajów wysoko rozwiniętych od XIX w. Wskaźnik wysokiego na-
tężenia urodzeń i zgonów zastąpił niski poziom rozrodczości i umieralności. Organizacja 
WHO wyznaczyła pięć faz procesu starzenia się społeczeństwa, określanych na podstawie 
stosunku osób powyżej 65. roku życia do ogółu populacji23: 
1. faza młodości demograficznej (mniej niż 8%),
2. wczesna faza przejściowa (od 8% do 10%),
3. późna faza przejściowa (od 10% do 12%),
4. starość demograficzna (od 12% do 15%),
5. zaawansowana starość demograficzna (powyżej 15%).

Zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyj-
nym w stosunku do ogółu populacji zauważalne jest także w Polsce, co zostało zawarte 
w poniższej tabeli. 

Tabela 2. Prognoza ludności Polski w wieku poprodukcyjnym w latach 2015–2035 (w tys.)

Rok 1990 2000 2015 2020 2025 2030 2035
Ludność  
powyżej 65. r.ż. 3 887,0 4 725,8 7 380,3 8 367,9 8 996,7 9 289,1 9 621,7

Źródło: M. Januszewska, Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian starości demograficznej, 
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, 473, s. 260.

23 M. Januszewska, Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian starości demograficznej, „Prace Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, 473, s. 260.
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Zgodnie z teorią przejścia demograficznego opracowaną przez WHO, w Polsce w la-
tach 1990–2000 wystąpiła późna faza przejściowa, a w latach 2000–2013 faza czwarta 
okresu starości demograficznej. Według szacunków GUS, liczba ludności Polski w 2035 r. 
wyniesie blisko 36 mln obywateli, a osoby w wieku poprodukcyjnym będą stanowić 25% 
polskiego społeczeństwa, co spowoduje, że nasz kraj wejdzie w fazę zaawansowanej 
starości demograficznej24. Udział seniorów zwiększa się w ogólnej populacji, a tym samym 
odgrywają oni coraz ważniejszą rolę w społeczeństwie. 

Senior na rynku turystycznym 

W ciągu ostatnich lat nastąpiły zdecydowane zmiany w rozwoju branży turystycznej. 
Istotną rolę odgrywają przemiany, które występują w strukturze demograficznej ludności, 
określane mianem starzenia się społeczeństwa. Zagadnienie dotyczące udziału starszej 
części społeczeństwa w ruchu turystycznym stanowi coraz częściej przedmiot badań 
wśród naukowców i praktyków. Z jednej strony seniorzy postrzegani są jako istotny seg-
ment rynku turystycznego, z drugiej zaś uważani są za nieistotną grupę konsumentów, 
wymagającą większej aktywizacji ze strony podaży turystycznej. 

Do niedawna branża turystyczna nie dostrzegała korzyści płynących z segmentu 
turystyki senioralnej. „Turystyka seniorów jest to aktywność turystyczna osób starszych 
dostosowana warunkami lokalnymi, programem i infrastrukturą do ograniczeń wynikających 
z wieku i kondycji25. Ponadto, sektor seniorów różni się na tle pozostałych konsumentów 
rynku turystycznego w zakresie dysponowania czasem wolnym.

Poznanie i zrozumienie zachowań seniorów na rynku turystycznym i ich uwarun-
kowań może stać się skutecznym narzędziem rozwoju produktu rynku turystycznego 
skierowanego do tej grupy. Turyści seniorzy stanowią dojrzałą i doświadczoną grupę 
konsumentów. Tworzą heterogeniczny segment, co z kolei wiąże się z koniecznością 
analizy potrzeb, motywacji, możliwości oraz oczekiwań w podejmowaniu decyzji zakupu 
usługi turystycznej. 

Tabela 3 prezentuje udział osób będących na emeryturze w wyjazdach turystycznych 
w latach 2009–2016, z uwzględnieniem podróży krajowych i zagranicznych. W tym 
pierwszym przypadku dokonano podziału na pobyt z 1–3 noclegami oraz 4 noclegami 
i powyżej. Natomiast w podróżach za granicę wyróżniono wyjazdy bez noclegu i z przy-
najmniej 1 noclegiem. 

24 Mały rocznik statystyczny Polski 2008, GUS, Warszawa 2008, s. 19.
25 M. Januszewska, op. cit., s. 262.
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Tabel 3. Charakterystyka wyjazdów turystycznych seniorów w latach 2009–2016 w Polsce (w %)

Gospo-
darstwo Wyjeżdżający razem Wyjeżdżający w kraju Wyjeżdżający za granicę

Emeryci
2005 2009 2013 2014

1–3 noclegi 4 i więcej 
noclegów bez noclegu przynajmniej 

1 nocleg

2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013

44,5 42,4 37,8 37,4 21,8 18,4 24,8 23,0 1,4 0,1 7,7 6,4

Źródło: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2013, 
s. 45; K. Parzych, R. Gotowski, op. cit., s. 685; Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych 
w 2005 r., GUS, Warszawa 2005, s. 109.

Z badań dotyczących udziału polskich seniorów na rynku turystycznym wynika, że 
sektor turystyczny w niewystarczającym stopniu dostrzega konsekwencje przemian 
struktury demograficznej polskiego społeczeństwa, nie biorąc pod uwagę korzyści 
płynących ze strony turystów seniorów. Potwierdza to malejący udział tej grupy konsu-
mentów w ruchu turystycznym: z 44,5% w 2005 r., 42% w 2009 r., 37,8% w 2013 r. do 
37,4% w 2014 r. 

W wyjazdach krajowych wśród seniorów wciąż dominują wyjazdy na dłuższy pobyt, 
a mianowicie 4 lub więcej noclegów. Natomiast w podróżach zagranicznych przeważają 
wyjazdy turystyczne z przynajmniej jednym noclegiem w miejscowości turystycznej. 

Tabela 4. Udział podróży turystycznych krótkookresowych według celu wyjazdu z uwzględnieniem wieku 
uczestników

Wyszczególnienie 7–14 lat 15–19 lat 20–24 lata 25–44 
lata

45–64 
lata

65 lat 
i więcej

Pobyt wypoczynkowy 70,3 63,2 65,2 76 62,1 40,2

Kuracja 0,1 0,5 0,2 0,4 3,3 16,4

Objazd krajoznawczy 5,9 9,6 13,4 8,5 9,6 5,5

Uprawianie sportu 4,5 9,2 2,9 2,4 1,0 0,3

Kształcenie, zdobywanie wiedzy 1,7 2,6 1,3 0,5 0,1 0,3

Spotkanie z rodziną, znajomymi 16,4 12,5 14,8 10,9 20,4 32,6

Wyjazd na działkę 0,2 0,7 0,8 0,5 2,3 3,2

Źródło: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r., op. cit., s. 93.

Osoby starsze dostrzegają korzyści uprawiania turystyki, takie jak rozwój osobisty, 
nawiązywanie nowych kontaktów czy poprawa zdrowia, jednak ich udział w ruchu tu-
rystycznym jest niewielki. Seniorzy wyjeżdżają najczęściej w celach wypoczynkowych, 
zdrowotnych, a także by odwiedzić krewnych lub znajomych. Zgodnie z danymi zaprezen-
towanymi w powyższej tabeli, udział seniorów w wyszczególnionych rodzajach wyjazdów 
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turystycznych w porównaniu z młodszymi grupami wiekowymi jest najniższy. Największą 
popularnością wśród seniorów (jednocześnie najmniejszą wśród pozostałych grup wie-
kowych) cieszą się wyjazdy o charakterze zdrowotnym. 

W tabeli nr 5 zaprezentowano wyniki badań pilotażowych dotyczących udziału pobytu 
osób starszych w wybranym pensjonacie w stosunku do ogółu gości obiektu noclegowego. 
Poniższa tabela prezentuje analizę rezerwacji dokonanych w pensjonacie zlokalizowanym 
w Bukowinie Tatrzańskiej w latach 2013–2016. Pensjonat ma 12 pokoi, w tym 34 miejsca 
noclegowe. Analiza dotyczyła udziału rezerwacji dokonanych przez osoby w wieku 65 lat 
i powyżej w stosunku do ogółu rezerwacji.

Średnia wieku osób starszych rezerwujących pobyt w pensjonacie w analizowanym 
okresie wyniosła 70 lat. Średni wskaźnik rezerwacji odnotowano na poziomie 3,22, przy 
czym należy zauważyć, że w analizowanym okresie liczba rezerwacji wśród seniorów 
malała. Najczęściej wybierano czterodniowe pobyty.

Tabela 5. Analiza rezerwacji w pensjonacie w Bukowinie Tatrzańskiej w latach 2013–2016 osób powyżej 
65. roku życia

Rok Średnia wieku Średnia długości pobytu Udział rezerwacji  
do ogółu gości (w %)

2013 75 3 4,21

2014 72 5 3,06

2015 70 4 2,98

2016 71 4 2,51

Ogółem 70 4 3,22

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy rezerwacji obiektu w latach 2013–2016.

W 2013 r. udział rezerwacji osób starszych w pensjonacie stanowił 4,21% w stosunku 
do ogółu rezerwacji. W ciągu analizowanego okresu liczba rezerwacji noclegów wśród 
osób starszych systematycznie malała do poziomu 2,51% w 2016 r. Średnia wieku osób 
starszych spędzających czas w pensjonacie w 2013 r. wyniosła 75 lat, natomiast w 2016 r. 
71 lat. Zwiększyła się też w tym okresie średnia długość pobytu osób starszych w pen-
sjonacie z trzech do czterech dni. 

Na podstawie analizy rezerwacji dokonanych przez seniorów w latach 2013–2016 
w wybranym obiekcie noclegowym można sformułować następujące wnioski:
1. udział seniorów w stosunku do pozostałych uczestników maleje;
2. seniorzy preferują podróże poza sezonem turystycznym:

 – okres wiosenny, głównie kwiecień,
 – okres jesienny, głównie wrzesień;

3. seniorzy preferują wyjazdy na cztery noclegi i więcej;
4. wśród seniorów powyżej 69. roku życia widoczna jest tendencja do dłuższego wypo-

czynku (powyżej siedmiu noclegów);
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5. seniorzy nie podróżują samotnie, lecz w parach lub grupach; 
6. seniorzy preferują wyjazdy z członkami rodziny lub znajomymi. 

Na podstawie przeglądu literatury można dostrzec decydującą rolę czynników 
społeczno- ekonomicznych wpływających na zaangażowanie seniorów w aktywność tu-
rystyczną (m.in. wykształcenie, aktywność zawodowa i miejsce zamieszkania)26. Badacze 
zaznaczają wpływ także takich czynników, jak: wielkość rodziny, stan cywilny i rodzaj 
aktywności, które determinują aktywność turystyczną seniorów27.

Za główną przyczynę niskiej aktywności turystycznej seniorów uznaje się sytuację 
materialną współczesnych seniorów. Jednak zgodnie z wynikami badań aktywności tury-
stycznej osób starszych w wybranych europejskich krajach28 kraje o najwyższych świad-
czeniach emerytalnych nie charakteryzują się najliczniejszą grupą turystów seniorów. 
Chociaż Polscy emeryci w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi otrzymują najniższe 
świadczenia, a ich udział w rynku turystycznym w Polsce jest niewielki, to jednak liczba 
ich wyjazdów turystycznych nie jest najniższa w stosunku do innych państw. Tak więc 
aktywność turystyczna nie jest uzależniona wyłącznie od kwestii finansowych29. 

Należy zauważyć, że turyści seniorzy są silnie zróżnicowani wewnątrz segmentu pod 
względem:

 – wieku,
 – wykształcenia,
 – wielkości gospodarstwa domowego,
 – stanu cywilnego,
 – stanu zdrowia,
 – dotychczasowego stylu życia,
 – sytuacji materialnej.

Ponadto ze względu na wieloletnie doświadczenie konsumenckie seniorzy cechują 
się wysoką świadomością w dokonywaniu zakupów, w tym również w wyborze usług 
turystycznych. Na tle pozostałych konsumentów sektora turystycznego cechują się dużą 
ilością czasu wolnego, którą mogą przeznaczyć na aktywność turystyczną. Od strony 
podażowej daje to szansę przedstawicielom branży turystycznej na zmniejszenie ne-
gatywnych konsekwencji sezonowości, na którą są oni narażeni w swojej działalności. 

Z powyższych rozważań można wyciągnąć wnioski, że zachodzące zmiany demo-
graficzne wpływają na wzrost udziału osób starszych w ruchu turystycznym, co można 
potwierdzić w odniesieniu do obywateli krajów wysoko rozwiniętych. Jednak w Polsce 
sektor turystyczny nie zważa na potencjał seniorów na rynku turystycznym, o czym świad-

26 S.C.S. Jang, C.M.E. Wu, op. cit.; s. Jang at al., Understanding Travel Expenditure Patterns: A Study 
of Japanese Pleasure Travelers to the United States by Income Level, “Tourism Management” 2004, 25; 
J.L. Nicolau, F.J. Más, Stochastic modeling: A three-stage tourist choice process, “Annals of Tourism Re-
search” 2005, 32(1).
27 G.P. Nyaupane, K.L. Andereck, Understanding travel constraints: Application and extension of a leisure con-
straints model, “Journal of Travel Research” 2008, 49(1).
28 R. Seweryn, Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, 72.
29 Ibidem, s. 640–641.
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czą dane statystyczne przedstawiające malejący udział osób starszych w wyjazdach 
turystycznych w ostatnich latach. 

Wzrost udziału osób starszych w ruchu turystycznym wymaga od przedstawicieli branży 
turystycznej kompleksowej analizy tej grupy konsumentów w celu dostosowania usług do 
zgłaszanych przez nich potrzeb. 

Podsumowanie

Zachodzące zmiany demograficzne nie wpływają na wzrost udziału osób starszych 
w ruchu turystycznym w Polsce. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w niniejszej pracy, 
udział seniorów w ruchu turystycznym stale maleje. 

Znaczenie seniorów na rynku turystycznym w nadchodzących latach jest zwią-
zane przede wszystkim ze zmianami w strukturze demograficznej Europy, zmianami 
w preferowanym stylu życia. Populacja kontynentu europejskiego charakteryzuje się 
dynamicznymi przemianami w strukturze społeczeństwa na skutek niskiego wskaźnika 
dzietności oraz wydłużenia przeciętnej długości życia. Populacja Polski znajduje się 
w fazie starości demograficznej, a w ciągu kolejnych 20 lat znajdzie się w fazie zaawan-
sowanej starości demograficznej podobnie jak większość krajów wysoko rozwiniętych. 
Zgodnie z szacunkami GUS, w 2035 r. osoby w wieku poprodukcyjnym stanowić będą 
25% ogółu populacji Polski. 

W krajach Europy Zachodniej, gdzie problem starzejącego się społeczeństwa wy-
stąpił dużo wcześniej niż w pozostałych krajach tego kontynentu, udział seniorów 
w ruchu turystycznym jest większy. Jednak w Polsce osoby starsze stanowią najmniej 
aktywną turystycznie grupę społeczną, co więcej, zgodnie z danymi udział ich zmniej-
szył się w ostatnich latach. Należy podkreślić potencjał segmentu seniora, zważywszy 
na liczebność tej grupy oraz wzrost zamożności społeczeństwa. Branża turystyczna 
może spodziewać się zmian w zapotrzebowaniu starszej grupy społecznej na usługi 
turystyczne w miarę wzrostu intensywności zjawiska starzenia się społeczeństwa. 
Niezbędna staje się analiza potrzeb i motywów podejmowania wyjazdów turystycz-
nych wśród seniorów, gdyż segment ten jest silnie zróżnicowany pod względem wieku, 
zamożności, aktywności turystycznej itp. Produkt turystyczny należy dostosować do 
potrzeb osób starszych. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest charakterystyka zachodzących zmian demograficznych w polskim i europej-
skim społeczeństwie i ich wpływu na rynek turystyczny. Postawiono tezę, że zachodzące zmiany 
demograficzne wpływają na wzrost udziału osób starszych w ruchu turystycznym. Badania 
przeprowadzono na podstawie analizy literatury przedmiotu i danych wtórnych wiodących urzę-
dów statystycznych (GUS, EUROSTAT). Ponadto w artykule przedstawiono badania pilotażowe 
przeprowadzone w jednym z pensjonatów zlokalizowanych w Bukowinie Tatrzańskiej dotyczące 
udziału pobytu osób starszych w tym obiekcie noclegowym w latach 2013–2016. Seniorzy będą 
stanowić potężne źródło koniunktury dla szeroko pojętego przemysłu turystycznego. O potencjale 
nabywczym konsumentów seniorów decyduje przede wszystkim duża ilość czasu wolnego, 
którym dysponują po przejściu na emeryturę. 

Słowa kluczowe: rynek usług turystycznych, senior, starzenie się społeczeństwa 
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Abstract

The main purpose of this article is the characteristic change in Polish and European demo-
graphic structure. A thesis was made that change variations demographic have influence for 
increase participation the elderly in the tourism industry. Furthermore, in that article carry out 
own research in a guesthouse in Bukowina Tatrzańska connection with a number of seniors, 
which had stayed in the guesthouse since 2013 years.

Keywords: tourist market, senior, aging population
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WYBRANE DETERMINANTY TOWARZYSZĄCE POWSTAWANIU 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH  
W POLSCE W SEKTORZE TURYSTYKI, REKREACJI, SPORTU 
I HOBBY W LATACH 2006–2017

SELECTED DETERMINANTS ACCOMPANYING THE FORMATION  
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS OPERATING IN POLAND  
IN THE SECTORS OF TOURISM, RECREATION, SPORT  
AND HOBBY IN THE YEARS 2006–2017

Wstęp

Współczesne modele demokratycznego, nowoczesnego europejskiego państwa są 
oparte na trzech głównych sektorach organizacji społeczeństwa. Pierwszy z nich to sek-
tor publiczny (państwowy) realizujący zadania związane ze sprawnym funkcjonowaniem 
administracyjnym państwa, które w dużej mierze zapewnia planowanie i realizację oraz 
redystrybucję krajowego budżetu, co ma gwarantować ciągłość prawa, rządów i warunków 
bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznej integralności terytorialnej, realizacji umów mię-
dzynarodowych. Drugim sektorem spełniającym bardzo ważne funkcje są firmy prywatne. 
Dążąc do realizacji celów komercyjnych w granicach obowiązującego prawa (osiągania 
zysków), zapewniają one niezbędne środki (np. poprzez odprowadzanie podatków) do 
funkcjonowania państwa. Do trzeciego sektora zalicza się natomiast organizacje społeczne 
i gospodarcze dążące do osiągania celów, których państwo samo nie może zaspokoić lub 
zaspokaja, ale poprzez inne niż państwowe służby, np. organizacje społeczne, związki, 
stowarzyszenia działające na rzecz dobra zbiorowego. Sektor ten nie jest nastawiony na 
zysk (non-profit), lecz na poprawę jakości życia we wspólnocie. Działalność organizacji 
funkcjonujących w obrębie trzeciego sektora polega na wspieraniu i uzupełnianiu sektora 
publicznego, określa się je również skrótem NGO – non-governmental organization. W lite-
raturze przedmiotu można spotkać sugestie wskazujące na istnienie dodatkowo czwartego 
sektora – inicjatywę obywatelską jako przejaw spontanicznego, zorganizowanego łączenia 
się obywateli w celu osiągnięcia ważnego i bardzo konkretnego celu1.

1 Der Dritte Sektor international: mehr Markt – weniger Staat?, red. E. Priller, A. Zimmer, Wyd. Sigma, Berlin 
2001.
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Sektor obywatelski jest bardzo zróżnicowany. W Polsce w roku 2017 funkcjonowało 
około 128 tysięcy stowarzyszeń i fundacji. Działały one w takich sferach zainteresowań, 
jak: edukacja, wychowanie, kultura i sztuka, rozwój lokalny, ratownictwo i bezpieczeństwo, 
ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ekologia, religia, nauka i technika, prawa człowieka. 
Jednak najwięcej, bo ponad 40 tysięcy organizacji pozarządowych, mieściło się w zakresie 
działania i zainteresowań dotyczących sportu, turystyki, rekreacji i hobby. Te ostatnie to np. 
koła wędkarskie, łowieckie, zespoły tańca i inne. W ramach trzeciego sektora obywatele 
mają również prawo do podejmowania wszelkich inicjatyw, które przedstawiają pomysły 
na rozwiązanie lokalnych problemów. Ich stowarzyszenia mogą funkcjonować w różnych 
formach organizacyjnych i prawnych, dlatego liczba tego typu przedsięwzięć oraz zakres 
ich działalności mogą być wyznacznikiem swobód obywatelskich i demokratyzacji spo-
łeczeństwa. Należy przy tym zaznaczyć, że organizacje pozarządowe realizują swoje 
projekty niejednokrotnie szybciej i sprawniej niż duża, często zbiurokratyzowana struktura 
organizmu państwowego (rządowego). 

Organizacji pozarządowych stale przybywa, również tych realizujących cele statutowe 
w sferach sportu, turystyki i rekreacji. Celowa wydaje się więc próba określenia wybra-
nych determinantów wpływających na liczbę NGO w działalności szeroko pojętej kultury 
fizycznej. Czy i ewentualnie jaką siłę oddziaływania mają czynniki „środowiskowe”, np. 
wskaźniki atrakcyjności turystycznej, walory przyrodnicze prawnie chronione itd., a jaką 
rolę mogą odgrywać czynniki społeczne, wynikające z poziomu zaangażowania obywateli 
w sprawy państwa i własnego środowiska, np. frekwencja w wyborach samorządowych, 
poziom bezrobocia, wysokość średniego wynagrodzenia. 

Celem artykułu była próba identyfikacji wybranych czynników, które mogą mieć związek 
z ilościowym rozwojem organizacji pozarządowych. Analizy ilościowe nie wyczerpują w pełni 
problematyki poznawczej dotyczącej NGO, ale stanowią punkt wyjścia badań w tym za-
kresie. Ważnym elementem uzupełniającym wiedzę na temat organizacji trzeciego sektora 
są aspekty związane z określeniem determinantów „jakościowych”, a więc związanych np. 
z budżetem organizacji, liczbą aktywnych członków, wartością zrealizowanych projektów. 
Ze względu na ograniczone ramy niniejszego artykułu zagadnienia te nie będą podjęte.

Rys historyczny organizacji pozarządowych w Polsce

Pierwsze organizacje dobroczynne działały w Polsce już w XI wieku2. Były to głównie zgro-
madzenia zakonne, klasztory i szpitale przyklasztorne, które sprawowały opiekę nad potrzebu-
jącymi. Na ich rozwój duży wpływ miała idea chrześcijańskiego miłosierdzia oraz działalność 
Kościoła katolickiego. Bardzo ważną rolę odgrywały też świeckie tradycje opieki społecznej. 
Arystokracja i władze miejskie podejmowały dobrowolne działania na rzecz pomocy biednym3.

2 M. Halszka-Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, LexisNexis, Warszawa 
2008, s. 25–36.
3 P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Wyd. IFiS 
PAN, Warszawa 2002, s. 284.
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Na przełomie XV i XVI wieku powstały górnicze kasy samopomocowe, zakłady wycho-
wawcze dla sierot, przytułki dla bezdomnych. W okresie XVI–XVIII wieku nastąpiła wielka 
migracja ludności wiejskiej do miast, co spowodowało znaczny wzrost liczby żebraków. 
Wskutek tego powstały instytucje o charakterze dobroczynnym, pierwsze stowarzyszenia 
i fundacje filantropijne. Pierwszą formalną regulacją dotyczącą organizacji pozarządo-
wych, w tym fundacji i stowarzyszeń, była uchwalona przez Sejm w dniu 16 sierpnia 
1923 r. ustawa o opiece społecznej4. Przepisy prawne w niej zawarte dotyczyły dodatkowo 
problematyki dzieci, młodzieży, spraw związanych z macierzyństwem, osobami starszy-
mi, niepełnosprawnymi, inwalidami. Ustawa regulowała niektóre problemy dotyczące 
więźniów po odbyciu kary, bezdomnych ofiar wojen oraz osób dotkniętych żebractwem, 
alkoholizmem, nierządem, włóczęgostwem. Podczas drugiej wojny światowej na terenie 
Generalnej Guberni istniał jedynie Czerwony Krzyż i działające nieoficjalnie przy parafiach 
organizacje charytatywne.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej uległo likwidacji większość przedwojennych 
niezależnych instytucji i organizacji społecznych, a nieliczne kontynuujące swoją działal-
ność były pod pełną kontrolą socjalistycznych władz. Państwo stanowiło główny podmiot 
polityki społecznej, którą realizowało za pomocą odrębnego organu administracyjnego 
aż do zmiany ustroju w 1989 roku. Wcześniej funkcjonowanie organizacji niezależnych 
od rządu było niemożliwe lub znacznie ograniczone5.

Organizacje pozarządowe po roku 1989

Non-governmental Organizations – NGOs są formą organizowania się społeczeństwa 
obywatelskiego w celu działania na rzecz dobra zbiorowego, dlatego warunki sprzyjające 
rozwojowi inicjatyw obywatelskich powstały dopiero po 1989 roku. Po zmianach ustro-
jowych społeczeństwo obywatelskie stało się fundamentem państwa demokratycznego. 
Stworzono przestrzeń dla działania instytucji, organizacji, związków i grup społecznych 
pomiędzy rodziną, państwem i wolnym rynkiem. Organizacje pozarządowe mogły zacząć 
więc spełniać swoje cele na rzecz realizacji wspólnych interesów6. 

Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy „O działalności organizacji pożytku publicz-
nego i o wolontariacie”7 zakładają upowszechnianie tego rodzaju aktywności o bardzo 
zróżnicowanym profilu. Organizacje pozarządowe to między innymi: fundacje, stowa-
rzyszenia i ich związki, partie polityczne, Związek Ochotniczej Straży Pożarnej, komitety 
rodzicielskie, związki zawodowe i związki pracodawców, dobrowolne organizacje samorzą-
dów wybranych grup zawodowych, kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich, organizacje 

4 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej, Dz.U. 1923 nr 92 poz. 726.
5 J. Szmagalski, Trzeci sektor, organizacje pozarządowe, non-profit?, [w:] Miejsce dla każdego. Szkice i opra-
cowania o sektorze pozarządowym w Polsce, red. A. Kunicka, Warszawa 1996, s. 22.
6 A. Pieniążek, Organizacje pozarządowe w województwie podkarpackim po 1998 roku, praca doktorska 
w zbiorach Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 4.
7 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 
po nowelizacji Dz.U. 2017 poz. 573.
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kościelne, kluby osiedlowe, grupy wsparcia i wiele innych zajmujących się wspieraniem 
i upowszechnianiem kultury fizycznej – a więc również działalnością w sferze turystyki, 
rekreacji i sportu. Wszystkie organizacje pozarządowe mają cele zapisane w swoich 
statutach.

W roku 2017 spośród wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce 34% miało 
w zakresie swoich zainteresowań działalność dotyczącą sportu, rekreacji, turystyki i hobby. 
Dla porównania, w zakresie edukacji i wychowania było 15% organizacji, kultury i sztuki 
13%, ochrony zdrowia 7%, pomocy społecznej 8%, rozwoju lokalnego 6% organizacji. 
Inne obszary działalności wskazało 17% NGO8. 

Polskie organizacje pozarządowe działają wielobranżowo. Oznacza to, że oprócz 
aktywności w wybranym zakresie podejmują też działania w innym obszarze. 70% sto-
warzyszeń i fundacji działa na więcej niż jednym polu9.

Największa liczba organizacji zajmuje się sportem, turystyką, rekreacją i hobby. Ich 
charakterystyczną cechą jest relatywnie duża koncentracja na terenach wiejskich oraz 
w małych miejscowościach, co tworzy lokalny i społeczny charakter ich działań. Dysponują 
one stosunkowo niewielkimi zasobami finansowymi. Zdecydowana większość (85%) orga-
nizacji umownie nazywanymi tu „sportowymi” zajmuje się prowadzeniem zajęć w zakresie 
kultury fizycznej i sportu oraz organizowaniem zawodów sportowych, czy też prowadze-
niem obiektów sportowych. Ponad połowa z nich (59%) organizuje imprezy turystyczne, 
rekreacyjne lub prowadzi obiekty służące potrzebom turystyki i rekreacji. Działalnością 
hobbystyczną zajmuje się natomiast jedna trzecia (34%) omawianych organizacji10. Do 
tej kategorii zalicza się między innymi koła wędkarskie, hodowców gołębi i inne.

Cel badań

Celem badań była próba określenia siły wzajemnego oddziaływania wybranych de-
terminantów na liczbę organizacji pozarządowych działających w sektorze turystyki, 
rekreacji, sportu i hobby. Analizie została poddana relacja pomiędzy liczbą organizacji 
pozarządowych działających w Polsce w badanym sektorze a takimi czynnikami, jak 
wskaźnik atrakcyjności turystycznej, średni dochód brutto na mieszkańca oraz ogólna 
aktywność i świadomość obywatelska wyrażająca się udziałem (frekwencją) w wyborach 
samorządowych11. 

Podstawowym zadaniem organizacji pozarządowych jest zaspokajanie potrzeb indywi-
dualnych i społecznych metodami alternatywnymi wobec dostępnych środków oferowanych 
przez aparat rządowy. Swobodny wybór form pracy daje gwarancję dobrze i celowo wyko-

8 I. Musielak, Organizacje pozarządowe w liczbach, Wyd. KOD, Toruń 2017.
9 http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1889290.html [10.12.2017].
10 P. Adamiak, B. Charycka, M. Gumkowska, Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2016. Raport 
z badań, Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2016, s. 145.
11 I. Potocka, Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, 
t. 3: Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, 
Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace nr 3, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009, 
s. 19–31.
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rzystanych środków finansowych12. Określenie determinantów i siły ich oddziaływania na 
organizacje pozarządowe pozwoli w przyszłości na przewidywanie kierunków ich rozwoju 
i być może na moderowanie otoczenia (środowiska społeczno-ekonomicznego), w którym 
wybrane NGO funkcjonują. Dzięki aktywności obywatelskiej można przezwyciężać wiele 
trudnych problemów społecznych, w tym związanych ze zjawiskiem bezrobocia13.

Metoda

Pełne kompleksowe informacje o organizacjach pozarządowych, w tym posiadających 
status pożytku publicznego, o dziedzinach i zasięgu ich działania, liczbie członków i wolon-
tariuszy, przychodach i kosztach itd. zostały podane w roku 2009 za rok 2008 i częściowo 
2007. Decyzję o regularnym i rzetelnym pozyskiwaniu danych o NGO podjęto w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecznej w 2007 roku, tworząc „Program badań statystycznych sta-
tystyki publicznej na 2008 rok”, który zalecał badanie (ankietowanie) fundacji, stowarzyszeń 
oraz podmiotów kościelnych i innych związków wyznaniowych w Polsce. Z tego względu 
dysponowano danymi za rok 2005, częściowo 2007, 2008. Cezura badań nad polskimi 
organizacjami pozarządowymi określona w tytule niniejszego artykułu wynika z braku 
precyzyjnych danych z lat wcześniejszych, natomiast dane z przełomu lat 2006/2007 
mogą być obarczone drobnymi nieścisłościami wynikającymi z problemów technicznych 
towarzyszących wdrażaniu ministerialnych przepisów przywołanych wcześniej.

Na podstawie zebranych danych powstały oficjalne sprawozdania obejmujące diagnozę 
sektora pozarządowego, ilustrujące procesy współpracy administracji publicznej z orga-
nizacjami pozarządowymi w zakresie finansowym oraz pozafinansowym14.

W artykule postawiono hipotezę badawczą, która zakłada, że liczba organizacji po-
zarządowych działających w sferze sportu, rekreacji, turystyki i hobby nie jest ściśle 
związana z wybranymi czynnikami środowiskowymi, np. z atrakcyjnością turystyczną, 
rekreacyjną czy przyrodniczą, natomiast większy wpływ mają determinanty z obszaru 
społeczno-ekonomicznego.

Na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystano dostępne dane z okresu 2007–2017 
oraz częściowo z roku 2006 pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego z Departa-
mentu Badań Społecznych, Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia oraz 
Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych. Dodatkowo korzystano z baz tematycz-
nych i regionalnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor15, które gromadzi 
i udostępnia wiedzę o organizacjach pozarządowych w Polsce oraz aktywności społecznej 
obywateli.

12 W. Toczyski, Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] M. Załuska, 
J. Boczoń, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 
1998, s. 14–15.
13 J. Hrynkiewicz, Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2002.
14 http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Strona,glowna,1.html [12.12.2017].
15 http://bazy.ngo.pl/# [12.10.2017].
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Uzyskane dane zostały uporządkowane i uszeregowane według poszczególnych wo-
jewództw, uwzględniając takie zmienne, jak: powierzchnia całkowita województw, liczba 
mieszkańców, stopa bezrobocia, przeciętne wynagrodzenie brutto, wskaźnik atrakcyjności 
turystycznej, frekwencja w wyborach samorządowych. 

Zgodnie z metodologią stosowaną przez GUS do celów badań i analiz statystycznych 
oznaczono liczbę organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, rekreacji, 
sportu i hobby w postaci wskaźnika liczby organizacji w województwie przypadających 
na każde 10 tys. mieszkańców. 

W celu weryfikacji hipotez badawczych zastosowano metody i techniki statystyczne 
oparte na wyznaczeniu współczynników korelacji r-Pearsona poszczególnych determi-
nantów wraz z analizą istotności wskaźników według poniższego wzoru:

 

gdzie: xi, yi – zmienne opisujące obiekty, x̅, y̅ – wartości średnie cechy x i cechy y.

Współczynnik korelacji liniowej r-Pearsona używany jest do obliczania związku między 
zmiennymi ilościowymi, nazywany również współczynnikiem korelacji liniowej. Przyjmuje 
on wartości z przedziału [-1;1], im jest bliższy „0”, tym badany związek liniowy pomiędzy 
zmiennymi jest słabszy. Wartość (siła) korelacji nie zależy od jednostek obranej miary, 
w jakich wyrażono badane zmienne, z tego powodu możliwe było wykorzystanie powyższej 
metody w badaniu współczynnika korelacji pomiędzy liczbą NGO i zmiennymi wyrażonymi 
np. w procentach, walutach, sztukach itd. Współczynnik r-Pearsona jest bardzo wrażliwy 
na obserwacje tzw. ekstremalnie odstające, ale w analizowanych przypadkach takich 
obserwacji nie stwierdzono16. 

Drugim ważnym czynnikiem koniecznym do prawidłowej interpretacji współczynnika 
korelacji r-Pearsona jest określenie poziomu istotności korelacji (p), ponieważ wskaźnik ten 
jest silnie uzależniony od wielkości (liczebności) próby dla przyjętego poziomu istotności α.

gdzie: n – liczebność populacji, rxy – współczynnik korelacji r-Pearsona.

Oznacza to, że przy interpretacji współczynnika korelacji (r) należy szczególnie 
uwzględniać parametr poziomu istotności (p), jeśli w obliczeniach brana jest pod uwagę 

16 A. Wilkowski, Uwagi o współczynniku korelacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Ekonometria 27, Wrocław 2009, s. 192–198.
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relatywnie mała liczebność zmiennych (n), co może wpływać na rzetelność interpretacji 
wyników. Innymi słowy – można ufać wynikowi korelacji, dopóki ten jest większy od po-
ziomu istotności badanej korelacji17.

Zależność od wielu zmiennych. Korelacje cząstkowe

Jeżeli na pewną zmienną oddziałuje więcej niż jedna zmienna, można określić macierz 
korelacji.

Jeśli interesuje nas związek korelacyjny jedynie między dwoma zmiennymi przy wyłą-
czeniu wpływu pozostałych, to powinniśmy wyliczyć współczynniki korelacji cząstkowej. 
Załóżmy, że mamy trzy zmienne x1, x2 oraz x3. Współczynniki korelacji cząstkowej ozna-
czamy następująco: r12.3, r13.2, r23.1

Związek korelacyjny pomiędzy zmiennymi x1 i x2, z wyłączeniem działania zmiennej x3:

Korelacje (samochody 96. sta) 

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

N=49 (braki danych usuwano przypadkami)

Zmienna Średnia Odch. std Powierzchnia Ludność
Ludność 

miejska (%)

Liczba  

miast

Stopa  

bezr.
Płaca

Samo- 

chody

Powie 

rzchnia
6381,327 2240,649 1,000000 0,036748 0,036819 0,379746 0,265370 -0,158759 -0,215858

Ludność 788,557 592,694 0,036748 1,000000 0,610690 0,723277 -0,477495 0,723605 0,559517

L. miej-

ska (%)
54,965 15,336 0,036819 0,610690 1,000000 0,572477 -0,080454 0,627985 0,555971

L. miast 17,633 8,916 0,379746 0,723277 0,572477 1,000000 -0,166470 0,481426 0,394828

Stopa  

bezr.
14,947 4,846 0,265370 -0,477495 -0,080454 -0,166470 1,000000 -0,410326 -0,509618

Płaca 797,478 87,494 -0,158759 0,723605 0,627985 0,481426 -0,410326 1,000000 0,669616

Samo- 

chody
125,592 28,489 -0,215858 0,559517 0,555971 0,394828 -0,509618 0,669616 1,000000

Postaci zależności

Po obliczeniu wartości współczynnika korelacji zawsze zalecane jest utworzenie wy-
kresu rozrzutu. Chodzi o to, aby wizualnie stwierdzić, czy badany związek rzeczywiście 

17 P. Peternek, M. Kośny, Kilka uwag o testowaniu istotności współczynnika korelacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2011, 20, s. 342–350.
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najlepiej opisuje funkcja liniowa. Może się bowiem okazać, że wyliczona wartość współ-
czynnika korelacji jest zbliżona do zera, a mimo to pomiędzy korelowanymi zmiennymi 
występuje współzależność, tyle że nieliniowa.

Siłę współzależności ustalono według klasyfikacji J. Guilforda18. Współczynniki korelacji 
r-Pearsona oraz testy istotności współczynnika korelacji obliczono za pomocą programu 
Statistica v.13, przyjmując w kalkulatorach dla wszystkich statystyk poziom istotności 
α = 0,05. Wykresy wykonano przy pomocy programu Excel 2010.

Wyniki

W Polsce w pierwszym kwartale 2017 roku liczba mieszkańców wynosiła 38,4 mln. 
Najmniej osób mieszkało w województwie opolskim – 993 tys., najwięcej w województwie 
mazowieckim – 5,36 mln19. Z uwagi na dużą zmienność liczebności mieszkańców oraz liczby 
organizacji pozarządowych w poszczególnych województwach – wyznaczono współczyn-
niki opisujące liczbę NGO dla województw w roku 2017 przypadającą na 10 tys. mieszkańców 
oraz wyznaczono analogiczne wskaźniki na podstawie posiadanych danych dla roku 2008. 

18 J.P. Guilford, Fundamental Statistics in Psychology and Education, McGraw-Hill, New York 1965, s. 134–148.
19 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/ [12.12.2017].
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W ten sposób obliczono przyrost liczby organizacji pozarządowych działających w sferze 
turystyki, rekreacji, sportu i hobby z uwzględnieniem liczby mieszkańców (ryc. 1).

Ryc. 1. Liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki, rekreacji, sportu i hobby 
w latach 2008–2017 (na 10 tys. mieszkańców)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Największy przyrost liczby organizacji pozarządowych w badanym okresie odnotowano 
w województwie lubuskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, 
opolskim, śląskim. Najmniej (na 10 tys. mieszkańców) przybyło w województwie mazo-
wieckim, świętokrzyskim oraz podlaskim.

W badaniach przeanalizowano ponadto wysokość kwoty przeciętnej miesięcznej płacy 
brutto w gospodarce narodowej w 2007 roku oraz w pierwszym kwartale 2017 roku w celu 
wyznaczenia dynamiki przyrostu wynagrodzenia (%), a następnie skorelowano otrzymane 
informacje z przyrostem liczby organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, 
rekreacji, sportu i hobby w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w województwach. Po-
między wzrostem przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej względem 
przyrostu organizacji pozarządowych działających w sferze kultury fizycznej wg klasyfikacji 
J. Guilforda określono korelację liniową o sile przeciętnej (r = 0,45 przy poziomie istotności 
korelacji p = 0,08) (ryc. 2).
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Ryc. 2. Przyrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w latach 2007–2017 
według województw oraz dynamika przyrostu organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców z ka-
tegorii turystyki, rekreacji, sportu i hobby 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Oznacza to, że wraz ze wzrostem miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej na przestrzeni analizowanych dziesięciu lat wzrastała w Polsce liczba orga-
nizacji pozarządowych działających w sporcie, turystyce, rekreacji i hobby. Siła relacji 
określona statystycznie na przeciętną informuje, że nie we wszystkich województwach 
przyrost ten był widoczny z jednakową dynamiką. Najmniejszą dynamikę wzrostu liczby 
organizacji obserwowano w województwie mazowieckim, najwyższą w lubuskim.

Kolejnym elementem badania była analiza danych metodą korelacji r-Pearsona wraz 
z pomiarem istotności korelacji wskaźników liczby organizacji pozarządowych działają-
cych w sferze turystyki, rekreacji, sportu i hobby, w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 
w poszczególnych województwach, a wartością wskaźnika atrakcyjności turystycznej 
uwzględniającej wpływ otoczenia20. Biorąc pod uwagę ten determinant opublikowany dla 
województw w roku 2014, stwierdzono w wyniku analizy relacji liniowej według klasyfika-
cji J. Guilforda słaby związek korelacji pomiędzy przedmiotowymi zmiennymi (r = 0,29, 
p = 0,27) (ryc. 3).

20 I. Bąk, B. Szczecińska, Ocena atrakcyjności turystycznej województw w Polsce, „Folia Pomer. Univ. Technol. 
Stetin. Oeconomica” 2015, 317(78), s. 5–16.
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Ryc. 3. Wartości wskaźnika atrakcyjności turystycznej uwzględniającej wpływ otoczenia oraz liczba 
organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, rekreacji, sportu i hobby w roku 2014 
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w województwach
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Otrzymane wyniki oznaczają, że istnieje słaby związek pomiędzy liczbą organizacji 
pozarządowych działających w szeroko rozumianym obszarze kultury fizycznej i hobby 
w bezpośredniej relacji do wskaźnika atrakcyjności turystycznej uwzględniającego wpływ 
otoczenia. Może to pośrednio oznaczać, że w województwach uznanych za atrakcyjne 
turystycznie, o wysokich walorach środowiska przyrodniczego i dobrze rozwiniętej infra-
strukturze liczba NGO nie jest znacząco wyższa w porównaniu z województwami mniej 
atrakcyjnymi turystycznie.
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Następnie przeanalizowano dynamikę spadku bezrobocia (%) w latach 2008–2017 
w połączeniu ze wskaźnikami dynamiki zmiany liczby organizacji pozarządowych działa-
jących w sferze kultury fizycznej i hobby (%) w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w po-
szczególnych województwach. Pozyskane w tym zakresie informacje pozwoliły stwierdzić, 
że pomiędzy badanymi zmiennymi występowała według klasyfikacji J. Guilforda korelacja 
liniowa o sile wysokiej (r = 0,59, p = 0,016) (ryc. 4).

Ryc. 4. Dynamika spadku bezrobocia w latach 2008–2017 oraz zmiana liczby organizacji pozarządo-
wych działających w sferze kultury fizycznej i hobby w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w woje-
wództwach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Otrzymane wyniki pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że pomiędzy spadkiem liczby 
osób bezrobotnych i wzrostem liczby organizacji pozarządowych istnieje silny dodatni 
związek liniowy. Oznaczać to może, że wraz z poprawą koniunktury gospodarczej w kraju 
przybywa organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki, rekreacji, sportu 
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i hobby. Beneficjentami tych organizacji stają się osoby pracujące zarobkowo, a więc 
o większych możliwościach zaspokajania wyższych potrzeb. 

W oparciu o metodę korelacji liniowej r-Pearsona porównano również frekwencję 
wyborczą w wyborach samorządowych w roku 2006 wg Państwowej Komisji Wyborczej21 
w poszczególnych województwach z liczbą organizacji pozarządowych działających w sfe-
rze turystyki, rekreacji, sportu i hobby w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Do analizy 
wybrano wybory lokalne najniższego szczebla, ponieważ udział w nich najbardziej od-
powiada idei samorządności terytorialnej i aktywności obywateli22. W wyborach samorzą-
dowych w roku 2006 uczestniczyła najniższa liczba uprawnionych do głosowania (45,99% 
w pierwszej turze) w porównaniu z wyborami w latach 2010 i 2014. W wyniku powyższych 
analiz wyznaczono istnienie korelacji liniowej o sile przeciętnej (r = 0,35, p = 0,184) (ryc. 5).

Ryc. 5. Frekwencja (%) w wyborach samorządowych oraz liczba organizacji NGO w 2006 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że istnieje dodatnia korelacja liniowa 
pomiędzy badanymi determinantami. Może to oznaczać, że w 2006 roku frekwencja wy-
borcza w poszczególnych województwach była średnio wyższa w tych województwach, 
w których organizacji pozarządowych było więcej.

21 http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/wynikiWbp2Tura.html [15.11.2017].
22 W. Wojtasik, Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, 
t. 5(41), 1, s. 69.
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Przeprowadzone powyżej analizy i uzyskane na ich podstawie wyniki zebrano w tabeli 1, 
w której jest ukazana siła korelacji liniowej r-Pearsona pomiędzy wybranymi determinantami 
turystyczno-rekreacyjnymi (wskaźnik atrakcyjności turystycznej) oraz społeczno-gospo-
darczymi (dynamika spadku bezrobocia, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce 
narodowej, frekwencja w wyborach samorządowych) a ilościowym rozwojem organizacji 
pozarządowych.

Tabela 1. Determinanty i ich siła wzajemnego oddziaływania na NGO

Determinant

Siła oddziaływania  
na liczbę NGO  
(turystyka, rekreacja, 
sport, hobby)

r p

Dynamika spadku bezrobocia  
w latach 2008–2017 **** r = 0,59 p = 0,016

Przyrost przeciętnego wynagrodzenia brutto  
w gospodarce narodowej *** r = 0,45 p = 0,08

Frekwencja (%) w wyborach  
samorządowych w 2006 r. *** r = 0,35 p = 0,184

Wartości wskaźnika atrakcyjności turystycznej  
uwzględniającej wpływ otoczenia ** r = 0,29 p = 0,27

Źródło: opracowanie własne, dla α = 0,05.

Prezentowane w tabeli 1 zestawienie siły oddziaływania determinantów na podstawie 
relacji liniowej r-Pearsona opracowano, uwzględniając klasyfikację J. Guilforda:

– |r| = 0 – brak korelacji

* 0,0 < |r| ≤ 0,1 – 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| < 1,0 – korelacja niemal pełna

******* |r| = 1 – korelacja pełna

Otrzymane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że pomiędzy liczbą organizacji pozarzą-
dowych działających w sferze sportu, rekreacji, turystyki i hobby istnieje silna korelacja 
liniowa z determinantami społeczno-ekonomicznymi, natomiast dla czynników związanych 
z atrakcyjnością turystyczną, rekreacyjną, środowiskiem przyrodniczym na podstawie 
badań statystycznych stwierdzono słabszą siłę korelacji.
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Dyskusja

Polityka wolnego rynku opiera się na dużej odpowiedzialności i samodzielności oby-
wateli w zakresie rozwiązywania kwestii społecznych. Obywatel, rodzina i organizacje 
pozarządowe są jej podstawowymi podmiotami. Rola państwa natomiast jest traktowana 
marginalnie, a jego udział w realizacji zadań społecznych jest minimalny. 

Innym modelem państwa jest ustrój socjaldemokratyczny, w którym to właśnie instytucje 
rządowe są zasadniczym podmiotem polityki, jego podstawową rolą jest zapewnienie oby-
watelom podstawowego zabezpieczenia społecznego z mniejszą aktywnością i udziałem 
rynku. W takim układzie to państwo, a nie obywatele, jest odpowiedzialne za większość 
warunków, w jakich żyją i działają obywatele. Państwo poprzez określone struktury reguluje 
i kontroluje życie społeczne i gospodarcze23. 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat można zaobserwować wzrost liczby organizacji pozarzą-
dowych, w tym działających w obszarach związanych z turystyką, rekreacją, sportem i hobby. 
Rozwój ten jest relatywnie równomierny na terenie wszystkich województw (por. ryc. 1). 

Inni badacze twierdzą, że powstawanie i rozwój organizacji może być wynikiem zarów-
no procesów spontanicznych (np. cykli rozwojowych), jak i racjonalnego projektowania 
i planowania (np. strategii rozwoju), może też stanowić nadbudowę innych naturalnych 
procesów zmian24. Można spotkać się również z opinią, że do najważniejszych determinan-
tów wpływających na rozwój turystyki i rekreacji należą czynniki klimatyczne, ekologiczne, 
prawne, społeczno-demograficzne, ekonomiczne oraz inicjatywy wspierające członków 
organizacji pozarządowych działających w sektorze i na rzecz turystyki25.

Pod pojęciem atrakcyjności turystycznej rozumie się właściwość obszaru lub miejsco-
wości wynikającą z zespołu cech przyrodniczych lub innych, które wzbudzają zaintereso-
wanie i przyciągają turystów26. Na atrakcyjność turystyczną mają wpływ walory przyrod-
nicze związane z klimatem, ukształtowaniem powierzchni, walory kulturowe dotyczące 
występowania na danym terenie muzeów, zabytków, miejsc kultu religijnego, wydarzeń 
i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym czy też religijnym oraz walory bizneso-
we, np. baza noclegowa27. Skoro więc wskaźnik atrakcyjności danego obszaru osiąga 
wyższy poziom, wydaje się, że liczba NGO działających w sferze szeroko rozumianej 
kultury fizycznej powinna być wyższa. Bogactwo szeroko rozumianych zasobów rekreacyj-
no-turystycznych stwarza bowiem wiele możliwości realizacji zorganizowanej aktywności 
fizycznej, np. w kołach PTTK, kołach wędkarskich, klubach sportowych. Interesującym 
wynikiem przeprowadzonych badań jest ukazanie istnienia słabej zależności pomiędzy 
liczbą organizacji pozarządowych działających we wskazanym obszarze a atrakcyjnością 
turystyczną terenu. 

23 Polityka ekonomiczna, red. A. Fajerek, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.
24 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
25 A. Stasiak, Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2011, 
s. 377.
26 Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
27 W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010.
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Wnioski

Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowaną siłę korelacji liniowej r-Pearsona 
pomiędzy liczbą organizacji pozarządowych działających w latach 2006–2017 w sferze 
turystyki, rekreacji, sportu i hobby a wybranymi czynnikami – determinantami obecnymi 
w środowisku (społecznym, gospodarczym, politycznym, przyrodniczym), w którym or-
ganizacje te funkcjonują. Stwierdzono zależność o wysokiej sile relacji liniowej pomiędzy 
dynamiką spadku bezrobocia w poszczególnych województwach w latach 2008–2017 
a przyrostem liczby badanych organizacji pozarządowych w analogicznym okresie (r = 
0,59, p = 0,016). Dostrzega się wyraźny związek (r = 0,45, p = 0,08) przyrostu liczby NGO 
i przyrostu wynagrodzenia w gospodarce. Korelacja liniowa o przeciętnej sile oddziaływa-
nia (r = 0,35, p = 0,184) występuje w układzie z frekwencją w wyborach samorządowych 
w roku 2006. 

Słaba korelacja liniowa według metody r-Pearsona występuje dla determinantów, które 
w przypadku turystyki, rekreacji i sportu mogły wydawać się ważne dla realizacji potrzeb 
szeroko pojętej kultury fizycznej. Zaobserwowano jednakże relację liniową o słabej sile 
związku względem wskaźnika atrakcyjności turystycznej uwzględniającego wpływ oto-
czenia (r = 0,29, p = 0,276).

Otrzymane wyniki analizy korelacji wykazały istotne statystycznie związki relacji 
liniowej pomiędzy liczbą organizacji pozarządowych działających w sferze sportu, 
rekreacji, turystyki i hobby oraz wybranymi determinantami społeczno-ekonomicznymi 
mieszkańców, natomiast o mniejszej sile lub braku związków liniowych z czynnikami 
związanymi z atrakcyjnością turystyczną pośrednio z rekreacyjną i środowiskiem 
przyrodniczym.

Organizacje pozarządowe działają w warunkach złożonych, podlegają licznym de-
terminantom o zróżnicowanych siłach wzajemnych relacji i oddziaływań. W literaturze 
wymienia się niektóre z nich, aczkolwiek moc ich wpływania nie została precyzyjnie 
wyliczona. Poważną przeszkodą w funkcjonowaniu NGO w Polsce jest niestabilność 
finansowa budżetów organizacji, kłopoty z utrzymaniem personelu i wolontariuszy. Pra-
cownicy organizacji skarżą się na kłopoty z pozyskiwaniem środków, konflikty we własnym 
środowisku, rozrost biurokracji publicznej28. 

Niniejsze badania są jedynie próbą opisu wybranych zjawisk towarzyszących, a być 
może moderujących tworzenie oraz funkcjonowanie małej części trzeciego filaru demo-
kratycznego i nowoczesnego państwa na przykładzie wąskiego zakresu działalności NGO 
oraz organizowania się obywateli w szeroko rozumianej przestrzeni turystyki, rekreacji, 
sportu oraz hobby. 

Przedstawione badania dotyczą wyłącznie ilościowego aspektu dotyczącego organizacji 
pozarządowych i obejmują lata 2006–2017. Wydaje się celowe prowadzenie badań nad 
podjętą kwestią w oparciu o determinanty jakościowe, np. opisujące działalność NGO pod 

28 P. Adamiak, B. Charycka, M. Gumkowska, op. cit., s. 99.
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kątem wartości realizowanych projektów, stażu funkcjonowania na rynku, źródeł finanso-
wania, beneficjentów działalności itd. Celowe wydają się również badania porównawcze 
polskich organizacji pozarządowych z tymi funkcjonującymi w wybranych państwach Unii 
Europejskiej oraz analiza w dłuższym horyzoncie czasowym.
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Streszczenie

Celem badań była próba określenia siły oddziaływania wybranych determinantów współobec-
nych przy powstawaniu organizacji pozarządowych działających w Polsce w sektorze turystyki, 
rekreacji, sportu i hobby latach 2006–2017. Badania empiryczne oparto na statystycznej analizie 
informacji uzyskanych z materiałów i danych urzędów centralnych oraz organizacji pozarzą-
dowych. Zastosowano metody i techniki statystyczne dla obliczenia współczynników korelacji 
r-Pearsona wraz z analizą istotności korelacji, z wykorzystaniem programu Statistica v.13; wykresy 
wykonano przy pomocy programu Excel 2010.

Badania wykazały zróżnicowaną siłę korelacji pomiędzy wybranymi determinantami a liczbą 
organizacji pozarządowych deklarujących działania w sferze turystyki, rekreacji, sportu lub 
hobby w latach 2006–2017. Stwierdzono relację liniową o sile przeciętnej pomiędzy liczbą NGO 
i wysokością wynagrodzenia w badanym okresie. W przypadku determinantu będącego wskaź-
nikiem atrakcyjności turystycznej, uwzględniającego wpływ otoczenia (w roku 2014) stwierdzono 
korelację liniową o mocy słabej, natomiast korelację przeciętną zaobserwowano w układzie 
z frekwencją w wyborach samorządowych w roku 2006. Badania wykazały istnienie relacji 
o wysokiej sile oddziaływania pomiędzy przyrostem liczby badanych organizacji pozarządowych 
a dynamiką spadku bezrobocia w latach 2008–2017. Otrzymane wyniki i analizy statystyczne 
pozwalają na stwierdzenie, że liczba organizacji pozarządowych działających w sferze sportu, 
rekreacji, turystyki, hobby jest silnie lub umiarkowanie silnie związana z wybranymi determinan-
tami o charakterze społeczno-ekonomicznym. Badania empiryczne odnoszą się wyłącznie do 
ilościowego aspektu dotyczącego organizacji pozarządowych w poszczególnych województwach, 
nie obejmują aspektu jakościowego tej działalności, np. wartości zrealizowanych projektów, infor-
macji o beneficjentach. Działalność organizacji pozarządowych w dużym stopniu odzwierciedla 
poziom zorganizowania społeczeństwa, jego aktywności i zaangażowania. Warunki społeczno-
-ekonomiczne w państwie przekładają się wprost na liczbę organizacji pozarządowych, można 
więc wybranymi determinantami moderować rozwój gospodarczy i społeczny.

Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, turystyka, rekreacja, sport, hobby, determinanty 
rozwoju
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Abstract 

The attempt to determine the impact of selected determinants on the development of non-
governmental organizations operating in Poland in tourism, recreation, sport and hobby sectors 
in the years 2006–2017. Empirical research was based on statistical analysis of information ob-
tained from materials and data of central offices and non-governmental organizations. Statistical 
methods and techniques were used to calculate r-Pearson correlation coefficients, together with 
a correlation significance analysis, which was calculated using the Statistica v.13 program. The 
charts were made using Excel 2010. The research revealed a diversified correlation strength 
between selected determinants and the number of non-governmental organizations operating 
in the sphere of tourism, recreation, sport and hobby between 2006 and 2017. A linear relation-
ship was found between the number of NGOs and the amount of remuneration in the examined 
period. In the case of the determinant being an indicator of tourism attractiveness taking into 
account the impact of the environment (in 2014), a linear correlation was found with weak power, 
while the average correlation was observed in the system of local government elections in 2006. 
The research showed the existence of a linear relationship with high impact strength between the 
growing number of non-governmental organizations and the dynamics of unemployment decline 
in the period 2008–2017 in voivodships. The obtained results and statistical analyzes allow to 
state that the number of non-governmental organizations operating in the field of sport, recrea-
tion, tourism and hobby is linearly and moderately strongly related to selected socio-economic 
determinants, while a weak relation with tourist, recreational and natural attractiveness has been 
found. Empirical research concerns only the quantitative aspect regarding non-governmental 
organizations in individual voivodships. They do not include the qualitative aspect of this activity, 
e.g. the value of completed projects, information on beneficiaries, etc.

The activity of non-governmental organizations largely reflects the level of organization of the 
society, as well as determines the level of activity and involvement of the society. Geographical 
and natural conditions, the attractiveness of the environment, and infrastructure do not translate 
directly into the number of non-governmental organizations, so we should still look for determi-
nants that can moderate their development, and thus influence the development of civil society.

Keywords: non-governmental organizations, tourism, recreation, sport, hobby, development 
determinants
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MARIUSZ GRĘBOWIEC
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PODEJMOWANIE DECYZJI 
NABYWCZYCH PRZEZ KONSUMENTÓW NA RYNKU 
GASTRONOMICZNYM

FACTORS INFLUENCING TO CONSUMERS’ PURCHASING DECISIONS  
ON THE CATERING MARKET

Wstęp

Wraz z rozwojem społeczeństwa pojawiają się różnorodne zachowania, które wiążą się 
ze spożywaniem żywności. Przemiany zachodzące w środowisku, w którym funkcjonuje 
społeczeństwo, powodują zmiany związane z: jakością żywności, jej rodzajem i ilością, 
pochodzeniem, sposobem pozyskiwania czy przyrządzania oraz miejscem konsumpcji. 
Współcześni konsumenci przez spożywanie posiłków chcą nie tylko zaspokoić podstawowe 
potrzeby fizjologiczne, ale również te wyższego rzędu związane z eksponowaniem swojej 
pozycji społecznej, kontaktami społecznymi czy rozwojem osobistym. Zarówno konsumpcja 
żywności, jak i sama żywność są w stanie zapewnić pozytywne emocje oraz doznania. W dzi-
siejszych czasach klienci są coraz bardziej świadomi i zwracają uwagę na walory zdrowotne 
pożywienia. Dużą wagę przywiązują również do dostępności żywności, wygody kupowania 
i przyrządzania, czy konsumpcji. Wraz ze zmianą trybu życia współcześni konsumenci coraz 
chętniej korzystają z oferty usług gastronomicznych. Do rozwoju gastronomii przyczyniają się 
m.in. zmiany w strukturze demograficznej ludności, ogólny rozwój gospodarczy, który wiąże 
się ze wzrostem zamożności ludności, zwiększające się zaangażowanie społeczeństwa 
w pracę zawodową, a przede wszystkim aktywność zawodowa kobiet.

Kwoty wydawane na żywienie poza domem są coraz wyższe, szczególnie w grupie 
zamożniejszych konsumentów. Jest to spowodowane rozwojem oferty gastronomicznej. 
Aby w pełni zaspokoić potrzeby klientów, należy najpierw je dokładanie rozpoznać.

Zachowania i procesy towarzyszące podejmowaniu decyzji 
nabywczych

Celem działalności gospodarczej jest przede wszystkim to, aby sprzedawać oferowane 
produkty lub usługi. Odnoszenie sukcesów w sprzedaży gwarantują nabywcy. W związ-
ku z tym w działalności marketingowej punktem odniesienia jest konsument. To wiedza 
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o nim i jego zachowaniu na rynku umożliwia firmom opracowanie skutecznego programu 
działania. Ponadto wiedza ta daje podmiotom gospodarczym możliwość wpływania na 
konsumenta i jego zachowanie.

Zachowanie konsumenta obejmuje takie elementy, jak: nabywanie, posiadanie oraz 
użytkowanie środków, które zaspokajają jego potrzeby. Proces nabywania jest poprze-
dzony podjęciem decyzji wyboru, dokonywanym według bardzo złożonej palety kryteriów. 
Istotną rolę odgrywają kryteria ekonomiczne, konfrontujące dochody nabywcy z ceną 
danego towaru bądź usługi. Posiadanie jest równie ważną kategorią dla konsumentów – 
decyduje o pozycji nabywcy w społeczeństwie, w systemie politycznym i gospodarczym, 
a także o szansach życiowych1.

Wszystkie decyzje i wybory, których dokonuje konsument, są podejmowane w okreś-
lonych warunkach społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Wszystkie te warunki 
tworzą tzw. otoczenie konsumenta. Otoczenie tworzy pewnego rodzaju ograniczenie dla 
konsumenta i jego działań czy wyborów, zarówno na rynku, jak też w konsumpcji2. Rze-
czywistość bliska konsumentowi jest niezwykle różnorodna i bogata, szczególnie jeżeli 
chodzi o bodźce, które go otaczają i bezpośrednio na niego oddziałują. Są one odbierane 
przez zmysły słuchu, wzroku czy węchu3.

W literaturze można znaleźć różne definicje zachowań konsumentów. Według G. Świa-
towy o zachowaniach konsumentów można mówić przede wszystkim wtedy, kiedy pod 
uwagę bierze się postępowanie człowieka w procesie zaspokajania potrzeb, w głównej 
mierze podczas zakupów i spożywania towarów i usług4.

J. Szczepański definiuje zachowania konsumenta jako odczuwanie potrzeb i ocenę 
potrzeb oraz ustalenie subiektywnej hierarchii własnych potrzeb; sposób zdobywania 
środków konsumpcji, dokonywanie wyboru spośród dostępnych środków oraz wykorzy-
stanie tychże środków5.

Podobnie definiuje zachowania konsumpcyjne C. Bywalec. Według niego, jest to ca-
łokształt działań i zachowań człowieka zmierzających do pozyskania środków konsumpcji 
i sposoby użytkowania tychże środków w toku zaspokajania potrzeb6.

Definicja, jaką przekazuje T. Zalega, mówi, że zachowanie konsumenta to kompleks 
czynności i działań, który ma doprowadzić do zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych 
grupy lub jednostki, poprzez uzyskiwanie dóbr i usług, zharmonizowany z odczuwa-
nymi preferencjami oraz sposobem obywania się z nabytymi dobrami. Postępowanie 

1 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, 
s. 9–11.
2 T. Zalega, Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, 
s. 225.
3 A. Jachnis, Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenc-
kich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2007, s. 45.
4 G. Światowy, Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 12.
5 J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, s. 172.
6 C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 16.



Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji nabywczych… 41

konsumenta oznacza zazwyczaj każdą reakcję organizmu na bodźce odczuwane ze 
środowiska i dopasowywanie się do tego środowiska7.

Gastronomia – jej współczesne znaczenie i funkcje

Termin „gastronomia” pochodzi od greckich słów gaster, czyli żołądek, oraz normas, 
oznaczającego prawo8. Według Encyklopedii popularnej PWN, gastronomia jest to dzia-
łalność produkcyjno-usługowa, prowadzenie zakładów żywienia zbiorowego, jak również 
sztuka kulinarna, sztuka przyrządzania potraw9.

Określenie „gastronomia” funkcjonuje jako synonim pojęć: „żywienie zbiorowe”, „rze-
miosło gastronomiczne”, „usługi gastronomiczne” czy „usługi żywieniowe”. Warto jednak 
zwrócić uwagę na to, że pojęcie „żywienie zbiorowe” odnosi się do zakładów typu zamknię-
tego, czyli takich, które przeznaczone są dla określonej grupy konsumentów (pacjenci 
szpitala, uczniowie, pracownicy). Natomiast gastronomia to termin szerszy, który obejmuje 
również zakłady typu otwartego, gdzie produkuje się i sprzedaje wyroby, które są prze-
znaczone do konsumpcji w miejscu sprzedaży lub poza lokalem. Makroekonomia uważa 
gastronomię za ważne ogniwo gospodarki żywieniowej10.

Gastronomia jest to pojęcie szerokie i wielopoziomowe. Najważniejsze dla zrozumienia 
jej istoty są dwa aspekty: baza gastronomiczna oraz sztuka kulinarna. Oba te elementy 
częściowo łączą się ze sobą, a granica, jaka je dzieli, jest dość płynna. Pierwszym ważnym 
składnikiem gastronomi jest szeroko pojmowana sztuka kulinarna, która składa się m.in. 
ze znajomości produktów spożywczych, które są konieczne do przygotowania potraw, 
i umiejętności przyrządzania różnego rodzaju specjałów. W skład sztuki kulinarnej wchodzą 
również receptury, techniki i zasady przyrządzania potraw wraz z całą otoczką, czyli zwy-
czajami i obrzędami. Innym komponentem jest też wiedza dotycząca wartości odżywczej 
poszczególnych składników, a także umiejętność poprawnego komponowania posiłków.

Według J. Sali, gastronomia to wyodrębniona w społecznym podziale pracy, zorgani-
zowana działalność gospodarcza, która ma na celu zaspokojenie potrzeb żywieniowych 
nabywców przez przetwarzanie surowców żywnościowych w gotowe do spożycia potrawy 
i napoje, oferowanie ich klientom, stwarzanie warunków, które umożliwią ich konsumpcję 
w miejscu sprzedaży, a także świadczenie różnego rodzaju usług, które mają za zadanie 
zaspokajać potrzeby w zakresie odpoczynku, rozrywki oraz psychicznej regeneracji sił11.

Gastronomia pełni funkcje zarówno ekonomiczne, jak i żywieniowe, ponadto edukuje 
konsumenta, tworzy możliwości do powstawania więzi towarzyskich oraz zapewnia mu 
rozrywkę. Wpływa również na wydajność pracy12.

7 T. Zalega, Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finanso-
wo-ekonomicznego, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 217.
8 M. Milewska, A. Prączko, A. Stasiak, Podstawy gastronomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2010, s. 47.
9 Hasło „Gastronomia” w: Encyklopedia popularna PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 257.
10 E. Czarniecka-Skubina, Technologia gastronomiczna, Wyd. SGGW, Warszawa 2016, s. 17.
11 J. Sala, Marketing w gastronomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 12.
12 W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 16.
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W obecnych warunkach klasyczne funkcje gastronomii (produkcyjna, usługowa i hand-
lowa) nie są w stanie dorównać zmianom w społeczeństwie i gospodarce oraz zaspo-
koić coraz to nowych potrzeb konsumentów. Społeczeństwo staje się coraz bardziej 
zamożne, co sprawia, że wydaje więcej na to, aby zaspokoić potrzeby wyższego rzędu. 
Globalizacja, zmiana stylu życia, częste podróże czy zanikanie granic są powodem zmian 
systemu wartości konsumentów oraz ich zachowań. Obecnie tempo wzrostu wydatków 
na żywność maleje, jednak widać wzrost wydatków w takich dziedzinach, jak: przeżycia 
i doznania, zdrowie, moda i uroda, spędzanie czasu wolnego, wygoda czy informacja. 
W konsekwencji tego wymagane staje się poszerzenie oferty gastronomicznej o wartości 
dodane, które mają charakter nieżywnościowy. Zatem wśród funkcji, które są pożądane 
we współczesnej gastronomii, należy wspomnieć:

 – informowanie konsumentów o pochodzeniu produktów, potraw itd.,
 – dopasowanie oferty gastronomicznej do poszczególnych stylów życia (propozycje 

prozdrowotne dla osób ceniących zdrowe odżywianie, oferta szybkiego posiłku dla 
osób, które posiadają deficyt czasu),

 – zapewnienie kontaktów międzyludzkich,
 – zapewnienie poczucia uznania, szacunku, bycia na czasie,
 – oferowanie możliwości odpoczynku i spędzenia wolnego czasu13.

Rynek usług gastronomicznych w Polsce i jego specyfika

Działalność gastronomiczną realizują różnego rodzaju placówki gastronomiczne. 
W Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) zdefiniowano cztery rodzaje lokali gastro-
nomicznych14:
1. restauracje – placówki, które zajmują się przygotowywaniem i sprzedażą posiłków 

oraz napojów konsumentom do spożycia na miejscu;
2. bary – placówki mające charakter zbliżony do restauracji, lecz mają mniej rozbudowaną 

ofertę potraw. Do grupy tej zalicza się: bary uniwersalne, bary szybkiej obsługi, bary 
przekąskowe, bary mleczne, jadłodajnie, bistra, kawiarnie, winiarnie, herbaciarnie, 
piwiarnie;

3. stołówki – placówki żywienia działające w pobliżu zakładów pracy czy nauki;
4. punkty gastronomiczne – w ich skład wchodzą: lodziarnie, bufety na stadionach, w ki-

nach itp.
W literaturze i opracowaniach naukowych znajduje się wiele koncepcji klasyfikacji lokali 

gastronomicznych. Działalność gastronomiczna cechuje się dużą odmiennością rodzajów 
oraz form. W międzynarodowej skali nie ma powszechnie przyjętych kryteriów klasyfikacji. 

Najczęściej stosowanym współcześnie podziałem jest ten na zakłady żywienia zbioro-
wego otwarte, czyli dostępne dla wszystkich konsumentów, oraz zamknięte, przeznaczone 

13 G. Levytska, Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencja rozwoju, Wyd. SGGW, Warszawa 2011, s. 19.
14 E. Czarniecka-Skubina, Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, Wyd. SGGW, Warszawa 2012, 
s. 14–15.
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dla konkretnej, wyodrębnionej grupy klientów, zlokalizowane w zakładach pracy, szkołach, 
uczelniach czy domach wczasowych15. 

Zakwalifikowanie placówki gastronomicznej do odpowiedniej kategorii handlowej uza-
leżnione jest od takich czynników, jak: lokalizacja i rozwiązania projektowe pomieszczeń, 
standard aranżacji i wyposażenia (w szczególności sal konsumpcyjnych), asortyment 
i jakość wyrobów kulinarnych i innych towarów handlowych, poziom obsługi, kwalifikacje 
personelu czy stan sanitarny16.

W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować rozwój ekonomiczny, który dotyczy 
również przeobrażeń w sektorze usług (zmiany organizacyjne, prywatyzacja). Zmiany te 
dotyczą również sektora usług gastronomicznych. Liberalizacja przepisów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również poprawa sytuacji ekonomicznej 
w sektorze spowodowały, że w latach 90. ubiegłego wieku zaczęła systematycznie rosnąć 
liczba placówek gastronomicznych. W okresie tym nastąpiły zarówno przeobrażenia 
struktur lokali gastronomicznych, jak też postępująca prywatyzacja. Nieustannie również 
rosły przychody sektora, przede wszystkim dzięki powiększaniu się wpływów z produkcji 
gastronomicznej.

Polscy konsumenci coraz chętniej korzystają z usług gastronomicznych. Wzrost popytu 
uwarunkowany jest zarówno rozwojem oferty gastronomicznej, jak też zmianą stylu życia 
nabywców. Efektem wzrostu zainteresowania usługami gastronomicznymi jest zwiększenie 
kwot, jakie wydawane są na żywienie poza domem, szczególnie wśród zamożniejszych 
grup konsumentów.

Od czasu, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, na polskim rynku można 
było zauważyć ekspansję zagranicznych przedsiębiorstw gastronomicznych. Głównie 
sieciowych lokali typu fast food i kawiarni17. Ogromna konkurencja na polskim rynku ga-
stronomicznym zmusza firmy do wdrażania zgodnych z oczekiwaniami klientów, bardziej 
innowacyjnych ofert. Unowocześnienie wiąże się z nowym sposobem komunikacji z klien-
tami. W tym celu przedsiębiorstwa wykorzystują Internet. Rośnie również popularność 
akcji promocyjnych typu „happy hours”, „jesz/pijesz, ile chcesz za określoną cenę” czy 
„następny posiłek gratis”. Popularne stają się również programy lojalnościowe. Niektóre 
z nich mają charakter multiofertowy18.

W Polsce rośnie zapotrzebowanie na placówki gastronomiczne, można to zauważyć, 
patrząc na dane GUS dotyczące liczby lokali. Według nich, w Polsce w 2017 roku dzia-
łało ponad 69 tys. placówek gastronomicznych, w tym: 20 018 restauracji, 20 844 barów, 
4–250 stołówek, 24 083 punktów gastronomicznych.

15 S. Chudy, Ekonomika i organizacja firmy handlowej, Wyd. eMPi2, Poznań 1995, s. 81.
16 I. Ozimek, Jakość usług gastronomicznych, a ochrona konsumentów w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa 
2013, s. 10.
17 I. Kowalczuk, Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych – aspekt marketingowy, Wyd. 
SGGW, Warszawa 2012, s. 7.
18 I. Kowalczuk, Specyfika przedsiębiorstw gastronomicznych w kontekście sektora usług żywieniowych, [w:] 
Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i hotelarskim, red. H. Górska-Warsewicz, Wyd. SGGW, War-
szawa 2014, s. 48.
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W porównaniu z rokiem 2015 zaobserwowano zwiększenie ogólnej liczby placówek 
o 853 lokale. Liczba restauracji wzrosła o 1229, stołówek o 67, a punktów gastronomicz-
nych było więcej o 1003. Natomiast zmniejszyła się liczba barów o 1446. 

Wartość rynku gastronomicznego w Polsce wzrasta, na co wskazują również dane za-
warte w tabeli 1, dotyczące przychodów z działalności gastronomicznej. Przychody z pro-
dukcji gastronomicznej w 2016 roku były wyższe niż w roku poprzednim o 2690 mln zł 
i aż o 12 822 mln zł w porównaniu z rokiem 2010. Sprzedaż towarów handlowych (włą-
czając napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe) jest w miarę stała, zauważalne są jedynie 
małe wahania przychodów. Jedynie przychody z pozostałej działalności się zmniejszają. 
W 2010 wynosiły 618 mln zł, natomiast w 2016 tylko 429 mln zł (spadek o ponad 30%)19.

Tabela 1. Przychody z działalności gastronomicznej (ceny bieżące) w mln zł w wybranych latach 
2005–2016

2005 2010 2015 2016
Sprzedaż towarów handlowych  
(z wyłączeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych) 2587 1843 1631 1895

Sprzedaż napojów alkoholowych i wyrobów  
tytoniowych 4862 4200 4157 4328

Produkcja gastronomiczna 9647 15 022 25 154 27 844

Pozostała działalność 585 618 446 429

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mały rocznik statystyczny Polski 2017, GUS, Warszawa 
2017, s. 176.

Polacy spożywają bardzo dużo tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, tłustego mięsa 
oraz przetworów mięsnych. W ich jadłospisie dużo miejsca zajmują również wyroby cukier-
nicze i ciastkarskie oraz gazowane napoje słodzone. Poziom spożycia warzyw, owoców, 
ryb, mleka oraz jego przetworów jest za niski w odniesieniu do zaleceń żywieniowych 
promowanych przez organizacje międzynarodowe, które zajmują się problematyką z za-
kresu wyżywienia ludności, oraz polskich specjalistów z dziedziny żywienia człowieka20.

W Polsce zaobserwować można globalizację oraz europeizację wzorców konsumpcyj-
nych. Swoboda przepływu produktów żywnościowych oraz wolny rynek spowodowały, że 
potrzeby żywnościowe konsumentów się zmieniają. Można zauważyć wiele uwarunkowań 
przemian w sferze konsumpcji, są to m.in.:

 – spadek przyrostu naturalnego,
 – starzenie się społeczeństwa,
 – zmniejszenie wielkości gospodarstw domowych,
 – duża aktywność zawodowa kobiet,

19 Mały rocznik statystyczny Polski 2017, GUS, Warszawa 2017, s. 176.
20 M. Kwasek, Identyfikacja wzorców konsumpcji żywności w Polsce, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomor-
skiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2015, 8, s. 90–117.
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 – zmiany w czasie i organizacji pracy,
 – przejmowanie stylów życia zachodnich społeczeństw,
 – wzrost popytu na wysokoprzetworzone produkty,
 – powstawanie nowocześniejszych produktów,
 – wzrost oczekiwań konsumentów odnoszących się do jakości, bezpieczeństwa, wygody 

konsumpcji,
 – edukacja zdrowotna społeczeństwa21.

Z roku na rok sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce się poprawia. 
Osiągają one coraz wyższe dochody oraz wydają więcej na konsumpcję. 

W roku 2016 przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę na żywność i napoje 
bezalkoholowe wynosiły 273 zł. To więcej o 11 zł niż w roku 2015 i aż o 79 zł więcej w po-
równaniu z rokiem 2005. Jednak udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe 
w wydatkach ogółem maleje z roku na rok. W tym przypadku sprawdza się prawo Engla 
odnoszące się do tego, że udział żywności w konsumpcji całkowitej się zmniejsza w miarę 
bogacenia się konsumentów22. W roku 2005 wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe 
stanowiły ponad 28% wydatków ogółem, a prawie 2% wydatków ogółem stanowiły wydat-
ki na restauracje i hotele. W 2016 roku wydatki na hotele i restauracje stanowiły ponad 
4% wydatków ogółem, a więc dwa razy więcej niż ponad 10 lat temu23. 

Wykres 1. Przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w Polsce w 2017 roku (w zaokrągleniu do 1 zł) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, 2017, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/
dane/podgrup/tablica [08.04.2017].

21 M. Grębowiec, Czynniki warunkujące jakość oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych na rynku 
gastronomicznym, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 
2010, 80, s. 122–123.
22 M. Rekowski, Mikroekonomia, WROKOPA Sp. z o.o., Poznań 2008, s. 116–117.
23 Bank Danych Lokalnych, 2017, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [08.04.2017].
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Metodyka badań

Celem opracowania jest określenie czynników wpływających na podejmowanie przez 
konsumentów decyzji nabywczych na rynku gastronomicznym. Przedstawione zostały 
główne powody, jakimi kierują się nabywcy podczas wyboru lokalu gastronomicznego, 
a także czynniki zniechęcające. Wskazano też preferencje konsumentów dotyczące 
lokalizacji oraz rodzaju kuchni.

W badaniu posłużono się ankietą internetową. Etap przeprowadzania badań obejmo-
wał okres od 22 grudnia 2017 roku do 12 stycznia 2018 roku. Próba do badań dobrana 
została w sposób przypadkowy spośród mieszkańców Warszawy oraz całej aglomeracji 
warszawskiej i okolic, którzy korzystają z usług lokali gastronomicznych 

W skład badanej próby weszło 200 osób, z czego większość stanowiły kobiety – 59%, 
natomiast mężczyźni – 41%. Ankietowani zostali zakwalifikowani do czterech grup wie-
kowych. W pierwszej grupie znalazły się osoby w wieku do 25 lat (55,5% ogólnej liczby 
ankietowanych), w drugiej osoby w wieku 26–45 lat (28%), a w trzeciej badani w wieku 
46–60 lat (12,5%). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku powyżej 60 lat (4%).

Pod względem wykształcenia największą część stanowiły osoby posiadające wy-
kształcenie średnie – 49%; druga co do wielkości grupa to osoby z wykształceniem 
wyższym – 31,5%; wykształcenie zawodowe deklarowało 14% ankietowanych, natomiast 
podstawowe – 5,5%.

Większość respondentów to mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców – 44,5%. 
W badaniu brały udział również osoby zamieszkujące wsie – 19,5% ankietowanych. Mniej-
szy odsetek ankietowanych pochodził z miast do 50 tys. mieszkańców (19%). Kolejna 
grupa to osoby mieszkające w mieście od 150 do 500 tys. mieszkańców – 9%. A najmniej 
badanych pochodziło z miasta od 50 do 150 tys. mieszkańców (8%). Pod względem 
finansowym większość respondentów posiadała dochód netto na jedną osobę w rodzi-
nie na poziomie powyżej 1500 zł (48%). Miesięczny dochód w granicach 1001–1500 zł 
deklarowało 27% ankietowanych, natomiast od 601 do 1000 zł osiągało dochód 20,5% 
całej grupy biorących udział w badaniu. Najmniejszą grupę stanowiły osoby osiągające 
do 600 zł dochodu na osobę miesięcznie (4,5%).

Wyniki badań

Najchętniej wybierane typy lokali gastronomicznych 

Badania wykazały, że najczęściej wybieranym typem lokalu gastronomicznego jest 
pizzeria, zaraz za nią miejsce znalazły sieciowe lokale gastronomiczne typu fast food (np. 
McDonald, KFC czy Burger King). Może to wynikać z intensywnego trybu życia społe-
czeństwa, chęci szybkiego zaspokojenia głodu. Restauracje cieszą się nieco mniejszym 
zainteresowaniem, ale nadal zajmują wysoką pozycję.
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Wykres 2. Typy najczęściej wybieranych lokali gastronomicznych (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Powody korzystania z lokali gastronomicznych są różnorodne. Główną przyczyną, 
tego że uczestnicy ankiety wybierają dany lokal gastronomiczny, okazała się wygoda, 
dostępność posiłków w określonym miejscu (np. szkole czy pracy). Prawie 50% ankie-
towanych wybrało tę odpowiedź. Oszczędność czasu jest niemniej ważnym czynnikiem 
(35,5%). Duża część konsumentów korzysta również z usług gastronomicznych podczas 
wyjazdów i podróży (30,5%). Dlatego też przedsiębiorcy z branży hotelarskiej powinni 
pomyśleć o otwarciu dobrej restauracji przy swoim obiekcie. Wielu z biorących udział 
w badaniu po prostu chce poznać nowe smaki i lubi jeść poza domem. Jedzenie poza 
oczywistą funkcją biologiczną pełni również funkcję społeczną dlatego też ponad jedna 
czwarta ankietowanych twierdzi, że placówki gastronomiczne są odpowiednim miejscem 
do uczczenia specjalnych okazji.

Respondenci z oferty lokali gastronomicznych korzystają przede wszystkim od ponie-
działku do piątku (58% badanych), w weekendy rzadziej – 42%. Wieczór to odpowiednia 
pora na odwiedzenie lokalu gastronomicznego według 56% respondentów. 41% najczęściej 
spożywa posiłek poza domem po południu, natomiast 3% rano.

Większość respondentów najbardziej jest zainteresowana ofertą obiadową (aż 58,5%). 
Kolacje w placówkach żywienia zbiorowego je 22%, lunch 17%, a śniadanie tylko 2,5% 
ogółu osób biorących udział w badaniu.

Kwota, jaką respondenci najczęściej jednorazowo wydają w lokalu gastronomicznym, 
wacha się między 10 a 30 zł – aż 57,5% ogółu badanych tyle wydaje w lokalach gastro-
nomicznych. 26% ankietowanych wydaje od 31 do 50 zł. Tylko 2,5% wydaje mniej niż 
10 zł. Wśród badanych znalazło się 1,5% osób, które przeznaczają powyżej 100 zł na 
jednorazowy posiłek w placówce żywienia zbiorowego.
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Czynniki wpływające na wybór lokalu

Ponad 65% ankietowanych uważa, że jakość oferowanych potraw jest najważniejszym 
czynnikiem decydującym o wyborze lokalu gastronomicznego. Niemniej ważny jest poziom 
cen (tę odpowiedź wybrało 61% badanych). Atrakcyjna lokalizacja znajduje się na trzecim 
miejscu ważności (28%). Wpływ na decyzje mają również: promocje (21%), poziom ob-
sługi klienta, jaki można zastać w placówce (18%), rekomendacje, wystrój i klimat lokalu 
(17%) oraz różnorodność oferowanego menu (15,5%). Mniej ważne są: popularność (8%) 
i dania dostosowane do diety, jakie oferuje lokal (4,5%). Przyciągający swym wyglądem 
budynek z zewnątrz, a także piękne wnętrze skłoniłyby do odwiedzenia lokalu 78,5% ogółu 
respondentów (68% mężczyzn i 86% kobiet). Jeżeli respondenci wiedzieliby, że lokal jest 
bardzo często i chętnie odwiedzany przez innych klientów, to aż 82,5% badanych chciałoby 
również skorzystać z jego oferty (74% mężczyzn i 88% kobiet).

Ankietowani oprócz wizyt w restauracjach typu w fast food najchętniej spożywają 
włoskie specjały (72,5%), na drugim miejscu znajduje się tradycyjna kuchnia polska, 
którą wybrało ponad 53% badanych, a na trzecim kuchnia amerykańska (38%). Badani 
chętnie smakują również kuchni chińskiej/wietnamskiej (tę odpowiedź wybrało ponad 
24,5% ankietowanych). Mniej niż 20% osób biorących udział w badaniu wskazało kuchnię 
japońską, śródziemnomorską i wegetariańską. W zestawieniu znajduje się również kuch-
nia wegańska, hinduska i kuchnia bio/eko. Każda z nich uzyskała mniej niż 10% głosów. 
Poza wymienionymi respondenci wybierali takie rodzaje kuchni, jak: brytyjska, turecka, 
bałkańska czy tajska.

Wykres 3. Preferowany rodzaj kuchni (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Najczęściej wybieraną przez ankietowanych formą spożywania posiłku było jedzenie na 
miejscu w lokalu (66,5% ogółu badanych). Dlatego konsumenci lubią miejsca klimatyczne, 
z miłą obsługą i ładnym wystrojem, gdzie mogą miło spędzić czas. 21% respondentów 
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bierze posiłek na wynos. Z dostawy pod wskazany adres korzysta jedynie 12,5%. Wyniki 
przeprowadzonych badań wskazują, że prawie 40% ankietowanych nie korzysta z moż-
liwości zamawiania jedzenia przez Internet. Może to wynikać z tego, że nie wszystkie 
lokale, które są chętnie przez nich odwiedzane, posiadają taką możliwość. 39% korzysta 
rzadziej niż raz w miesiącu, 18% częściej niż raz w miesiącu, a przynajmniej raz w tygodniu 
z opcji zamówienia posiłku za pomocą Internetu korzysta 3,5% osób.

Czynniki zniechęcające do odwiedzenia placówki gastronomicznej

Badanie pokazało, że głównym powodem zniechęcającym ankietowanych do od-
wiedzenia lokalu jest brak czystości (uważa tak prawie 65% badanych). Zarówno brak 
zainteresowania ze strony obsługi, jak i niekulturalne zachowanie również są niedopusz-
czalne i uzyskały ponad 50% głosów badanych. Innymi wskazanymi czynnikami, które 
przeszkadzają respondentom, były: nieznajomość pozycji karty menu (22,5%), sposób 
bycia pracowników (17%). 

Wykres 4. Najbardziej uciążliwe zachowania personelu (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Udogodnienia, jakich brakuje w lokalach, to przede wszystkim możliwość zamiany 
składników w potrawach (uważa tak aż 52% badanych). Drugim pod względem ważności 
ułatwieniem byłby wszechobecny dostęp do sieci Wi-Fi (ponad 40% ankietowanych). 
Możliwość zamówienia jedzenia przez Internet uzyskała 28% głosów. Dostępność dań 
dostosowanych do diety jest również ważnymi udogodnieniami dla 17% ankietowanych. 
Kącik dla dzieci i możliwość rezerwacji są ważne dla grupy 14% respondentów. 

Rola informacji i promocji w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych 

Badania wykazały, że najcenniejszym źródłem informacji na temat lokali gastrono-
micznych jest rodzina i znajomi. Prawie jedna trzecia ankietowanych w ogóle nie szuka 
informacji o placówkach zbiorowego żywienia i zdaje się na siebie podczas wyboru (aż 
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29% mężczyzn i 25% kobiet). Również dużą popularnością cieszą się serwisy internetowe 
z opiniami o lokalach, i to właśnie tam zagląda spora liczba respondentów, szczególnie 
osoby młode, (ponad 25% osób poniżej 25. roku życia). Portale społecznościowe są 
źródłem informacji dla 12% osób. Pozostali szukają informacji na forach internetowych, 
w artykułach ukazujących się w prasie oraz na blogach.

Ankietowani bardzo chętnie korzystają z promocji oferowanych przez lokale gastro-
nomiczne. 42% osób biorących udział w badaniu przynajmniej raz korzystało z kuponów 
rabatowych umieszczonych w prasie bądź Internecie. Z „dania dnia” (szefa kuchni) również 
skorzystało 42% osób. Promocjami, z których chętnie korzystają respondenci, są: „Jesz/
pijesz, ile chcesz za określoną cenę”, happy hours, zbieranie znaczków handlowych, karty 
stałego klienta czy gratisy powyżej określonej ceny zakupu.

Istnieje wiele czynników, które mają istotny wpływ na proces podejmowania decyzji 
przez konsumenta. Począwszy od dostrzegania i kreowania potrzeb, poprzez różnorakie 
narzędzia marketingowe, które stosują firmy gastronomiczne, jak również jakość czy 
ceny oferowanych potraw. Placówki gastronomiczne cały czas się doskonalą i próbują 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Jednak jest to bardzo skomplikowany pro-
ces, gdyż potrzeby ludzkie są nieskończone, i kiedy zaspokoi się jedną, zaraz pojawia 
się następna. Lokale gastronomiczne coraz częściej pełnią funkcje rozrywkowe, czy też 
społeczne, a zaspokojenie głodu schodzi powoli na drugi plan.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących czynników wpływających na 
podejmowanie decyzji nabywczych można wnioskować że:
1. najchętniej odwiedzanymi lokalami gastronomicznymi przez konsumentów są pizzerie 

i sieciowe placówki oferujące fast food (np. McDonald czy KFC);
2. powody korzystania z lokali gastronomicznych są różnorodne. Główną przyczyną 

wyboru konkretnej placówki jest wygoda dostępu i dostępność komunikacyjna;
3. jakość oferowanych potraw oraz poziom cen są najważniejszymi czynnikami decydu-

jącymi o wyborze lokalu gastronomicznego; 
4. głównym powodem zniechęcającym ankietowanych do odwiedzenia placówki żywienia 

jest brak czystości w lokalu. Brak zainteresowania ze strony obsługi i niekulturalne jej 
zachowanie również są niepożądane. Ankietowanym w lokalach gastronomicznych 
brakuje przede wszystkim możliwości zamiany składników w potrawach – prawie po-
łowa z nich uważa, że jest to bardzo ważne. Równie ważna jest dostępność sieci Wi-Fi 
w budynku. Brak możliwości dokonania rezerwacji czy dostępność dań dostosowanych 
do diety nie są aż tak ważnymi czynnikami;

5. wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że konsumenci stołują się poza domem 
przede wszystkim ze względu na wygodę i oszczędność czasu – dobrze jeżeli znajdą 
ofertę dobrej kuchni w miejscu pracy czy szkoły. Podczas dokonywania wyboru lokalu 
gastronomicznego kierują się tym, czy znajdą tam jedzenie dobrej jakości i w miarę 
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przystępnych cenach. Podczas podejmowania decyzji o rodzaju dań serwowanych 
w lokalu menedżerowie powinni wziąć pod uwagę to, że najchętniej wybieranym 
rodzajem kuchni jest kuchnia włoska, polska i amerykańska. Lokale powinny mieć 
kartę bogatą w różne propozycje obiadowe, gdyż właśnie ten posiłek jest najczęściej 
spożywany poza domem. 
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Streszczenie

Celem opracowania było określenie czynników wpływających na podejmowanie przez konsu-
mentów decyzji nabywczych na rynku gastronomicznym. W pracy przedstawione zostały główne 
powody, jakimi kierują się nabywcy podczas wyboru lokalu gastronomicznego, ich preferencje 
dotyczące lokalizacji oraz rodzaju kuchni. Opracowanie przedstawia również teorie zachowania 
konsumenta, czynniki wpływające na zachowania nabywcy i procesy, jakie towarzyszą podej-
mowaniu decyzji. Zobrazowany został również rynek gastronomiczny w Polsce oraz czynniki 
wpływające na zmiany popytu na usługi tegoż rynku.

Słowa kluczowe: rynek gastronomiczny, konsument, podejmowanie decyzji

Abstract

The purpose of the work was to determine the factors affecting consumers’ purchasing decisions 
on the gastronomy market. It was indicated that preferences regarding the location, type of kitchen 
and the purpose of the most frequent catering places. The thesis also presents theories of con-
sumer behavior, factors affecting the behavior of the buyer and the processes that accompany 
the decision-making process. It is illustrated that the gastronomic market in Poland and factors 
influencing changes in the demand for services on this market.

Keywords: gastronomy market, consumer, making decision
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Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

ZNACZENIE ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ W TURYSTYCE 

THE IMPORTANCE OF FUNCTIONAL FOOD IN TOURISM

Wprowadzenie

W ostatnich kilkunastu latach nastąpiła zmiana podejścia konsumentów do żywności 
i żywienia. Rosnąca wiedza konsumentów sprawia, że są oni bardziej świadomi wpływu 
odżywiania na zdrowie i funkcjonowanie organizmu. Również liczne badania prowadzone 
w tym zakresie wskazały na silny związek pomiędzy jakością spożywanej żywności a jako-
ścią życia, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia konsumentów. Nieprawidłowe 
żywienie i niska aktywność fizyczna są w dużej mierze przyczyną występowania chorób 
dietozależnych. Stanowią one poważny problem, mający charakter zarówno ekonomiczny, 
jak i społeczny. Wykazano, że stosowanie produktów funkcjonalnych może w znacznym stop-
niu ograniczyć rozwój wielu schorzeń, stąd też dynamiczny rozwój tego sektora żywności1. 

Żywność funkcjonalna zyskuje coraz większą popularność zarówno wśród konsumentów, 
jak i producentów. Konieczne jest jednak dotarcie do jak największej grupy odbiorców przez 
właściwą promocję i reklamę w środkach masowego przekazu. Konsumenci potrzebują 
rzetelnych informacji, które wyjaśnią im sposób działania bioaktywnych dodatków funkcjo-
nalnych stosowanych w żywności i ich wpływ na zdrowie. Niezbędne są również dalsze 
badania, które dostarczą producentom żywności funkcjonalnej wiedzy o kierunkach rozwoju 
tego typu produktów akceptowanych przez szeroką grupę konsumentów. Obecnie wybór 
żywności i preferencje konsumentów uzależnione są od postępu naukowego i technolo-
gicznego w dziedzinie żywienia oraz wzrastającej świadomości zdrowotnej społeczeństwa2. 

1 E. Lange, Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2010, 3(70), 
s. 7–24; B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik, M. Bazarnik, Żywność funkcjonalna szansą rozwoju nauki o żywności 
i żywieniu oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności, [w:] Trendy w żywieniu człowieka, red. M. Karwowska, 
W. Gustaw, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, s. 355–366.
2 K. Lemanska, Nowe trendy w projektowaniu żywności funkcjonalnej, [w:] Uwarunkowania sprawności innowacyjnej 
przedsiębiorstw, red. H. Mruk, R. Nestorowicz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 84–90.
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W ostatnich latach w wielu państwach świata coraz większe znaczenie przypisuje się 
turystyce. Atrakcje turystyczne oraz kulturowe, w tym kulinarne, powodują, że coraz większa 
liczba osób podejmuje decyzje o wyjeździe poza swoje stałe miejsce zamieszkania. Podróże 
turystyczne, w tym szczególnie kulinarne, są traktowane jako sposób odpoczynku i rekreacji, 
a także jako okazje doświadczenia czegoś nowego, np. nieznanych smaków, nowych potraw 
i napojów. Turyści, zwłaszcza „kulinarni”, przy okazji wyjazdów gromadzą receptury różnych 
często egzotycznych dań, a także nabywają jako pamiątkę z podróży różne lokalne i trady-
cyjne produkty żywnościowe oraz przyprawy i napoje. Istotną rolę w odżywianiu się zarówno 
turystów, jak i osób uprawiających sport, czy to wyczynowy, czy rekreacyjny, a także turystykę 
aktywną, a szczególnie ekstremalną, odgrywa żywność funkcjonalna (functional foods).

Celem opracowania jest przedstawienie roli i znaczenia żywności funkcjonalnej, w tym 
możliwości jej zastosowania w turystyce. Artykuł jest pracą przeglądową, przygotowany 
został na podstawie analizy wyników badań, publikowanych opracowań naukowych oraz 
popularno-naukowych. 

Żywność funkcjonalna – określenie, podział i rola w diecie

Koncepcje żywności funkcjonalnej integrują wiedzę z wielu dziedzin nauki, z obszaru 
fizjologii, biochemii, medycyny klinicznej i nauk o żywieniu. Wykorzystują współczesną 
technologię do wytwarzania pożywienia o szczególnie korzystnych cechach zdrowotnych. 
Według szacunków WHO, w roku 2025 głównymi przyczynami zachorowalności będą 
patologie układu sercowo-naczyniowego (zwłaszcza choroba wieńcowa i nadciśnienie 
tętnicze) oraz nowotwory złośliwe. Szerokie rozpowszechnienie żywności funkcjonalnej 
ma szanse ograniczyć epidemie najczęstszych schorzeń cywilizacyjnych3.

Według definicji przyjętej w 1999 r. w raporcie FUFOSE (Functional Food Science in 
Europe), żywność może być uznana za funkcjonalną, jeżeli udowodniono jej korzystny 
wpływ na jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt odżywczy, który to wpływ polega 
na poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszenia ryzyka chorób. Żywność 
funkcjonalna musi przypominać postacią żywność konwencjonalną i wykazywać korzystne 
oddziaływanie w wymiarze, który oczekuje się od normalnej żywności, nie są to tabletki 
lub kapsułki, ale część składowa prawidłowej diety4. 

Żywność funkcjonalna są to specjalnie opracowane produkty spożywcze, które wykazują 
korzystny, udokumentowany wpływ na zdrowie ponad ten, który wynika z obecności w niej 
składników spożywczych tradycyjnie uznawanych za niezbędne. Żywność ta obok skład-
ników odżywczych zawiera związki biologicznie czynne, korzystnie działające na zdrowie, 
rozwój fizyczny i samopoczucie, jest naturalnie zasobna w składniki biologicznie aktywne5. 

3 Żywność funkcjonalna – charakterystyka, trendy, perspektywy, http://docplayer.pl/11710131-Zywnosc-funkcjonalna- 
charakterystyka-trendy-perspektywy.html [10.06.2018].
4 A.T. Diplock, Scientific Concepts of Functional Foods in Europe-Consensus Document, “British Journal of 
Nutrition” 1999, 81, s. 1–27. 
5 J. Gawęcki, Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2002, 
4, s. 5–17; H. Gertig, J. Gawęcki, Słownik terminologii żywieniowych, PWN, Warszawa 2001.
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Żywność ta musi wykazywać pozytywne działanie w takich ilościach, w jakich spoży-
wana jest zwykła żywność. Jej aktywność lecznicza powinna być przy tym udowodniona 
dobrze udokumentowanymi badaniami in vivo oraz klinicznymi na spożywających ją ochot-
nikach. Badania te muszą być prowadzone na odpowiednio dużej próbie, aby otrzymane 
wyniki były stabilne, miarodajne i obiektywne6.

Wyróżnia się cztery podstawowe kierunki oddziaływania żywności funkcjonalnej na 
poprawę psychofizycznego komfortu życia konsumentów:

 – wpływ bezpośredni przez hamowanie zmian degeneracyjnych ustroju lub działanie 
lecznicze w przebiegu niektórych schorzeń;

 – zwiększanie podaży składników odżywczych w stanach fizjologicznych zwiększone-
go zapotrzebowania (np. intensywny wzrost, ciąża, okresy rekonwalescencji, sport, 
turystyka ekstremalna);

 – komponowanie prawidłowej diety w specyficznych stanach chorobowych (np. alergiach 
i nietolerancjach pokarmowych, cukrzycy);

 – poprawa nastroju i zwiększenie wydolności psychofizycznej organizmu7.
Do żywności funkcjonalnej zalicza się następujące grupy środków spożywczych:

 – żywność naturalną, 
 – żywność, z której jeden lub kilka komponentów usunięto albo dodano, stosując metody 

technologiczne lub biotechnologiczne,
 – żywność naturalną, w której jeden lub kilka komponentów zostały zmodyfikowane,
 – żywność, z której bioprzyswajalność jednego lub więcej komponentów zostały zmienione,
 – jakiekolwiek kombinacje wyżej wymienionych grup8. 

Żywność funkcjonalną można podzielić ze względu na jej przeznaczenie i skład. Kla-
syfikacja ze względu na przeznaczenie ma na celu zaspokojenie określonych potrzeb. 
Do tej grupy zalicza się żywność zmniejszającą ryzyko rozwoju chorób układu krążenia 
i osteoporozy, dietetyczną dla osób z zaburzeniami metabolizmu i trawienia, dla osób ob-
ciążonych stresem, w podeszłym wieku, dla sportowców, dla kobiet w ciąży i karmiących, 
dla młodzieży w fazie intensywnego wzrostu oraz dla niemowląt. Drugim kryterium po-
działu żywności funkcjonalnej jest skład żywności. Tu wyróżnia się żywność wzbogaconą, 
niskoenergetyczną, wysokobłonnikową, probiotyczną, niskosodową, niskocholesterolową 
oraz energizującą. Jednak znaczna część funkcjonalnych produktów spożywczych ma dzia-
łanie wielokierunkowe i może być zaliczana jednocześnie do wielu z wymienionych tu grup9.

Jakość zdrowotna żywności funkcjonalnej wynika głównie z obecności w jej składzie 
substancji bioaktywnych, stymulujących pożądany przebieg przemian metabolicznych, oraz 

6 T. Kubiński, Żywność funkcjonalna, „Życie Weterynaryjne” 2010, 85(11), s. 932–935.
7 F. Świderski, W. Kolanowski, Żywność funkcjonalna i dietetyczna, [w:] Żywność wygodna i żywność funkcjo-
nalna, red. Z. Świderski, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006, s. 28.
8 G. Pascal, Safety impact – the risk/benefits of functional foods, “Eur. J. Nutr.” 2009, 48 (Suppl. 1), s. 33–
59; W. Woźniak, E. Kamiński, Żywność funkcjonalna i wzbogacona w turystyce i sporcie, [w:] Zarządzanie 
i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa, red. R. Tauber, W. Siwiński, E. Mucha-Szajek, WSHiG, 
Poznań 2006, s. 28–40.
9 M. Martens, A philosophy for sensory science, “Food Quality and Preference” 1999, 10, s. 233–244; F. Świderski, 
W. Kolanowski, op. cit.; W. Woźniak, E. Kamiński, op. cit.
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z optymalnych fizjologicznie ich wzajemnych proporcji i/lub działania synergistycznego. 
Substancje bioaktywne to specyficzne składniki stanowiące niezbędne i/lub nie-niezbędne 
składniki, które są pochodzenia naturalnego, stanowią część łańcucha pokarmowego, 
mają udowodniony korzystny wpływ na zdrowie ludzi ponad podstawowy efekt odżyw-
czy. Substancje o działaniu prozdrowotnym występujące w żywności lub do niej dodane 
(wzbogacanie) określa się mianem nutraceutyków (nutraceuticals)10. 

Składniki bioaktywne

Składniki bioaktywne zawarte w żywności wykazują wiele potencjalnych korzyści 
zdrowotnych i/lub poprawiających samopoczucie, przy czym efekty prozdrowotne uzy-
skiwane w bardzo krótkim czasie po ich spożyciu warunkują przeznaczenie tej żywności 
jako wzmacniającej funkcje organizmu, a uzyskiwane po długotrwałym spożywaniu jako 
żywność zmniejszająca ryzyko chorób cywilizacyjnych. 

Do składników bioaktywnych decydujących o prozdrowotnych właściwościach żywności 
funkcjonalnej zalicza się między innymi: błonnik pokarmowy, oligosacharydy (prebiotyki), 
alkohole wielowodorotlenowe, cholinę i lecytynę, białka i peptydy, wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe, w tym PUFA ω-3, składniki mineralne, witaminy, fitozwiązki o właściwościach 
przeciwutleniających (polifenole, witamina C, karotenoidy, antocyjany, glikozydy, izopre-
noidy) oraz fitosterole i mikroorganizmy o działaniu probiotycznym11.

Badania nad bioaktywnymi czynnikami zawartymi w żywności i ich wpływem na zdrowie 
człowieka prowadzone są od kilkudziesięciu lat. Bioaktywne związki, zwłaszcza niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) z rodziny n-3 (omega 3), mogą pomagać w zapo-
bieganiu i redukowaniu występowania wielu chorób o przebiegu przewlekłym, wśród których 
wymienia się: nowotwory, choroby układu krążenia, a ostatnio również różne choroby psy-
chiczne, jak depresja, demencja, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), reuma-
toidalne zapalenie stawów, astmę, wpływając tym samym na poprawę zdrowia populacji12. 

Wśród przyczyn wzbogacania żywności o dodatkowe komponenty mające na celu 
poprawę jej walorów zdrowotnych i smakowych należy wymienić w szczególności:

 – starzenie się społeczeństw, wzrost częstości występowania schorzeń chronicznych 
związanych z żywieniem,

 – wzrost kosztów opieki medycznej i społecznej,
 – rozwój wiedzy dotyczącej biologicznie aktywnych, tzw. nieodżywczych składników 

żywności i ich fizjologicznego oddziaływania na organizm człowieka,
 – wzrost siły nabywczej konsumentów w krajach rozwiniętych/rozwijających się,

10 P. Jones, Clinical nutrition: 7. Functional foods – more than just nutrition, CMAJ 2002, 166, s. 1555–1563; 
E. Lange, op. cit.
11 C. Hawkes, Nutrition labels and health claims, the global regulatory environment, WHO 2004; F. Świderski, 
W. Kolanowski, op. cit.
12 L.R. Fergusson, Nutrigenomics approaches to functional foods, “J. Am. Diet. Assoc.” 2009, 109, s. 452–458; 
N.D. Riediger et al., A systemic review of the roles of n-3 fatty acids in health and disease, “J. Am. Diet. Assoc.” 
2009, 109, s. 668–679.
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 – rozwój technik i technologii przetwórstwa surowców spożywczych,
 – dostępność nowych bioaktywnych składników żywności (nutraceutyków), 
 – sytuacja przemysłu żywnościowego w rozwiniętych krajach13. 

Działaniem, które w największym stopniu może przyczynić się do poprawy stanu 
zdrowia, jest właściwe odżywianie się, a więc m.in. częste spożywanie warzyw i owoców, 
zwiększenie udziału w diecie: błonnika pokarmowego, pro- i prebiotyków, ograniczanie 
tłuszczów zwierzęcych, cukru, produktów skrobiowych. Takie postępowanie sprzyja rozwo-
jowi wiedzy na temat żywności funkcjonalnej, która może spełniać powyższe wymagania14.

Przykłady żywności funkcjonalnej

Margaryny i sery topione z dodatkiem roślinnych steroli i stanoli obniżają poziom cho-
lesterolu, a także zmniejszają ryzyko chorób serca. Produkty wzbogacane niezbędnymi 
nienasyconymi kwasami tłuszczowymi (omega-3, omega-6) powodują obniżenie stężenia 
cholesterolu całkowitego i LDL – cholesterolu, mają też działanie przeciwdepresyjne przez 
wpływ na poziom serotoniny w mózgu, są to tłuszcze do smarowania pieczywa, mleko, 
jogurty, preparowany ser i wędliny, napoje owocowe, płatki śniadaniowe, pieczywo, oleje 
sałatkowe, majonezy, lody oraz odżywki dla niemowląt, dzieci, starszych, młodzieży i do-
rosłych. Płatki śniadaniowe wzbogacone w kwas foliowy, który pomaga zmniejszyć ryzyko 
urodzeń dzieci z wadami cewy nerwowej. Dodatek błonnika pokarmowego do pieczywa, 
ciastek i innych produktów poprawia trawienie i kondycję jelit. Substancje fitochemiczne są 
to odżywcze substancje roślinne, które mają właściwości ochronne i zapobiegają chorobom 
zarówno roślin, jak i ludzi. Są nimi: izoprenoidy, indole, glikozydy, flawonoidy. Te ostatnie 
w produktach spożywczych występują jako: flawonoidy (cebula, sałata, brokuły, ciemne 
winogrona, jabłka), flawony (seler, cytryny, czerwona papryka, pietruszka), flawanony 
(pomarańcze, grejpfruty), antocjany (owoce: czarnej porzeczki, truskawki, wiśnie, aronie), 
fenolokwasy (oliwki, białe winogrona, kapusta, zboża, jabłka, pomidory, szparagi), stilbeny 
(owoce: winorośli, borówek, morwy, orzechy ziemne)15. 

Żywność funkcjonalna w turystyce i sporcie

Żywność dla osób uprawiających sport, rekreację czy turystykę aktywną (ekstremalną) 
i podejmujących pracę lub działania o wzmożonym wysiłku fizycznym stanowi szczegól-
ną grupę żywności funkcjonalnej, która pokrywa zwiększone potrzeby żywieniowe tych 
osób. Niewystarczające spożycie składników odżywczych zaspokajających zróżnicowane 
zapotrzebowanie w różnych formach turystyki i dyscyplinach sportu może prowadzić do 

13 A. Cencic, W Chingwaru, The Role of Functional Foods, Nutraceuticals and Food Supplements in Intestinal 
Health, “Nutrients” 2010, 2, s. 611–625. 
14 I.E. Siró et al., Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance – A review, “Ap-
petite” 2008, 51, s. 456–467; B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik, M. Bazarnik, op. cit.
15 M. Pucek, Żywność nowej generacji – funkcjonalna, wygodna, transgeniczna, http://www.cdr.gov.pl/images/
Brwinow/aktualnosci/2017/Zywnosc_nowej_generacji.pdf [10.06.2018].
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niedoborów żywieniowych, pogorszenia wydolności fizycznej i ogólnego stanu zdrowia. 
Dlatego też w żywieniu osób prowadzących tak intensywny tryb życia, jak sportowcy, 
turyści ekstremalni, stają się niezbędne specjalnie zaprojektowane produkty spożywcze 
(o małej objętości, lecz dużej koncentracji składników pokarmowych), łatwostrawne, szybko 
wchłaniane, o zbilansowanym składzie odpowiednim do zwiększonych potrzeb organizmu. 
Wpływ odżywek i żywienia wspomagającego na poprawę kondycji i wytrzymałości, redukcję 
zbędnej tkanki tłuszczowej, większą odporność psychiczną i zdolność koncentracji jest 
większy, niż się powszechnie przypuszcza. Szczególną rolę odgrywa tu suplementacja 
diety. Dietę można wzbogacać jednym składnikiem odżywczym lub kilkoma wybranymi. 
Suplementy diety mogą pokryć szczytowe zapotrzebowanie na dany składnik bez zwięk-
szania ilości pożywienia, mogą zastępować posiłki przy ekstremalnie wysokim dziennym 
zapotrzebowaniu energetycznym, połączonym z brakiem czasu, powodują wzrost stężenia 
składników odżywczych, są praktyczne, mają wszechstronne zastosowanie i w prosty 
sposób zaspokajają zapotrzebowanie na składniki odżywcze16. 

Przykładowo żywność funkcjonalna dla sportowców wykorzystująca składniki roślinne, 
wyciągi lub izolaty uzyskane z kolcorośli, buzdyganka ziemnego, pochrzynu amerykań-
skiego, żeńszenia, eleuterokoku kolczastego i in. pozwala prawdopodobnie podwyższyć 
wydolność fizyczną i tolerancję wysiłku, sprzyja też obniżeniu poziomu tłuszczu, przy 
wzroście masy mięśniowej. Działania te wymagają jednak potwierdzenia w kontrolowanych 
badaniach klinicznych. Istotne znaczenie będą miały tendencje epidemiologiczne w spo-
łeczeństwach w chorobach sercowo-naczyniowych, gdzie możliwości prewencji są duże 
i nie budzą żadnych wątpliwości (udowodniona rola interwencji medycznych i dietetycz-
nych – leczenie nadciśnienia, statyny, aspiryna, stanole, kwasy omega-3 i in.). W dużych 
randomizowanych badaniach klinicznych nie potwierdzono jednak wpływu antyoksydantów 
na choroby układu krążenia, co pozostaje w pewnej sprzeczności z wynikami niektórych 
badań epidemiologicznych. Prawdopodobnie jedynie naturalne przeciwutleniacze w moż-
liwie nieprzetworzonych pokarmach wykazują działanie protekcyjne17.

Trendy w produkcji żywności funkcjonalnej

Światową tendencją w produkcji żywności funkcjonalnej o udokumentowanym wpły-
wie na zdrowie jest: bio-inspired food processing, czyli przetwórstwo inspirowane wiedzą 
m.in. na temat biologicznego działania składników żywności na organizm ludzki. Konsument 
powinien być świadomy tego, że należy stosować umiar w spożyciu żywności o podwyż-
szonych walorach zdrowotnych, aby cieszyć się dobrym zdrowiem każdego dnia. Należy 
jednak prowadzić edukację żywieniową konsumentów w zakresie nie tylko podstawowych 
zasad żywienia, ale również składników bioaktywnych warunkujących funkcjonalność18.

16 G. Bieńczyk, Specyfika żywienia, żywności i napojów w sporcie, rekreacji i turystyce, „Turystyka i Rekreacja” 
2015, 1(15), s. 105–123. 
17 Żywność funkcjonalna – charakterystyka, trendy, perspektywy, op. cit.
18 A. Cencic, W Chingwaru, op. cit. 
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Zainteresowanie żywnością funkcjonalną różnicują trzy zmienne: płeć, wiek i wy-
kształcenie konsumentów19. Obecnie coraz więcej informacji można znaleźć na temat 
badań korelacji sprzedaży produktów żywnościowych z ich pożądalnością, ponieważ 
percepcję sensoryczną uważa się za najważniejszy, obok ceny, czynnik wpływający na 
nasze zachowania związane z wyborem żywności i jej spożyciem, ze wszystkimi konse-
kwencjami dla zdrowia konsumenta i jego satysfakcji psychicznej20. Produkty o wysokiej 
jakości sensorycznej, które są najbardziej akceptowane przez konsumentów, zapewniają 
wytwórcom rynkowy sukces i zyskowność podejmowanych działań.

Żywność funkcjonalna może być otrzymywana metodami konwencjonalnymi lub w wy-
niku modyfikacji technologicznych – wzbogacania w substancje bioaktywne, eliminowania 
określonych związków, substancji antyodżywczych, zwiększania biodostępności skład-
ników odżywczych i in. Może mieć postać tradycyjną lub nowoczesną (np. koncentratu, 
słodzika). Surowce do jej produkcji często otrzymuje się ze specjalnych upraw (np. eko-
logicznych), odmian/ras, niekiedy także modyfikowanych biotechnologicznie (np. soja)21. 

W produkcji żywności funkcjonalnej stosuje się takie techniki, jak: wzbogacanie np. 
kwasami nienasyconymi omega-3 czy wapniem, usuwanie np. produktów obróbki, które 
mogłyby być alergizujące bądź toksyczne, zwiększenie ilości czynników pozytywnych 
np. naświetlanie winogron promieniami UV, aby zwiększyć w nich ilość antyoksydantów, 
selekcję np. wybieranie odmian ryżu z wyższym poziomem żelaza czy witaminy B w łu-
skach czy rzepaku zawierającego wysokie stężenia karotenoidów22.

Składniki dodawane do tego typu żywności muszą być przy tym naturalne, tj. pocho-
dzące z substancji czynnych biologicznie lub biologicznych wyciągów witaminowych 
(aplikacją tego typu jest np. stosowanie wyciągów lub koncentratów pyłku pszczelego 
w słodyczach). Poza tymi technikami stosuje się także rozwiązania zapobiegające utracie 
istotnych składników aktywnych biologicznie. Są to m.in.: mikroenkapsulacja, czyli za-
mykanie istotnych cząstek stałych lub płynnych w powłoce, polimerowej lub biologicznej, 
impregnacja próżniowa polegająca na zamykaniu w próżni w porach żywności dodatkowych 
substancji aktywnych oraz stosowanie biofilmów i powłok do pokrywania żywności, które 
mogą zostać spożyte razem z nią. Powłoki te zapobiegają także wzrostowi patogenów 
na powierzchni żywności23. 

Pomimo że żywność funkcjonalna już od lat jest obecna na rynku i prowadzone są 
nieprzerwanie badania nad jej działaniem prozdrowotnym, to nadal brakuje przepisów 

19 B. Sojkin et al., Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności w latach 2006–2008, Wyd. 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009. 
20 J. Delwiche, The impact of perceptual interactions on perceived flavor, “Food Quality and Preference” 2004, 15, 
s. 137–146; E.P. Köster, Diversity in the determinants of food choice. A psychological perspective, “Food Quality 
and Preference” 2009, 20, s. 70–82; E. Obidzińska, J. Zientek-Varga, Konsument wyznacza trendy, „Fresh & Cool 
Market” 2010, 1, s. 16–19.
21 Żywność funkcjonalna – charakterystyka, trendy, perspektywy, op. cit.
22 D. Guzek i in., Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego – możliwość 
wdrożenia produkcji prozdrowotnych przetworów z mięsa wieprzowego, [w:] Nauka o żywieniu człowieka – osiąg-
nięcia i wyzwania, red. K. Gutkowska, Wyd. SGGW, Warszawa 2013, s. 540–547; B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik, 
M. Bazarnik, op. cit.
23 J. Korczak, Nowa żywność bioaktywna wkrótce na naszych stołach, „Akademickie B+R” 2011, 1, s. 31–33. 
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prawnych w odniesieniu do produkcji tego rodzaju żywności. W Polsce, podobnie jak 
w innych krajach Unii Europejskiej, nie opracowano przepisów prawnych, które określałyby 
zasady nadzoru nad produkcją i obrotem żywnością funkcjonalną24.

Rozwój produkcji żywności funkcjonalnej

Przemysł poszukuje i stara się oferować nowe typy żywności, które mogłyby przyczynić 
się do zwiększenia asortymentów i liczby produktów na rynku oraz wzrostu dochodów 
producentów25. Żywność funkcjonalna jest bardzo przyszłościowa. Według analiz unij-
nych Euromonitor, wartość rynku żywności funkcjonalnej w Unii Europejskiej w 2020 
roku wyniesie ponad 40 mld euro i jest to jeden z najszybciej rozwijających się rynków 
żywnościowych na świecie. W Polsce jest to obecnie około 1,40 mld euro.

Na rynku żywnościowym innowacyjne produkty, w tym produkty funkcjonalne, są 
często spotykane, a ich obecność wynika z poszerzania oferty rynkowej, skierowanej do 
konsumenta po to, aby lepiej zaspokoić potrzeby żywnościowe, nie tylko pod względem 
ilościowym, ale i jakościowym. W ostatnim okresie na polskim rynku żywnościowym ob-
serwuje się nowe trendy, będące wynikiem gruntownych zmian polityczno-gospodarczych 
i społecznych, których skutkiem są przeobrażenia zachowań rynkowych (szczególnie 
konsumpcyjnych) indywidualnego konsumenta i ich dalsza modyfikacja na podstawie 
dodatkowych kryteriów związanych z dbałością o zdrowie, zachowaniem równowagi 
między czasem pracy a czasem wolnym czy poszukiwaniem nowych wartości konsump-
cyjnych, dających wygodę zakupu i spożycia. Doprowadziły one do zmian w procesie 
podejmowania decyzji konsumenckich oraz zmian form i sposobów zaspokajania potrzeb 
żywnościowych, których skutkiem jest powstanie i rozwój nowych segmentów żywności, 
a mianowicie żywności wygodnej i funkcjonalnej26. 

Innowacyjną technologią stwarzającą szansę na rozwój polskich firm spożywczych 
jest wytwarzanie produktów spożywczych mających właściwości prozdrowotne. Wyniki 
badań prezentowanych przez różne ośrodki naukowe dowodzą, że stosowanie produktów 
funkcjonalnych może w znacznym stopniu ograniczyć rozwój wielu schorzeń, stąd też 
dynamiczny rozwój tego sektora żywności27. 

Zaprojektowanie funkcjonalnego produktu żywnościowego od podstaw pod kątem jego 
określonego prozdrowotnego działania, opracowanie technologii wytwarzania, wdrożenie 
do produkcji i wprowadzenie na rynek stwarza możliwość rozwoju zarówno polskiego 
rolnictwa, jak i przemysłu spożywczego oraz daje szansę przede wszystkim na poprawę 
zdrowia społeczeństwa28. Z powodu obaw o zdrowie produkty tego typu charakteryzują się 

24 T. Kubiński, op. cit.
25 Z. Libudzisz, Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego, „Przemysł 
Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 2010, 2, s. 11. 
26 P. Hepburn et al., The Application of post-market monitoring to novel foods, “Food Chem. Toxicol.” 2008, 46, 
s. 9–33; E. Obidzińska, J. Zientek-Varga, op. cit.
27 E. Lange, op. cit. 
28 J. Korczak, op. cit. 
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dużym potencjałem, ponieważ będąc nośnikiem substancji bioaktywnych (o charakterze 
prozdrowotnym), nie wymuszają radykalnych zmian diety oraz nawyków żywieniowych29. 
Aby sprostać oczekiwaniom konsumentów, w obecnej chwili większość liczących się na 
rynku firm spożywczych, podążając za rozwijającym się trendem prozdrowotnym, wpro-
wadziła do swojego asortymentu produkty np. niskotłuszczowe typu light, z obniżoną 
zawartością tłuszczu, soli lub cukru.

Obecnie w Japonii produkty o działaniu prozdrowotnym stanowią 15% sprzedawanej 
żywności. W USA wśród żywności funkcjonalnej największy udział w sprzedaży mają 
przetwory zbożowe (41%), funkcjonalne napoje bezalkoholowe (32%) i produkty mleczar-
skie (12%). Szacuje się, że prawie połowa żywności w USA jest kupowana z powodów 
zdrowotnych, a w przyszłości żywność funkcjonalna będzie stanowiła połowę całego rynku 
żywności30. W Europie wśród żywności funkcjonalnej prawie 50% stanowią „funkcjonalne” 
przetwory mleczne, a około 30% produkty zbożowe31.

Rozwój segmentu żywności funkcjonalnej w różnych kategoriach jest uzasadniony, 
gdyż istnieje bardzo szeroki wachlarz jej bezpośrednich odbiorców. Są to: konsumenci 
przekonani i uświadomieni w zakresie wpływu żywności na zdrowie (15%), niezdecydowani 
i wahający się, o średniej wiedzy i niskiej częstości zakupu tego typu żywności (20%), 
rozsądni, tj. mający dużą wiedzę o żywności i żywieniu, ale jednocześnie wykazujący 
najniższą częstość zakupu (11%), tzw. testerzy o małej wiedzy i dość niskiej częstości 
zakupu (16%) oraz „zorientowani na urodę” – o małej wiedzy w zakresie żywienia i zdrowia, 
ale wykazujący bardzo wysoką częstość zakupu żywności funkcjonalnej (11%). W każdej 
grupie stwierdza się zróżnicowanie w zakresie wieku oraz statusu ekonomicznego.

Z podstawowych założeń żywności funkcjonalnej wynika, że powinna ona mieć po-
zytywny wpływ na jedną lub więcej funkcji fizjologicznych, odnoszących się nie tylko 
do fizjologicznej regulacji uczucia głodu i sytości, ale również zapewniających potrzeby 
emocjonalne człowieka. Zbyt duży lub zbyt mały pobór składników pokarmowych może 
mieć duży wpływ zarówno na procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie, jak i na 
zdrowie psychiczne. Żywienie człowieka nie powinno być więc rozpatrywane tylko pod 
kątem fizjologicznym, ale również psychologicznym, o czym należy pamiętać w aspekcie 
rozwoju żywności funkcjonalnej32. Żywność o specyficznym, zdrowotnym przeznaczeniu 
należy jednakże wybierać w sposób świadomy, biorąc pod uwagę nie tylko jej pozytywne 
oddziaływanie na organizm człowieka, ale także ukryte ryzyko wynikające z nieprawidło-
wego spożycia. Związane jest to przede wszystkim z tym, że liczne opracowania naukowe 
wskazują na wiele wątpliwości, szczególnie w zakresie negatywnych skutków wynikają-
cych z długotrwałej konsumpcji produktów zawierających zwiększoną ilość substancji 
bioaktywnych oraz ograniczonej ich biodostępności. Wydaje się zatem, że korzystnym 

29 D. Guzek, op. cit.
30 A. Błaszczak, W. Grześkiewicz, Żywność funkcjonalna – szansa czy zagrożenie dla zdrowia?, „Medycyna 
Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2014, 20(2), s. 214–221. 
31 P. Hepburn et al., op. cit.
32 B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik, M. Bazarnik, op. cit.
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kierunkiem działań może być powrót do tradycyjnej diety opartej na bioróżnorodności, 
która jest najbezpieczniejszym źródłem wszystkich substancji odżywczych, odkrywając 
na nowo prozdrowotne oddziaływanie składników bioaktywnych zawartych w żywności33.

W świetle nauk biomedycznych ulepszone produkty żywnościowe mogą powodować 
alergie oraz uodporniać organizm człowieka na działanie niektórych antybiotyków, co 
może prowadzić do śmierci. Warzywa zawierają składniki odstraszające owady, czyli 
charakteryzują się pewną toksycznością. Zachodzi więc obawa, że po długim czasie ich 
spożywania organizm skumuluje dużą dawkę trucizn, które będą stanowić zagrożenie 
dla jego zdrowia i życia. 

Nie należy jednak przeceniać realnego wpływu większości składników diety, a także 
wpadać w pułapkę całkowicie rozłącznego analizowania bioaktywnych jej składników – 
dotyczy to także żywności funkcjonalnej. W niedawno opublikowanej pracy podsumowano 
wyniki około 150 badań dotyczących związku pomiędzy dietą a chorobami układu krążenia, 
jedynie trzy zasadnicze zalecenia wykazały istotną wartość: zamiana kwasów tłuszczowych 
trans- i nasyconych na jedno- i wielonienasycone, zwiększenie spożycia kwasów omega-3 
oraz dieta bogata w owoce, warzywa, orzechy i produkty pełnoziarniste (przy unikaniu 
produktów o wysokim indeksie glikemicznym). Inne powszechnie stosowane zalecenia nie 
wykazały istotnej wartości. Zarysował się obraz idealnej diety odpowiadającej w zarysach 
prawdopodobnej diecie dawnego „zbieracza-myśliwego” z paleolitu. Wydaje się, że właśnie 
do takiej diety jesteśmy genetycznie najlepiej przystosowani. Żywność funkcjonalna nie 
stanie się więc remedium na podstawowe błędy żywieniowe34.

Innowacyjne możliwości projektowania żywności funkcjonalnej 

Jedną z innowacyjnych możliwości wytwarzania żywności dostosowanej do ściśle 
określonych wymagań konsumentów, w tym żywności funkcjonalnej, jest drukowanie 
żywności w technologii 3D. Zastosowanie tej technologii umożliwia wydrukowanie sper-
sonalizowanego trójwymiarowego produktu spożywczego bez stosowania dodatkowych 
narzędzi, form czy interwencji ludzkiej. Można go będzie zaprojektować dla każdej grupy 
osób, spełniając szczególne zalecenia żywieniowe i dietetyczne, w tym spełniające wy-
magania dla różnych form turystyki i sportu. Taki sposób wytworzenia wpływa na wzrost 
efektywności produkcji i ograniczenia kosztów masowego wytwarzania żywności na 
zamówienie35. Według producentów drukarek 3D, ta nowa technologia może być z po-
wodzeniem wykorzystana w skali przemysłowej36. 

33 G. Bortnowska, Promowanie żywności tradycyjnej – bioróżnorodność – symbolem prozdrowotnego stylu życia, 
„Probl. Hig. Epidemiol.” 2014, 95(4), s. 831–836.
34 Żywność funkcjonalna – charakterystyka, trendy, perspektywy, op. cit.
35 I. Sun et al., 3D food printing – an innovative way of mass customization in food fabrication, “International 
Journal of Bioprinting” 2015, 1(1), s. 308–319; I. Sun et al., An overview of 3d printing technologies for food 
fabrication, “Food Bioprocess Technology” 2015, 8(8), s. 1605–1615.
36 N. Gray, Looking to the future: Creating novel foods using 3D printing, Food Navigator.com, http://www.food-
navigator.com/Science-Nutrition/Looking-to-the-future-Creating-novel-foods-using-3D-printing [10.06.2018.].
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Drukarki 3D do żywności umożliwiają wytworzenie produktów spersonalizowanych 
pod względem składu, kształtu, wielkości, barwy, aromatu, wymagań zdrowotnych, 
religijnych czy kulturowych, a także dostosowanych do stylu życia czy upodobań 
konsumenta. Produkty uzyskane tą metodą mogą zawierać alternatywne składniki, 
np. proteiny z alg, nasion łubinu, liści buraków czy owadów, dzięki czemu mogą być 
spożywane przez wegetarian. Drukarki 3D nie mają takich ograniczeń jak tradycyjne 
metody wytwarzania odnośnie do kształtu czy formy produktu, dzięki czemu istnieje 
możliwość wytworzenia niezwykłe fantazyjnych i skomplikowanych struktur, często 
dostosowanych do zamówień indywidualnych konsumentów37. Pomimo wielu zalet 
tej technologii czynnikami ograniczającymi obecnie jej rozwój są: zbyt wysoka cena, 
za niska wydajność (szybkość druku), a także problemy związane z stabilnością wy-
drukowanego materiału.

Podsumowanie 

Produkcja żywności funkcjonalnej to wiodący obecnie trend w produkcji żywności, 
szczególnie w sektorze artykułów mleczarskich, napojów bezalkoholowych i słodyczy. 
Wśród produktów funkcjonalnych pochodzenia zwierzęcego dominują mleczne produkty 
fermentowane z udziałem bakterii probiotycznych. Coraz więcej tego rodzaju żywności 
można również znaleźć wśród przetworów mięsnych, czy to wyprodukowanych z surowców 
ekologicznych, czy z zastosowaniem bakterii probiotycznych.

Wprowadzenie żywności funkcjonalnej w różnych kategoriach żywności jako źródła 
rozpoznanych pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego składników bioaktywnych 
może mieć korzystny wpływ zarówno na zdrowie społeczeństwa, jak i na sytuację prze-
mysłu żywnościowego. Obecnie obserwowany rozwój badań z zakresu nutrigenomiki, 
nutrigenetyki, „spersonalizowanego sposobu odżywiania”, a także przetwórstwa inspi-
rowanego wiedzą, m.in. na temat biologicznego oddziaływania składników żywności 
na organizm ludzki, może być podstawą rozwoju badań dotyczących oceny jakości 
żywności funkcjonalnej. 

Istnienie każdej z grup żywności nowej generacji jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, 
a włączenie ich do diety może przynieść wymierne korzyści. Jednakże niekontrolowane, 
nadmierne ich spożycie może stwarzać również zagrożenia. W przypadku żywności 
funkcjonalnej spożywanej w nadmiarze, szczególnie gdy dieta jest dodatkowo regularnie 
suplementowana farmakologicznie, może prowadzić np. do hiperwitaminozy. 

Żywność funkcjonalna znajduje coraz szerszą grupę odbiorców zarówno wśród świa-
domych konsumentów, jak i uczestników różnych form turystyki oraz sportowców.

37 E. Jakubczyk, Drukowanie żywności w 3D, „Przemysł Spożywczy” 2017, 71(1), s. 2–7; D. Linden, Food 
printing. Creating shapes and texture, https://www.tno. nl/media/5517/3d Joodj3rinting_march_2015.pdf 
[10.06.2018].
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Streszczenie

Żywność funkcjonalna to wiodący obecnie trend w produkcji żywności. W artykule scharakteryzo-
wano żywność funkcjonalną, jej podział i rolę w diecie. Podano rodzaje składników bioaktywnych 
i przedstawiono przyczyny wzbogacania żywności. Wymieniono przykłady żywności funkcjonal-
nej oraz jej znaczenie w turystyce i sporcie. Opisano trendy w produkcji i rozwoju tego rodzaju 
żywności, w tym innowacyjne możliwości jej projektowania.

Słowa kluczowe: żywność funkcjonalna, składniki bioaktywne, innowacyjne rozwiązania

Abstract

Functional food is the currently leading trend in food production. The article characterized the func-
tional food, its division and role in the diet. The types of bioactive components are given and the 
reasons for enriching food are presented. Examples of functional foods and its significance in 
tourism and sport are listed. Trends in the production and development of functional foods have 
been described, including innovative design options.

Keywords: functional foods, bioactive ingredients, innovative solutions
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TRADITIONAL AND REGIONAL PRODUCTS AS TOURIST 
ATTRACTIONS OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE REGION
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Introduction

In the last decades of the 20th century and the first decades of the 21st century, 
a dynamic development of the phenomenon of tourism is observed. It is an extremely im-
portant market product purchased by millions of tourists and is becoming more and more 
important in many countries of the world. Natural and cultural attractions, including culinary 
ones, cause many of the world’s inhabitants to travel outside their place of residence.

Culinary travel is treated as a form of recreation, as well as an opportunity to experience 
new flavors, new dishes and drinks. When travelling, culinary tourists collect the recipes 
of various, often exotic, dishes, and acquire various local and traditional food products as 
well as spices and drinks. The Świętokrzyska cuisine draws from the tradition of peasant 
and noble cuisine. The Świętokrzyski region, due to its central location in Europe and its 
unique cultural heritage, including culinary heritage, has many premises to become an 
important destination for domestic and foreign tourists.

The main goal of this study is to analyze regional and traditional products and their 
importance in creating a tourist product of the Świętokrzyskie Region. Traditional products 
combined with natural and anthropogenic tourist attractions become a magnet attracting 
tourists to this region. The study also presents the statistics concerning traditional products 
from the Świętokrzyski province entered on the List of Traditional Products (LTP), and its 
comparison with other provinces and Poland as a whole. The study includes the charac-
teristics and the essence of culinary heritage and culinary tourism. One of the goals is also 
an in-depth analysis of the legal protection of traditional agri-food products. Attention was 
also paid to the need to promote traditional products and regional cuisine.

The research methodology used in this study is determined by its objectives. The 
preparation of the article began with gathering reliable up-to-date information, which was 
subsequently evaluated and selected. Thus, descriptive, comparative and tabular analysis 
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methods were used. The method of participatory scientific observation has also been ap-
plied to a large extend, especially in relation to the Świętokrzyskie Region. The authors 
also imparted their knowledge, especially the co-author who comes from the Bieliny dis-
trict in the Świętokrzyski province and regularly visits his place of birth. During his visits 
he makes important observations and talks on topics related to culinary traditions of the 
province. The article was also enriched with illustrations of selected problems.

The source of information was scientific literature devoted to the subject of the study, 
studies of the Ministry of Agriculture and Rural Development and the information available 
on thematic websites.

The essence of the region and its characteristics

In Poland, a region is defined as a geographical area separated on the basis of a spe-
cific feature or set of characteristics. However, the concept of a region is difficult to identify 
clearly. According to the PWN Encyclopedia, a region is a contractually isolated, relatively 
homogenous area that differs from adjacent areas, in certain natural or acquired features. 
The division of a larger territory, e.g. a country, into regions is made with the aim of proper 
allocation of scientific material (regionalization).1 Depending on the accepted delimitation 
criteria, geographical, tourist, economic, ethnic, linguistic, cultural and historical as well 
as administrative and political regions are distinguished.

In this publication the terms Świętokrzyski region and Świętokrzyski province are used 
interchangeably. Moreover, in Poland a region is commonly identified with a province2. 
In turn, the tourist region is defined as a certain area fulfilling tourist functions, character-
ized by homogeneity of the physical and geographical environment and internal service 
links. Therefore, the tourist region includes a certain territory with features important for 
the development of tourism and the increase in the supply of tourist products. The tourist 
region must, therefore, possess significant touristic, natural and anthropogenic values, 
which are important for potential tourists3. The explanation of the concept of a tourist region 
is crucial for this article, as agri-regional food products are one of the main determinants 
of making travel decisions, and also an important product in the tourist offer of a specific 
region. The Świętokrzyski has all the basic advantages (qualities) to recognize them as 
a tourist region with numerous and unique tourist values. 

The Świętokrzyski region is one of the least urbanized areas in the country. This fact 
should be considered an asset, especially on account of the possibility of the further 
development of agritourism, ecotourism and culinary tourism4. Soils of the province are 

1 Encyklopedia popularna PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996, p. 716.
2 B. Iwan, Region Świętokrzyski i jego tradycje kulinarne, [in:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, ed. 
Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyd. WSHiT w Częstochowie oraz Polskie Towarzystwo Technologii 
Żywności, Częstochowa 2010, p. 180–181.
3 Ibidem, p. 180–182.
4 B. Iwan, Potencjał turystyczny Regionu Świętokrzyskiego, [in:] Region turystyczny a tradycyjna żywność, Wyd. 
WSHiT w Częstochowie, Częstochowa 2009, p. 70–71.
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uncontaminated by heavy metals. It seems right to say that the development of organic 
production should become one of the most important directions of change in the agricul-
tural production in the Świętokrzyski Province. 

The essence of a regional and traditional product

In the scientific literature there are many different terms related to traditional and 
regional agricultural and food products. Traditional foods are, for instance, products with 
a relatively high price, whose unique taste is obtained through the use of traditional and 
natural technologies characteristic of the area, and unique ingredients. According to 
Z.J. Dolatowski, traditional food is related to the history and beliefs of a given tribe. There-
fore, regional products should be understood as agricultural and food products, works of 
specific quality related to a clearly defined place of origin. One should also mention the 
traditional ingredients and composition of traditional and regional food. The traditional 
composition of a food item, in turn, is a unique combination of ingredients that was shaped 
before World War II and was handed down from generation to generation. An indispens-
able aspect of traditional food is its production in traditional ways5. Traditional and regional 
agri-food products, ready-made dishes and drinks as well as other components of the 
culinary heritage are important elements of the tourist product of each individual region. 
On the modern tourist market, cultural and culinary heritage offers are becoming increas-
ingly competitive. The production of traditional articles and the cultivation of traditional 
technology of preparing dishes and drinks inherited by successive generations in individual 
towns, subregions and tourist regions is also an object of promotion of tourist destinations.

Unfortunately, on the markets of economically developed countries dominate food 
products produced in large corporations of the agro-food industry and on a large scale 
using industrial methods. These products do not actually differ from each other in terms 
of their functionality and sensory value. Therefore, more aware and educated consumers 
are looking for a non-unified food as well as untypical and unique products with specific 
and unique taste qualities. For today’s tourists, the specific characteristics of food and 
drink are important, i.e. particular origin, originality and uniqueness. Traditional and local 
food is perceived by consumers, including culinary tourists, as healthy, natural and low-
processed, without chemical additives and food coloring, etc.6

Summing up, it should be emphasized that traditional products are defined as products 
whose quality or unique features and properties result from the use of traditional and local 
production methods. Poland, including the Świętokrzyski Region, has appropriate condi-
tions for the development of high-quality traditional and ecological products.

5 M. Grębowiec, Produkty regionalne i tradycyjne oraz ich rola w kreowaniu dziedzictwa narodowego, „Zeszyty 
Naukowe WSTiJO” 2012, 9(1), p. 130–131.
6 B. Iwan, Promocja produktów tradycyjnych i regionalnych, „Zeszyty Naukowe WSTiJO” 2015, 15(1), p. 142–143; 
See also G. Russak, M. Hutnikiewicz, Rynek żywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej, [in:] 
Perspektywy rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, ed. C. Jastrzębski, Wyd. WSEiP, 
Kielce 2010, p. 76.
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Traditional and regional food products according to EU law

Traditional and regional products are recognized in the European Union (EU) as an 
exceptional good and Europe’s cultural heritage. Regional products and dishes as well 
as regional drinks are also an important element of the promotion of tourism in Europe. 
The system of protection of regional and traditional products operating in the EU includes 
the procedure of certification and labeling of agri-food products with specific features resul-
ting from the specificity of the region, where the product is produced or from the traditional 
way of its production, compatible with the local culinary heritage7. Producers of protected 
products have the right to mark them with special labels that confirm the qualities and 
uniqueness of products labeled under the Common Agricultural Policy (CAP). The system 
operating in the EU since 1992 includes:

 – Protected Designations of Origin (in Polish – ChNP),
 – Protected Geographical Names (in Polish – ChNG),
 – Traditional Specialties Guaranteed (in Polish – GTS).

Figure 1. Labels of Protected Designations of Origin (ChNP), Protected Geographical Names (ChOG) 
and Traditional Specialties Guaranteed (GTS)
Source: http://www.ogrodinfo.pl [18.03.2018].

The current system of protection and promotion of regional and traditional products in 
the EU is regulated by the Regulation of the European Parliament and the Council of the 
European Union No. 1151/2012 of 21/11/2012 – On the Quality Systems of Agricultural 
Products and Foodstuffs. The granting of an appropriate designation to specific agri-
food products is also a guarantee of their quality. Owing to this designation, consumers 
can more easily find and choose labelled items. Farmers and other producers of regional 
and traditional products can also expect support in promoting them. Labelled products 
can boast greater popularity among conscious and affluent consumers, both locals and 
tourists. Currently, the register of Guaranteed Traditional Specialties, in accordance with 

7 B. Gulbicka, Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce, Wyd. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2014, p. 9.
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EU Regulation No. 1151/2012, contains only products with registered names. Regional 
products are associated with their place of origin and local production methods. The prod-
uct name refers to: the region, a specific place of production, in exceptional cases, the 
country where the product is manufactured.

Products registered as ChNP or ChOG are protected: similar goods produced outside 
the area specified as the manufacturing area for these products cannot use the regis-
tered product name. Also, names that have become „generic names” cannot be registered, 
i.e. they have become the common name of an agri-food product. 

Traditional Specialty Guaranteed (GTS) means, in turn, an agricultural product or 
foodstuff recognized by the EU due to its specific character, which means a characteristic 
or set of features that clearly distinguishes a given product from similar products or food-
stuffs belonging to the same category. The GTS symbol may be applied for agricultural 
products intended for consumption by consumers or food products, including bread, 
beer, cake, biscuits and other confectionery, pastas, as well as ready meals. The name 
of the product applying for the GTS certificate must be specific or express its specific 
character. These specific features may be – the taste, smell or specific ingredients used 
for production, and not, for example, the presentation or packaging of the product. The 
production of a product bearing the GTS label can take place in any EU country or even 
in other countries8. 

Registration of regional and traditional products

An application for registration of a product of regional origin in the EU can only be 
submitted by a group of producers. These products are a common good of the region 
and cannot be appropriated by a single producer. Regulation of the European Parlia-
ment and EU Council No. 1151/2012 set new rules for the registration of products as GTS. 
They can only recognized by the EU when having a registered name.

The first stage of registration takes place in a country whose producers want to register 
a given product as ChNP, ChOG and GTS. Applications that will be evaluated positively 
in the country are forwarded to the European Commission (EC) and are subject to further 
evaluation at EU level. After successfully passing the evaluation at the EU level - the 
product name is placed in the Register of Protected Designations of Origin and Protected 
Geographical Indications or in the Register of Traditional Specialties Guaranteed. Products 
whose names have been registered in the EU have the right to use symbols – ChNP, 
ChOG or GTS. These signs (symbols) protect manufacturers from unfair competition, and 
increase consumer confidence in relation to producers9. 

8 Ibidem, p. 9, 11, 15–18.
9 Ibidem, p. 20–21.
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The process of contolling compliance with the specification  
of regional and traditional products

Registered regional and traditional products are subject to control and legal protection 
against counterfeiting. The purpose of this inspection is to confirm that the products are 
of high quality and have specific nutritional and taste qualities resulting from their unique 
character. In Poland, the supervision of the quality control of regional and traditional 
products is carried out by the Main Inspectorate of Trade Quality of Agricultural and Food 
Products. Controlling the conformity with the specification of the production process of 
a regional or traditional article involves checking whether the controlled product is manu-
factured as described in the specification. The inspection is carried out in the place of 
production of a given article and on the basis of the interview conducted with the producer. 
At the same time, organoleptic assessment is also carried out, and samples of the product 
are taken for further laboratory tests. The control of the regional products marked with the 
ChNP or ChOG labels concerns in particular the relationship between a specific product 
and the region. On the other hand, in the case of the products with the GTS label, the 
stages which are controlled are those from which the specific character of the product 
and its specific properties derive. Only subjecting the conformity of the production process 
to the specification and obtaining a quality certificate authorizes the manufacturer to use 
the name of a regional or traditional article registered in the EU. The inspection is carried 
out on request and at the manufacturer’s expense10. 

National List of Traditional Products

The Polish Ministry of Agriculture and Rural Development (MRiRW) has held a List of 
Traditional Products (LTP) at the national level since 2005. The main objectives of this 
list include: 

 – identification of traditional products,
 – increasing consumer awareness of the essence and specificity of traditional products,
 – promoting Polish cultural heritage, including culinary heritage, etc.

Agricultural products as well as groceries and spirits can be entered on LTP. The 
National LTP includes products characterized by being produced using traditional and 
well-established production methods. Methods of production which have been used for 
at least 25 years are considered traditiona. 

An application for entry of an agricultural product and a food or spirit drink into LTP may 
be submitted to the competent Voivodship Marshal by natural and legal persons as well 
as organizational units without legal personality producing a given agricultural product, 
foodstuff or spirit drink. Applications positively evaluated by provincial marshals are then 
sent to the Minister of Agriculture and Rural Development. He or she is responsible for re-

10 Ibidem, p. 23.
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ceiving applications from voivodeship marshals and for keeping and updating the LTP. The 
Minister annually announces a list of traditional products placed on the LTP in the Official 
Journal. There were 1308 products on the national LTP as of 20/10/201411. The number 
of registered products on the LTP is constantly changing. On 24/03/2018, the number of 
registered entries was as high as 1788. As far as Świętokrzyski province is concerned, 
its 70 products were on the LTP in October 2014 and 92 products in March 201812. The 
production of agricultural and food products using traditional methods usually concerns 
regions with a predominance of family and traditional farming. There are 4 basic categories 
of traditional and regional products.
1. Traditional foods are products whose added value is the culinary heritage. Their unique 

taste is obtained thanks to the use of traditional and natural technologies of their pro-
duction and processing specific for a given region and using local unique ingredients.

2. The traditional product is a food product protected by the Polish or EU law and produced 
from traditional ingredients and having a traditional recipe or production method13. The 
traditional product emphasizes and marks a specific region. In addition to the place of 
origin, the traditional product also represents the communities that have invented and 
used this product over the years and want to keep it for future generations14.

3. A regional product is a product produced in a specific region. Regional products 
are alternatively called products of known origin. Their high quality and reputation are 
associated with the specific region where they are produced15.

4. Local product – it is a product with which inhabitants of a given area identify themselves, 
produced in an environmentally friendly way and from ingredients available locally.

Food quality policy in the European Union

European quality policy guarantees tourists and consumers in general that they buy 
high quality food that is characterized by a unique and traditional production method. 
Consumers expect clear and comprehensive information on the quality and origin of an 
agricultural product or foodstuff. The identification and selection of appropriate products 
are facilitated by geographical indications, designations of origin and guaranteed traditional 
specialties16. Consequently, in the EU, the natural and traditional high quality food sector is 
distinguished and protected by legal community and national systems. These products are 
signed with the appropriate markings and symbols protected by law. Markings are reliable 
information for buyers, as well as important elements of their promotion on the domestic 
and international market. The relevant regulations of the EU Council were introduced into 

11 Ibidem, p. 38–40.
12 http://www.minrol.gov.pl [24.03.2018].
13 https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl [24.03.2018].
14 M. Duczkowska-Piasecka, Tradycyjna żywność na obszarach wiejskich. Specyfika budowy rynku, [in:] O pro-
duktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, ed. M. Gąsiorowski, Wyd. Fundacja Funduszu 
Współpracy, Warszawa 2005, p. 53.
15 http://www.minrol.gov.pl [25.03.2018].
16 http://www.minrol.gov.pl [25.03.2018].
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the Polish legal order by the Act – On Registration and Protection of Names and Mark-
ings of Agricultural Products and Foodstuffs and on Traditional Products (Journal of Laws 
2004. No. 10, item 68) This Act was subsequently amended on October 24, 2008 and 
regulates the national stage of application evaluation (Journal of Laws 2008 No. 216, item 
1368). The names of agricultural and food products in Poland may also be protected in 
three ways – Protected Designation of Origin (ChNP), Protected Geographical Indication 
(ChOG) and Guaranteed Traditional Specialty (GTS)17.

EU policy in the field of quality does not prohibit the application and accession of 
farmers and processors to national certification systems for traditional and regional prod-
ucts of special quality. In this context, there is an important organization in Poland – the 
Polish Chamber of Regional and Local Product - established in 2004. Its task is to build 
a policy of supporting the development of regional and local products. Thus, Polish local 
and regional products of special quality are not only protected by EU certificates. These 
products may receive, among others, the Jakość Tradycja (Quality Tradition) label, as 
well as other regional labels. Producers of agricultural products and foodstuffs or spirit 
drinks can apply for these labels providing that they meet the conditions included in the 
regulations of a given label18.

 

Figure 2. The Quality Tradition label
Source: http://www.smakizycia.pl/kuchnia/inspiracje/znak-jakosc-tradycja [26.03.2018].

The Polish Chamber of Regional and Local Product in cooperation with the Associa-
tion of Polish Voivodeships has also developed the First National System of High Quality 
Traditional Food High Quality and Control. It was approved by the European Commission in 
2009. The symbol of “Quality Tradition” is marked with products with a traditional composi-
tion and method of production, and at the same time having a traditional character. They 
must also have at least a 50-year-old pedigree. The “Quality Tradition” logo is awarded 
by the Council of the sign19. Products labeled with the “Tradition Quality” label must have 
several features.

17 B. Iwan, Promocja produktów…, op. cit., p. 147.
18 B. Gulbicka, Żywność…, op. cit., p. 41.
19 Ibidem, p. 43.



Traditional and regional products as tourist attractions… 75

1. Ingredients must come from organic farms or from farms applying Good Agricultural 
Practice and Good Breeding Practice, excluding GMOs. The ingredients used for 
production must be fully identifiable.

2. The products must have: traditional composition, traditional production method, a spe-
cial quality or recipe of production.
Producers producing an agricultural product, a foodstuff or a spirit drink who have ob-

tained the right to use the “Tradition Quality” label can use it and place it on the packaging 
of products and / or in promotional messages20. An important goal of LTP is also dissemi-
nation and deepening knowledge among the public, including tourists about the culinary 
heritage and healthy food from a given region or subregion. As a result, it is to contribute 
to the increase of interest among the public and tourists in traditional (often unique) food 
and to the increase in its sales on the market. Entering a product for LTP also authorizes 
the manufacturers to grant specific derogations to strict production requirements, i.e. vet-
erinary, or sanitary, which are applied to large industrial processors. These derogations 
must not affect the deterioration of the quality of traditional foodstuffs.

Categories of traditional products placed on LTP: 1) Cheese and other dairy products; 
2) Fresh meat and meat products; 3) Fishery products, including fish; 4) Nuts, seeds, ce-
reals, vegetables and fruits (processed and unprocessed); 5) Bakery and confectionery; 
6) Oils and fats (butter, margarine, etc.); 7) Honey; 8) Ready meals and dishes; 9) Alcoholic 
and non-alcoholic beverages; 10) Other products – in this category all products that are 
not qualified to any of the 9 groups can be entered21. 

Table 1 contains the number of traditional products from individual provinces inscribed 
on the List of Traditional Products (LTP) of Polish Ministry of Agriculture and Rural Devel-
opment (In Polish – MRiRW).

Table 1. The number of products by provinces included in the LTP

No. Provinces (voivod-
ships)

Number of products* Indicators of  
growth dyna-
mics

Growth  
in num-
bersAs of 22/08/2014 As of 24/3/2018

1 Dolnośląskie 44 49 111 5

2 Kujawsko-pomorskie 54 81 150 27

3 Lubelskie 127 189 149 62

4 Lubuskie 32 68 213 36

5 Łódzkie 75 133 177 58

6 Małopolskie 116 208 179 92

7 Mazowieckie 73 122 167 49

8 Opolskie 60 62 103 2

20 Postanowienia ogólne Znak Jakościowy „Jakość Tradycja”, www.produktyregionalne.pl/download/regula-
min_znaku.pdf [26.03.2018].
21 B. Iwan, Promocja produktów tradycyjnych…, op. cit., p. 144.
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No. Provinces (voivod-
ships)

Number of products* Indicators of  
growth dyna-
mics

Growth  
in num-
bersAs of 22/08/2014 As of 24/3/2018

9 Podkarpackie 165 224 136 59

10 Podlaskie 50 66 132 16

11 Pomorskie 151 178 118 27

12 Śląskie 137 144 105 7

13 Świętokrzyskie 70 92 131 22

14 Warmińsko- 
-mazurskie 25 31 124 6

15 Wielkopolskie 90 93 103 3

16 Zachodniopomorskie 28 48 171 20

17 Total 1297 1788 138 491

* The number of products included in LTP as of 22.8.2014 on the basis of B. Iwan, Promocja produk-
tów…, op. cit., p. 145, Data as of 24/03/2013 based on Internet, http.//www.minrol.gov.pl. [24.03.2018] 
and own calculations.

Figure 3 presents the number of traditional products listed on the LTP by voivodeships 
(as of 24/03/2018).

Figure 3. The number of traditional products entered into LTP by voivodeships
Source: www.minrol.gov.pl [24.03.2018].
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Even a cursory analysis of the data presented in Table 1, indicates a large diversity of 
the number of products from individual provinces inscribed on LTP. In August 2014, the most 
products entered into LTP came from, among others from the province the Podkarpackie, 
Pomorskie, Śląskie and Małopolskie Voivodeships, that is, above 110 items. The lowest 
number, however, i.e. slightly over 20 items, came from the Warmińsko-mazurskie and 
Zachodniopomorskie provinces. As of 24/03/2018, the largest number of products were 
registered on LTP by the following voivodeships: podkarpackie (224), małopolskie (208), 
lubelskie (189). Traditionally, the smallest number of products, i.e. less than 50 products, 
listed on LTP came from the following provinces: warmińsko-mazurskie (31), zachodniopo-
morskie (48) and dolnośląskie (49). The figures in Table 1 and Figure 2 also prove that in 
the period of about 3.5 years, the largest number of products were introduced into LTP 
by the following voivodeships: małopolskie (92), lubelskie (62), podkarpackie (59). The 
lowest number of products listed on the LTP come from opolskie (2), wielkopolskie (3), 
dolnośląskie (5) and warmińsko-mazurskie voivodeships (6).

According to the brief analysis, reflection is aroused – why regions with the smallest 
number of products on the LTP list, also show its smallest dynamics. Without making a big 
mistake one can conclude that food producers show no interest in submitting applications 
for entry of their products into LTP to the voivodship marshals. The Marshal›s Offices, 
Voivodship Offices and Agricultural Advisory Centers should also show greater information 
activity on LTP. These institutions have contacts with farmers and processors of agri-food 
products. Entering the products on the List should also be interested in governmental and 
non-governmental organizations related to agriculture and the countryside.

Regional and traditional products from the Świętokrzyski 
Province protected in the EU

Protected Designation of Origin (ChNP)

1. wiśnia nadwiślańska (Vistula cherry) labeled with the ChNP – grows in the Vistula 
strip – from Ożarów to Lipsk. Its fruits are small and intensely colored. They also have 
a slightly tart and a distinctly sour taste. They are suitable for the production of juice;

2. Śliwka Szydłowska labeled with the ChOG label – it is a plum subjected to drying and 
smoking with smoke and hot air. This plum is produced in the commune of Szydłów, 
Province Świetokrzyskie;

3. fasola korczyńska (Korczyńska bean) distinguished by the ChOG label. This bean has 
large grains with a thin skin and is grown in the microclimate of Ponidzie (municipalities 
in the district of Busko and Kazimierza);

4. Fasola wrzawska (wrzawska bean) labeled with the ChOG – is grown on the San-
domierz Land in the fork of the Vistula and San rivers. It owes its size and delicacy 
to fertile soils. 
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Table 2 contains a list of traditional products from the Świętokrzyski province included 
in the LTP of MRiRW. 

Table 2. Traditional products of Świętokrzyski Region included in the LTP MRiRW

The names of traditional products by category 
A. Dairy products E. Bakery and confectionery
1. Jędrzejowski twarożek śmietankowy 1. Wiejski chleb konecki

2. Ser kozi z Machor 2. Piernik z żytniej mąki

3. Twaróg półtłusty z Pierzchnicy 3. Chleb bodzentyński

4. Zagainicki Koziarz 4. Placek spod kamienia

B. Meat products 5. Wólecka chałka pleciona

1. Salceson kurozwęcki 6. Gryska z Bliżyna

2. Dzione Rakowskie 7. Krówka opatowska

3. Kiełbasa swojska wąchocka hysowana 8. Chleb Iwański

4. Salceson ozorkowy wiejski 9. Szczodroki

5. Chmielnicka Gęś pieczona 10. Burocorz bogoryjski

6. Kiełbasa biała parzona z Wąchocka 11. Pączek opatowski

7. Polędwica tradycyjna z Wąchocka 12. Chleb wąchocki

8. Szynka sznurowana wąchocka 13. Chleb żytni kielecki

9. Kiełbasa łosieńska 14. Chleb mieszany koprzywnicki

10. Polędwiczki świąteczne Prokopa 15. Chleb skarbczak

11. Salceson cwaniak z Łosienia 16. Tort czekoladowo-orzechowy z Rżuchowa

12. Kiełbasa radoszycka 17. Chleb na maśle z Lipnika

13. Kiełbasa swojska z Kunowa F. Oils and fats
14. Udziec dworski z Kunowa 1. Pińczowski olej z lnicy

15. Pasztetowa radoszycka 2. Sandomierski olej rzepakowy

16. Kaszanka szarbianka 3. Masło jędrzejowskie

17. Kiełbasa z Pacanowa 4. Masło chmielnicki

18. Szynka z Broniny G. Honey
19. Salceson bęczkowski 1. Świętokrzyski miód spadziowy

20. Daleszycka szynka z beczki 2. Fałkowski miód wielokwiatowy

21. Wiejska szynka z Okoła 3. Miód królewski z Osiecka

22. Kiełbaśnica kazimierska 4. Miód nektarowo-spadziowy napękowski

23. Małyszyńska kiełbasa z dzika 5. Miód spadziowy z Puszczy Jodłowej

24. Salceson z Okoła 6. Miód akacjowy z Łążka

25. Kiełbasa swojska opatowska H. Ready meals and dishes
C. Fishery products 1. Prazoki 

1. Karp z Oksy 2. Kugiel z Czermna

2. Karp małyszyński 3. Zalewajka świętokrzyska
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3. Karp z Rudy Malenieckiej 4. Fitka kazimierska

4. Rytwiński karp 5. Słupiański siekaniec dworski

5. Karp z Wójczy 6. Rakowski ziemniak pieczony

6. Rytwiański karp w galarecie 7. Żabieckie gały

D. Vegetables and fruits 8. Jacentowski barszcz z kapustą

1. Truskawka bieleńska I. Beverages
2. Czerkieska mąka orkiszowa 1. Kwas burakowy po wzdolsku

3. Truskawka buska faworytka 2. Sok z czarnej jagody z lipowskich lasów

4. Fasola korczyńska 3. Kamcia – moskorzewska nalewka miętowa

5. Kasza jaglana Gierczycka 4. Opatowskie wino chlebowe

6. Konfitury z jarzębiny J. Other products
7. Ser jabłeczny 1. Farsz z kapusty gryczanej

8. Wiśnia sokowa nadwiślańska

9. Susz owocowy dębniacki

10. Jabłka sandomierskie

11. Suszona damacha z Ponidzia

12. Skalbmierskie ogórki kiszone

13. Czosnek wólczański

14. Chrzan świętokrzyski

15. Kasza gryczana palona z Antoniowa

16. Morela sandomierska zaleszczycka

17. Konfitura z zielonych orzechów

Source: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow- 
-tradycyjnych/woj.-swietokrzyskie [28.03.2018].

Table 3 contains information on the structure of traditional products included in LTP of 
Świętokrzyski voivodeship. 

Table 3. The structure of traditional products from the Świętokrzyski Region (N = 92 = 100%)

Product category Number % Product category Number %

Dairy products 4 4,3 Oils and fats 4 4,3

Meat products 25 27,3 Honey 6 6,5

Fishery products 6 6,5 Ready meals and dishes 8 8,7

Vegetables and fruits 17 18,5 Beverages 4 4,3

Bakery and confectionary 
products 17 18,5 Other products 1 1,1

Total xx x xxx 92 100,0

Source: Calculated on the basis of the data in Table 2.
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Elements of Świętokrzyski Culinary Heritage 

The Culinary Heritage Świętokrzyskie network is part of the European Regional Culinary He-
ritage Network (ESRDK), whose task is to promote the production and consumption of regional 
food. It also helps in the development of small enterprises and tourism in a given region / area.

Figure 4: Świętokrzyski Culinary Heritage logo
Source: http://www.echodnia.eu [02.04.2018]. 

Foods labeled with the name “Świętokrzyski Culinary Heritage” is not only tasty, but 
also safe and healthy. It is produced with care for the natural environment, and its produc-
ers are agricultural and fishing farms and agritourism farms. Entrepreneurs dealing with 
agriculture, horticulture and fishery, food processing as well as wholesalers and retail 
stores as well as hotels, restaurants and other catering facilities can apply for member-
ship in the «Network». Such companies must operate in the Świętokrzyski Region, be 
registered in the competent office in the Świętokrzyski Voivodeship, comply with applicable 
legal provisions and, as far as possible, continuously cooperate with other members of the 
«Network». After being admitted to the «Network», enterprises must demonstrate a link 
with the region and work on its promotion, using as many products from the Świętokrzyski 
province as possible and forming part of its culinary heritage and be good ambassadors 
of the Region and European Regional Culinary Heritage Network in Europe.

The essence of culinary tourism: an outline

Culinary tourism is understood as travel undertaken by people in order to search for 
and identify and taste traditional dishes and drinks in individual regions of the country and 
the world. Cultivating and maintaining customs and culinary traditions, as well as the pos-
sibility of consuming food prepared according to old recipes handed down from generation 
to generation, are in themselves a sought-after tourist attraction of a given region. The 
importance of the culinary heritage is appreciated by many local catering establishments 
and agritourism farms serving traditional dishes and beverages prepared according to 
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ancient recipes. It should be emphasized that many tourists are eager to learn new flavors 
as well as food and drinks in particular towns or regions. This resulted in the emergence 
of new and specific types of tourism, such as culinary tourism and enotourism.

Culinary tourism is also a cultural experience, as food preparation using traditional 
methods is part of the cultural heritage of generations. An extremely valuable source of 
culinary heritage is the Polish countryside, Rural Housewives’ Circles and agritourism 
farms. Meals, desserts and drinks served by restaurants and agritourism farms are also 
elements that increase the attractiveness of specific destinations and tourist regions. 
Original regional restaurants have already been included in tourist travel programs. These 
considerations are fully confirmed by the observations and experiences of the authors 
with regard to the Świętokrzyski Region22. In the Świętokrzyski Region, culinary tourism 
is constantly developing, although the development pace is not yet adequate to its poten-
tial in terms of tourist reception. The Świętokrzyski region is undoubtedly a paradise for 
conscious tourists looking for original dishes and flavors.

In the Śwętokrzyski Region, dishes made of cabbage, beans, potatoes, meat, milk, 
mushrooms and forest fruits are still very popular. This is confirmed by the observations 
of the Świętokrzyski country made by the authors of this study. Traditional local dishes are 
still served at rural tables and in regional restaurants. These include many ready meals and 
beverages listed on the LTP. In the Świętokrzyski Region, homemade fruit wines, mulled 
wine, fruit vodkas are still prepared. An example is the «Sośniak» fruit vodka produced on 
the basis of pine syrup. Pine twigs are placed in the bottles for decoration23.

As a country with over a thousand years of history and a rich cultural heritage, Po-
land has maintained a variety of culinary traditions. The Polish countryside, including the 
Świętokrzyska village, are still cultivating their culinary customs and rituals. The culinary 
heritage, next to the natural and anthropogenic tourist attractions, is a factor demonstrat-
ing the distinctness of the Świętokrzyskie Region compared to other regions, as well as 
highlighting its unique characteristics24.

Summing up, traditional dishes and drinks and other products related to the regional 
cuisine of the Świętokrzyski Region, being in the spectrum of tourists› interests, constitute 
a unique tourist product. It is important to preserve what is traditional and original in the 
Świętokrzyski cuisine. To this end, professional promotion of the Świętokrzyski cuisine 
should be strengthened to underline its diversity and specificity.

Conclusions

Traditional agricultural products and foodstuffs as well as beverages, in particular listed 
on the LTP and registered in the EU, are important components of cultural and culinary 

22 B. Iwan, Kulturowe uwarunkowania regionalnej kuchni świętokrzyskiej, [in:] Kulturowe uwarunkowania żywienia 
w turystyce, ed. H. Makała, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2013, p. 221–224.
23 Idem, Kulturowe uwarunkowania…, op. cit., p. 232–233, 238; G. Russak, M. Hutnikiewicz, op. cit., p. 76.
24 G. Russak, M. Hutnikiewicz, op. cit., p. 76; B. Iwan, Promocja produktów…, op. cit., p. 149.
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heritage. They are also important element of tourist attractions of specific towns and the 
entire Świętokrzyski Region. Traditional products and the offer of regional cuisine are often 
one of the main reasons for making decisions regarding the choice of the destination of 
tourist trips. The quality and exceptional values of traditional products result from the use 
of traditional production and processing methods.

The EU has a system of legal protection for traditional and regional products. Produc-
ers in individual countries can apply for registering specific products on LTP. These lists 
are an effective form of promotion of traditional and regional products.

In the quality system for regional and traditional products, 1247 agri-food products 
were registered in the EU. Only 37 products from Poland are listed in the EU register. 
In comparison, from Italy comes 266 products. Traditional products, especially officially 
recognized ones and regional cuisine offer, are also used in promotion and in building 
the identity and brand of the Świętokrzyski Region. The promotion of traditional products 
and regional cuisine also plays an important role in popularizing and nurturing the culinary 
heritage of the Świętokrzyski Region. Tourism development strategy in the Świętokrzyski 
Province involves the use of the regional culinary heritage, that is, traditional recipes for 
the preparation of dishes and beverages using traditional recipes and local ingredients, 
with a view to enriching and diversifying the tourist offer.
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Streszczenie 

Regionalne i tradycyjne produkty rolne i artykuły spożywcze oraz napoje są ważnymi kom-
ponentami dziedzictwa kulinarnego. Są one także istotnym elementem atrakcji turystycznych 
określonych miejscowości oraz całego Regionu Świętokrzyskiego. Produkty tradycyjne to te, 
których jakość lub wyjątkowe walory i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod 
produkcji oraz przetwórstwa. W UE funkcjonuje system prawnej ochrony produktów tradycyjnych 
i regionalnych. Promocja produktów tradycyjnych oraz kuchni regionalnej odgrywa też ważną 
rolę w popularyzacji i pielęgnowaniu dziedzictwa kulinarnego, które jest integralną częścią 
dziedzictwa kulturowego regionów. Umożliwia to utrwalenie w pamięci społeczeństwa tradycji 
i dziedzictwa kulinarnego Regionu Świętokrzyskiego.

Słowa kluczowe: produkty tradycyjne, produkty regionalne, dziedzictwo kulinarne, Region 
Świętokrzyski, turystyka

Abstract

Regional and traditional agricultural and food products are important components of the culinary 
heritage. They are also an important element of tourist attractions of specific towns and the entire 
Świętokrzyski Region. The exceptional properties of traditional products are the result of the use 
of traditional production and processing methods. The EU has a system of legal protection for 
traditional and regional products. The promotion of traditional products and regional cuisine also 
plays an important role in popularizing and nurturing the culinary heritage, which is an integral 
part of the cultural heritage of the regions. This enables the society to cherish the tradition and 
culinary heritage of the Świętokrzyski Region.

Keywords: traditional products, regional products, culinary heritage, Świętokrzyski Region, 
tourism
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POZNAŃSKIE TARGI PIWNE JAKO EVENT BIROTURYSTYCZNY 
W OPINII ODWIEDZAJĄCYCH

POZNAŃ BEER EXPO AS A BEERTOURISM EVENT ACCORDING  
TO VISITORS OPINIONS

Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój zainteresowania społeczeństwa piwami rzemieślniczymi1 i regio-
nalnymi sprawił, że szczególnie w ostatnich latach wzrosła liczba imprez kulinarnych, 
w których głównym produktem jest piwo. Rozwój eventów piwnych jest odpowiedzią 
na coraz większe zainteresowanie Polaków tym trunkiem, nawiązując do jego długiej 
tradycji, szczególnie na ziemiach zachodnich, oraz do obserwowanej w ostatnich latach 
swoistej „rewolucji piwnej”2. Potwierdzają to statystyki wskazujące ciągły wzrost sprzedaży 
piwa. W 1991 roku sprzedano 11 milionów hektolitrów piwa, w 2007 ponad 35 milionów3, 
a w 2015 niemalże 404. Rośnie również liczba browarów i oferowanych piw. W 2015 
roku powstało 57 nowych browarów i zaprezentowano 1164 premiery piwne5, w kolej-
nym – 63 browary i 1561 premier6, a w 2017 roku 51 nowych browarów i 1655 premier 
piwnych7. Obecnie – zgodnie z danymi Beer Statistics – w Polsce istnieje 210 browarów8, 
a polski rynek ma potencjał na 600 browarów9. Najwięcej piwa uwarzono w wojewódz-
twach: mazowieckim (268 rodzajów piw w 16 browarach), śląskim (267 w 18 browarach), 

1 Piwo rzemieślnicze to piwo stworzone z pasją, które nie musi smakować każdemu, ale wyróżnia się na tle 
konkurencji, jest wytworem fantazji piwowara i potwierdzeniem jego umiejętności. Zob. http://mojkufelek.pl/
co-to-jest-piwo-rzemieslnicze.html [20.03.2017]. Wytworzone w ilości do 5 tysięcy hektolitrów rocznie. Zob. http://
targipiwne.pl/konkurs-piw-rzemieslniczych/ [20.03.2017].
2 M. Rogowski, Turystyka piwna w Polsce – aktualne uwarunkowania rozwoju oraz sylwetka i zainteresowania 
biroturysty, „Turystyka i Rekreacja” 2016, 17(1), s. 207–226.
3 A. Strojny, Browary w Polsce, Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 10–12.
4 http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/browary-zwiekszyly-sprzedaz-piwa-w-2015-r, 
125299.html [14.03.2017].
5 http://www.zwrotnica.com.pl/2015/12/piwne-podsumowanie-2015.html [19.04.2018].
6 http://www.zwrotnica.com.pl/2016/12/piwne-podsumowanie-2016.html [19.04.2018].
7 http://www.zwrotnica.com.pl/2017/12/piwne-podsumowanie-2017.html [19.06.2018].
8 http://www.tur-info.pl/a/53420,,piwo-browar-spozycie-piwa-konsument.html [23.04.2018].
9 https://www.kierunekspozywczy.pl/artykul,9076,w-polsce-mozemy-miec-az-600-browarow.html [23.04.2018].
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małopolskim (262 w 14 browarach) i wielkopolskim (157 w 14 browarach)10. Sytuacja ta 
pokazuje ogromne możliwości rozwoju turystyki piwnej w naszym kraju, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwijających się eventów kulinarnych. 

Celem pracy jest charakterystyka Poznańskich Targów Piwnych jako eventu kuli-
narnego oraz jego uczestników w oparciu o przeprowadzone badania sondażowe, pod 
kątem ich wiedzy i zainteresowania piwem oraz sposobnością uczestnictwa w turystyce 
piwnej. Ponadto scharakteryzowano wydarzenie pod względem jego programu, liczby 
uczestników, ich motywów uczestnictwa i opinii. Materiałem badawczym były wyniki badań 
sondażowych zrealizowanych podczas czwartej edycji wydarzenia (w 2016 roku), które 
w istotnych przypadkach zostały porównane z wynikami z roku 201511.

Turystyka piwna zwana również biroturystyką (ang. beer tourism) jest jedną z nowych 
form turystyki kulinarnej12. Wiąże się ona najczęściej ze smakowaniem regionalnego 
i rzemieślniczego piwa, poznaniem historii piwowarstwa w regionie przez odwiedzanie 
browarów czy szlaków tematycznych, odwiedzaniem miejsc dystrybucji piwa (piwiarnie, 
craftbary13) oraz uczestnictwem w wydarzeniach (festiwale, kursy, warsztaty)14. Zjawisko 
turystyki piwnej scharakteryzowało wielu autorów15, podobnie jak jej uczestników16, a także 
potencjał regionów dla turystyki piwnej17. 

10 http://www.zwrotnica.com.pl/2017/12/piwne-podsumowanie-2017.html [23.04.2018].
11 J. Wąs, Poznańskie Targi Piwne jako event biroturystyczny w opinii jego uczestników, maszynopis pracy 
dyplomowej, Katedra Turystyki i Rekreacji UAM, Poznań 2016.
12 K. Duda-Gromada, Biroturystyka w Polsce – charakterystyka zjawiska, „Prace i Studia Geograficzne” 2013, 
nr 52, s. 63–84.
13 Rodzaj piwiarni, w której podawane jest wyłącznie piwo rzemieślnicze (craftowe).
14 M. Rogowski, op. cit., s. 217.
15 A.D. Alonso, Opportunities and Challenges in the Development of Micro-brewing and Beer Tourism. A Prelimi-
nary Study from Alabama, “Tourism Planning and Development” 2011, nr 8(4), s. 415–431; Z. Bujdosó, C. Szücs, 
Beer Tourism from Theory to Practice, “Academica Turistica” 2012, nr 5(1), s. 103–111; idem, A New Way of 
Gastronomic Tourism. Beer Tourism, “Acta Turistica Nova” 2012, nr 6(1), s. 5–20; A. Caffyn, Beer and Tourism. 
A Relationship Worth Fostering, http://www.insights.org.uk/articleitem.aspx?title=Beer%20and%20Tourism:%20A% 
20Relationship%20Worth%20Foststering [01.11.2016]; J. Kosmaczewska, Turystyka piwna jako nowy przejaw 
aktywności turystycznej w Polsce, [w:] Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, red. W. Siwiński, R.D. Tauber, 
E. Mucha-Szajek, WSHiG, Poznań 2008, s. 349–356; J.F. Kraftchick et al., Understanding Beer Tourist Motivation, 
“Tourism Management Perspectives” 2014, vol. 12; R. Nadulski, M. Panasiewicz, K. Zawiślak, Uwarunkowania 
rozwoju turystyki piwnej w Polsce, [w:] Trendy żywieniowe w turystyce. Tradycje i dziedzictwo kulinarne, red. 
H. Makała, WSTiJO, Warszawa 2016, s. 121–143.
16 P. Charzyński, Z. Podgórski, Polscy biro- i enoturyści – wstępna charakterystyka komparatystyczna, „Turystyka 
Kulturowa” 2017, nr 5, s. 88–102; M. Rogowski, op. cit.; G. Zong, X.-D. Zhao, Comparison between the Munich 
Oktoberfest and the Qingdao International Beer Festival, “Tourism Tribune” 2013, nr 28(5).
17 P. Charzyński, Z. Podgórski, M. Jasińska, Stan i perspektywy rozwoju biroturystyki w województwie śląskim, 
[w:] Kultura i turystyka – miejsca spotkań, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Regionalna Organi-
zacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2015; J. Jablonská, T. Pôbiš, G.M. Timčák, Beer Tourism in 
Slovakia, Geotour and Irse 2013. Conference Proceedings 25–27 September. Strategies of Building Geotourist 
and Geoheritage Attractions, KGHM Cuprum Ltd. Research and Development Centre, Technical University of 
Kosice, University of Miskolc, Wrocław–Złoty Stok 2013; J.G.A. Niester, Beer Tourism and Regional Identity. 
Relationships between Beer and Tourism in Yorkshire, England, Masters of Applied Environmental Sciences 
Thesis, University of Waterloo, Canada 2008; R. Plummer et al., Beer Tourism in Canada along the Waterloo–
Wellington Ale Trail, “Tourism Management” 2005, nr 26(3); M. Rogowski, M. Kuc, Możliwości rozwoju turystyki 
piwnej w oparciu o browary regionalne Wielkopolski, Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, [w:] Nowe-stare formy 
turystyki w przestrzeni, seria Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 3, red. r. Waluś, J. Wojciechowska, Wyd. UŁ, 
Łódź 2013.
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Z roku na rok wzrasta liczba organizowanych festiwali, a tym samym i zainteresowanie 
takimi imprezami. Zachętą organizatorów i producentów do wzięcia udziału w takich wy-
darzeniach jest prezentacja różnych smaków i rodzajów piw. „Namioty, sceny, parasole, 
piwne gadżety, przedstawiciele browarów i cała rzesza piwomaniaków, a wokół unoszący 
się zapach świeżego, niepowtarzalnego piwa – właśnie taka atmosfera panuje na piwnych 
festiwalach”18 – autor bloga beerlovers.pl tak postrzega imprezy piwne. Jedną z najwięk-
szych na świecie jest Oktoberfest, który niezmiennie od 1810 roku odbywa się w Mona-
chium i co roku przyciąga ogromną liczbę gości (w 2017 roku było ich około 6 milionów)19. 

Nie tylko Niemcy znani są z doskonałych imprez piwnych, również nasz kraj prężnie 
rozwija się pod tym kątem. Zjawisko to można zauważyć w zestawieniu festiwali piwnych 
z lat 2015 (ryc. 1), 2016 (ryc. 2) i 2017 (ryc. 3). Przykładem imprez piwnych organizowanych 
cyklicznie są między innymi: Festiwal Dobrego Piwa we Wrocławiu, Hevelka w Gdańsku 
oraz Poznańskie Targi Piwne. 

Ryc. 1. Festiwale piwne w 2015 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.zwrotnica.com.pl/2015/12/piwne-podsumowa-
nie-2015.html [15.03.2018]; https://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=115648 [15.03.2018].

18 https://www.beerlovers.pl/artykul/piwne-festiwale/ [16.03.2017].
19 https://www.beerlovers.pl/artykul/oktoberfest-musisz-to-przezyc/ [16.03.2017].
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Ryc. 2. Festiwale piwne w 2016 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.zwrotnica.com.pl/2015/12/piwne-podsumowa-
nie-2016.html [15.03.2018]; https://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=115648 [15.03.2018].

Ryc. 3. Festiwale piwne w 2017 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.zwrotnica.com.pl/2015/12/piwne-podsumowa-
nie-2017.html [15.03.2018]; https://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=115648 [15.03.2018].



Poznańskie targi piwne jako event biroturystyczny… 89

Jak wynika z rycin 1, 2 i 3, w ciągu ostatnich lat zauważa się rozwój eventów piwnych. 
Jest to widoczne szczególnie w przypadku miast dużych oraz zlokalizowanych w za-
chodniej, południowo-zachodniej i południowej części Polski (obszar dawnego zaboru 
pruskiego i austriackiego). Najwięcej tego rodzaju imprez w 2017 roku zorganizowano 
w Poznaniu i Łodzi (po 4 festiwale) oraz Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Białymstoku, 
Bydgoszczy i Katowicach (po 2 festiwale). Niektóre wydarzenia zostały zorganizowane 
w niewielkich miejscowościach, z uwagi na działające tam browary rzemieślnicze, np. 
Annopole pod Środą Wielkopolską z Browarem Gzub czy Szkaradowo z Browarem Nepo-
mucen, dowodząc, że nie tylko duże miasta wykazują zainteresowanie takim wydarzeniem. 

Poznańskie Targi Piwne jako event kulinarny

Poznańskie Targi Piwne to jedno z ważniejszych w Polsce wydarzeń tematycznych, 
organizowane od 2013 roku. Sami organizatorzy promują imprezę jako największe piwne 
wydarzenie w Polsce, szczycąc się największą liczbą wystawców i fanów na portalu spo-
łecznościowym, a jej szczególnym atutem jest lokalizacja w jednej z hal Międzynarodowym 
Targów Poznańskich20. „Radosna celebracja jednego z najstarszych trunków na świecie 
przeplata się z profesjonalnym charakterem imprezy targowej. To doskonała okazja, by 
poznać kulturę, historię, a także współczesny świat rzemieślniczego piwa”21. Dotychcza-
sowy i planowany rozwój imprezy zauważalny jest w rosnącej liczbie uczestników (ryc. 4), 
wystawców oraz atrakcji dodatkowych (ryc. 5). 

Ryc. 4. Liczba uczestników i powierzchnia wystawiennicza dotychczasowych edycji Poznańskich Tar-
gów Piwnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od organizatorów.

20 http://targipiwne.pl/o-targach/ [16.03.2017].
21 http://old.mtp.pl/all/pl/news/dla_smakoszy_i_piwoszy/ [16.03.2017].
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Ryc. 5. Liczba wystawców i food trucków podczas dotychczasowych edycji Poznańskich Targów Piwnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od organizatorów.

Poznańskie Targi Piwne są wydarzeniem stosunkowo młodym i ciągle się rozwijają-
cym. W ciągu czterech lat zauważalny jest stały rozwój imprezy, nie tylko ze względu na 
zwiększającą się liczbę wystawców piwnych, ale też wzrost liczby dodatkowych atrakcji 
podczas festiwalu. Początkowo organizatorzy wyszukiwali wystawców osobiście, ale 
obecnie służy temu specjalnie zorganizowana jednostka. W przypadku wystawców 
jedynym wymogiem jest spełnienie kryterium tematyki piwnej – tym samym można 
oferować zakąski, gry planszowe czy gadżety kojarzące się z piwem. Organizatorzy 
przedstawiają picie piwa jako swoistą „celebrację”, dlatego odradzają spożywanie złotego 
trunku z plastikowych kubków, zachęcają do konsumpcji z odpowiednio dobranych szkla-
nek. Dla wyjątkowych smakoszy przygotowano cztery rodzaje szklanek, odpowiednich 
dla określonego rodzaju piwa, które można zakupić w sklepie z gadżetami. W ramach 
dodatkowych atrakcji organizowane są prelekcje i pokazy związane z piwem, konkursy 
dla piwowarów i koncerty. Od 2015 roku na Poznańskich Targach Piwnych odbywa się 
także prestiżowy międzynarodowy Konkurs Piw Rzemieślniczych, którego wyniki ogła-
szane są podczas uroczystej gali. W roku 2016 w konkursie wzięło udział 109 browarów, 
zgłaszając łącznie 329 piw w 30 kategoriach. Wyłoniono również zwycięzcę Konkursu 
Piw Domowych – rywalizacji skierowanej do piwowarów amatorów. Przybyłym zaofero-
wano także kursy sensoryczne, panele dyskusyjne i porcje degustacyjne mające na celu 
rozwinięcie umiejętności rozpoznawania aromatów i smaków. W 2016 roku po raz drugi 
zorganizowano „piwną maturę”, czyli zabawę, która sprawdza wiedzę gości na temat 
piwa. Utworzona została także „strefa chilloutu”, strefa gier planszowych i „fotobudka” 
oraz część gastronomiczna. Prócz tego można skosztować różnych przysmaków z food 
trucków. Dodatkowo, od 2017 roku odbywa się równolegle impreza Street Food Spot 
skierowana do miłośników jedzenia oferowanego z food trucków.
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Poznańskie Targi Piwne w opinii ich uczestników

Poniższe wyniki uzyskano w ramach badań sondażowych zrealizowanych podczas 
Poznańskich Targów Piwnych w 2016 roku. Doboru próby badawczej dokonano w oparciu 
o założony poziom ufności – 90% przy błędzie standardowym na poziomie 5%. W ten 
sposób na podstawie przewidywanej przez organizatorów liczby gości eventu – 20 tysię-
cy – ustalono, że należy zebrać około 270 prawidłowo wypełnionych formularzy badaw-
czych. Ostatecznie udało się zebrać 481 ankiet spośród faktycznie przybyłych 13 tysięcy 
uczestników, wskazanych przez organizatorów. W oparciu o zalecenia E. Babbie’go22 
zostały przygotowane dwa formularze ankietowe: pierwszy, składający się z 17 pytań, 
przeznaczony dla gości targów, oraz drugi, złożony z 12 pytań, dedykowany wystawcom 
targowym. W większości były to pytania zamknięte. Znalazły się także pytania otwarte 
pozwalające na swobodną wypowiedź i poznanie określonych opinii. Pytania były krótkie, 
by nie powodować niezrozumienia u ankietowanych. W przypadku bardziej złożonych 
kwestii zastosowano pytania warunkowe, w których po udzieleniu odpowiedzi twierdzącej 
ankietowanego proszono o uszczegółowienie odpowiedzi, np. wypisanie zbieranych ga-
dżetów piwnych. Pomimo dwóch formularzy badawczych analizę uzyskanych odpowiedzi 
przeprowadzono wspólnie, ze względu na zbliżony charakter pytań. 

Znaczącą częścią ankietowanych byli mężczyźni, stanowiąc 69% ogółu responden-
tów, osób z wykształceniem wyższym było 63%, a pozostających „w związku” 65%. Dużą 
grupą uczestników były grupy mieszane młodych rówieśników, pokazując, że tego typu 
wydarzenia piwne przestają być „męskim” hobby. Grupą docelową wydarzenia – wskazaną 
przez organizatorów – były osoby w wieku 25–40 lat, które w badaniach stanowiły drugą 
najliczniejszą grupę (46%), zaraz po najmłodszych – w przedziale wiekowym 18–25 (49%). 
W edycji z 2015 roku odsetek tych osób był jeszcze wyższy (59%)23. Najmniejszą grupą, 
stanowiącą zaledwie 4% ankietowanych, były osoby w wieku powyżej 40. roku życia. Go-
ście czwartej edycji Poznańskich Targów Piwnych (organizowanej w 2016 roku) przybyli 
w przeważającej mierze z Poznania (53%) i Wielkopolski (73%). W dalszej kolejności 
byli to mieszkańcy Wrocławia, Szczecina i Warszawy (po 3%) oraz innych miast regionu 
(Swarzędz, Oborniki, Nowy Tomyśl, Kalisz, Gniezno, Września – każde po 2%). Ponad-
to, poza najliczniej reprezentowaną Wielkopolską, respondenci przybyli z województw: 
zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego (4%) oraz dolnośląskiego i śląskiego 
(po 3%) (ryc. 6). W edycji z 2015 roku w wydarzeniu uczestniczyło procentowo więcej 
Poznaniaków (64%) oraz Wielkopolan (80%)24, potwierdzając coraz bardziej ogólnopolski 
charakter eventu. 

22 E. Babbie, Podstawy badań społecznych, tłum. A. Kłoskowska-Dudzińska, PWN, Warszawa 2008, s. 275–318.
23 J. Wąs, op. cit., s. 19.
24 Ibidem, s. 20.
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Ryc. 6. Pochodzenie uczestników Poznańskich Targów Piwnych biorących udział w badaniu 
Źródło: opracowanie własne.

Ponad połowa respondentów analizowane wydarzenie odwiedziła po raz pierwszy, 
a jedna trzecia pojawiła się po raz drugi. Jedynie 4% ankietowanych uczestniczyło 
we wszystkich edycjach imprezy. Największą grupę (48%) respondentów stanowili 
uczestnicy, którzy dowiedzieli się o imprezie od znajomych, a także z mediów społecz-
nościowych (36%).

Wiedza i zainteresowania uczestnika Poznańskich Targów 
Piwnych

Rozpoznawalność browarów i piw rzemieślniczych oraz regionalnych pośród uczestni-
ków Poznańskich Targów Piwnych jest duża, zarówno w ujęciu regionalnym, jak i krajowym. 
Najpopularniejsze okazały się browary poznańskie (Szałpiw, Setka i Kingpin), miłosławska 
Fortuna i Browar Czarnków. Zdarzały się nieliczne odpowiedzi (5%) wskazujące również 
browary koncernowe, czego przykładem była Kompania Piwowarska. Spośród 103 wymie-
nionych browarów naszego kraju najczęściej wskazywano Pintę, AleBrowar i Doctor Brew. 
Mapy obrazujące popularność polskich i wielkopolskich browarów przedstawiają ryc. 7 i 8. 
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Ryc. 7. Rozpoznawalność wielkopolskich browarów rzemieślniczych i regionalnych
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 8. Rozpoznawalność polskich browarów rzemieślniczych i regionalnych
Źródło: opracowanie własne.

Większość gości Poznańskich Targów Piwnych można nazwać birofilami, mimo że 
jedynie co piąty postrzega siebie w ten sposób. W przypadku wystawców ten odsetek 
jest większy, sięgając 54%. Do najważniejszych cech birofili można zaliczyć m.in. re-
gularność kupowania piwa rzemieślniczego, co robi 70% respondentów (49% w 2015 
roku25), a także częste jego konsumowanie (45% ankietowanych robi to kilka razy w mie-
siącu, a kolejnych 28% kilka razy w tygodniu). W przypadku tych osób uczestnictwo 
w analizowanym wydarzeniu nie było przypadkowe. Pozostali respondenci okazyjnie 
spożywają piwa niekoncernowe, stanowiąc grupę pośrednio zainteresowanych tematy-

25 J. Wąs, op. cit., s. 21.
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ką eventu. Najbardziej preferowanym miejscem spożywania piw niekoncernowych jest 
dom (75%), co jest spowodowane tym, że birofile chcą spokojnie, w zaciszu domowym 
skonsumować dokonany zakup, opisując często swoje wrażenia na bieżąco, dzieląc się 
nimi z innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych czy blogów. Prawie połowa 
ankietowanych wskazała craftbar jako drugie najpopularniejsze miejsce konsumpcji piwa, 
za sprawą dużego wyboru i faktu, że jest ono rozlewane na miejscu, a ich podanie często 
jest okraszone komentarzem barmana. Równie często piwa takie spożywa się podczas 
eventów czy w plenerze (odpowiednio 35% i 34%). 

Miłośnicy piwa coraz częściej sięgają po piwne nowości. Zainteresowanie nimi 
jest wysokie, wskazywane przez 79% respondentów, z czego ponad połowa biernie, 
nie śledząc na bieżąco rynku, ale gdy „coś wpadnie w ręce”, chętnie próbuje nowego 
produktu. Tylko 21% ankietowanych nie wyraża zainteresowania piwnymi nowościami. 
Wzrasta odsetek zainteresowanych piwnymi gadżetami, w 2015 roku było ich 29%26, 
rok później już 43%. Do najpopularniejszych gadżetów zalicza się szklanki, podkładki, 
kapsle, otwieracze i etykietki. W odpowiedzi na to zainteresowanie 90% wystawców 
oferuje takie gadżety, pośród których są także komiksy, długopisy, a nawet kosmetyki 
piwne czy ciastka z młóta, czyli odfiltrowanego osadu z łusek i drobin słodu powstałego 
podczas produkcji piwa. 

Biroturystyka w praktyce

Z przeprowadzonych badań wynika, że 83% ankietowanych uczestników Poznańskich 
Targów Piwnych chętnie próbuje piw rzemieślniczych i regionalnych w czasie podróży. 
Mniejszym zainteresowaniem (34%) cieszy się zwiedzanie browarów, które najczęściej od-
bywa się przy okazji innych celów podróży, ale ponad połowa respondentów (54%) uważa, 
że chętnie odwiedzi takie miejsce jeśli będzie możliwość. Jedynie 5% respondentów nie 
jest zainteresowana zwiedzaniem. Daje to łącznie 88% uczestników badań potencjalnie 
zainteresowanych zwiedzaniem browarów lub innych „atrakcji piwnych” podczas podróży. 
Mniejszą popularnością cieszą się warsztaty piwne i kiperskie, gdyż jedynie 9% respon-
dentów potwierdziło w nich udział. Może to być spowodowane skromniejszą ofertą takich 
produktów lub słabą ich promocją. 

Obserwując rozwijający się rynek turystyki piwnej, należy podkreślić, że z roku na 
rok przybywa festiwali i innych imprez związanych z tą tematyką. 42% ankietowanych 
regularnie uczestniczy w festiwalach piwnych organizowanych głównie w zachodniej i po-
łudniowej części Polski, a przede wszystkim w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie (ryc. 5).

26 Ibidem, s. 22.
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Ryc. 9. Uczestnictwo ankietowanych w innych festiwalach i targach piwnych w Polsce
Źródło: opracowanie własne. 

Powodem odwiedzin Poznańskich Targów Piwnych w przypadku 55% ankietowa-
nych była degustacja piwa rzemieślniczego i regionalnego, następnie spotkanie w gronie 
przyjaciół (48%) oraz poszukiwanie nowych smaków i nowości na rynku (47%). Wśród 
pozostałych odpowiedzi wskazywano chęć spotkania i rozmowy z samymi piwowarami, 
by wymienić się doświadczeniami oraz poznać tajniki przygotowania określonych piw. 
Natomiast sami wystawcy wymieniali promocję swoich produktów, cel zarobkowy oraz 
nawiązanie kontaktów. 
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Ocena Poznańskich Targów Piwnych

Rosnąca liczba odwiedzających i wystawców świadczy o coraz większej popularności 
imprezy. Dalsze jej powodzenie zależy od satysfakcji uczestników, odpowiedzi na poja-
wiające się trendy w tym zakresie, a także od widocznych korzyści osiąganych przez 
wystawców. Na edycję w 2017 roku wybierało się 96% ankietowanych, a 98% chciało 
polecić ją rodzinie i znajomym. Powodem tak dużego zainteresowania jest różnorodność 
piw i oczekiwane nowości, przyjazna atmosfera umożliwiająca poznanie nowych osób 
oraz liczne atrakcje okołofestiwalowe, np. konkurs piwowarów, usługi barberskie czy 
smakowite przekąski z food trucków. Uczestnicy i wystawcy jako największy atut wyda-
rzenia wskazują jego lokalizację, promocję i duży wybór jedzenia na wynos. Ponadto sami 
wystawcy chwalą event za stronę techniczną i organizacyjną oraz możliwość reklamy piw 
rzemieślniczych. Nieliczne negatywne opinie były związane z zawyżoną ceną biletów 
wstępu oraz ograniczoną ofertą, wskazując, że jest to „impreza wyłącznie dla smakoszy”, 
a także ze zbyt niską frekwencją i słabą promocją, a pytani wystawcy rzadko dostrzegają 
wzrost sprzedaży swojego piwa po uczestnictwie w wydarzeniu. 

Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na wyróżnienie mocnych i słabych stron Po-
znańskich Targów Piwnych oraz ich szans i zagrożeń na przyszłość (tab. 1).

Tabela. 1. Analiza SWOT Poznańskich Targów Piwnych

Mocne strony:
świetna atmosfera
różnorodność piw
piwne premiery
różnorodność stoisk gastronomicznych
wydarzenia dodatkowe: koncerty, prelekcje, konkursy
dużo miejsc siedzących (ławki, leżaki, pufy itp.)
gromadzenie pasjonatów i możliwość poznania piwa 
rzemieślniczego
dobra logistyka dla wystawców – łatwy rozładunek
interesujące informatory o wydarzeniu

Słabe strony:
brak parkingu dla gości
wysoka cena wstępu
zbyt długi czas oczekiwania przy wejściu 
(bilety, opaski, kupony)
zbyt mała liczba toalet
toalety typu ToiToi na zewnątrz
zbyt mało koncertów i atrakcji
brak muzyki
zbyt duża liczba wystawców*
papierowe opaski jako trzydniowy karnet, 
zarówno dla gości, jak i wystawców*
brak lodówek u większości wystawców**

Szanse:
duża, rosnąca liczba odwiedzających
lokalizacja w centrum Poznania
bliskość dworca kolejowego
termin niepokrywający się z innymi festiwalami

Zagrożenia:
chłodna i deszczowa pora roku
rosnąca liczba innych festiwali piwnych
niski poziom zadowolenia wśród wystawców
niewystarczająca reklama i promocja*

* Wymienione wyłącznie przez wystawców
** Wymienione wyłącznie przez uczestników

Źródło: opracowanie własne. 
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Poznańskie Targi Piwne to impreza ciesząca się dobrą renomą, rozrastająca się i zy-
skująca coraz większą liczbę zwolenników. Na stałe wpisała się w kalendarz poznańskich 
festiwali i imprez piwnych, jednak aby pozostać liderem wśród festiwali piwnych, orga-
nizatorzy powinni pamiętać o komforcie i zadowoleniu zarówno gości, jak i wystawców. 
Przeprowadzone badania pokazały, że osiągnięto taki stan dla pierwszej grupy, jednak 
wśród wystawców zdecydowanie częściej pojawiają się głosy krytyki i niezadowolenia, 
które organizatorzy Poznańskich Targów Piwnych powinni uwzględnić i podjąć działania 
mające na celu ich wyeliminowanie.

Wnioski i podsumowanie

Poznańskie Targi Piwne oferują szeroką gamę atrakcji, dzięki czemu każdy gość 
znajdzie tu coś dla siebie. Portal BeerFreak zwrócił uwagę na potencjał imprezy: „To, co 
zaczyna wyróżniać Poznańskie Targi Piwne na tle innych imprez tego typu, to spora ilość 
wydarzeń towarzyszących”27, a także ciekawostek typu kosmetyki piwne. Propozycja 
utworzenia Strefy Piwnego Spa z kosmetykami na bazie piwa czy chmielu cieszyłaby się 
dużym zainteresowaniem, co jednak wiązałoby się z przygotowaniem oddzielnej sali, by 
zapewnić poczucie prywatności i pozwolić na odprężenie podczas zabiegów. Odpowiednie 
wykorzystanie marketingowe haseł podkreślających, że piwo nie musi być tylko produktem 
spożywczym, mogłoby zapewnić lepszą promocję, przyciągnąć nowych uczestników i tym 
samym zwiększyć zadowolenie wystawców targowych.

Biroturyści podczas podróży chętnie próbują piw rzemieślniczych i regionalnych oraz 
odwiedzają browary, co potwierdzają powyższe wyniki. Osoby te posiadają już dużą wie-
dzę i pragną ją wzbogacić, poznając tajniki produkcji, tym samym stanowią wymagającą 
grupę konsumentów. Wystawcy, widząc coraz większe zainteresowanie piwem podczas 
podróży, coraz bardziej otwierają się na turystykę – ponad połowa z nich pozwala na 
zwiedzanie swojego browaru, a kolejni to rozważają. Jedynie co trzeci z nich nie zamie-
rza tego robić. 

Współczesny turysta oczekuje spójnej oferty, o czym świadczą działania promocyjne 
regionów próbujących „sprzedać” swoje walory w postaci kreowanych szlaków28. W tym 
aspekcie – podobnie jak to się odbywa podczas Wrocławskiego Festiwalu Piwa – mogło-
by powstać stoisko turystyki piwnej, gdyż takich ofert jest na rynku coraz więcej, czego 
przykładem jest touroperator Brotur29, którego misją jest upowszechnianie turystyki piw-
nej w Polsce, oferując m.in. piwne warsztaty degustacyjne, pokazy warzenia piwa oraz 
wyjazdy firmowe. 

Podsumowując powyższą analizę, trzeba zauważyć, że modelowym uczestnikiem 
Poznańskich Targów Piwnych jest mężczyzna (choć udział kobiet jest coraz większy) 

27 http://www.beerfreak.pl/poznanskie-targi-piwne-2016/ [16.03.2017].
28 http://dziennikturystyczny.pl/2014/10/turystyka-piwna-w-polsce-czy-potrafimy-wykorzystac-rosnacy-potencjal/ 
[29.03.2017].
29 http://www.brotur.pl/ [15.04.2018].
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w wieku do 40 lat, na ogół z wyższym wykształceniem. Zamieszkuje on Poznań lub inne 
miasta Wielkopolski, a na Poznańskich Targach Piwnych był po raz pierwszy, choć rów-
nie dużą grupę stanowią stali bywalcy. Przyszedł degustować piwa rzemieślnicze i jest 
zainteresowany piwnymi nowościami. Potrafi wymienić kilka browarów z Wielkopolski 
i kilka z reszty kraju. Coraz częściej kupuje on piwa rzemieślnicze, spożywa je kilka razy 
w miesiącu i najchętniej robi to w domu. Preferuje piwa górnej fermentacji, a piwo ciemne 
lubi minimalnie bardziej niż jasne. Nie bierze udziału w warsztatach piwowarskich ani 
kiperskich. Podróżując, chętnie testuje lokalny złoty trunek i chętnie zwiedziłby browary, 
gdyby usłyszał o takiej możliwości, jednak nie nazwałby siebie biroturystą. Na kolejną 
edycję Poznańskich Targów Piwnych przyjdzie chętnie i poleci je rodzinie i znajomym. 
Motywy uczestnictwa w Poznańskich Targach Piwnych wiążą się z samym piwem, jednak 
bardzo często wydarzenie to jest dobrą okazją spędzenia czasu wolnego w gronie przy-
jaciół i znajomych. W ten sposób wydarzenie to traktują głównie mieszkańcy Poznania, 
dla których stanowi ono alternatywny sposób spędzenia czasu wolnego. 

Pochodzenie odwiedzających wskazuje na regionalny charakter imprezy, gdyż więk-
szość gości to mieszkańcy Wielkopolski. Jednak impreza może być zaliczana do grona 
wydarzeń predysponujących do wydarzeń ogólnopolskich, ze względu na rangę gości, 
bogaty program i mnogość wydarzeń okołofestiwalowych, liczne konkursy i dużą liczbę 
odwiedzających. Na tle pozostałych imprez tej samej rangi (np. Wrocławski Festiwal Piwa) 
Poznańskie Targi Piwne są konkurencyjne i mogą się dalej rozwijać. 

Poznańskie Targi Piwne są cenione za szeroką ofertę atrakcji związanych zarówno 
z główną tematyką, jak również poboczną. Liczne premiery, nowości czy konkursy piwo-
warów zachęcają do przybycia, z kolei pokazy, warsztaty czy usługi fryzjersko-barberskie 
lub oferta food trucków są też wysoko oceniane. Wszystko to sprawia, że uczestnik może 
skorzystać z wielu różnych atrakcji, niekoniecznie skupiając się wyłącznie na degustacji 
piwa regionalnego i rzemieślniczego. Może także poznać innych birofilii, porozmawiać 
z piwowarami rzemieślniczymi, znanymi osobistościami (np. Tomasz Kopyra), a także 
dowiedzieć się czegoś o piwie z pokazów, wykładów i warsztatów. 
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Streszczenie

Celem opracowania jest charakterystyka Poznańskich Targów Piwnych jako eventu kulinarnego 
oraz jego uczestników w oparciu o badania sondażowe. W ramach badań przeanalizowano główne 
motywy i preferencje uczestnictwa w wydarzeniu oraz chęć uprawiania turystyki piwnej. Analiza 
uwzględniała wyniki badań prowadzonych w 2016 roku, które w istotnych przypadkach zestawiono 
z wynikami z wcześniejszej edycji. Poznańskie Targi Piwne są imprezą o charakterze ponadregio-
nalnym, z możliwością rozwoju do rangi najważniejszego tego typu eventu w kraju. Impreza ma 
charakter specjalistyczny, gdyż przeważająca liczba uczestników jest birofilami, którzy na bieżąco 
śledzą trendy w piwowarstwie rzemieślniczym, jednocześnie uprawiają turystykę piwną. 

Słowa kluczowe: turystyka piwna, atrakcyjność turystyczna, Poznańskie Targi Piwne 

Abstract

The aim of study is to characterize the Poznań Beer Expo as a culinary event and its participants 
based on surveys. As part of the research, the main motives and preferences for participation 
in the event and the desire to make beer tourism were analyzed. The analysis is based on the 
results of the surveys from 2016, in comparison with the results from the previous year. Accord-
ing to survey results, the Poznań Beer Expo is a transregional event with a possibility to be the 
most important event in Poland. It’s a specific event because the majority of participants are 
beerlovers who constantly follow trends in this issue. 

Keywords: beer tourism, tourism attractiveness, Poznań Beer Expo
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Wprowadzenie

W Polsce na przestrzeni ostatnich latach zmienia się kultura picia i postrzegania alkoholu. 
Polacy rezygnują z mocnych trunków na rzecz niskoprocentowych alkoholi: wina, piwa i cy-
dru1. Badania KPMG wskazują, że spożycie wina w naszym kraju w kolejnych latach będzie 
rosło o około 7% rocznie2. Polacy sięgają najczęściej po wina o łagodniejszym smaku, mniej 
taninowe (cierpkie), jednak ten trend zmienia się na korzyść bardziej wytrawnych smaków. 
W restauracjach i domach dominują trunki z tzw. Nowego Świata3, a także z regionów, w których 
Polacy spędzają wakacje – najczęściej z Hiszpanii, Włoch, Francji, Grecji, Chorwacji i Bułgarii. 

Dobre jakościowo wina są coraz łatwiej dostępne w sklepach, gdyż bez problemu można 
je kupić w każdym markecie czy dyskoncie. Obecnie panuje moda na wina ekologiczne 
i organiczne, których ceny są często wysokie. Drogie są także polskie wina regionalne, np. 
z Lubuskiego, Małopolski czy Podkarpacia, które powoli zaczynają konkurować na rynku 
winiarskim. Poszukiwane są szczególnie przez miłośników dziedzictwa kulinarnego i osoby 
uprawiające enoturystykę, czyli turystykę winiarską4.

Prawidłowo dobrany alkohol wzmacnia smak potraw. Wzrost świadomości gości w tym 
zakresie zauważyli restauratorzy i szefowie kuchni, którzy coraz częściej przy komponowaniu 
karty win i alkoholi sięgają po pomoc doświadczonych sommelierów, czyli doradców w zakresie 
doboru win. Sommeliera definiuje się jako wykwalifikowanego kelnera, specjalizującego się 
w podawaniu wina oraz specjalistę w dziedzinie wiedzy o winie (enologii) i jego degustacji. 

1 M. Sidorkiewicz, Sommelier jako nowa profesja w polskiej branży hotelarsko-gastronomicznej, „Rozprawy 
Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014, 46, s. 180.
2 http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/ [18.06.2018].
3 Określenie pozaeuropejskich krajów winiarskich, gdzie przemysł winny narodził się wraz z rozwojem kolonia-
lizmu, kiedy to europejscy odkrywcy zaczęli zakładać winnice na terenach dzisiejszej Australii, Nowej Zelandii, 
RPA, Chile, Argentyny czy Kalifornii.
4 D. Orłowski, M. Woźniczko, Turystyka winiarska jako nowa forma rozwoju turystyki w Polsce, [w:] Innowacje 
w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 2008, s. 94–95.
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Sommelier, pracujący w restauracji, pilnuje temperatury podawania wina, która jest 
kwintesencją serwowania tego trunku. Należy do niego też dopasowanie wzorów i rodza-
jów kieliszków stosowanych do poszczególnych win. Sommelier, w porozumieniu z szefem 
kuchni, układa kartę win i potrafi doradzić gościom w doborze win do potraw.

Celem opracowania jest przedstawienie pracy sommeliera w restauracji oraz zasad 
podawania win, ze szczególnym uwzględnieniem skomponowania karty win i ich doboru do 
potraw. Do przygotowania opracowania wykorzystano metodę badawczą desk research. 
Dokonano analizy literatury przedmiotu i doniesień branżowych oraz przeglądu portali 
internetowych dotyczących poruszanego zagadnienia.

Sommelier – charakterystyka sylwetki pracownika oraz sprzętu 
i narzędzi wykorzystywanych podczas pracy w restauracji

Sommelier jest osobą pracującą w gastronomii, nazywaną kelnerem odpowiedzialnym 
za polecanie i podawanie napojów, w tym głównie win. W swojej pracy wykorzystuje napoje 
zarówno bezalkoholowe, jak i alkoholowe, wśród nich przede wszystkim wino5. Somme-
lier może łączyć przygotowywane przez szefa kuchni potrawy nie tylko z winami, ale też 
z innego rodzaju trunkami. Powinien więc mieć wiedzę również na temat piwa, cydrów 
i innych mocniejszych alkoholi, aby w pełni móc zaspokajać potrzeby gości w restauracji. 
Sommelier zajmuje się odpowiednim ich wyborem, podawaniem, a także dbaniem o to, 
aby były one odpowiednio przechowywane. Bardzo ważnym elementem pracy sommeliera 
jest łączenie alkoholi z potrawami – wymagana jest szczególnie duża wiedza na temat 
ich przygotowywania. 

Ze względu na ciągły rozwój winiarstwa na świecie zawód ten wymaga wielu lat rzetelnej 
nauki i przede wszystkim praktyki, a także nieustannego śledzenia rynku winiarskiego. Pra-
ca sommeliera określana jest jako przede wszystkim praca z ludźmi – gośćmi restauracji, 
wymaga umiejętności odczytywania ich potrzeb, a także gustów oraz dopasowania ich do 
karty menu, pory roku i okazji w taki sposób, aby klienci byli zadowoleni z wyboru wina. 

Sommelierzy utrzymują kontakt z importerami, zajmują się zamówieniami i zarzą-
dzaniem piwnicą. Są również sprzedawcami, którym zależy na tym, aby wino, które 
proponują, zostało przyjęte i zaakceptowane. To wymaga dużej wiedzy specjalistycznej 
na temat serwisu, czyli odpowiedniego sposobu podania wina, o właściwej temperaturze 
i w prawidłowo dobranych kieliszkach, dopasowania do potraw. Sommelierzy niekoniecznie 
muszą pracować w restauracji, gdyż często doradzają w innych sektorach gastronomii, 
są związani z magazynami i czasopismami, a także organizują degustacje win.

Początki zawodu sommeliera sięgają epoki staropolskiej, kiedy funkcjonował podcza-
szy koronny, do którego obowiązków należała degustacja trunków i potraw spożywanych 
przez władcę. Jeśli napój bądź jadło były zatrute, podczaszy umierał, ratując życie królowi. 
Dziś zawód sommeliera nie jest niebezpieczny.

5 T. Prange-Barczyński, Zawód sommelier, Wyd. Magazyn Wino, Warszawa 2007, s. 11.
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Do głównych zadań sommeliera zalicza się:
 – odpowiednie serwowanie wina, tj. profesjonalne otwarcie butelki, a także napełnienie 

karafki i kieliszków gości;
 – stworzenie karty win, która będzie adekwatna do serwowanych w danym lokalu potraw;
 – zarządzanie piwnicą winiarską i dbanie w niej o porządek;
 – stworzenie miejsca do odpowiedniego przechowywania butelek;
 – zakupienie, dbałość, konserwacja, a także odpowiednie użycie szkła, które przezna-

czone będzie do serwowania wina (kieliszki, karafki, szklanki);
 – zakupienie, konserwacja i przygotowywanie odpowiedniego, niezbędnego sprzętu 

do serwowania wina (coolery, trybuszony, serwety kelnerskie, drop-stopy), a także 
innych napojów;

 – dobór win do potraw;
 – obsługa gości z zakresu win i innych napojów;
 – serwis win, aperitifów, digestifów oraz wody;
 – serwis cygar;
 – przeszkolenie i kontrola personelu z zakresu serwisu i doboru wina oraz innych 

napojów6.
Środowiskiem pracy sommeliera są najczęściej restauracje, winiarnie, drink bary oraz 

winne bary. Pracuje on indywidualnie, samodzielnie obsługując gości przy stolikach, dora-
dzając im w doborze wina do potraw. Wykonując swoje codzienne czynności i obowiązki, 
współpracuje z kelnerami. Szybkie tempo pracy oraz wzajemna zależność czynności 
wykonywanych na tych dwóch stanowiskach mogą powodować konflikty interpersonalne 
zarówno z niezadowolonymi gośćmi, jak i współpracownikami.

Godziny pracy sommeliera zgodne są z ustalonym grafikiem7 zmianowym zależnym od 
godzin otwarcia lokalu gastronomicznego. Praca odbywa się zarówno w porze dziennej, 
jak i nocnej. Ze względu na to, że większość restauracji jest otwarta siedem dni w tygo-
dniu, a także w dni wolne od pracy, sommelierzy muszą stawiać się na swym stanowisku 
również w takim czasie. Praca w tym zawodzie daje wiele osobistego zadowolenia, lecz 
wymaga oprócz umiejętności zawodowych odpowiedniego zaangażowania, talentu i cech 
charakteru8. 

Ze względu na to, że bezpośrednim obserwatorem sommeliera jest gość, osoba 
wykonująca ten zawód musi charakteryzować się cierpliwością, wysoką kulturą osobi-
stą i poczuciem humoru. Jedną z najważniejszych cech osobowych w tym zawodzie 
jest umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Przy bezpośredniej obsłudze 
konsumenta bardzo dużą rolę odgrywa podzielność uwagi, pamięć wzrokowa i szybkość 
działania. Sommelier powinien być dyspozycyjny, odpowiedzialny i odporny na stres.

6 Kodeks etyki sommeliera, opracowany przez Stowarzyszenie Sommelierów Polskich, 31.08.2016, http://www.
sommelierzy.pl/news/aktualności/kodeks-etyki-sommeliera [18.06.2018].
7 Z. Witkiewicz, s. Ligocki, Informacje o zawodzie sommelier, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawo-
dowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, Gdańsk 2008.
8 Idem, Organizacja i technika pracy w zakładzie gastronomicznym, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa 
w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 76–78.
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Dla ułatwienia pracy sommeliera i serwisu wina oraz innych napojów podawanych 
przez niego na odpowiednim poziomie bardzo ważne jest używanie specjalistycznego 
sprzętu. W tabeli 1 przedstawiono główne narzędzia i sprzęt stosowany podczas pracy 
sommeliera.

Tabela 1. Sprzęt i narzędzia sommelierskie

Nazwa sprzętu Charakterystyka
Korkociąg Proste narzędzie do otwierania butelki z winem

Trybuszon
Wyposażony w dobrej jakości śrubę, nożyk do obcinania foli z butelki, 
dwustopniową dźwignię umożliwiającą łatwe wyciągnięcie korka. Ma on 
ergonomiczny kształt, dzięki czemu łatwo dopasowuje się do dłoni

Korkociąg zwykły
Otwieracz w kształcie litery T, nie ma nożyka do foli i dźwigni, otwieranie 
butelki wymaga dużej siły, wino może zostać wstrząśnięte, co powoduje 
wzburzenie osadu na dnie

Korkociąg motylkowy Otwieracz z dwustopniową dźwignią, nie ma jednak nożyka do folii, jego 
śruba jest zazwyczaj słabej jakości

Korkociąg dwufazowy
Jego rozmiar i brak nożyka sprawiają, że nadaje się raczej do użytku domo-
wego. Słabej jakości śruba, która często przebija korek, który dostaje się do 
wina

Screwpull Jego śruba jest bardzo dobrej jakości, jednak nie ma kontroli nad głęboko-
ścią jej wbicia w korek, przez co może dojść do przebicia korka

Korkociąg stacjonarny
Jest to urządzenie dobre dla barów winiarskich. Pozwala na odkorkowanie 
dużej liczby butelek. Korkociąg ten mocowany jest na stałe na blacie, a do 
wyjęcia korka wystarczy jeden ruch

Drop-stopy
Sprzęt eliminujący problem cieknących po butelce kropli wina po nalaniu do 
kieliszka. Jest to okrągły kawałek cienkiej, metalizowanej, elastycznej folii, 
który po zrolowaniu wsuwany jest w szyjkę butelki

Podstawki pod butelkę Specjalne podstawki wykonane z metalu w celu zabezpieczenia obrusa 
przed ewentualnymi zabrudzeniami

Koszyki na butelki
Stosowane są do przenoszenia z piwnicy do sali konsumenckiej starszych 
win, w których pojawił się osad. Wina te mogą być potem dekantowane. 
Koszyki nie służą jednak do samego nalewania wina

Coolery Urządzenia służące do schładzania wina lub do utrzymywania jego niskiej 
temperatury

Suche coolery
Wykonane są z tworzywa sztucznego, metalu bądź terakoty. Przed użyciem 
trzymane są w zamrażarce. Butelka po włożeniu zostaje sucha. Służą raczej 
do utrzymania niskiej temperatury wina, nie do jego schłodzenia

Mokre coolery
Wykonane są z metalu i mają kształt wiaderka. Wypełnia się je mieszanką 
lodu i zimnej wody w proporcjach 1 : 1. Służą do schładzania wina, nie do 
utrzymania jego niskiej temperatury

Kołnierze
Służą do chłodzenia wina. Wypełnione są specjalnym żelem lub płynem, 
trzymane wcześniej w zamrażarce. Ze względów praktycznych w restaura-
cjach nie praktykuje się chłodzenia butelek w tego typu coolerze
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Pompki próżniowe

Urządzenie, które pozwala utrzymać wino w otwartej butelce w dobrej 
kondycji. Powinny być stosowane we wszystkich miejscach, gdzie sprze-
dawane są wina na kieliszki, a butelka pozostaje otwarta dłużej przez kilka 
godzin. W warunkach domowych używa się gumowego, szczelnego korka 
z wentylem, a także urządzeniem, którym odsysa się powietrze z butelki. 
W warunkach restauracyjnych praktyczniejsze wydaje się używanie dys-
trybutora gazu szlachetnego, głównie argonu, który nie wchodzi w żadne 
reakcje chemiczne z otoczeniem, powietrze z butelki jest wypychane i chroni 
szczelną warstwą wino, aby nie uległo zepsuciu

Lejki do dekantacji

Wykonane są z miedzi, srebra bądź stali nierdzewnej. Składają się z lekko 
zagiętego odpływu, przez co wino nie ścieka bezpośrednio do karafki, lecz 
trafia na jej ścianki, przez co bardziej efektywny staje się proces napowie-
trzania. Zazwyczaj wyposażone są w sitko do zatrzymania ewentualnego 
osadu znajdującego się w winie

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Prange-Baczyński, op. cit., s. 15–21.

Wino – charakterystyka, klasyfikacja i podział, czyli podstawa 
pracy sommeliera

Winem nazywamy napój alkoholowy, który zawiera od 9 do 18% etanolu. Otrzymu-
je się go w wyniku fermentacji moszczu winogronowego, winogron lub owoców. Wino 
oprócz etanolu zawiera ponad 80% wody, a także cukier, aromaty i kwasy organiczne. 
Te dwa ostatnie składniki odgrywają bardzo ważną rolę. Mają one bardzo duży wpływ na 
bukiet smakowo-zapachowy wina9. Napoje winne otrzymywane są w wyniku fermentacji 
alkoholowej winogron, moszczu gronowego, owocowego lub moszczu miodowego pod 
wpływem odpowiednich gatunków drożdży. Dzielą się one na:

 – wina gronowe,
 – wina owocowe,
 – miody pitne. 

Ze względu na zawartość alkoholu wina dzielimy na: 
 – lekkie – o mocy 9–12%,
 – średnio mocne – 11–14%,
 – mocne – 14–18%,
 – wzmocnione alkoholizowane – powyżej 18%. 

Zależnie od ilości nieprzefermentowanego cukru wina dzieli się na:
 – wytrawne – zawartość cukru 10 g/dm³,
 – półwytrawne – zawartość cukru 10/40 g/dm³,
 – półsłodkie – zawartość cukru 40/80 g/dm³,
 – deserowe słodkie – zawartość cukru 60/120 g/dm³,
 – bardzo słodkie – zawartość cukru powyżej 120 g/dm³10.

9 R. Jargoń, Obsługa konsumenta, cz. 2, WSiP, Warszawa 2000, s. 56–57.
10 http://www.winiarze.pl/artykuly/pozostale/podzial-win [18.06.2018].
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W zależności od sposobu konsumpcji wina dzielimy na: 
 – stołowe – spożywane są podczas posiłku głównego (wytrawne, półwytrawne),
 – deserowe – podaje się je po posiłku głównym, do deseru (słodkie i półsłodkie),
 – likierowe – spożywane jak wina deserowe, są to wina bardzo słodkie i mocne o dużej 

zawartości ekstraktu. 
W wyniku odpowiednich zabiegów otrzymywane są wina specjalne, które dzielą się na: 

musujące, gazowane oraz ziołowe (wermuty)11. Jedną z najważniejszych klasyfikacji win 
jest ich podział ze względu na barwę, wyróżniamy zatem wina: białe, czerwone i różowe. 

Kolor wina ma mniejszy wpływ na to, jaką przyjemność czerpiemy z jego picia. Może 
on jednak dużo powiedzieć o jakości zbioru, intensywności smaku, odmianie winogron, 
metodzie produkcji i dojrzałości. Należy tu jednak założyć, że kolor nie został sztucznie 
wzmocniony enzymami lub innymi dodatkami. W przypadku, gdy w produkcji wina używane 
są jedynie składniki naturalnie występujące w winogronach, kolor wiarygodnie ukazuje 
jakość wina. Im ciemniejsza i głębsza jest czerwień wina, tym zawartość tanin i innych 
substancji w ekstrakcie jest wyższa. Dojrzałość i kwaśność wina może być oceniana na 
podstawie obecności niebieskich i brązowych refleksów12. 

Wszystkie winogrona używane w produkcji win białych i czerwonych zawierają na-
turalne barwniki. W zależności od odmiany mogą mieć one kolor bledszy, ciemniejszy 
bądź bardziej skoncentrowany w skórkach owoców. Stąd też kolor wina określany jest 
już w winnicy wraz z kodem genetycznym konkretnego szczepu13.

Wina białe często są nazywane bezbarwnymi, ponieważ sok w procesie winifikacji 
nie styka się ze skórkami. Paleta barw win białych sięga od bladej zieleni po złocistą żółć. 
Mieszanina zielonych i żółtych barwników (fenoli) występuje w miąższu i skórkach wino-
gron jasnych. Największy potencjał na otrzymanie zadowalającej barwy mają winogrona 
z szaroróżowym odcieniem lub lekką domieszką fioletu. Inne odmiany mogą doprowadzić 
do zielonkawych przebłysków lub przyjmowania brązowych refleksów14. 

Wina czerwone zawierają około dziesięć razy więcej związków barwiących niż wina 
białe. Antocyjany zawarte w skórce powstają w wyniku działania słońca na dojrzewające 
owoce i nadają im odpowiednią barwę. Ładny kolor wina otrzymuje się z winogron o grubej 
i dojrzałej skórce oraz małej zawartości soku. Taniny mają duży wpływ na barwniki, dzięki 
którym kolor wina jest głębszy. W wytwórni win bardzo duże znaczenie ma czas, przez 
jaki sok winogronowy ma styczność ze skórkami. W procesie fermentacji związki barwiące 
poddawane są chemicznym, fizycznym i biologicznym przemianom, które pozostawiają 
ślady w barwie wina15. 

11 J. Cieślak, Domowy wyrób win, Wyd. Watra, Warszawa 2013, s. 7–9.
12 E. Goldstein, Wino i jedzenie, Wyd. MW, Warszawa 2011, s. 288.
13 A. Domine, Wino, Wyd. Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2014, s. 38–39.
14 W. Bosak, Produkcja win domowych w małym gospodarstwie, Wyd. Polski Instytut Winorośli i Wina, Kraków 
2008, s. 7–8.
15 R. Kitowski, J. Klemm, Wino. Jak zostać znawcą, Wyd. RM, Warszawa 2014, s. 38.
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Temperatura podawania win przez sommeliera

Temperatura wina ma ogromne znaczenie dla jego smaku i zapachu. Chłodzenie oraz 
podgrzewanie zamkniętej butelki nie będzie miało wpływu na zawartość składu wina, lecz 
nieodpowiednia temperatura sprawi, że wino nie ujawni swojej złożonej struktury. Główną 
przyczyną różnic podawania wina jest jego złożoność – zasadnicze składniki różnych 
rodzajów win reagują w odmienny sposób na niską i wysoka temperaturę. 

Wraz ze wzrostem temperatury szybciej uwalniają się lotne związki składające się 
na aromat dojrzałych i młodych win. Odpowiednia temperatura podawania wina wpływa 
również na jego zapach. Im niższa temperatura podawanego wina, tym jego bukiet mniej 
się rozwinie. Aromat win ledwie wyczuwalny jest przy 8oC. Wina czerwone dobrej jakości 
podaje się w temperaturze do 18oC, natomiast wina białe do 16oC. 

Najważniejsza jednak jest temperatura wina, w której będzie ono spożywane po 
nalaniu do kieliszków. Trzeba wziąć również pod uwagę fakt, że w kieliszku wino bardzo 
szybko się ogrzewa, a także to, że gorące powietrze sprzyja szybszemu uwalnianiu się 
związków aromatycznych. W przypadku, gdy temperatura podawanego wina jest zbyt wy-
soka, alkohol zawarty w winie może się ulotnić i tym samym pozostawić w jamie nosowej 
ostre nieprzyjemne wrażenie. Jakość wina określa to, w jakiej temperaturze powinno być 
podawane. Produkty prostsze wymagają niższej temperatury, natomiast wina bardziej 
złożone lepszą jakość zyskują przy temperaturze wyższej16. 

Brodawki na języku różnie reagują na zimno i ciepło, a postrzeganie kwasowości 
zawartości tanin, cukru kwasu węglowego i alkoholu zależy od temperatury. Doskonałe 
harmonijne wino można zniszczyć, podając kilka stopni cieplejsze lub chłodniejsze. Cie-
pło wzmaga uczucie kwasowości i słodyczy, natomiast gorycz i ściągające taniny lepiej 
wyczuwalne są w niskich temperaturach. Owocowość wina można doskonale wyczuć 
w niskich temperaturach – dotyczy to szczególnie win białych.

Dwutlenek węgla zawarty w winach musujących sprawia, że smakują one lepiej schło-
dzone. Wina gazowane, których urok tkwi w bąbelkach, powinny być mocno schłodzone, 
natomiast do wytwarzanych z doskonałych win bazowych, jak szampany, można stosować 
takie same zasady podawania, co w przypadku win białych. 

Taniny, zawarte w winach czerwonych, określają odpowiednią temperaturę ich podawa-
nia. Wino z większą ilością tanin powinno być podawane w wyższej temperaturze. Stare 
czerwone wina lepiej otworzą swój bukiet w temperaturze 18oC. Bardzo dobre czerwone 
wina o mniejszej zawartości tanin powinny być jednak serwowane w temperaturze o kilka 
stopni niższej, by móc z nich wydobyć odpowiednio ich owocowość. Czerwone wina po-
daje się schłodzone tylko w przypadku, gdy niemal nie zawierają tanin. Jednak w takich 
sytuacjach lepiej jest wybrać dobrze schłodzone wino różowe. 

Najlepsze wina, które otrzymuje się przez delikatne tłoczenie, są wrażliwe na duże 
wahania temperatury. W momencie poddania ich działaniu bardzo niskiej lub wysokiej 

16 R. Szajna, Sommelier – nowy trend w gastronomii, Wyd. Edukacja i Kultura Leonardo da Vinci, Rzeszów 
2006, s. 13.
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temperatury mogą być zamknięte lub nie dość harmonijne. Dlatego doprowadzając butel-
kę do odpowiedniej temperatury, należy ją chłodzić bądź ogrzewać przez dłuższy czas. 
Dobre czerwone wina najlepiej pozostawić w chłodnym pomieszczeniu, później przenieść 
je do miejsca, w którym temperatura sięga np. 20oC, przez co wino nalane do kieliszka 
szybko ociepli się o kilka stopni, osiągając odpowiednią temperaturę. Wino czerwone 
można również przelać do karafki, która opłukana była wcześniej ciepłą wodą. Nie należy 
jednak ogrzewać wina przy pomocy źródeł ciepła typu grzejnik, gdyż może to negatywnie 
wpłynąć na wrażenie harmonii. 

Wina białe można chłodzić w lodówce, jednak należy je wyjąć chwilę przed spożywa-
niem, aby jego temperatura nie była zbyt niska. W razie potrzeby można butelkę umieścić 
w wodzie z lodem na 15–30 minut. Jeśli złożone wino białe przechowuje się w piwnicy, 
gdzie temperatura osiąga 14oC, można podać je bezpośrednio do stołu, a jego aromat 
rozwinie się w pełni po 10 minutach od nalania do kieliszków. W tabeli 2 przedstawiono 
podział win ze względu na ich kolor i najwyraźniejsze odczucia smakowe z odpowiednią 
temperaturą podania. Bardzo ważna przy odpowiednim chłodzeniu wina jest świadomość 
jego smaku, ponieważ lekkie i ciężkie wina czerwone powinno podawać się w różnych 
temperaturach, aby mogły w pełni osiągnąć głębię smaku i aromatu.

Tabela 2.Temperatury podawania win 

Wino Kategoria Temperatura
Wina musujące 
wytrawne, owocowe bardzo schłodzone 4–6oC

Szampany
nierocznikowe mieszanki
rocznikowe 

dobrze schłodzone 
temperatura piwnicy

6–9oC
12–14oC

Wina białe
lekkie kwasowe
egzotycznie aromatyczne
treściwe, drzewne

dobrze schłodzone
schłodzone 
chłodne

6–9oC
8–10oC
14–16oC

Wina różowe dobrze schłodzone 6–9oC

Wina czerwone
lekkie owocowe
o średnim ciężarze
treściwe, taninowe, dojrzałe

temperatura piwnicy
umiarkowanie ciepłe
temperatura pokojowa

12–14oC
16oC
18oC

Wina deserowe schłodzone do umiarkowanego ciepła 12–16oC

Źródło: A. Domine, op. cit., s. 45.

Dobór szkła do podawania win przez sommeliera

Wielkość, kształt, waga, sposób wykonania i czystość kieliszków są elementami, które bez 
wątpienia mają ogromny wpływ na przyjemność, jaką czerpią goście w restauracji z picia wina. 
Odpowiednie dobranie kieliszków do win jest jednym z kluczowych zadań, jakie stoją przed 
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sommelierem, który organizuje sektor winiarski w restauracji. Dobre kieliszki charakteryzują 
się tym, że nie oddzielają pijącego od wina. Są one wykonane z cienkiego, bezbarwnego, 
a przede wszystkim przezroczystego szkła, bez żadnych wzorów i napisów firmowych. Kształt 
kieliszków powinien pozwalać na koncentrację aromatów. Jego wielkość powinna umożliwić 
bezpieczne manewrowanie, poprzez kręcenie winem bez ryzyka oblania się przez gościa. 
Bardzo ważne jest również, aby kielich nie był zbyt ciężki i nie męczył dłoni pijącego. 

Kieliszki, które używane są w restauracji, powinny być wykonane z solidnego i trwa-
łego szkła z przeznaczeniem dla gastronomii – produkowane są one z trudno tłukącego 
się materiału. Dobór kieliszków powinien być adekwatny do podawanego wina, a także 
charakteru restauracji17. Niedopuszczalne jest serwowanie drogich, eleganckich win 
w zwykłych kieliszkach bankietowych, a także podawanie win białych w kieliszkach dużo 
mniejszych od tych, w których podawane są wina czerwone. Zwłaszcza złożone, wielkie 
aromatyczne wina potrzebują odpowiedniego miejsca, aby w pełni się rozwinąć. 

W każdej restauracji powinien znajdować się zestaw co najmniej czterech różnych 
kieliszków przeznaczonych do win białych, czerwonych musujących i deserowych. Przy 
winach białych i czerwonych wskazane są dwa rodzaje kieliszków. Jedne z przeznaczeniem 
dla win młodych, drugie dla win starszych i bardziej złożonych. Efekt dobrego serwisu 
wina zostanie wzmocniony, gdy sommelier poda specjalny kieliszek gościowi znającemu 
się na winie i zamawiającemu szczególną butelkę wina (rocznik lub cena)18. 

Poniżej przedstawiono rodzaje kieliszków, wykorzystywane przez sommelierów, które 
są odpowiednie do różnych rodzajów i typów win:

 – kieliszek do wina musującego (fot. 1a) – składa się z wąskiej sylwetki przypomina-
jącej kształtem tulipana, który zwęża się w kierunku brzegów;

 – kieliszek do lekkiego, kwasowego wina białego (fot. 1b) – nie musi być szeroki 
ze względu na to, że podkreślenia wymaga jedynie owocowość wina. Aby wrażenie 
kwasowości było nieco mniejsze, wybierając odpowiedni kieliszek, należy zwrócić 
uwagę na to, by przy brzegu był on delikatnie wygięty na zewnątrz;

 – kieliszek do mocno zbudowanych win białych, dojrzewających w drewnie 
(fot. 1c) – o dużej pojemności, ponieważ wina tego typu potrzebują odpowiedniej 
powierzchni, aby w kontakcie z powietrzem ujawnić swój w pełni złożony aromat;

 – kieliszek do intensywnie aromatycznych, ekskluzywnych win białych (fot. 1d) – 
jego czarka nie powinna być zbyt wysoka, ponieważ delikatne i złożone aromaty mog-
łyby zginąć zbyt wcześnie. Szerokie brzegi kieliszka kierują wino na brzegi języka, 
dzięki czemu podkreślona zostaje jego kwasowość;

 – kieliszek do lekkich owocowych młodych win czerwonych (fot. 1e) – przypomina 
kieliszek do egzotycznie pachnących win białych, lecz o mniejszej objętości, aby de-
likatnie owocowe zapachy zostały dobrze skoncentrowane. Czarka takiego kieliszka 
nie powinna być zbyt wysoka;

17 Kieliszki – co lać w co?, „Piękne Szkło” 2008, nr 1, s. 2.
18 T. Prange-Barczyński, op. cit., s. 25.



112 Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski

 – kieliszek do ekskluzywnych, aksamitnych win czerwonych (fot. 1f) – powinien mieć 
kształt tulipana, który najszerszy jest na wysokości jednej trzeciej czarki. Wysokość kieliszka 
dobierana jest w zależności od ilości zawartego w winie alkoholu i skoncentrowania wina;

 – kieliszek do czerwonych win dojrzałych (fot. 1g) – koncentruje aromaty wina. Sto-
sunek płynu do powierzchni kieliszka jest bardzo istotny dla intensywności bukietu, 
więc kieliszek ma kształt dość dużego balonu, który zwęża się ku górze;

 – kieliszek do eleganckich, korzennych jedwabistych win czerwonych – (fot. 1h) 
o kształcie balona, który optymalnie wydobędzie nuty korzenne, szczególnie charakte-
rystyczne dla tego rodzaju win. Lekko wygięte brzegi kieliszka podkreślą owocowość na 
języku, jednocześnie niwelując wrażenie uczucia kwasowości występujące w tych winach;

 – kieliszek do taninowych, bogatych w ekstrakty win czerwonych (fot. 1i) – o dużej 
objętości i średnicy, gdyż tego typu wina potrzebują dużego kontaktu z tlenem, aby 
w pełni rozwinąć swój bukiet. Jednocześnie czarka powinna być wysoka, wówczas 
opary zawartego w winie alkoholu nie zaznaczają się za mocno na nosie;

 – kieliszek do win deserowych (fot. 1j) – przypomina kształtem lejek, w którym zawarta 
niewielka ilość wina ma wystarczająco dużo miejsca, aby w pełni rozwinąć swe aro-
maty. Kieliszek powinien zwężać się w kierunku brzegów w celu koncentracji bukietu.

a) b) c) d) e)

f) g) h) i) j)

Fot. 1(a–j). Rodzaje kieliszków do różnych typów win
Źródło: A. Domine, op. cit., s. 48–49.
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Przebieg obsługi gościa w zakresie doradzania i serwowania 
win przez sommeliera

Serwis wina w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób przygotowane jest miejsce 
pracy sommeliera, a także czy ma on do dyspozycji wszystkie niezbędne narzędzia. Som-
melier, rozpoczynając pracę, powinien sprawdzić całe szkło, kieliszki i inny sprzęt. Istotny 
jest brak zacieków, a także szarych obwódek na czaszach kieliszków, które powstają po 
myciu w zmywarce. 

Kolejność podawania win w gastronomii jest następująca:
1. wina białe przed czerwonymi;
2. wina różowe po białych, lecz przed czerwonymi;
3. wina lżejsze przed cięższymi;
4. wina młodsze przed starszymi;
5. wina wytrawne przed słodkimi;
6. wina musujące przed „spokojnymi”.

Odstępstwem od reguły numer 6 jest podanie do deseru słodkiego wina musujące-
go. Odstępstwem od reguły numer 5 jest podanie półsłodkiego lub półwytrawnego wina 
białego do przyprawionego wyraziście orientalnego dania, a później po nim wytrawnego 
wina czerwonego do głównego dania mięsnego.

Przyjmowanie zamówienia. Sommelier, rozpoczynający serwis, może się przedstawić 
i powiedzieć gościom przy stole, że odpowiada za serwis i podawanie wina. W pierwszej 
kolejności powinien zaproponować aperitif19, potem zapytać o podanie wody gazowanej bądź 
niegazowanej20. Powinien też jak najszybciej się zorientować, kto pośród gości, siedzących 
przy stoliku, pełni funkcję gospodarza, ponieważ najprawdopodobniej to jemu należy podać 
kartę win i to właśnie on będzie je zamawiał. Jeśli jasno nie wynika to z sytuacji, do obo-
wiązków sommeliera należy zadać pytanie: „Kto z Państwa będzie zamawiał wino?”. Bardzo 
ważne jest to, aby sommelier poinformował gości o ofercie win podawanych na kieliszki.

Kolejność obsługi. Kolejność serwowania wina w przypadku spotkań nieformalnych jest 
taka sama jak w przypadku klasycznej obsługi. Podawanie wina zaczyna się od osoby, która 
je zamawiała, jest to jedynie ilość degustacyjna. Potem w odpowiedniej kolejności wino po-
daje się kobietom i mężczyznom z uwzględnieniem zasady starszeństwa, na koniec dolewa 
się wina do kieliszka osoby, która to wino zamawiała. W przypadku spotkań o charakterze 
oficjalnym bądź spotkań rodzinnych, które mają na celu uczczenie czyjejś osoby – sommelier 
powinien się zorientować, kto jest bohaterem wieczoru, i zacząć podawanie wina od niego, 
dalej postępować zgodnie z zasadami obsługi konsumenta21.

19 Aperitif jest to napój alkoholowy podawany przed posiłkiem. Ma on na celu odprężyć gościa, zaspokoić jego 
pragnienie, a także służy stymulacji apetytu. Do klasycznych aperitifów zalicza się musujące wina wytrawne, 
takie jak szampan, prosecco, cava, a także lekkie, rześkie wytrawne wina białe, np. Riesling, Gruner Veltiner czy 
Sauvignon blanc. Jako aperitif serwować można również wytrawne koktajle i wermuty.
20 T. Prange-Barczyński, op. cit., s. 43.
21 A. Zarzycka, Zasady serwowania wina, https://manager.money.pl/styl/trunki/artykul/zasady;serwowania;wi-
na,167,0,138151.html [18.06.2018].
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Otwieranie zamówionej przez gościa butelki powinno odbywać się zawsze w jego 
obecności. Niedopuszczalne jest robienie tego na zapleczu restauracji czy za barem, chyba 
że klient, który zarezerwował stolik, wcześniej poprosił o otwarcie i zdekantowanie wina22.
1. Zaprezentowanie wina – wino powinno zostać zaprezentowane osobie, która składała 

zamówienie. Butelkę należy trzymać oburącz. Jedną ręką trzymając za szyjkę butelki, 
drugą natomiast za jej dno. Należy zwrócić butelkę etykietą do klienta, trzymając ją 
na wysokości jego wzroku. Sommelier przed otwarciem butelki powinien przeczytać 
gościom nazwę wina, rok produkcji i apelacje, z której pochodzi dana butelka.

2. Obcinanie folii na szyjce butelki.
3. Wytarcie szyjki butelki – należy przetrzeć szyjkę butelki serwetą kelnerską.
4. Wkręcenie śruby korkociągu w korek – należy wkręcić ostrze śruby w korek w taki 

sposób, aby z korka wystawało ostatnie załamanie śruby. 
5. Wyciągnięcie korka z butelki.
6. Powąchanie korka – po wyciągnięciu korka sommelier powinien powąchać korek, trzyma-

jąc go w dłoni przez serwetę kelnerską, bądź przed wykręceniem go ze śruby korkociągu. 
Test taki pozwala stwierdzić ewentualną wadę wina jeszcze przed degustacją przez gościa.

7. Położenie korka na małym talerzu – po powąchaniu korka i wykręceniu go ze śruby 
trybuszona należy umieścić go na małym talerzyku tuż obok osoby, która zamawiała wino. 

8. Wycieranie szyjki butelki – należy wytrzeć szyjkę butelki wewnątrz i na zewnątrz 
przy użyciu serwety kelnerskiej i nalać niewielką ilość wina do kieliszka osobie, która 
zamawiała wino, lub innej wskazanej przez gospodarza. 

9. Nalanie wina do kieliszków pozostałych gości – powinno się to odbywać zgodnie 
z zasadami kolejności obsługi. Sommelier powinien poruszać się zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara lub od prawej do lewej strony, w zależności od tego, czy w restau-
racji znajdują się stoły okrągłe, czy prostokątne. Po skończeniu napełniania kieliszków 
wszystkich gości należy wrócić do osoby zamawiającej i dopełnić jej kieliszek do takiego 
samego poziomu jak u reszty gości.

10. Postawienie butelki na stole – należy ustawić wino na specjalnej metalowej pod-
stawce bądź serwecie kelnerskiej przodem do osoby zamawiającej. W przypadku win 
białych w celu schłodzenia lub utrzymania wina w odpowiedniej temperaturze trzeba 
umieścić butelkę w „coolerze” i przykryć ją serwetą kelnerską. 

11. Dolewanie wina – wino powinno dolewać się gościom bez wzywania sommeliera, 
w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Aby dolać wino białe, znajdujące się 
w „coolerze” mokrym, należy przetrzeć mokrą butelkę serwetą kelnerską.

12. Podawanie kolejnych butelek wina – jeśli sommelier podaje kolejne butelki tego 
samego rodzaju wina, nie ma obowiązku serwowania jego próbki do degustacji osobie 
zamawiającej. Sommelier w takiej sytuacji sam powinien w dyskretny sposób ocenić, 
czy wino nie ma wad. Jednak jeśli chcemy zachować wszystkie zasady dobrej obsługi, 
powinniśmy zmieniać kieliszki przy każdej nowej butelce wina, nawet jeśli jest ono 

22 R. Jargoń, op. cit., s. 64–68.
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tego samego rodzaju co wcześniejsze. W takiej sytuacji osobie zamawiającej warto 
zaoferować próbkę degustacyjną.

13. Pytanie o kolejne butelki wina – sommelier w dyskretny sposób powinien zapytać 
gospodarza o podanie kolejnej butelki wina jeszcze przed skończeniem butelki poprzed-
niej. Niedopuszczalne jest dolewanie wina z nowej butelki do wina w kieliszku z butelki 
poprzedniej bez uprzedniego sprawdzenia, czy wino nie jest wadliwe, nie można też 
dolewać wina do kieliszka w przypadku, gdy znajduje się w nim wino innego rodzaju23. 
Dekantacja wina jest terminem chemicznym, który oznacza zlanie płynu znad osadu. 

Wina dekantuje się z trzech głównych powodów:
 – aby oddzielić wino od znajdującego się w butelce naturalnego, wytrąconego ciała 

stałego w postaci tanin i kryształków kwasu;
 – aby oddzielić od wina inne znajdujące się w nim ciała stałe, którymi mogą być np. 

pokruszone części korka od źle otwartej butelki;
 – aby napowietrzyć wino.

We współczesnych czasach jakość i sposób produkcji wina sprawiają, że można je 
pić dużo wcześniej niż kilkanaście lat temu. Dzięki temu wytwarzający się w butelkach 
osad jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Głównym powodem dekantacji wina jest jego na-
powietrzanie. Zwłaszcza młode i skoncentrowane wina w reakcji z tlenem mogą zyskać 
mocniejszy i głębszy aromat. Wina tego typu przed okazaniem pełni swoich aromatów 
mogą spędzić nawet do kilku godzin w karafce (dekanterce). Warto pamiętać, że samo 
napowietrzenie wina sprawia, iż otworzy się bardziej niż wino nalane z butelki prosto 
do kieliszka. Dekantacja może pomóc pozbyć się pierwszego nieprzyjemnego zapachu 
wynikającego z dużej redukcji wina24.

W przypadku wiekowych win dekantację należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
podaniem, ponieważ zbyt duży kontakt wina z powietrzem może spowodować ulotnienie 
się aromatów. W restauracjach, które mają w swojej karcie wyjątkowe i stare wina wyma-
gające kilkugodzinnej dekantacji przeprowadzonej przez sommeliera, lojalnym gościom 
można oferować wcześniejsze karafowanie wina, które określa się podczas przyjmowania 
rezerwacji w lokalu gastronomicznym.

Zasady tworzenia karty win przez sommeliera

Ilość i jakość win zawartych w karcie win odzwierciedla poziom restauracji. Sommelier 
w oparciu o kartę menu tworzy spis win tak, aby w odpowiedni sposób połączyć je później 
z daniami. Sommelierzy stają przed tym wyzwaniem nie tylko w przypadku zakładania 
restauracji, lecz także później przy zmianie karty menu ze względu na sezon. Dobrze 
zredagowana karta win może posłużyć na bardzo długo, jednak zasada ta nie zawsze 

23 A. Zarzycka, op. cit.; K. Cale, Dobre wino na każdą okazję, Wyd. Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2013, 
s. 218–220.
24 M. Sokołowski, Dekantacja? Co to jest?, https://www.ms-sommelier.pl/artykuly/19-dekantacja-co-to-jest 
[18.06.2018]; J. Robinson, op. cit., s. 24–25.
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się sprawdza, ponieważ trendy na rynku winiarskim zmieniają się i zostają narzucane 
corocznie, a czasem nawet co kwartał. Przed każdą modyfikacją karty win sommelier nie 
tylko robi rekonesans w restauracji, ale też zapoznaje się z ogólnoświatowymi nowościami 
występującymi na rynku winiarskim25. 

Układając dobrze skomponowaną kartę win, sommelier kieruje się kilkoma zasadami. Po 
pierwsze, wina dobiera do kuchni oferowanej w restauracji. Tylko wtedy udaje się wydobyć 
smak potraw, a także podkreślić smak zamawianego trunku przez gości. Dobra karta musi 
być różnorodna – zarówno pod względem szczepów, jak i cen. Zazwyczaj w restauracjach 
sprzedaje się więcej tańszych win, jednak karta nie może się opierać jedynie na nich. Gość 
musi mieć możliwość wyboru, dlatego w dobrej karcie muszą znaleźć się i wina tańsze, i te 
z „wyższej półki” (przynajmniej jedno białe i dwa czerwone). Dobre restauracje powinny mieć 
wina wytrawne i ewentualnie jedno lub dwa słodkie (np. porto). Obowiązkowe w karcie są 
wina łatwe w odbiorze, czyli takie, które mogą być serwowane na kieliszki26.

Przed przystąpieniem do tworzenia karty win należy określić przede wszystkim typ i ro-
dzaj lokalu gastronomicznego. Bardzo ważne jest to, aby wina były dostosowane do karty 
menu i do cen potraw. Jeśli mamy do czynienia np. z kuchnią włoską, to większą część 
win powinny stanowić pozycje z tego kraju. Tak samo jest w przypadku innych kuchni, np. 
francuskiej – wino z tego państwa powinno znajdować się w karcie na pierwszym miejscu.

Dobrze ułożona karta win powinna zawierać takie informacje, jak: nazwa wina, kraj 
pochodzenia, szczep, z jakiego wino zostało wyprodukowane (nie dotyczy to win ku-
pażowanych, które zawierają nawet po 13 szczepów, jak jest np. w wypadku Château-
neuf-du-Pape), region, nazwa winnicy, rocznik, pojemność, cena za butelkę i cena za 
kieliszek (jeśli jest możliwość zamówienia wina na kieliszki) z jego pojemnością. Dodatkowe 
informacje, które mogą znajdować się w karcie win, to: określenie smaku i zapachu wina, 
a także wskazówka, do jakich dań najlepiej pasuje.

Istnieje wiele możliwości ustalania kolejności, w jakiej wina będą się znajdowały na liście. 
Można je grupować według barwy, krajów i cen (tabela 3). Najczęstszą metodą jest umiesz-
czanie ich kolejno, rozpoczynając od win białych, kończąc na czerwonych, od musujących 
do słodkich, od lekkich do ciężkich. W karcie nie łączy się win musujących i szampanów, 
zostają one umieszczone osobno. Bardzo ważne jest to, aby pamiętać o klasyfikowaniu win 
ze względu na region ich pochodzenia. Obok siebie muszą się znaleźć wina posiadające tę 
samą apelację. Bardzo popularne jest również układanie karty win według cen, w szczegól-
ności sprawdza się to wtedy, kiedy karta nie zawiera więcej niż 30 pozycji. Należy pamiętać 
o zachowaniu zasady kolejności win białych, różowych i na końcu czerwonych27. 

Jeśli karta win jest już poprawnie zredagowana przez sommeliera, należy przejść do do-
boru czcionki i oprawy. Im mniej skomplikowana i czytelna czcionka, tym lepiej. Wybór oprawy 
karty nie jest już taki prosty, jednak najlepszą możliwością jest oprawa podobna do tej, w której 

25 A. Kondras, Wino dobrze sprzedane, „Restaurator” 2009, 11–12, s. 9–10.
 D. Ławniczak, R. Szajna, Obsługa kelnerska, cz. 1, Wyd. WSiP, Warszawa 2013, s. 192.
26 https://koneserzy.pl/kultura-wina/sommelier-zawod-przyszlosci [18.06.2018].
27 D. Ławniczak, R. Szajna, op. cit., s. 192.
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znajduje się karta menu restauracji. Tworząc bardziej ambitną kartę win, warto szczegółowo 
opisać w niej wszystkie zawarte pozycje. Określa się wtedy wszystkie charakterystyczne 
walory wina, które wyczuwalne są podczas degustacji. Goście lubią czytać kartę win, a jeśli 
jest ona dobrze ułożona, ułatwia im dobór odpowiedniej butelki do wybranej potrawy. Jeśli 
jednak w restauracji jest sommelier, to wówczas on pomaga gościom w podjęciu tej decyzji.

Tabela 3. Rodzaje karty win 

Rodzaj podziału Opis Schemat

Podział geograficzny 

Przejrzystość i łatwość odszukania wina 
dla klienta, który orientuje się w geografii 
wina. Dla klienta, który takiej wiedzy nie 
posiada, karta nie jest przejrzysta 

kraj pochodzenia
↓
region
↓
apelacja
↓
rodzaj wina (kolor)
↓
cena

Podział wg charakteru 
wina 

Karta przejrzysta dla gości zarówno zna-
jących, jak i nie znających się na geografii 
wina

wina musujące
↓
wytrawne wina białe
↓
wina czerwone
↓
wina słodkie deserowe

Podział wg ceny 
Wadą takiego podziału jest to, że goście 
zazwyczaj zamawiają wina najtańsze, bez 
względu na zamówione potrawy

wina najtańsze
↓
wina najdroższe

Podział adekwatny do 
menu

Jeśli w lokalu gastronomicznym nie ma 
sommeliera, goście przy takim układzie 
karty sami w łatwy sposób mogą wybrać 
odpowiednie wino pasujące do ich potrawy

wina na aperitif
↓
wina do przekąsek zimnych
↓
wina do przekąsek gorą-
cych
↓
wina do dań głównych
↓
wina do deserów

Karta szczepowa

Karta stosowana w krajach, gdzie procent 
gości pijących wino jest znacznie większy 
niż w Polsce np. Francja, Włochy czy 
Hiszpania. Sprawdza się jedynie wtedy, 
gdy goście są znawcami wina i wiedzą, 
czego się spodziewać po danym szczepie, 
z jakiego zostało wyprodukowane wino

Sauvignon blanc
↓
Chardonnay
↓
Pinot noir
↓
Merlot
↓
Cabernet sauvignon

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Prange-Barczyński, op. cit., s. 72–73; T. Kielecki-Majewicz, 
Stworzenie karty win to nie lada sztuka, www.horecanet.pl, „Nowości Gastronomiczne” 2010, 6.
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Zasady doboru win do potraw przez sommeliera

Bardzo ważnym elementem w sztuce picia wina jest jego odpowiedni dobór do potraw. 
Zmysły smaku i zapachu szybko ulegają osłabieniu, dlatego też należy poddawać je coraz to 
nowszym bodźcom. Potrawy i wina zawarte w menu powinny wywoływać jak najwięcej wra-
żeń smakowych. Smak wina podczas posiłku powinien stawać się coraz bardziej wyrazisty28.

Tekstura wina, tzn. charakterystyczne dostrzegalne cechy fizyczne, wyczuwalna jest 
w jamie ustnej. Ma bardzo istotne znaczenie przy kombinacjach potraw i wina, na równi 
ze smakami podstawowymi. Zaleca się, aby łączyć podobne tekstury w kieliszku i na ta-
lerzu, zwłaszcza gdy w kilkudaniowym menu główną rolę ma odegrać harmonia smaków. 
Bogate wino lepiej się skomponuje z cięższym daniem, a lekkie wino z lekką potrawą. 
Aromaty wina i jedzenia wyczuwa się w jamie nosowo-gardłowej. W przeciwieństwie do 
smaku i tekstury aromaty nie zniekształcają się wzajemnie. W najgorszym przypadku 
jeden aromat może zagłuszyć drugi. Podobny aromat jedzenia i wina niemal zawsze dają 
zadowalające kombinacje. Im lepiej zdefiniowane zostaną zapachy, które zamierza się 
połączyć, tym osiągnięty efekt końcowy będzie lepszy.

Niezależnie od wszystkich zasad i opinii należy pamiętać, że przy doborze wina najważ-
niejszą rzeczą jest gust i zadowolenie gości. Wino dobrane do potrawy powinno z nią kontra-
stować i jej ,,nie zagłuszać”. Zagłębiając się w tajniki doboru win do potraw, często pomija się 
fakt, że do codziennego posiłku wystarczy jeden rodzaj wina, dobierany do głównego dania. 
Kilka rodzajów trunków podczas jednego posiłku można podać przy szczególnych okazjach29. 

Podstawowe zasady przy podawaniu wina są następujące:
 – wszystkie rodzaje win podaje się w przezroczystych kieliszkach z gładkiego szkła;
 – wina białe podaje się przed czerwonymi, lżejsze – przed cięższymi, młodsze – przed 

starszymi, wytrawne – przed słodkimi i słabsze – przed lepszymi;
 – wino nie powinno zdominować smaku potrawy;
 – w przypadku potraw z dodatkiem sosu wino wybiera się tak, by pasowało do sosu;
 – wina należy podawać w odpowiedniej dla nich temperaturze;
 – nie podaje się wina do potraw z dodatkiem octu (wyjątkiem jest ocet balsamiczny).

Łagodne i lekkie potrawy, do których należą m.in. ryby, owoce morza oraz warzywa, 
najlepiej zgrają się przy stole z łagodnymi i subtelnymi winami (głównie białymi). Cięższe 
dania, do jakich zaliczyć możemy ciemne mięso (np. wołowinę, wieprzowinę, dziczyznę), 
najlepiej skomponują się smakowo z trunkami, które są bardziej wyraziste i intensywne 
w smaku (taki charakter mają najczęściej wina czerwone). Ten prosty podział nie zawsze 
się jednak sprawdzi: otóż w wypadku pewnych potraw mniej liczy się kolor trunku, a bar-
dziej jego moc i bogactwo aromatu. Tak może być np. w przypadku dań kuchni fusion30, 
drobiu czy mięsa w różnych sosach.

28 A. Domine, op. cit., s. 59.
29 E. Goldstein, op. cit., s. 250–251.
30 Kuchnia fusion to nic innego jak łączenie tradycyjnych przepisów ze wszystkich zakątków świata w taki sposób, 
aby ostatecznie stworzyć ich nową kulinarną wariację. Kucharz łączy ze sobą i miesza składniki, smaki, sposoby 
przyrządzania, a na koniec – sposób podania.
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Wina białe mają różny charakter, mimo że są lżejsze od win czerwonych. Subtelne 
i łagodne w smaku najlepiej łączyć z duszonymi i surowymi warzywami, rybami i owocami 
morza. Największą harmonię uzyska się, gdy połączy się je z delikatnie doprawionymi, 
lekkimi potrawami, w których nie dominują wyraziste dodatki w postaci sosów. Idealnym 
połączeniem będą łagodne przystawki z owocami, np. gruszki z rukolą, sałata z malinami, 
świeży szpinak z truskawkami. Cięższe białe i różowe wina, które są bardziej wyraziste, 
a ich aromat jest bardziej zdecydowany, doskonale uzupełniają smak smażonych, wę-
dzonych i duszonych ryb, a także ostrzejszych potraw z drobiu, np. pikantnego kurczaka. 
Można również próbować połączyć białe i różowe wina z ciemnymi mięsami, pod warun-
kiem że będą one delikatnie i łagodnie doprawione31.

Wina czerwone komponują się najlepiej z potrawami, które mają bardziej wyrazisty smak 
i aromat. Należy pamiętać, że wina czerwone należą do win cięższych i mogą charaktery-
zować się różnymi poziomami intensywności. Lżejsze wina, w których można wyczuć nutę 
owocową, można podawać do pikantnych i bardziej wyrazistych dań z drobiu. Cięższe wina 
najlepiej będą się komponowały z ciemnymi mięsami smażonymi, pieczonymi i z grilla. Bardzo 
wyraziste i aromatyczne wina będą pasowały do dziczyzny – serwowana z ciemnymi zawiesi-
stymi sosami zasługuje na połączenie z wyjątkowo zdecydowanymi w charakterze winami32. 

Sery i wino. Znawcy uważają, że najlepsze połączenie tych dwóch elementów jest 
wtedy, gdy zarówno wino, jak i sery pochodzą z jednego regionu. Istnieją zasady dotyczące 
ich łączenia. Można zestawiać je, kierując się podobieństwami, np. im ser jest bardziej 
pikantny, tym wino do niego powinno być bardziej wyraziste. Młode wina będą lepiej 
smakowały w połączeniu z młodymi serami, natomiast dłużej dojrzewające należy łączyć 
ze starszymi trunkami, których smak jest bardziej zdecydowany. Twarde sery powinno 
podawać się z ciężkimi i wyraźnymi czerwonymi winami, natomiast aksamitne, miękkie 
i łagodne z lżejszymi białymi gatunkami. Oryginalną kombinacją jest połączenie słonego 
lub kwaśnego sera ze słodkim białym trunkiem. Miękkie sery z białą lub błękitną pleśnią 
idealnie będą pasowały z białymi, szlachetnymi, wytrawnymi i słodkimi winami. Sery pokryte 
jasną pleśnią można łączyć nie tylko z białymi winami, równie dobrze smakują z cięższymi 
winami czerwonymi. Sery twarde i półtwarde najlepiej się komponują z winami, których 
charakter jest bardziej zdecydowany33.

Podsumowanie

W opracowaniu zostały poruszone zagadnienia związane z pracą sommeliera w restau-
racji i doborem win do potraw. Charakter, miejsce pochodzenia, kolor oraz inne czynniki 
wpływają na różnorodność wina, którego połączenie z daniami w taki sposób, aby idealnie 
komponowały się ich smaki i aromaty, stanowi duże wyzwanie, którego podejmuje się 
w codziennej swojej pracy sommelier.

31 http://www.koneserzy.pl/kultura-wina/91-wino-i-potrawy [18.06.2018].
32 K. Cole, op. cit., s. 246–247.
33 M. Schuster, Degustacja win, Wyd. Wig-Press, Warszawa 2001, s. 160.
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Praca sommeliera w restauracji jest zjawiskiem nowym i coraz częściej spotykanym 
na polskim rynku gastronomicznym, głównie warszawskim, krakowskim, wrocławskim, 
poznańskim czy trójmiejskim – w przestrzeni kulinarnej dużych miast. Początki tego zawodu 
w Polsce sięgają 2012 roku. Na świecie sommelierzy cenieni są na równi z szefami kuch-
ni, jednak w Polsce jest to wciąż zawód niszowy. Biorąc pod uwagę bardziej rozwijającą 
się kulturę picia wina w naszym kraju w sposób świadomy, można zauważyć, że goście 
restauracji chętniej korzystają z usług sommeliera przy doborze odpowiedniego alkoholu 
do wybranych przez siebie dań.

Według Gerarda Basseta34, podstawową rolą sommeliera w restauracji jest zapewnienie 
przyjemności gościom, tak by chcieli wrócić do niej ponownie. Poza szeroko rozumianą 
obsługą gości zadaniem profesjonalnego sommeliera jest skomponowanie karty win 
odpowiedniej dla lokalu gastronomicznego pod względem dostosowania do rodzaju ser-
wowanej kuchni oraz dopasowania cenowego do segmentu klientów, któremu restauracja 
dedykuje swoją ofertę sprzedażową. Do obowiązków sommeliera nie należy jedynie dobór 
i serwowanie win. Osoba zatrudniona na takim stanowisku układa kartę alkoholi, cygar, 
doradza w zakresie doboru napojów, rodzajów kieliszków, prowadzi szkolenia i degustacje, 
a także stale monitoruje rynek winiarski i trendy pojawiające się w gastronomii światowej.

Reasumując, sommelier jest osobą bardzo ważną w restauracji, jeśli chodzi o kontakt 
z gośćmi. Jego praca przynosi korzyść obu stronom – konsumentom i właścicielowi. Goście 
odwiedzający restaurację, dzięki profesjonalnej pomocy sommeliera, mogą cieszyć się ide-
alnym połączeniem jedzenia z winem, natomiast właściciel czerpie korzyści materialne przez 
zwiększenie sprzedaży win oraz potraw, które ma w swojej ofercie gastronomicznej. Sommelier 
potrafi nie tylko sprzedać dobre wino, które będzie dobrze pasowało do dania, ale również 
umie polecić inne pozycje z karty związane z napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi.

Odpowiednie połączenie potraw z winem ma ogromny wpływ na wrażenia smakowe 
gości. Bardzo ważne jest to, aby sommelier dopasował wino do jedzenia w taki sposób, aby 
tworzyły one harmonijną całość. Niewłaściwy dobór wina może np. wyostrzyć pikantność 
dania i wywołać odczucie większej zawartości alkoholu w trunku. Sommelier odgrywa 
bardzo ważną rolę w restauracji i z największą starannością dba o odpowiedni poziom 
obsługi gości oraz sprawia, że czują się oni wyjątkowo. Jego obecność podnosi rangę 
każdej restauracji, a profesjonalna i wykwalifikowana obsługa sommelierska odbierana 
jest przez gości jako duża zaleta lokalu gastronomicznego. 
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Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono pracę sommeliera w restauracji i zasady podawania win, ze 
szczególnym uwzględnieniem skomponowania karty win i doboru win do potraw. Autorzy doko-
nali charakterystyki sylwetki sommeliera, a także sprzętu i narzędzi sommelierskich. Przepro-
wadzili charakterystykę, klasyfikację i podział win. Opisali temperaturę podawania win i dobór 
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kieliszków. Ukazali przebieg obsługi gości w zakresie doradzania i podawania win w restauracji 
przez sommeliera. Zaprezentowali zasady układania karty win w restauracji. Zestawili ogólne 
zasady doboru win do potraw w pracy sommeliera.

Do przygotowania opracowania wykorzystano metodę badawczą desk research. Dokonano 
analizy literatury przedmiotu i doniesień branżowych oraz przeglądu portali internetowych doty-
czących poruszanego zagadnienia.

Słowa kluczowe: restauracja, sommelier, wino, karta win, dobór win do potraw

Abstract

The study presents the work of a sommelier in a restaurant and the rules of serving wines, with 
particular emphasis on the compilation of a wine list and the selection of wines for dishes. The 
authors have characterized the sommelier’s silhouette as well as sommelier equipment and 
tools. They carried out characteristics, classification and division of wines. They described the 
temperature of wine delivery and selection of glasses. They showed the course of guest service 
in the area of advising and serving wines in a restaurant by a sommelier. They presented the rules 
for arranging a wine list in a restaurant. They combined the general rules for the selection of 
wines for dishes at the work of a sommelier.

The research method was used to prepare the study. The article’s literature and industry reports 
were reviewed as well as a review of internet portals regarding the issue under discussion.

Keywords: restaurant, sommelier, wine, wine list, selection of wines for dishes
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kulinarna, turystyka etnograficzna, wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego Polski i świata w roz-
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ponad 130 artykułów naukowych dotyczących gastronomii w turystyce oraz hotelarstwie, ze 
szczególnym uwzględnieniem perspektyw i uwarunkowań rozwoju turystyki kulinarnej; autor 
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dzictwa kulturowego z turystyką (WSTIJO, 2011), Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie 
w turystyce (WSTIJO, 2011), Przestrzeń turystyki kulturowej (WSTIJO, 2017); współautor pierw-
szej tego rodzaju publikacji na krajowym rynku wydawniczym – Turystyka kulinarna (PWE, 2015).
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HAŁDY POPRZEMYSŁOWE – ICH KULTUROWY I TURYSTYCZNY 
POTENCJAŁ (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW 
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM)

POST-INDUSTRIAL WASTE HEAPS – THEIR CULTURAL  
AND TOURIST POTENTIAL (EXEMPLIFIED BY SELECTED HEAPS  
IN THE SILESIAN PROVINCE)

Wprowadzenie 

Hałdy bez wątpienia należą do obiektów, które w sposób wizualny informują o działalno-
ści człowieka, działalności specyficznej, bo kojarzonej przede wszystkim z mechanicznym 
przekształceniem środowiska naturalnego i jego degradacją. Składowiska te, będące 
efektem ubocznym zazwyczaj wielkiego przemysłu (wydobywczego, hutniczego, energe-
tycznego), od momentu kiedy zaczęły pojawiać się w krajobrazie, budziły wiele emocji. 
Na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci zmieniły nie tylko dotychczasową przestrzeń, ale 
miały bezpośredni wpływ na egzystencję tysięcy ludzi, którzy zostali zmuszeni żyć w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie przez kolejne dziesiątki lat. 

Na terenie województwa śląskiego, najbardziej uprzemysłowionego regionu w Polsce 
i jednego z najbardziej uprzemysłowionych w Europie, tego typu obiektów jest najwięcej 
w kraju, co ma bezpośredni związek z intensywną industrializacją i urbanizacją tego 
obszaru od połowy XIX wieku. Przy powstających zakładach przemysłowych (zakładach 
wydobywczych, hutach) w bardzo szybkim tempie wyrastały coraz to większe w swych 
rozmiarach nienaturalne „góry”. Współcześnie, choć wiele z nich zmieniło się (zostały 
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poddane procesom rekultywacji), to nadal – obok szybów kopalnianych – są rozpozna-
walnym symbolem przemysłowej części Górnego Śląska. 

Przedmiotem niniejszego opracowania są hałdy poprzemysłowe w województwie 
śląskim. Autorka zawraca uwagę na kulturowe znaczenie tychże obiektów na przestrzeni 
ostatniego wieku oraz ich potencjał w zakresie turystyki (industrialnej, górniczej, sportowej, 
rowerowej, ekstremalnej itd.). 

Hałdy – piramidy pejzażu przemysłowego 

Hałdy – antropogeniczne formy ukształtowane przez człowieka – w powszechnym od-
biorze kojarzą się przede wszystkim z obszarem, który został poddany brutalnej metamorfo-
zie, a jego dotychczasowe środowisko przyrodnicze „wzbogacono” formami przestrzennymi 
przywołującymi krajobraz wręcz księżycowy: zwałowiska różnorodnego kamienia, skał, 
innych odpadów. Ale to tylko jeden, schematyczny i stereotypowy obraz hałd. Drugi jest 
bardziej przyjazny, ponieważ w dalszej perspektywie – przy bliższym poznaniu tychże 
obiektów i ich roli w społecznościach lokalnych (i szerzej w regionie) – okazuje się, że 
niosą one również pozytywne konotacje. 

Wyraz „hałda” jest pochodzenia niemieckiego (od słowa die Halde) i oznacza „wysy-
pisko skały płonnej lub odpadów przemysłowych usuwanych z kopalni, huty lub innego 
zakładu przemysłowego; rzadziej zsypisko na wolnym powietrzu kopaliny użytecznej 
sypanej luźno; zwał”1. Na hałdach składuje się takie zbędne w toku produkcji materiały, 
jak: skały, żużel, popiół i inne.

Hałdy bezsprzecznie przynależą do pejzażu przemysłowego, są jednym z jego wyróż-
niających się elementów. Ich występowanie pozwala określić umiejętności pozyskiwania 
surowców oraz technologie ich przetwarzania, zaś duże nagromadzenie na konkretnym ob-
szarze świadczy tak o skali samej produkcji, jak i stopniu ingerencji człowieka w środowisko. 

Na obszarze województwa śląskiego, gdzie zlokalizowane jest Górnośląskie Zagłę-
bie Węglowe, dominują hałdy odpadów powęglowych, zwane zwałami skały płonnej lub 
zwałami skał karbońskich. Zwałowisk tych jest 219 i zajmują łącznie powierzchnię ponad 
4000 ha. Najwięcej z nich znajduje się na terenie Zabrza (34), Jaworzna (26), Bytomia (21), 
Katowic (14), Rybnika (13), Rudy Śląskiej (12), Jastrzębia Zdroju i okolic (9). Ze względu 
na kształt zwałowisk wyróżnia się trzy ich typy: stożkowe (najstarsze, o stromych zboczach 
i niewielkim stopniu zagęszczenia odpadów), zwałowiska stołowe (w kształcie góry stoło-
wej, których materiał jest zagęszczony) oraz zwałowiska krajobrazowe (będące obiektami 
o łagodnych kształtach wkomponowanych w otaczający krajobraz)2. Największa hałda 
liczy ponad 250 ha, a najwyższe z nich osiągają ponad 100 m wysokości, np. „Szarlota” 

1 Słownik wyrazów obcych, red. B. Pakosz, PWN, Warszawa 1991, s. 323. W Słowniku górniczym podano, 
że wyraz hałda „wywodzony jest od staropolskiego: hala = usypisko, wysypisko”; s. Gisman, Słownik górniczy, 
Instytut Węglowy, Katowice 1949, s. 87. 
2 Ł. Gawor, W. Warcholik, P. Dolnicki, Możliwości eksploatacji złóż wtórnych (zwałowisk pogórniczych) jako 
przykład zmian w sektorze przemysłu wydobywczego, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego” 2014, s. 258–259. 
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w Rydułtowach od podstawy mierzy około 134 m, szczyt znajduje się około 406 m n.p.m.; 
równie imponująca pod względem wysokości jest hałda „Skalny” w Łaziskach Górnych 
o wysokości względnej 92 m i bezwzględnej – 389 m n.p.m. 

Fot. 1. W tle hałda „Szarlota” (fot. D. Świtała-Trybek)

Fot. 2. Hałda „Szarlota” (na pierwszym planie szyb Leon, fot. D. Świtała-Trybek)
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Na każdą wydobytą tonę węgla przypada około 300 kg materiałów składowanych na 
hałdach. Jest to przede wszystkim surowiec skalny (większość to iłowce i mułowce, także 
łupki węglowe, piaskowce i żwirowce, sporadycznie występują wapienie i zlepieńce) wraz 
z niewielkimi ilościami węgla. Na przestrzeni ostatnich dwóch wieków hałdy zakładano 
w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń, a nawet w centrach gęsto zaludnionych miast czy 
osiedli. Były to najczęściej zwały nadpoziomowe – stożkowe. Od pewnego czasu unika 
się sypania takich „konstrukcji”, a odpady lokowane są na płaskich, podpoziomowych 
zwałowiskach, wykorzystując na ten cel powierzchnie nieproduktywne, jak np. wyrobiska. 
Wiele zwałowisk zlokalizowanych jest jednak niemal pośrodku kompleksów leśnych, np. 
zwałowisko centralne „Smolnica”3. 

To, że hałdy oddziałują negatywnie na środowisko przyrodnicze, nie jest tajemnicą. 
Jednakże stopień ich wpływu na otoczenie na przestrzeni wieków był różny, co ma bez-
pośredni związek z technologiami, jakie zastosowano przy ich budowie, oraz materiałami 
odpadowymi, które na nie trafiały. Na starszych hałdach wśród składowanych surowców 
jakiś odsetek stanowiły pozostałości węgla, będące powodem powstawania pożarów, a tym 
samym emisji szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Takie tlące się zwałowiska 
były i są nadal realnym zagrożeniem dla życia ludzi mieszkających w ich niedalekim sąsiedz-
twie, nie wspominając już o degradacji fauny i flory wokół nich. Współcześnie usypywane 
hałdy zawierają dużo mniej łatwopalnych odpadów, cały materiał zaś zostaje sprasowany, 
by ograniczyć ilość powietrza w strukturze zwałowiska i tym samym jego palność4. 

Kulturowy obraz hałdy 

Na hałdy można spojrzeć z różnych perspektyw. Można je z pewnością podziwiać ze 
względu na wielorakie formy architektoniczne, być zauroczonym rozległym krajobrazem, 
który rozciąga się z ich najwyższych punktów, a także być zaskoczonym występowaniem 
roślin i zwierząt w tym nieprzyjaznym środowisku przyrodniczym. Można na nie też spo-
glądać jako na świadectwo kolonialnej wręcz eksploatacji Śląska, degradacji środowiska 
naturalnego tego regionu, złożonych problemów z ich rekultywacją. Wiele pojawia się 
zatem obrazów związanych z hałdami, ale też wiele refleksji. 

Hałdy, wpisane w śląski krajobraz w sposób bezpośredni i pośredni, miały wpływ na 
życie ludzi. Dla tutejszych mieszkańców były ważnym elementem najbliższego otoczenia, 
jego symbolicznym nośnikiem, obiektem współtworzącym przestrzeń architekto-
niczną (wraz z zakładem i osiedlem robotniczym)5, z którym utożsamiały się kolejne 
pokolenia, i które potwierdzały ich tożsamość w kategorii miejsca6. „Przynależność do 

3 http://przyroda.katowice.pl/pl/czowiek-i-przyroda/ksztaltowanie-srodowiska/haldy/155-budowa-hald 
[06.06.2018]. 
4 http://www.ekoprod.pl/pl/dokument/139/powstawanie-hald.html [08.06.2018].
5 D. Świtała-Trybek, Tragedia w kopalni. Kulturowe konteksty katastrof i wypadków górniczych, Wyd. UO, Opole 
2014, s. 94. 
6 H. Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Wyd. UAM, Poznań 
2002, s. 142. 
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pewnej przestrzeni – jak słusznie podkreśla J. Nowak – buduje określone interpretacje 
świata i tworzy więzi społeczne, przestrzeń staje się obszarem projekcji wartości, daje 
poczucie stabilności”7. 

Dla naszego pokolenia i dla wcześniejszych – wspomina jeden z mieszkańców 
Śląska – hałda była codziennym widokiem. Był to swego rodzaju obraz tradycji, tak 
jak orkiestra górnicza. Hałda była często bezpośrednio przy domach; ludzie byli do 
takiego sąsiedztwa przyzwyczajeni; obok była też huta. Bliskość hałdy była dla nas 
czymś naturalnym, jak naturalna jest dla górali obecność gór8. 

Hałdy, ze względu na rozmiary, a przede wszystkim wysokość i kubaturę, tworzą 
majestatyczne dominanty przestrzenne. Na tle krajobrazu wyróżniają się (niektóre 
osiągają ponad 100 m wysokości), można je zobaczyć z dalszej odległości, co sprawia, 
że są charakterystycznymi, ale i nietypowymi punktami orientacyjnymi w terenie, jego wy-
znacznikami. Krajobraz z nimi w tle wyraźnie też komunikuje, że jest to (albo był) obszar 
związany z przemysłem. 

Fot. 3. Hałda „Skalny” w Łaziskach Górnych (fot. D. Świtała-Trybek)

Hałdy wrosłe w codzienną egzystencję na różne sposoby oswajano, obłaskawiano, czy 
wręcz pielęgnowano. Te, które już „okrzepły” i były w miarę bezpieczne, przede wszyst-
kim można było na nich przebywać (kopalnie nie ograniczały do nich dostępu), tworzyły 
miejsce wypoczynku, relaksu, zabawy itp., kreując określone formy aktywności wśród 

7 J. Nowak, O semantycznej redukcji przestrzeni etnicznej, [w:] A. Bukowski, M. Lubaś, J. Nowak, Zarządzanie 
przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 57. 
8 S. Holecki, Wspomnienia z hałdy, spisał i zredagował T.M. Głogowski, [w:] Hałda. Materiały IV sesji śląsko-
znawczej pracowników naukowych, studentów i gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego Katowice, 
5–6 maja 1999, red. T.M. Głogowski i M. Kisiel, Wyd. Pallas Silesia, Katowice 2000, s. 136. 
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lokalnych społeczności, o czym świadczy chociażby poniższa wypowiedź, odwołująca 
się do lat 30. ubiegłego wieku: 

[…] Wtedy w czasach mojego dzieciństwa i młodości, hałdy były dla nas ogrodem – 
z cienką trawą, którą skubały nasze melancholijne kozy, z trawą poprzetykaną szafra-
nowymi podbiałami i bieluśkimi stokrotkami, które nie wiadomo dlaczego, nazwaliśmy 
gęsimi pępkami. Gdzieniegdzie, na hałdach już wygasłych, ogród przemieniał się 
w aromatyczne gaiki, pełne brzózek i krzewów, między którymi kicały dzikie króliki. 
[…] Hałdy były także corsem dla zakochanych – to oni wydeptywali tutaj pierwsze 
ścieżki. Były miejscem towarzyskich spotkań. W małych kotlinkach zasiadali górni-
cy lub bezrobotni do gry w skata. […] W niedzielę, zdarzało się, pojawiały się tutaj 
całe rodziny. Siadały na brzegu zazielenionej hałdy, dziewczyny stroiły sobie wianki 
na głowę z gęsich pępków, starsi zaś patrzyli na kopalnię, która dzień odpoczynku 
czciła przytłumionym z lekka gwarem albo liczyli puste węglarki na bocznym torze9. 

Na hałdach życie tętniło przez cały rok, w zimie dzieci zjeżdżały na sankach, latem 
puszczały latawce, zbierały różne „skarby” (kolorowe, mieniące się kamyczki, pozosta-
łości po środkach wybuchowych – zapalniki do lasek dynamitu, druty, śruby itp.). Takie 
obrazy przywołujące hałdy w kontekście zabawy, czasu szczęśliwego, beztroskiego, 
szczególnej więzi mieszkańców osiedli przyzakładowych są tematem dzieł malarzy, np. 
Pawła Wróbla czy Witolda Pałki. 

Hałdy jawią się również jako miejsce zarobkowania osób (tzw. hołdziarzy), które 
pojawiały się zazwyczaj zaraz po tym, jak przyjechał kolejny transport z kopalni z od-
padami. Wśród niepotrzebnego urobku były bowiem również cenne bryły węgla. Nie-
jednokrotnie pozyskiwaniem „czarnego złota” z hałd zajmowały się całe rodziny, które 
w ten sposób zabezpieczały sobie potrzebny opał na zimę. Nie każda jednak hałda 
była bezpieczna, tlił się na nich gorący popiół, występowały pożary albo pojawiały się 
groźne osuwiska, stąd przebywanie na nich groziło śmiercią. Na przykład we wrześniu 
1934 roku na hałdzie kopalni „Walenty Wawel” w wyniku zapalenia się obłoku pyłu 
węglowego śmierć poniosło 13 osób10. Wcześniej, bo w latach 80. XIX wieku w jednym 
z dzienników donoszono: 

Wczoraj po południu zbierały węgle dwa dziewczęta z Laurahuty [Siemianowic] 
w bliskości miejsca, gdzie się znajdował gorący popiół na kupie, a przechodzący 
młodzi robotnicy z pustoty swojej postraszyli dziewczęta, które w strachu wleciały 
po kolana do tego gorącego popiołu. Niebawem jednak wyskoczyły na bezpieczne 
miejsce, żeby swój palący ubiór ugasić, co im się też i udało, lecz odniosły tak ciężkie 
rany, że nie ma nadziei, aby się jeszcze wyleczyły11. 

9 W. Szewczyk, Każdy ma swój życiorys. Eseje i felietony, wyboru dokonali G. Szewczyk, W. Janota, Wyd. 
Structura, Katowice 1996, s. 16–17. 
10 W. Cybulski, Wybuchy pyłu węglowego i ich zwalczanie, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1973, s. 24. 
11 „Gazeta Górnośląska” 1882, 42.
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Kulturowe znaczenie zwałowisk poprzemysłowych, ich miejsce w życiu lokalnych 
społeczności widoczne jest również w nazwach hałd, jak np. „Szarlota” w Rydułtowach, 
„Ajska” w Świętochłowicach”, „Skalny” i „Marta Waleska” w Łaziskach Górnych, „Murcki” 
w Katowicach itd. Nazwy te funkcjonują nie tylko wśród mieszkańców miejscowości, gdzie 
hałdy te się znajdują (są elementem krajobrazu i pamięci lokalnej)12, ale dzięki środkom 
społecznego komunikowania są powszechnie znane. Są to nazwy kulturowe13, część 
z nich bezpośrednio nawiązuje do dawnych nazw kopalń lub pól górniczych („Martha – 
Valesca”, „Charlotte”, „Murcki”). 

Hałdy stały się również źródłem artystycznych inspiracji, były i są utrwalane przez 
malarzy (np.: W. Pałka, A. Halor, R. Nowak, P. Wróbel, P. Steller), fotografów (np.: Z. Ry-
det, Z. Sawicz, A. Gola, M. Miełka), filmowców (K. Kutz, R. Piwowarski, J. Kłyk), poetów 
i pisarzy (T. Kijonka, W. Szewczyk, B. Lubosz). Stały się one motywem przewodnim roz-
maitych wystaw (np. fotograficznej zatytułowanej „Jak na Marsie” w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Jastrzębiu Zdroju), plenerów malarskich, także wydawnictw (albumowych, 
kalendarzy itp.). 

W ostatnich dekadach wiele hałd zniknęło już ze śląskiego krajobrazu, zostały ro-
zebrane albo zrekultywowane, co niewątpliwie świadczy o przeobrażeniach, z jakimi 
mamy do czynienia w zakresie funkcjonowania samego przemysłu wydobywczego, 
hutniczego, także metod składowania przemysłowych odpadów. Nadal jednak służą 
człowiekowi, ale ich przeznaczenie wybiega poza to wcześniej ustalone. Hałdy, a do-
kładnie materiał na nich składowany, coraz częściej jest podstawą rozmaitych rozwiązań 
technologicznych: kamień odpadowy, żużel wykorzystuje się w budownictwie drogowym 
(parkingi, autostrady), na miejscu zwałowisk powstają tereny rekreacyjne (parki, ogródki 
działkowe itp.), inwestycyjne, kulturalne (np. na terenie pogórniczym znajduje się nowa 
siedziba Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach), odbywają się 
zawody sportowe (np. od 2011 roku na hałdzie w Zabrzu-Biskupicach charytatywny rajd 
fanów terenowej motoryzacji (dochód przeznacza się dla dzieci z domów dziecka) itp. 
Jak zatem można ocenić, współcześnie hałdy przeżywają swoje „drugie życie” i mimo 
że wiele z nich nadal wymaga zagospodarowania, a często również dobrego pomysłu, 
w jaki sposób je zaadoptować, aby pełniły określone funkcje, to z pewnością zmienia 
się już samo podejście do nich. 

Potencjał turystyczny hałd 

Wzrost ruchu turystycznego we współczesnym świecie ma wyraz w nieustannym 
rozwoju nowych form turystyki, które uwzględniają zróżnicowane przedmioty fascynacji 
turystów. Do stosunkowo nowych destynacji turystycznych należą hałdy poprzemysło-
we. Potencjał turystyczny tego typu obiektów jest trudny do omówienia w powiązaniu 

12 K. Woniak, Pamięć lokalna (hasło), [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wol-
ska, R. Traba, współpraca J. Kalicka, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 339–341. 
13 Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, s. 216. 
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z pojęciem „produktu turystycznego”, który wyróżnia się konkretnymi cechami14. Z tego 
względu autorka zwraca uwagę przede wszystkim na znaczenie tychże przestrzeni 
w kontekście wybranych form turystyki. 

Hałdy wraz z innymi obiektami (zabudową przemysłową, osiedlami robotniczymi, tzw. 
patronackimi o interesującej architekturze, zbiornikami wodnymi powstałymi w wyniku 
oddziaływania górnictwa, nieckami osiadań itp.) należą do krajobrazu poprzemysłowego 
i stanowią przedmiot turystyki industrialnej, a w jej ramach turystyki górniczej. Tury-
styka industrialna, zwana też przemysłową, gwałtownie zaczęła się rozwijać pod koniec 
XX wieku, co wiązało się „ze stopniowym przechodzeniem społeczeństw krajów wysoko 
rozwiniętych z fazy cywilizacji industrialnej do epoki cywilizacji postindustrialnej. Tym 
samym rosnącą popularność «turystyki przemysłowej» można traktować nie tylko jako 
przejaw autentycznych zainteresowań historią techniki, ale również jako coś w rodzaju 
nostalgii za minionymi czasami”15. Głównym celem tego typu turystyki jest zwiedzanie 
zakładów pracy różnych branż (kopalnie, huty, cukrownie, młyny, browary itp.), poznawanie 
cykli produkcyjnych, nowych technologii oraz tradycji i historii produkcji danych wyrobów16. 

Fot. 4. Hałda „Kostuchna” w Katowicach (fot. D. Świtała-Trybek)

14 „Podstawową właściwością produktu turystycznego jest jego usługowy charakter. Stąd też wywodzą się jego 
cechy, takie jak: komplementarność, złożoność, nieuchwytność, jedność procesu wytwarzania, wymiany i kon-
sumpcji, brak możliwości wytwarzania na zapas, a ze specyfiką ruchu turystycznego wiąże się sezonowość”; 
Produkt turystyczny, [w:] Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa 2009, s. 31. 
15 A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa – aspekty teoretyczne, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie 
geograficzne, red. A. Kowalczyk, Wyd. UW, Warszawa 2008, s. 47. 
16 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Podręcznik akademicki, 
GWSHM Milenium, Poznań 2010, s. 142. 
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Zwałowiska poprzemysłowe, co warto jednakże podkreślić, dopiero w ostatnich latach 
zostały na szerszą skalę zauważone jako odrębne obiekty eksploracji różnych grup tury-
stów. Można przypuszczać, że wynika to z samego podejścia do hałd, które traktuje się jako 
jeden z elementów tworzących pewną całość obszaru definiowanego jako przemysłowy 
bądź poprzemysłowy. Stąd m.in. brak w wydanych przewodnikach i informatorach tury-
stycznych oznaczonych szlaków czy tras tematycznych z głównym motywem przewodnim 
w postaci hałd. W niektórych opracowaniach pojawiają się informacje o zwałowiskach, 
ale w kontekście szlaków po dawnych i współczesnych kopalniach17. Hałd nie wyróżniono 
również na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego18 – markowego produktu 
turystycznego tegoż województwa, a szkoda, bo zasługują one na szczególną uwagę, 
zwłaszcza te zagospodarowane, pełniące funkcje rekreacyjne. 

Tereny poprzemysłowe mają coraz większe znaczenie w turystyce sportowej. Moda 
na jej uprawianie odzwierciedla współczesne trendy związane z aktywnym sposobem 
spędzania czasu wolnego, prowadzeniem zdrowego stylu życia. Definicje i formy turystyki 
sportowej nie do końca zostały jasno sprecyzowane i wciąż badacze nie są zgodni, co 
do zakresu samego pojęcia „turystyka sportowa” i czy w ogóle powinno się ją wyodręb-
niać19. Tom Hinch i James Higham, autorzy wydanej w 2011 roku książki Sport Tourism 
Development, definiują ją w następujący sposób: „turystyka sportowa określana jest 
jako niedługie podróże poza środowisko zamieszkania, nastawione na udział w sporcie, 
podczas których sport charakteryzują określone reguły, współzawodnictwo związane ze 
sprawnością fizyczną i zabawą”20. Niektórzy badacze do turystyki sportowej zaliczają 
zarówno aktywne, jak i bierne uczestnictwo w dyscyplinach i wydarzeniach sportowych, 
wyróżniając przy tym: plenerową turystykę sportową i turystykę sportową w obiektach 
(tzw. aktywna turystyka sportowa oznaczająca uprawianie różnych dyscyplin sportowych), 
fanoturystykę (oglądanie widowisk sportowych)21, turystykę sportową nostalgiczną (zwie-
dzanie obiektów sportowych zarówno współczesnych, jak i historycznych) oraz turystykę 
sportowców (wyjazdy zawodników na wydarzenia sportowe)22. 

Zestawienie: hałda i uprawianie na niej sportu, zwłaszcza wyczynowego, może wy-
dawać się trochę dziwne, wręcz niepokojące. Wszak „sport to zdrowie”, a zwałowiska 
poprzemysłowe przywodzą na myśl przestrzeń zdegradowaną, gdzie często wskaźniki 

17 Np. M. Lamparska, Turystyka wśród górniczych szybów. Szlak turystyczny i przewodnik po dawnych i współ-
czesnych kopalniach na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Wyd. „Śląsk”, Katowice 2017, s. 71, 
127, 129, 136–137. 
18 https://www.zabytkitechniki.pl/ [09.06.2018]. 
19 Szczegółowo pisze na ten temat: J. Mokras-Grabowska, Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna, 
„Turyzm” 2016, 1, s. 13–19. Zob. też: A. Zajadacz, Turystyka sportowa – próba zdefiniowania pojęcia, „Turyzm” 
2016, 1, s. 103–105. 
20 Cyt. za: R. Tomik, Turystyka sportowa – czym jest i kto jest jej uczestnikiem?, „Bibliotheca Nostra” 2013, 1, s. 142. 
21 Zob. A. Hadzik, Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, 
Wyd. AWF, Katowice 2014. 
22 J. Mokras-Grabowska, Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, [w:] Wczoraj, dziś 
i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, PTTK „Kraj”, Warszawa 
2015, s. 15; B. Bończak, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [w:] Nowe – stare formy turystyki 
w przestrzeni, red. R. Wiluś, J. Wojciechowska, „Warsztaty z Geografii Turyzmu” 2013, 3, s. 56. 
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występowania substancji szkodliwych dla zdrowia (w porównaniu z innymi obszarami) są, 
mimo np. rekultywacji tego terenu, jeszcze wysokie. Jednakże, co poświadcza obserwa-
cja rzeczywistości i dostępne materiały w mediach, hałdy od kilku lat są miejscem, gdzie 
spotykają się miłośnicy biegania, nordic walkingu, terenowej motoryzacji, cykliści, 
a także zwyczajni spacerowicze, chcący aktywnie spędzić czas na powietrzu. Na śląskich 
hałdach organizowane są liczne zawody sportowe, np. w 2017 roku odbywał się cykl 
Śląskich Biegów Górskich (wspólna inicjatywa stowarzyszenia Silesia Adventure Sport 
i zespołu Nonstop Adventure)23. Entuzjaści biegów w niełatwych warunkach terenowych 
ścigali się m.in. na hałdzie w Katowicach-Kostuchnie (trasa liczyła 5 km), na pohutniczej 
hałdzie „Ajska” w Świętochłowicach, w Parku Śląskim w Chorzowie (powstał na obszarach 
poprzemysłowych Chorzowa i Katowic) i parku w Reptach Śląskich, gdzie znajduje się 
„Sztolnia Czarnego Pstrąga” (dystans około 6,5 km). Od 2015 roku na terenach poprze-
mysłowych kopalni „Śląsk-Matylda” i Huty Cynku „Guidotto” w Świętochłowicach odbywają 
się zawody pt. „Bieg hałdami Śląska” ku czci pamięci powstańców śląskich. Działające 
w tym mieście Muzeum Powstań Śląskich w ramach Nocy Muzeów (2017, 2018) dla 
upamiętnienia trzeciego powstania śląskiego zorganizowało z kolei imprezę rowerową 
„Wyścig MTB. Powstańcze hałdy”. 

Fot. 5. Hałda „Marta Waleska” w Łaziskach Górnych (fot. D. Świtała-Trybek)

Oprócz biegaczy liczną grupą sportowców odwiedzających hałdy są rowerzyści. Tury-
styka rowerowa, będąca przykładem turystyki kwalifikowanej24, na terenach poprzemy-

23 https://slaskiebiegigorskie.pl/ [10.06.2018]. 
24 Zgodnie z definicją turystyka kwalifikowana jest „czasową, dobrowolną, wymagającą przygotowania kondycyj-
nego i zawodowo-turystycznego, częstą zmianą miejsca w przestrzeni, połączoną ze zmianą codziennego trybu 
życia, zaspokojeniem potrzeb ruchu i wysiłku fizycznego, osobistego kontaktu z innym środowiskiem społecznym, 
przyrodniczym i kulturowym oraz potrzeb informacyjno-poznawczych”. W.W. Gaworecki, Ekonomika i organizacja 
turystyki, PWN, Warszawa 1982, s. 63. 
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słowych z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularna. Możliwość poruszania się 
jednośladem po stromych i nierównych ścieżkach, pokonywanie różnych wzniesień jest 
nie lada atrakcją. Hałdy w jakimś stopniu przypominają góry, stąd chętnie są wybierane 
przez rowerzystów lubiących poruszać się po trudnym i wymagającym terenie górskim. 
Cykliści z województwa śląskiego nie muszą więc zatem każdorazowo wyjeżdżać w pobli-
skie Beskidy, ale mogą korzystać z podobnych przestrzeni znajdujących się nieopodal ich 
miejsca zamieszkania. Miłośnicy rowerów sami też podejmują się różnych wyzwań w celu 
uatrakcyjnienia hałd pod kątem uprawianego sportu. Przykładem może być budowa przez 
nich na jednej z zabrzańskich hałd singletracka z pomocą fundacji POMBA25. Rowerzyści 
opracowują też trasy rowerowe po hałdach, swoimi propozycjami dzielą się na portalach 
internetowych. Są to zazwyczaj trasy kilkudziesięciokilometrowe (choć zdarzają się także 
dłuższe, ponad stukilometrowe), o różnym stopniu trudności, obejmujące interesujące ich 
obiekty w różnych miejscowościach (np. Chorzów Stary–Kochłowice–Halemba, długość 
trasy ponad 45 km, zob. mapa poniżej). 

Mapa 1. Trasa rowerowa obejmująca hałdy w trzech miejscowościach 
Źródło: https://mojrower.pl/trasa/6224/tour-de-trzy-haldy [07.06.2018].

Tereny poprzemysłowe zyskują również coraz większą popularność jako miejsce upra-
wiania sportów ekstremalnych26. Osoby o ponadprzeciętnych zdolnościach fizycznych 

25 https://www.1enduro.pl/hasiok-zabrze-buduj-z-pomba/ [10.06.2018].
26 Do sportów ekstremalnych zalicza się m.in.: base jumping, skok na bungee, baloniarstwo, skoki spadochronowe, 
spacery na linie, skysurfing, lotniarstwo kaskaderskie, lotniarstwo, skoki i loty narciarskie, wolne skoki z samolotu, 
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i psychicznych, odpowiednio przygotowane, mają możliwość podjęcia na hałdach aktywności 
uznawanej za sporty wysokiego ryzyka. Niebagatelne wszak przestrzenie ze względu na 
ukształtowanie terenu, materiały, z których zostały zbudowane, występowanie wielorakich 
niebezpiecznych „atrakcji” (zapadliska, zbiorniki i cieki wodne, obszary podmokłe, muldy itp.) 
gromadzą z każdym rokiem coraz większe rzesze osób żądnych mocnych przeżyć i silnych 
emocji, jak np. zwolenników runmageddonu (biegu z wyjątkowo trudnymi do pokonania 
przeszkodami), dla których systematycznie organizuje się tu zawody. Runmageddon Silesia, 
odbywający się od kilku lat w województwie śląskim, zaliczany jest do najlepszych tego typu 
imprez sportowych w Polsce. Do edycji w 2017 roku rozgrywanej na hałdach pokopalnianych 
w Gliwicach zgłosiło się ponad 3,5 tys. ochotników z całego kraju. Wcześniejsze edycje 
miały miejsce na hałdach kopalni „Sośnica-Makoszowy” w Zabrzu (2015, 2016), natomiast 
tegoroczna (2018) – na hałdach kopalni „Pniówek” w Pawłowicach. 

Hałdy są też ulubioną przestrzenią motocrossowców. Jazda po trudnym i wymagają-
cym terenie jest tu z pewnością zagwarantowana. Na zwałowiskach regularnie odbywają 
się zawody motocrossowe, jak np. na hałdzie „Ajska” w Świętochłowicach. Ale – co trzeba 
podkreślić – jazda po nieprzygotowanych i odpowiednio zabezpieczonych hałdach przy-
czynia się do ich rozjeżdżania i niszczenia, co niestety zdarza się bardzo często. 

Tereny poprzemysłowe wyróżniają się unikatowym charakterem, który w większości 
przypadków nie jest jednak stały. Pod wpływem upływu czasu i często naprawczej dzia-
łalności człowieka obszary te się zmieniają27. Zwałowiska powstałe kilkadziesiąt i więcej 
lat temu trudno rozpoznać, zarosły one bowiem drzewami, zazieleniły się, niejednokrotnie 
całkowicie zmieniły swój wygląd, nastąpiła ich renaturalizacja. Stały się częścią natury ze 
zróżnicowaną florą i fauną. Stanowią siedlisko wielu gatunków roślin, w tym również i chro-
nionych, np. z rodziny storczykowatych. I właśnie owa wręcz spektakularna przemiana ze 
środowiska pozbawionego życia na środowisko tętniące życiem sprawia, że są one w polu 
zainteresowań także miłośników i znawców przyrody w ramach turystyki przyrodniczej 
realizowanej zazwyczaj indywidualnie. Podobnie jak w przypadku innych form turystyki, 
tak też przywołując turystykę przyrodniczą, w nauce nie ma jednej jej definicji, pojawiają 
się także rozbieżności pojęciowe w odniesieniu do samego zjawiska28. 

Wielu badaczy uważa, że jej głównym wyróżnikiem jest pragnienie kontaktu „z naturalną 
bądź słabo przekształconą przyrodą, jej osobliwościami i zjawiskami”29, inni z kolei są zda-

szybownictwo, windsurfing, wolne nurkowanie, pływanie długodystansowe, regaty żeglarskie (dookoła świata, 
oceaniczne), nurkowanie z akwalungiem, surfing, kajakarstwo górskie, jazda wodna boso, skutery wodne, wyścigi 
łodzi motorowych, snorkling, żeglarstwo szybkie, rajdy przygodowe, speleologia, rower górski, żeglarstwo na 
lądzie i lodzie, snowboard, rakiety śnieżne, wspinaczka, jazda na BMX, motocross, street luge. Zob. J. Tomlinson, 
Encyklopedia ekstremalnych sportów, tłum. K. Czechowski, B. Stawski, Wyd. Oficyna Panda, 1997. 
27 W dobie coraz większej dbałości o naturę od kilkudziesięciu lat prowadzone są działania naprawcze terenów 
zniszczonych przez przemysł. Troska o środowisko przyrodnicze jest jednym z ważniejszych problemów w Unii Euro-
pejskiej, co przekłada się na ustalanie odpowiednich przepisów formalnoprawnych zobowiązujące wszystkie państwa 
członkowskie do podjęcia określonych działań w zakresie ochrony gleb, wód, stanu powietrza, roślin i zwierząt. 
28 Zob. S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, Jak rozumieć turystykę przyrodniczą? Studium przypadku młodzieży 
akademickiej, „Turyzm” 2013, 23/1, s. 40–47. 
29 M. Mika, Turystyka przyrodnicza – jej istota i współczesne kierunki rozwoju, [w:] Studia nad turystyką. Tradycje, 
stan obecny i perspektywy badawcze, red. W. Kurek, M. Mika, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 313. 



Hałdy poprzemysłowe – ich kulturowy i turystyczny potencjał… 137

nia, iż może ona obejmować także środowiska zurbanizowane (tzw. ekoturystyka miejska), 
a więc przekształcone przez człowieka30. W kontekście terminologicznych rozważań nad 
turystyką przyrodniczą można się zastanowić, jaką pozycję mają w niej hałdy (także inne 
tereny poprzemysłowe). Z jednej strony, na pewno nie spełniają warunku naturalności śro-
dowiska przyrodniczego (są dziełem człowieka), z drugiej – żyją „własnym życiem” i same 
„organizują” życie innym organizmom. Część z nich (zwłaszcza te starsze) samoistnie się 
zalesiła, zmieniła swoje pierwotne funkcje i jest ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt. 

Pogórnicze zwałowiska są atrakcyjne także dla geoturystów z racji składowanego 
na nich materiału skalnego powstałego w wyniku procesów geologicznych pod ziemią31. 
Znajdujące się na hałdach okazy różnych minerałów, późnokarbońskich skamieniałości 
są w centrum zainteresowania zarówno naukowców, jak i kolekcjonerów. 

Zakończenie 

Współcześnie tereny poprzemysłowe coraz częściej stają się polem różnorodnych 
dobrych praktyk, których podstawowym założeniem jest przekształcenie tychże zde-
gradowanych obszarów na cele użytkowe i społeczne. Dzięki bezpośredniemu zaintere-
sowaniu władz poszczególnych gmin i dotacjom unijnym wiele nieużytków związanych 
z działalnością zakładów przemysłowych (większość z nich już nie funkcjonuje) dostało 
szansę „drugiego życia” i tym samym pełnienia nowych funkcji. Jak wykazała obserwacja 
rzeczywistości, prym wiodą przedsięwzięcia ukierunkowane na rekreację i aktywne formy 
spędzania czasu wolnego. Pogórnicze czy pohutnicze hałdy zamieniane są na tereny 
zielone, gdzie mieszkańcy mogą odpoczywać na łonie natury32. 

Tereny poprzemysłowe wraz z bogatą infrastrukturą mają już stałe miejsce w turystyce, 
głównie industrialnej – intensywnie rozwijającej się i zyskującej z każdym rokiem coraz 
szersze grono zwolenników. O wartości i wyjątkowości produktu turystycznego, jakim są 
hałdy, głównie te niezagospodarowane, w stanie, można by rzec, jeszcze surowym, świad-
czą także inne formy turystyki, które mogą być realizowanie dzięki ich obecności. Mam 
na myśli uprawianie różnych dyscyplin sportowych, zainteresowanie występującą na nich 
fauną i florą itp. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie hałdy można eksplorować, 
sporo jest niedostępnych (składa się na nich odpady przemysłowe), nie można na nich 
przebywać ze względu na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. 

Na przestrzeni ostatnich dekad wiele hałd zniknęło bezpowrotnie z krajobrazu woje-
wództwa śląskiego, a kolejne są w trakcie rozbiórek. Zmieniło się również samo postrze-
ganie poprzemysłowych terenów, w których widzi się turystyczny potencjał i szanse na 

30 S. Kulczyk, Znaczenie czynników kulturowych dla rozwoju ekoturystyki na przykładzie Wielkich Jezior Mazur-
skich, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, op. cit., s. 150–151.
31 Zob. M. Lamparska-Wieland, M. Rybałtowski, Geoturystyka w rybnicko-ostrawskim zagłębiu eksploatacji węgla 
kamiennego, [w:] Problemy geoekologiczne górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego, red. M. Rzętała, 
A.T. Jankowski, „Prace Wydziału Nauk o Ziemi” 2003, 29. 
32 Przykładem może być miasto Ruda Śląska, na obszarze którego kilka hałd zostało poddanych rekultywacji, 
a następnie stały się one ośrodkami rekreacyjnymi, wypoczynku o walorach estetycznych, przyrodniczych. Obecnie 
trwają prace nad przekształceniem hałdy pocynkowej w dzielnicy Wirek. 
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rozwój gospodarczy poszczególnych miejscowości i regionu. Obiekty, które niegdyś były 
zmorą dla właścicieli zakładów przemysłowych, mieszkańców żyjących nieopodal nich, 
dziś zaczynają być pożądanymi atrakcjami turystycznymi. Interesują się nimi różne grupy 
turystów, którym umożliwia się uprawianie odpowiadających im form aktywności, czego 
przykładem jest chociażby poniższe zaproszenie skierowane przez organizatora Śląskich 
Biegów Górskich”: 

Natomiast na Kostuchnę zapraszamy Was niezależnie od tego, czy chcecie tu po-
biegać, czy pospacerować z rodziną. Przy dobrej pogodzie rysuje się na południe 
prześliczna panorama na Beskidy, a od północy na Katowice i cały Śląsk. Jest hałda, 
musi też być kopalnia – z wielu miejsc usypiska widać dokładnie całą Kopalnię Węgla 
Kamiennego Murcki – rejon Boży Dar33. 

Wykorzystanie zasobów dziedzictwa przemysłowego do celów turystycznych przynosi 
pozytywne efekty w różnych wymiarach (gospodarczym, ekonomicznym, społecznym, 
kulturowym, naukowym itp.). Obszary poprzemysłowe, ich odpowiednie przekształcenia 
i nadawanie im nowych znaczeń przyczyniają się do podnoszenia atrakcyjności tury-
stycznej i inwestycyjnej regionów uznawanych często za mało interesujące. Potencjał 
turystyczny i kulturowy hałd – wciąż przecież odkrywany i przetwarzany – zdaje się po-
twierdzać to właśnie zjawisko. 
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Streszczenie 

Hałdy należą do antropogenicznych form ukształtowanych przez człowieka, kojarzone są przede 
wszystkim z degradacją środowiska przyrodniczego. Materiał na nich składowany (skały, żużel, 
popiół) związany jest głównie z przemysłem wydobywczym, hutniczym i energetycznym. Na te-
renie województwa śląskiego takich obiektów jest najwięcej w kraju, co ma bezpośredni związek 
z intensywną industrializacją i urbanizacją tego obszaru od połowy XIX wieku. Współcześnie, 
choć wiele z nich zmieniło swój wygląd (zostały poddane procesom rekultywacji), nadal – obok 
szybów kopalnianych – są rozpoznawalnym symbolem tego regionu. W artykule autorka za-
wraca uwagę na kulturowe znaczenie hałd poprzemysłowych na przestrzeni ostatniego wieku 
(symboliczne nośniki, obiekty współtworzące przestrzeń architektoniczną, miejsca rekreacji, 
dodatkowego zarobkowania, źródło artystycznych inspiracji) oraz ich potencjał w zakresie wy-
korzystania w turystyce (np. industrialnej, górniczej, przyrodniczej, rowerowej, ekstremalnej itd.). 

Słowa kluczowe: hałdy, kopalnia, Śląsk, turystyka, kultura, szlak 

Abstract 

Waste heaps belong to anthropogenic landforms; they are mainly associated with degradation of 
the natural environment. The material accumulated there (rocks, slag, ash) is mainly associated 
with the mining, metallurgy and energy industries. In Poland most of them is located in the Silesian 
province, which is directly related to the intensive industrialization and urbanization of this area 
since the mid-nineteenth century. Although many of them have changed their appearance (have 
undergone reclamation processes), today they are still - alongside mine shafts - a recognizable 
symbol of the region. In the article, the author draws attention to the cultural significance of post-
industrial waste heaps over the last century (symbolic areas, landforms co-creating architectural 
space, places used for recreation and obtaining additional income, a source of artistic inspirations) 
and their potential in tourism (e.g. industrial, mining, natural, cycling, extreme, etc.).

Keywords: waste heaps, mine, Silesia, tourism, culture, trail
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DYWANY KWIATOWE W OBRZĘDOWOŚCI BOŻEGO CIAŁA JAKO 
FENOMEN KULTUROWO-TURYSTYCZNY RACIBORSZCZYZNY

FLOWER CARPETS IN THE CEREMONIES OF CORPUS CHRISTI  
AS A CULTURAL-TOURISM PHENOMENON OF THE SUBREGION  
OF RACIBORZ 

Wprowadzenie

Dorobek materialny i duchowy wcześniejszych pokoleń może stać się ważnym ele-
mentem w budowaniu marki turystycznej kraju czy regionu. Jak zauważa Jacek Purchla: 
„kultura, rzekomo nieproduktywna, pracuje w istocie na inne sektory. Najlepiej to widać na 
przykładzie dziedzictwa kulturowego, które w wielu krajach, również słabo rozwiniętych, 
jest kołem zamachowym rozwoju przemysłu turystycznego”1. 

W obliczu poprawy statusu materialnego znacznej części społeczeństwa, rozwoju 
komunikacji czy wciąż zmieniającej się mody nasila się trend do podróżowania w ogóle 
i aktywnego spędzania czasu wolnego2. Współczesny turysta poszukuje miejsc atrak-
cyjnych, w których m.in. będzie mógł spełnić swoje potrzeby poznawcze, zdobyć nowe 
doświadczenie czy zaspokoić pragnienie doświadczenia kontaktu z przyrodą, oryginalną 
architekturą, różnorodną kuchnią, tradycjami regionu, by być może „uczynić owo spotkanie 
okazją do głębiej idącego dialogu między kulturą własnego kręgu a zwiedzanego środo-
wiska kulturowego”3. Takie możliwości daje turystyka kulturowa, która zdaniem Amina 
Mikosa von Rohrscheidta, „stała się trwałym i ważnym segmentem usług turystycznych 
czy też (patrząc od strony konsumenta) – atrakcyjną ofertą dla określonego, stale rosną-
cego kręgu odbiorców”4. 

Celem artykułu jest omówienie zwyczaju układania dywanów kwiatowych na uroczy-
stość Bożego Ciała występującego – poza Spycimierzem (woj. łódzkie) i okolicami Strzelec 
Opolskich (woj. opolskie) – również w subregionie raciborskim. Oryginalne, różnobarw-
ne i misternie wykonane chodniki – z trawy, tataraku oraz kwiatów ogrodowych i roślin 
dziko rosnących – „ulotne” dzieła sztuki, bo powstające w ciągu kilku godzin, a cieszące 

1 J. Purchla, Dziedzictwo a transformacja, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2005, s. 15–16. 
2 Z. Kruczek, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, [w:] Kultura 
i turystyka – razem, ale jak, red. A. Stasiak, WSTH, Łódź 2009, s. 71. 
3 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań 2010, s. 49. 
4 Ibidem, s. 8. 
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ludzkie oczy wyłącznie podczas procesji eucharystycznej, stanowią niewątpliwie atrakcję 
turystyczną, zwłaszcza dla obcokrajowców chcących poszerzyć swoją wiedzę o historii 
i kulturze ziemi raciborskiej położonej na pograniczu polsko-czeskim. Usypywanie kobier-
ców kwiatowych stanowi fenomen kulturowy na skalę kraju, dlatego też autorka spojrzy na 
zjawisko z perspektywy kulturoznawcy i podejmie próbę zaprezentowania go w kontekście 
turystyki kulturowej. 

Omówiony materiał zgromadzono w latach 2017−2018 w trakcie badań empirycznych, 
stosując głównie technikę obserwacji uczestniczącej poprzez udział w przygotowaniach 
do uroczystości Bożego Ciała oraz w procesji odbywającej się z okazji tego święta. Pro-
wadzono wywiady jakościowe z osobami przygotowującymi trasę przejścia Najświętszego 
Sakramentu ulicami parafii, najstarszymi mieszkańcami umiejącymi wskazać przemiany, 
jakie zaszły w tym rzadkim zjawisku, osobami duchownymi oraz turystami odwiedzającymi 
Raciborszczyznę w tym dniu. Cenne wydają się być wówczas fotografie, które według 
Piotra Sztompki, mogą stanowić uzupełnienie i wzbogacenie metody obserwacji5. Nato-
miast do nakreślenia treści historycznych zastosowano badania niereaktywne, tzn. metodę 
analizy literatury przedmiotu, kronik parafialnych, folderów i ulotek informacyjnych oraz 
kwerendę internetową. 

Ziemia raciborska – Zielona Kraina Kultur

Regionem interesującym dla turysty może być ziemia raciborska położona w południo-
wej części Polski, na Nizinie Śląskiej, w Kotlinie Raciborskiej, nad rzeką Odrą, u północnych 
wrót Bramy Morawskiej6, należąca do województwa śląskiego, zajmująca powierzchnię 
544 km2. Na jej obszarze mieszka ponad 110 tysięcy osób w 10 gminach (jedna miejska, 
dwie miejsko-wiejskie i siedem wiejskich)7. 

Racibórz należy do najstarszych znanych grodów polskich. Położenie na skrzyżowaniu 
dróg handlowych, dobra gleba, łagodny klimat i pracowitość mieszkańców to czynniki 
stwarzające szansę pomyślnego rozwoju regionu. Na walory te zwrócił uwagę już w 1869 
roku podróżujący po Śląsku Lucjan Malinowski – wybitny językoznawca. Tak opisał swoje 
wrażenia z pobytu na Raciborszczyźnie: 

Za to w okręgach: kozielskim, głubczyckim i raciborskim grunta są bardzo żyzne, 
a gospodarstwa wzorowe. Gościńce wysadzane drzewami owocowymi, które dostają 
cienia tak pożądanego dla strudzonego wędrowca. Każdy kawałek gruntu starannie 
uprawiony, nawet ustępy po obu stronach traktu skrzętna ręka rolnika zasiała kartoflami. 
Wszędzie uderza ład i porządek; zdaje ci się, że wędrujesz wśród olbrzymiego ogrodu8.

5 P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa 2012, s. 50. 
6 Przez Bramę Morawską wiodły dwa ważne szlaki handlowe: Szlak Bursztynowy i Husarii Polskiej. Zob. np. 
Racibórz na bursztynowym szlaku, praca zbiorowa, WAW, Racibórz 2017; https://www.slaskie.travel/Trasy/Po-
kaz/11086/bedzin-krzanowice-szlak-husarii-polskiej/1376 [05.06.2018].
7 http://www.wsiepolskie.pl/powiat/274/raciborski#czytaj-wiecej [05.06.2018].
8 J. Pośpiech, s. Sochacka, Lucjan Malinowski a Śląsk (działalność śląskoznawcza, teksty ludoznawcze), Instytut 
Śląski, Opole 1976, s. 147. 
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Zmienność państwowa i polityczna oraz przygraniczny charakter stworzyły na ziemi 
raciborskiej swoisty tygiel wpływów kilku kultur: polskiej, czeskiej, morawskiej, pruskiej 
i niemieckiej. Ten specyficzny wielokulturowy krajobraz (nazywany Zieloną Oazą Kultur) 
przetrwał do czasów współczesnych dzięki pieczołowitej dbałości mieszkańców zarów-
no o materialne dziedzictwo, jak i niematerialny dorobek przodków, czego wyrazem są 
zwyczaje, tradycje i obrzędy kultywowane z wielkim zaangażowaniem przez kolejne 
pokolenia. Nie sposób wymienić ich wszystkich, ale na szczególną uwagę zasługują na 
pewno: procesja konna w dniu św. Mikołaja, morawskie Boże Narodzenie, archaiczne for-
my świętowania zapustów (wodzenie niedźwiedzia, pogrzebanie basa), zwyczaj kłapania 
w triduum paschalnym, wielkanocne procesje konne z wyścigami9 czy fenomen układania 
dywanów i sypania kwiatów z okazji święta Bożego Ciała. 

Wokół znaczenia terminu „atrakcja turystyczna”

Termin „atrakcja turystyczna” wprowadził do literatury z zakresu turystyki Erick Cohen 
w 1972 roku10. Od tego momentu zaczęło pojawiać się wiele propozycji definicji tego ter-
minu11. Natomiast polska literatura fachowa aż do końca XX wieku unikała tego pojęcia, 
a współcześnie jak zauważa Z. Kruczek, „[…] nieliczne są też, jak na razie, próby badania 
ich [atrakcji turystycznych – M.Sz.] istoty i jakości”12.

Brian Goodall nazywa atrakcją: „miejsce charakterystyczne, często unikalne, np. natu-
ralne środowisko, zabytek historyczny, takie wydarzenia jak festiwale i imprezy sportowe”13. 
Interesująca wydaje się być systemowa definicja zaproponowana przez Deana McCannella, 
dla którego atrakcją jest: „empiryczny związek między turystą, widokiem i oznacznikiem, który 
jest informacją o widoku”14. A zatem, aby mówić w ogóle o atrakcji, w pierwszej kolejności 
należy wskazać turyście, co nią właściwie jest. Zadanie to realizują oznaczniki w postaci 
np. tablic informacyjnych, znaków graficznych, map, folderów, przewodników. 

W dzisiejszych skomercjalizowanych czasach atrakcją turystyczną – na co zwrócił 
uwagę Donald Lundberg – może być prawie wszystko, co zaciekawi turystę15. John 
Swarbrooke zaproponował cztery grupy atrakcji turystycznych:

 – naturalne atrakcje,
 – dzieła stworzone przez człowieka (ale w innym celu niż przyciąganie turystów), które 

z czasem stały się atrakcjami,

9 Zob. np. K. Lach, Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego, PTL, Wrocław 2004; 
U. Prochaska-Burek, Bolesław. Wieś na polsko-czeskim pograniczu, WAW, Bolesław 2012, s. 61–68. 
10 Z. Kruczek, Metody badań atrakcji turystycznych, [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski, 
W. Alejziak, AWF, Kraków 2005, s. 35. 
11 Idem, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków 2011, s. 7–18. 
12 Idem, Metody badań…, op. cit., s. 37. 
13 B. Goodall, The Dynamics of Tourism Place Marketing, [w:] Marketing Tourism Places, red. G. Ashworth 
i B. Goodall, Routledge, London 1990, za: Z. Kruczek, Metody badań…, op. cit., s. 36. 
14 D. McCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa 
2002, s. 64. 
15 D. Lundberg, The Tourist Business, Van Nostrand Reinhold, New York 1972, za: Z. Kruczek, Metody badań…, 
op. cit., s. 35–36. 
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 – miejsca, które od pierwotnego założenia (w momencie projektowania i budowy) miały 
stać się atrakcyjne dla turystów,

 – imprezy kulturalne, religijne, sportowe, festiwale itp.16 
Współczesny turysta chce poznać nieznane miejsca, doświadczając przy tym niezapo-

mnianych przeżyć i doznań, dlatego badacze atrakcyjności turystycznej obiektów mocno 
akcentują turystyczne imponderabilia, tj.: 

[…] rzeczy lub wartości nieuchwytne, niedające się zważyć, zmierzyć, dokładnie 
określić, trudne do oceny ilościowej, mogące oddziaływać, mieć znaczenie i wpływ 
oraz będące specyfiką danej atrakcji turystycznej, którą ocenia lub turystycznie 
penetruje turysta17.

W kontekście powyższych rozważań teoretycznych dywany kwiatowe, będące tematem 
niniejszego opracowania, można traktować jako dzieło rąk ludzkich, które, ze względu na 
swoją wyjątkowość, z czasem stały się obiektem zainteresowań turystów. 

Uroczystość Bożego Ciała w religii i tradycji

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tradycyjnie nazywana Bożym Cia-
łem) jest najbardziej widowiskowym świętem religijnym obchodzonym zarówno w miastach, 
jak i na wsiach18. Należy do świąt ruchomych. Przypada zawsze w czwartek, w jedenastym 
dniu po Zesłaniu Ducha Świętego, między 21 maja a 23 czerwca19. Jego historia sięga 
1247 roku, kiedy synod w Liège (Belgia) podjął decyzję o wprowadzeniu nowego święta. 
Na początku Robert z Turotte – biskup Liège, pismem Inter alia mira, ustanowił uroczy-
stość dla tej diecezji, zaś w 1389 roku papież Urban VI zaliczył uroczystość do głównych 
świąt w roku liturgicznym Kościoła20. Za inicjatorkę ustanowienia święta Bożego Ciała 
powszechnie uważa się św. Juliannę (1192–1258), przeoryszę klasztoru augustianek 
w Mont Cornillon21. 

W Polsce najwcześniej uroczystość Bożego Ciała wprowadziła diecezja krakowska. 
Jej obchody zainicjował w 1320 roku, pochodzący ze Śląska, biskup Nanker22. Za po-
wszechnie obowiązującą w całej Polsce uznał ją w 1420 roku synod gnieźnieński. Od 

16 J. Swarbrooke, The development and management of visitors attractions, Butterworth-Heinemann, Oxford 
1995, za: Z. Kruczek, Między atrakcją…, op. cit., s. 72.
17 W. Fedyk i in., Atrakcyjność turystyczna i komercjalizacja wybranych obiektów turystycznych w opinii 
specjalistycznej grupy konsumentów, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 
2014, 46, s. 5. 
18 H. Szymanderska, Polskie tradycje świąteczne, Świat Książki, Warszawa 2003, s. 268.
19 B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Muza, Warszawa 2010, s. 190. 
20 W. Nowak, Kult Eucharystii w diecezji warmińskiej 1242–1939, Wyd. Wyższego Seminarium Duchownego 
Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, Olsztyn 2002, s. 33–34. 
21 W 1991 roku Miri Ruben (historyk średniowiecza) badająca historię społeczną i religijną Europy uznała za 
niezwykle istotny wkład św. Julianny w ustanowieniu tegoż święta. Zob. M. Ruben, Corpus Christi: The Eucharist 
in Late Medieval Culture, Cambridge University Press, New York 1991. 
22 Zob. szerzej: Z. Zalewski, Święto Bożego Ciała w Polsce do wydania rytuału piotrkowskiego (1631), [w:] Studia 
z dziejów liturgii w Polsce, red. M. Rechowicz, W. Schenek, KUL, Lublin 1973, s. 107–113. 
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tego czasu w parafiach Kościoła rzymskokatolickiego odbywają się uroczyste uliczne 
procesje z Przenajświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy (specjalnie wzniesionych 
pod gołym niebem) lub do stałych kaplic przydrożnych. W niektórych regionach kraju mają 
one szczególny charakter, na przykład na Mazowszu (w Łowiczu i okolicznych wsiach), 
na Kurpiach, w Rawskiem i Opoczyńskiem, na Pogórzu, Podhalu i w Krakowie uczestnicy 
procesji zakładają tradycyjne, odświętne ludowe stroje23. Dwie z organizowanych w Pol-
sce procesji (w Łowiczu i Spycimierzu) wpisane zostały na Krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ratyfikowaną przez Polską Konwencję UNESCO24. 

W Raciborskiem procesje – jak dowiódł Paweł Newerla, raciborski badacz historii – 
odbywają się od ponad 650 lat25 i wyróżniają się niezwykłym bogactwem tzw. kobierców 
kwiatowych. 

Dywany kwiatowe – ulotne dzieła sztuki

Tradycja tworzenia dywanów z wykorzystaniem kwiatów lub ich części, tzw. infiorata, 
zrodziła się w Rzymie w pierwszej połowie XVII wieku26. Współcześnie kultywuje się ją 
m.in. podczas procesji Bożego Ciała w Spello27 oraz letnich festiwali kwiatów organizo-
wanych w kilku włoskich miastach28. W Raciborskiem sięga ona początków XX wieku. 
Etnografowie nie potrafią jednak wskazać jej genezy: 

W okolicach Raciborza i w samym Raciborzu usypywane są dywany: z kwiatów, 
paproci, wcześniej z krojonego na sieczkarniach szochu, czyli tataraku, a w mieście, 
gdzie nie ma tak dużo kwiatów, często ludzie radzą sobie, barwiąc trociny i usypu-
jąc kolorowe dywany. Ale skąd się wzięła ta tradycja, nikt nie wie. Wszyscy mówią, 
że dycki tak było [zawsze – objaśń. M.Sz.]. I na tym musimy niestety poprzestać. 
Nigdzie, w żadnych kronikach parafialnych nie zanotowano, skąd ta tradycja się 
u nas wzięła. Często denerwuje mnie, jako etnografa, że media ogólnopolskie, jako 
przykład usypywania dywanów podają wsie w okolicach Strzelec Opolskich, a o Ra-
ciborszczyźnie zapominają29.

W tradycji tej można jednak doszukiwać się bezpośredniego nawiązania do sceny 
ewangelicznej, w której Jezus tryumfalnie wjeżdża do Jerozolimy. Wówczas jego uczniowie 
i zwolennicy, biegnąc przed nim, zamiast dywanów rozpościerali swoje płaszcze i zielone 
gałęzie, by mógł on dostojnie wkroczyć do miasta. Wiwatujący tłum kładł także przed 
Chrystusem gałązki oliwne i palmowe, wołając: „Hosanna na wysokości!”30. Potwierdze-

23 Zob. szerzej: B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, Verbinum, Warszawa 2001, s. 24. 
24 http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/ 
[08.06.2018]. 
25 P. Newerla, Uroczystości Bożego Ciała w Raciborzu, „Nowiny Raciborskie” 2012, nr 23, s. 23. 
26 https://it.wikipedia.org/wiki/Infiorata [10.06.2018]. 
27 http://www.bu.kul.pl/infiorata-w-spello-obrazy-z-kwiatow,art_11069.html [11.06.2018]. 
28 http://www.italiapozaszlakiem.com/infiorata-genazzano/ [10.06.2018]. 
29 http://www.naszraciborz.pl/site/film/5534-o-swiecie-bozego-ciala.html.html [08.06.2018].
30 Zob. np. http://www.orygenes.pl/wjazd-do-jerozolimy-lk-1928-40/ [08.06.2018].
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niem przyjętej tezy może być fakt, że po usypanych dywanach wolno stąpać wyłącznie 
celebrantowi niosącemu monstrancję, pozostali uczestnicy procesji skrzętnie je omijają 
(zachowanie to dotyczy zarówno duchownych, jak i świeckich osób). 

Fot. 1. Uczestnicy procesji omijający usypany dywan kwiatowy, Krzanowice, 31.05.2018 r. (fot. M. Szy-
mańska)

Pierwotnie (przez kilka stuleci) drogi, którymi podążała procesja, zaścielano na całej 
szerokości tatarakiem, którego nie brakowało wówczas w okolicznych rzekach, stawach 
i jeziorach, na skraju ulic zaś stawiano (na specjalnych stojakach lub wbijano w pobocza) 
młode brzózki lub olchę. Jedna z informatorek wspomina: 

Pamiętam z opowieści mojej mamy, która w dzieciństwie chodziła sypać płatki przed 
księdza niosącego Pana Jezusa w monstrancji, jak to całe ulice były zielone. Szło się 
po tataraku, który tak specyficznie szeleścił, a po obu stronach drogi stały brzózki, 
których liście muskał wiatr. Procesja posuwała się w pięknym szpalerze, a wokół 
unosiła się niezwykła woń świeżości31.

W latach powojennych zrezygnowano z dekorowana drogi na całej szerokości, wpro-
wadzając zwyczaj usypywania kolorowych chodników i zastępując żywe drzewka wzdłuż 
trasy uszytymi chorągiewkami (w kolorach: żółto-białym, błękitno-białym)32. 

Układane chodniki mierzą średnio od 1−2 kilometrów długości i od 40−50 centymetrów 
szerokości. Większe rozmiary (nawet do 2 metrów szerokości) osiągają przed wejściem 
głównym do kościołów i przygotowywanymi na trasie ołtarzami. 

31 Inf.: kobieta, lat 68, Racibórz, zapis. w 2018 r. 
32 Por. K. Lach, 100 lat parafii Borucin 1906–2006, Wyd. Świętego Krzyża, Opole 2006, s. 68. 
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Fot. 2. Fragment dywanu przed wejściem do kościoła pw. św. Barbary w Pietraszynie, 31.05.2018 r. 
(fot. M. Szymańska)

Fot. 3. Fragment dywanu na skrzyżowaniu dróg, Bolesław, 31.05.2018 r. (fot. K. Kocur)

Tło kwiatowych obrazów może stanowić drobno skoszona trawa, tatarak, paprocie lub 
rzęsa wydobyta ze stawu. Do ozdabiania wykorzystuje się świeże kwiaty ogrodowe (m.in. 
piwonię, magnolię, róże, bratki, margaretki, jaśmin, ozdobny szczypior) i polne (np. mak). 
Nie może też zabraknąć kwiatów czarnego bzu, nazywanego w lokalnej gwarze hebzem:

Letoś [w tym roku – wszystkie objaśń. M.Sz.] Boże Cieło przypadło skoro, bo uż 
31 maja. Było moc kwicia [kwiatów], szło zrobić przekrasne tepichy [przepiękne 
dywany]. Roztomańte zorty [różne odmiany] róż, biłe i różowe piwonie, sirotki [brat-
ki] – było w czym wybirać. Na polach kwitnie o tym czasie dziwoki mak. Z dzieciami 
we szczedu na weczer [w środę wieczorem] jechali my tyrhać [rwać]. Przyweźli my 
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dwa kartony, a nasi chłopi skakali po krzypopach [po rowach], a tyrhali kwici hebzu 
[zrywali kwiaty bzu]. A potym przez noc my te kwitka dyrżeli [kwiaty przechowywali] 
we chładnym, a ta wuń teho kwicia je nie do opisania33. 

Z rozkwitłych pąków i samych płatków kwiatowych układa się różnego rodzaju wzory 
geometryczne i symbole religijne (np. kielich, hostia, serce, chleb, kłos zboża, ryba, gołąb, 
krzyż, różaniec, napis JHS). Do dekorowania mogą posłużyć również okazałe liście roślin 
ozdobnych. W samym Raciborzu żywe rośliny zastępowane bywają takimi produktami, jak: 
farbowane trociny i sól. W okolicznych wioskach wykorzystuje się co prawda trociny (wyłącznie 
w kolorze naturalnym), ale tylko do wykonywania tzw. opasek chodników lub dla wprowadzenia 
dodatkowego elementu dekoracyjnego; przede wszystkim dominują żywe rośliny. 

Przygotowania do usypywania dywanów rozpoczynają się dzień wcześniej i angażują 
niemalże całą wspólnotę mieszkańców. Co prawda, każdy parafianin odpowiedzialny jest 
tylko za odcinek wzdłuż swojej posesji, ale z racji tak absorbującego zajęcia i celu, jaki 
przyświeca usypywaniu kompozycji34, z pomocą chętnie przybywają mieszkańcy innych 
ulic. Warto uzupełnić, że w niektórych parafiach za fragment trasy od wyjścia ze świątyni 
do pierwszego domu odpowiadają członkowie działających organizacji, np. członkowie 
Żywego Różańca, bractwa św. Józefa, kongregacji mariańskiej, siostry zakonne, młodzież 
parafialna, kobiety zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich. 

Mężczyźni z reguły dostarczają świeżo skoszoną trawę, tatarak i trociny; kobiety i dzieci 
zajmują się zbieraniem kwiatów. 

Fot. 4. Uzbierane kwiaty, liście paproci przeznaczone do tworzenia kolorowych kobierców, Krzanowice, 
15.06.2017 r. (fot. M. Szymańska)

33 Inf.: kobieta, lat 64, Krzanowice, zapis. w 2018 r. 
34 Najstarsi rozmówcy wyznają: „W domach dywany mamy cały czas, a tylko raz w roku możemy przygotować 
dla Pam Bóczka”. A zatem muszą być one niezwykłe i oryginalne. Według wierzeń ludowych w tym dniu Pan Bóg 
opuszcza kościoły i udaje się między ludzi, bo chce być blisko ich codziennych spraw i trosk, dlatego należy się 
Mu godne przyjęcie. Zob. B. Ogrodowska, Polskie obrzędy, op. cit., s. 190–191. 
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W Raciborzu, biorący udział w przygotowaniach, przyznają, że sporo czasu zajmuje 
farbowanie trocin i zaprojektowanie dużych rozmiarów symboli religijnych:

Aby powstały tego typu twory, potrzebna jest praca wielu ludzi, zaangażowanie, chęci, 
motywacja – i tak jest właśnie z nami. Jesteśmy osobami, kilkoma z wielu, które są chęt-
ne od wielu już lat i biorą udział w tego typu zaangażowaniu. Zaczyna się to wszystko 
od pomysłu, jak ubarwić, upiększyć nasze ulice. Są zazwyczaj dwa koła, ale żeby one 
powstały, trzeba kupić pigmenty i sól; trzeba sprowadzić trociny (i to jest zajęcie naszych 
księży). Trzeba dokupić takie elementy jak flamastry, mazaki, folię. Następna rzecz, to 
trzeba stworzyć szablony. Żeby je stworzyć, spotykałyśmy się w domu katechetycznym, 
gdzie rozwieszałyśmy folię, brało się rzutnik i konkretny motyw zrzucało się na folię, 
odrysowało się go. W ten sposób realizował się pierwszy etap prac35. 

Tworzenie misternego rękodzieła, wymagającego nie lada wysiłku i poświęcenia, roz-
poczyna się w czwartek od wczesnych godzin porannych, co potwierdza poniższa relacja: 

W czwartek, w dzień Bożego Ciała, spotykamy się bardzo wcześnie rano, bo już o 4:00 
i mniej więcej do godziny 8:00 wypełniamy szablony narysowane dzień wcześniej za-
farbowanymi trocinami. Faktycznie ta czterogodzinna praca daje nam bardzo popalić 
i jesteśmy bardzo zmęczeni i brudni, ale mimo tego myślę, że warto się poświęcić, 
bo robimy to dla całej parafii. Później słyszymy wiele miłych komentarzy. Widzimy 
naprawdę, że ludzie to doceniają36. 

Do równego rozłożenia trawy i ułożenia ciekawych wzorów służą specjalne drewniane formy, 
o które mieszkańcy dbają i użyczają je sobie, jeśli w którejś parafii trasa procesji jest zmieniana.

Fot. 5. Projektowanie chodnika z wykorzystaniem drewnianych form, Krzanowice, 11.06.2009 r. 
(fot. archiwum B. Abrahamczyk)

35 Inf.: Katarzyna Wolska, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, film krótkometrażowy Zwyczaj układania 
dywanów oraz sypania kwiatów z okazji święta Bożego Ciała, http://www.zamekpiastowski.pl/site/index/5/62/63.
html [09.06.2018]. 
36 Inf.: Patrycja Zajda, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, op. cit. 
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W usypywaniu dywanów biorą udział całe rodziny, krewni i znajomi spoza regionu, 
a efekt końcowy ich pracy zależy od kreatywności wykonawców. Czynią to z wielkim za-
angażowaniem, dokładnością i starannością. Dla mieszkańców Raciborszczyzny piękno 
kobierców, trwające zaledwie godzinę, ma wyrażać szacunek i hołd, jaki pragną okazać 
Bogu idącemu w tym dniu ulicami miast i wsi pod postacią Najświętszego Sakramentu. 
Kiedy chodniki są przystrojone, aby zachować świeżość kwiatów, często się je podlewa, 
o co solidarnie dbają mężczyźni. 

 

Fot. 6–7. Usypane dywany kwiatowe, Krzanowice, 15.06.2017 r., 31.05.2018 r. (fot. M. Szymańska) 

Dywany kwiatowe jako atrakcja turystyczna

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania turystów bogactwem i orygi-
nalnością dywanów kwiatowych. Coraz liczniejsze grupy podróżujących rowerem z Czech 
przemierzają kolejne miejscowości Raciborszczyzny w dniu Bożego Ciała w celu zobacze-
nia kunsztownych kompozycji kwiatowych. Pod względem organizacyjnym jest to możliwe, 
ponieważ zwykle w każdej parafii procesja odbywa się o innej godzinie (najwcześniej po 
mszy św. odprawianej o godziny 8:00, najpóźniej około godziny 11:30).

Nadto dla ludności, która wyemigrowała z tych ziem w latach 80. i 90. ubiegłego stule-
cia głównie do Republiki Federalnej Niemiec, a w ostatnich dwóch dekadach również do 
Holandii i Austrii, Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa stanowi motywację do uprawiania 
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turystyki sentymentalnej, tzw. powrotu do korzeni, i przypomnienia sobie o dziedzictwie 
kulturowym swoich przodków37, co dobrze zdają się wyjaśniać słowa jednej z turystek: 

Nie wyobrażam sobie, żeby nie przyjechać co roku na procesję Bożego Ciała w swoje 
rodzinne strony. U nas w Niemczech jest to dzień wolny od pracy, więc wsiadamy 
z całą rodziną w samochód i w ciągu dwunastu godzin jesteśmy w Krzanowicach. 
Udział w tym wydarzeniu jest dla nas niezwykłym przeżyciem estetycznym i ducho-
wym. Raduje się moje serce, że już od tylu lat mieszkańcy z takim poświęceniem 
układają dywany i przygotowują ołtarze. Doceniam, że są przywiązani do lokalnej 
tradycji. Ja także, mimo iż od ponad trzydziestu lat mieszkam za granicą, staram się 
przekazywać swoim dzieciom i wnukom morawskie tradycje domu rodzinnego. Stąd 
chcę być na uroczystość Bożego Ciała z całą familią w rodzinnych Krzanowicach38. 

Od dwóch lat w święcie biorą udział turyści z diecezji Sant Antonio (USA), w której 
pracuje kapłan pochodzący z Krzanowic. Decyzja przyjazdu do Polski podyktowana była 
chęcią poznania polskiego dziedzictwa historycznego, religijnego i kulturowego przez 
Teksańczyków. Jak tłumaczy organizator wyjazdu, Boże Ciało na Raciborszczyźnie ma 
unikatową oprawę, którą warto zainteresować podróżujących, nawet z innych kontynentów:

Dla moich parafian było to jedno z najpiękniejszych przeżyć, jakie mogli doświadczyć. 
Usypane dywany z żywych, różnobarwnych kwiatów wzdłuż całej trasy, prowadzące 
do czterech ołtarzy, muzyka i postawa polskich wiernych – to wszystko wywarło na 
nich duże wrażenie. Nie mogli wyjść z zachwytu, jak można przygotować coś tak 
pięknego na tak krótką chwilę39. 

Fot. 8. Turyści z diecezji Sant Antonio, Racibórz, 31.05.2018 r. (fot. W. Pytel)

37 Zob. np. A. Balińska, A. Sieczko, J. Zawadka, Wybrane problemy rozwoju turystyki, Wyd. SGGW, Warszawa 
2013; N. Tomczewska-Popowycz, Wokół definicji turystyki sentymentalnej i etnicznej, „Folia Turistica” 2016, nr 40, 
s. 47–70. 
38 Inf.: kobieta, lat 55, Krzanowice, zapis w 2018 r. 
39 Inf.: ks. Krzysztof Bytomski, lat 38, zapis w 2018 r. 
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Misterne kompozycje kwiatowe stają się powoli rozpoznawalnym znakiem ziemi ra-
ciborskiej, a dzięki intensywnie prowadzonej promocji (informacje w regionalnej i lokal-
nej telewizji, prasie, portalach internetowych: naszraciborz.pl, nowiny.pl) budują markę 
turystyczną regionu40. Ponadto w 2011 roku władze powiatowe (w ramach projektu pt. 
Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007−2013) sfinansowały powstanie ośmiu 
filmów krótkometrażowych promujących tradycje kulturowe pielęgnowane współcześnie 
w Raciborskiem. Tematem jednej z produkcji były dywany kwiatowe41. Łącznie wykonano 
2 tysiące płyt DVD, które przekazano do placówek oświatowych i instytucji kultury na 
terenie kraju42. 

Zakończenie 

Turystyka kulturowa ma różne oblicza. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze koniecz-
ne jest podjęcie dalekiej zagranicznej wyprawy, by poznać dziedzictwo kulturowe jakiegoś 
narodu czy grupy etnicznej. Wiele jest jakże wyjątkowych miejsc w polskim krajobrazie, 
często niedocenionych i marginalizowanych. Obszarem o niewątpliwie bogatym potencjale 
turystycznym jest Raciborszczyzna – region o szczególnych walorach przyrodniczych 
i antropogenicznych. Każda z trzech grup turystów zaproponowana przez Wolfganga 
Nahrstedta43 zapewne odnajdzie tutaj cel podejmowanej w czasie wolnym podróży. Nadto, 
jak zauważają badacze turystyki, coraz chętniej poszukiwaną atrakcją turystyczną stają 
się różnorodne przejawy religijnej kultury ludowej:

Równie chętnie są zaintrygowane tego rodzaju tematyką także osoby niewierzące, 
które chcą biernie uczestniczyć w tradycyjnych obrzędach i zwyczajach religijnych, 
aby móc doświadczać autentyczności czy nawet wyjątkowości rytuału lub samego 
miejsca, gdzie one się odbywają. Ważny jest dla nich aspekt kulturowy, który umożliwia 
im zobaczenie czegoś oryginalnego i powszechnie niewystępującego44. 

Zdaje się, że aspekt ten realizują powstające co roku na Raciborszczyźnie kunsztow-
ne, kolorowe infiorata. Kultywowanie tej tradycji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom 
pozwala z jednej strony zachować odrębność regionalną tego miejsca, z drugiej zaś – 
może stanowić determinantę mającą wpływ na popularność tego regionu wśród turystów. 

40 Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja w turystyce, Wyd. Proksenia, Kraków 2010, s. 49–132. 
41 Zob. http://www.zamekpiastowski.pl/site/index/5/62/63.html [10.06.2018]. 
42 http://www.nowiny.rybnik.pl/artykul,23522,tradycje-kulturowe.html [10.06.2018].
43 Badacz dzieli turystów kulturowych na trzy grupy: 1) turysta motywowany kulturowo, 2) turysta zainteresowany 
kulturowo, 3) turysta przyciągany kulturowo. Zob. W. Nahrstedt, Kulturtourismus, Wyd. FernUniversität, Hagen 
1997, s. 5–24, za: A. Mikos von Rohrscheidt, op. cit., s. 53–54. 
44 D. Orłowski, M. Woźniczko, Ludowe wydarzenia religijne w wiejskiej turystyce kulturowej, [w:] Kultura i tu-
rystyka – sacrum i profanum, red. J. Mokras-Grabowska, J. Latosińska, Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Łódzkiego, Łódź 2016, s. 262. 
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W świecie płynnej nowoczesności, charakteryzującym się unifikacją i globalizacją, 
w którym współczesna kultura „nakazuje nam, byśmy wykazywali się elastycznością, 
gotowością reagowania na każde wezwanie, byśmy zaczynali ciągle od nowa; nie zaś 
umiejętnością przywiązywania do miejsc i ustalonych norm czy wartości”45, poznanie fe-
nomenu usypywania chodników kwiatowych – będącego symbolem artystycznego trudu, 
solidarności i przeżywania wspólnoty – obecnego w tradycji ziemi raciborskiej od ponad 
100 lat, może być dla turysty pożądanym estetycznym doświadczeniem. 
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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie zwyczaju układania dywanów kwiatowych na uro-
czystość Bożego Ciała, występującego – poza Spycimierzem (woj. łódzkie) i okolicami Strzelec 
Opolskich (woj. opolskie) – również w subregionie raciborskim. 

Oryginalne, różnobarwne i misternie wykonane chodniki (z trawy, tataraku oraz kwiatów ogro-
dowych i roślin dziko rosnących) powstają w ciągu kilku godzin, a mogą być źródłem doznań 
estetycznych zaledwie przez kilkadziesiąt minut, bowiem zaraz po zakończonej procesji eucha-
rystycznej są usuwane z ulic poszczególnych miejscowości.

Układanie dywanów kwiatowych stanowi fenomen kulturowy na skalę kraju, dlatego zjawisko to zostało 
zaprezentowane w kontekście turystyki kulturowej. Te „ulotne” dzieła sztuki są atrakcją turystyczną, 
zwłaszcza dla obcokrajowców chcących poszerzyć swoją wiedzę o historii i kulturze ziemi raciborskiej.

Słowa kluczowe: dywany kwiatowe, Boże Ciało, ziemia raciborska, turystyka kulturowa, atrakcja 
turystyczna
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Abstract 

The purpose of this article is to discuss the custom of laying flower carpets for the Corpus Christi 
feast, which is practised – apart from Spycimierz (Lodz province) and the vicinity of Strzelce 
Opolskie (Opole province) – also in the Raciborz subregion. 

Original, colorful and intricate carpets (of grass, calamus, garden flowers and wild plants) are 
made for several hours, and can be a admired only for an hour or so, because immediately after 
the Eucharistic procession they are removed from the streets of individual cities.

Laying flower carpets is a cultural phenomenon on a national scale, which is why this phenom-
enon was presented in the context of cultural tourism. These transient works of art are a tourist 
attraction, especially for foreigners who want to broaden their knowledge about the history and 
culture of the Raciborz area.

Keywords: flower carpets, Corpus Christi, Raciborz area, cultural tourism, tourist attraction
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Introduction

In the postmodern world, everything “can be valuable, if only it will respond to the need 
for utilitarianism or consumer’s satisfaction”1. This also applies to the sphere of food and 
culinary tourism. Today, apart from the basic need to satisfy hunger, grow new needs, 
other than in the past. They are of different nature: commercial, associated with a com-
petitive desire to enrich gastronomic offer, aesthetic (e.g, appearance of dishes, choice 
of tableware, table and environment decoration), health and caloric (e.g. abandonment of 
some ingredients or food products), ludic (e.g. willingness to spend free time at picnics or 
culinary festivals), cognitive (e.g. needs to discover new flavours, improve skills in cook-
ing and food design), finally prestigious related to the aspirational aim to stand out by the 
consumption of expensive or fashionable products.

The aim of this study, which was prepared with the usage of literature critical analysis 
as well as web query, is to show the nutritional issue in the category of a permanent, but 
at the same time changing within time, cultural fact, paying attention to the process of 
changes and the loss of old meanings. The empirical scene of reference is, in this case, 
the culinary heritage of Lisbon, which thanks to efficient promotion and marketing has 
become a significant element of the tourist attractiveness of the city, contributing to the 
development of culinary tourism. The factual data was collected on the basis of a critical 
analysis of the literature, the observation method carried out in February 2018 in Lisbon 
as well as photography.

1 P. Kowalski, Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków, 
Ossolineum, Wrocław 2000, p. 55.
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Food in traditional culture

Piotr Kowalski who was reaching for cultural sources of nutrition practices, sub specie 
of bread symbolism, wrote that: “for the inhabitants of mass imagination, brought up in the 
circle of a different reading of the world, rationalists implemented to behaviours consist-
ent with the advice of practical brain, advisable may be the lesson of a different view of 
Cosmos and how much richer in emotions and more sensitive is compassion for unity with 
the entire universe and other beings inhabiting it”2. In the magical culture, „which was to 
a certain extent folk culture of the nineteenth century”3, preparing and eating a meal was 
not a prosaic activity, but a part of an orderly system of taming the world. In that reality of 
a different legitimacy, it was neither physiology, nor economics, but the rules of religious 
and magical culture that determined the ways of getting food, acceptability of consuming 
certain foods, species of animals or plants in various life situations, sharing food products 
in the community. Breaking any rule or deviation from the established rules was unac-
ceptable, as it could, as it was believed, lead to a cosmic catastrophe resulting from the 
disruption of the established order of nature and the world.

Everyday food of simple people was modest. Products that we use today on a mas-
sive scale, such as: meat, eggs, poultry, butter, wheat flour, honey was previously eaten 
only during the holiday time. Bread as well, was an exceptional product that was con-
sumed during holidays or when field work was carried. Peasantry usually ate buckwheat 
groats, potatoes, cabbage, peas, beans, potato pancakes roasted on the stove’s plate, 
zalewaj ka soup and broth from wholemeal flour, cranberry. They tried to eat three times 
a day, however, at the pre-harvest period and during crop failure they limited themselves 
to one meal only. “Then, in all meadows and forests, everything that was suitable for 
consumption was collected and processed: mushrooms, acorns, roots of some plants, 
berries, tree bark, nuts, chestnuts, which were firstly grinded and later added to flour”4. 
Some of the products were processed with the usage of various methods in order to obtain 
stocks that would be enough for the next harvest time.

Abundant consumption was possible during the annual holidays or family rituals, 
so only in the ritual situations. In rites de passages space and time governed by differ-
ent laws, human ecumenism permeated, as it was believed, mysterious and strange 
powers that could encourage or threaten celebrating people. In order to function safely 
in the mundane world, it was necessary to follow traditionally imposed consumption 
rigors. Holiday consumption therefore had to follow a specific pattern5. According to 
beliefs, it was to ensure prosperity and fertility. Even in the poorest families, people 
tried to celebrate abundance. It was a sort of reality swearing ritual. The selection of 
ingredients was not accidental, either. For example, in Poland, „poppy seeds never 

2 Ibidem, p. 18.
3 Ibidem, p. 52.
4 I. Białas, Tradycje kulinarne, [in:] Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach 
województwa śląskiego, ed. B. Bazielich, PTL, Wrocław–Katowice 2009, p. 219.
5 Ibidem.
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appeared in the menu outside the ritual. At the same time, however it was desirable in 
the rituals because of his extraordinary sleepy and stunning attributes. It was perceived 
as a mediation measure, allowing for crossing borders and contact with the world of 
the sacred”6. Similarly, other cereal products, various kinds of groats and peas were 
supposed to ensure prosperity and fertility. They also posed function of fraternization. 
No matter how people would explain the sense of consuming some dishes, and not 
the other, referring once to the magical, the other one to Christian symbolism – writes 
Katarzyna Łeńska-Bąk – “dishes always appeared primarily as a fertile culprit, but also 
as a treat for the dead” 7.

Food in post-modern culture

In the post-modern era8, the beginnings of which can be assumed according to Rob-
ert Pool9 back to the 1960s or early 1970s, the standard of living has risen considerably, 
while the old magical meanings have been completely obliterated and forgotten. Only 
intellectuals interested in the subject sometimes tried to read ancient magical meanings 
for scientific, open-minded or tourist needs10.

All the “inhabitants” of the postmodern world, whether they like it or not, accept more 
or less often, the role of consumers, because this has been forced and validated by today 
dominant global culture of consumption. Consumers’ attitudes and behaviours on the 
market, make up in turn, the whole social process, the essence of which is to strive for 
permanent satisfaction of even the most sophisticated individual and collective needs. 
Consistent with the adopted typology of consumer preferences, one can distinguish: 
hedonists- people who take pleasure in acquiring various goods, lovers of commercial 
space (among them so-called mallers can be distinguished, who like to buy in retail 
chains and postflaneurs who enjoy visiting galleries), what’s more: ambitious and crea-
tive involved in making purchases online. There is also a group of people referred to as 
excluded, because they have difficulties with satisfying basic life needs, moreover so-
called: endangered and restless, who feel fear of acts of aggression and other threats, 

6 K. Łeńska-Bąk, Pokarmy obrzędowe w religijności ludowej. Kilka słów o maku, zbożu i każdym innym dro-
biazgu, [in:] Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze, ed. R. Pierskała, T. Smolińska, Wyd. 
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, p. 190.
7 Ibidem, p. 190–191. 
8 K. Mazurek-Łopacińska, Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współ-
czesnego konsumenta, p. 47, file:///C:/Users/user/Downloads/5.Mazurek-%20opaci%20ska_Postmodernistyczna+ 
kultura+konsumpcyjna+w+kszta%20towaniu+popytu+i+styl%C3%B3w+%20ycia+wsp%C3%B3%20czesnego-
+konsumenta.pdf [16.04.2018].
9 R. Pool, Etnografia postmodernistyczna, [in:] Amerykańska antropologia postmodernistyczna, ed. M. Bu-
chowski, Instytut Kultury w Warszawie, Warszawa 1999, p. 273.
10 Main features of postmodernist culture include: pluralism (multiplicity of beliefs), diversity (of lifestyles 
too), globalization (striving for an attractive lifestyle which is determined by global products), tribal com-
munity (searching for goods facilitating social interactions), symbolism (hyperreality and life on the web), 
fragmentation (detachment from the context), lack of hierarchy (unstructured incentives of consumption), 
multiculturalism (drawing from different cultures), popularization (influence of the mass media). See more: 
K. Mazurek-Łopacińska, op. cit.
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so they are most willing to function in local communities only, finally socially responsible 
who are like to be involved in various social actions11.

Tourist activities and spatial mobility are characteristic for open minded globalists 
who, according to Krystyna Mazurek-Łopacińska, “perceive globalization processes as 
a chance to create relations with the inhabitants of other countries and to make greater 
use of the achievements of civilization. They are interested in the offer of global products, 
because their usage allows them to feel the citizens of the world”12.

Culinary tourism provides consumers around the world with taste experiences. It is 
defined as „thematic travel in order to learn about local, regional and national raw in-
gredients, food products as well as traditional dishes in the tourism space of both rural 
and urban areas”13. Researchers point to contemporary tourism activity strictly related 
to food – this is called: gastronomic tourism, also known as a tourism of the national 
cuisine – and the so-called: gourmet tourism, which takes the character as mentioned 
above, but is also dictated by the intention of visiting a specific gastronomic establishment 
or tasting particular famous food14.

In Armin Mikos V. Rohrscheidt opinion culinary tourism occurs when the decisive mo-
tive of taking up a trip is to get usage of culinary offerings of a foreign country or region, 
or culinary goods are at least an essential part of the travel program. At the same time 
necessary requirement is to “preserve high quality dishes, refer their composition and 
method of preparation for the culinary tradition of the target region as well as ensur-
ing the consumption of meals in the right environment”15. When these conditions are 
met then one must also agree that such culinary journeys are an example of ambitious 
tourism16. They are not limited to the 3xS – surface experience, typical for mass tourism, 
but they rather focus on the deeper cultural content (cognitive, educational, aesthetic). 
Enthusiasts of culinary tourism are focused on cognitive values that are associated with 
discovery of new flavours, also on educational values related to the improvement of 
their own culinary techniques. These two functions are realized „through participation 
in culinary events, traveling culinary routes, visiting gastronomic premises, sightsee-
ing museums focused on culinary arts, observing technological processes in food 
processing plants as well as during learning to prepare specific culinary specialties”17. 
Such a creative form of tourist activity enriches their culinary knowledge, extends the 
competence in the preparation of dishes and cooking methods as well as sensitizes 
the aesthetics of prepared dishes.

11 Compare: K. Mazurek-Łopacińska, op. cit. [07.03.2018].
12 Ibidem.
13 M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa 2015, p. 19.
14 See more: A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm” 2005, vol. 1–2, p. 169.
15 A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Podręcznik akademicki, Wyd. 
KulTour.pl, Poznań 2010, p. 178.
16 Andrzej Kowalczyk considers culinary tourism to be an important part of urban, rural, business, congress, family 
as well as sustainable tourism. See more: idem, Turystyka kulinarna – podejście geograficzne i niegeograficzne, 
„Turystyka Kulturowa” 2016, no. 5, p. 29.
17 M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, op. cit., p. 19.
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It should be emphasized, however, that almost all of the tourists are interested in the 
cuisine of the countries and regions visited, regardless of the type of tourism or preferred 
destinations. “Trying local dishes is an inseparable element of sightseeing”18 – says Anna 
Wieczorkiewicz. Tasty and varied meals, eaten in a nice environment, constitute a valuable 
complement to travel offers. They heighten consumers’ sense of satisfaction with a chosen 
tourist event, which positively affects tourists’ loyalty to a chosen travel agency. It is why, 
the organizers of tourism, apart from the almost universal offer of the so-called Swedish 
tables and all-inclusive meals, present to their clients at the place of their vacation, optional 
offers devoted to the ethnic culture of the place visited (depending on the country visited, 
e.g. Cypriot supper, Moroccan or Greek evening, etc.). Program of such fests is made 
more attractive by inclusion of specialities in the form of delicacies originating from the 
local tradition. Individual tourists who do not use organized trips are not disadvantaged 
in this case. Guide books are full of comprehensive information about local food products 
and typical regional dishes, as well as distinctive premises where one can try them. A reli-
able source of information are also thematic travel and culinary programs, broadcasted 
on various public and commercial television channels as well as online. At this point it is 
worth mentioning that Café New York in Budapest is believed to be the most beautiful in 
the world and the oldest restaurant in Europe: Świdnicka Cellar is located in Wroclaw.

Culinary tourism, which should be clearly noted, creates however, products of cul-
tural convention, standardizes culinary offer and is not free of elements of mystification, 
i.e. manifestations of staged authenticity. In Poland, this can be exemplified by the ex-
ample of folk-styled hotels and restaurants that exist almost throughout all the country. 
They are named with “homely” sounding names such as, for example: “Zajazd Góralski”, 
“Karczma or Chata Wiejska” etc. They serve allegedly authentic regional dishes, but in 
fact they have already made up names corresponding to the unified tastes of customers19. 
Monika Golonka-Czajkowska, analyzing menus of restaurants in Zakopane, noted that: 
“they are itself an intriguing reading that is able to amaze tourists and highlanders at the 
same time, not mention linguists and experts in the culinary art”20. Names in the form of 
periphrase and stylistic archaization, such as “gazdowy zawijaniec w bułce poniywiyrany”, 
“dzik smażony w jałowcu wińskiem polewany”, “udziec barani upieczony na złoto w ogniu 
pieczony” and so on21, have to convince consumers that these are authentic regional 
dishes, worth paying even a higher price.

Meanwhile, these names are not reflected in highland tradition. Reviewing literature 
from the nineteenth century, devoted to the Tatry mountains, can be perceived presence 

18 A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków 2008, p. 278.
19 B. Pabian, Elementy rustykalne w przestrzeni miasta – wierność tradycji czy komercyjne działania wolnego 
rynku, [in:] Studia Etnologiczne i Antropologiczne. Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta, 
ed. I. Bukowska-Floreńska, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, p. 300–308.
20 M. Golonka-Czajkowska, Żentyca, legumina, gazdowy zawijaniec w bułce poniywiyrany, czyli o kulinarnych wąt-
kach w retoryce tatrzańskiego turyzmu, [in:] Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, ed. K. Łeńska-Bąk, 
Stromata Anthropologica, vol. 2, Opole 2007, p. 337.
21 See more: ibidem. 
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of minimalism and consumption rigor in traditional Podhale cuisine, what is consistent 
with the findings presented in the first part of this article about the modest diet of people 
in traditional culture. Clearly here, lack of fidelity with the draft of local culture and com-
pliance with the source becomes a marketing abuse, which confirms the rightness of 
Mike Fetherstone’s thesis that consumption and marketing activities have now become 
the dominant part of social life22. 

Within the panorama of cities and tourist villages all around the world various culi-
nary events are also popular (fairs, food markets, picnics, culinary holidays and festi-
vals), and “there are even smaller theatres – emphasizes Aleksandra Śliwińska – cafe 
gardens and cafes’ glass cases, where consumers have spread around”23. All of these 
proposals are necessary and they contribute to the development of culinary tourism on 
a global scale, provided that they are not an example of an invented tradition, but result 
from fairly understood as well as authentic desire to protect and, promote the heritage of 
regional culture. Unfortunately, more and more often products are promoted under the 
slogan of regional culture, that have little in common with tradition, but they are the result 
of a specific cultural manipulation.

Culinary face of Lisbon

The Portuguese can demonstrate the advantages of their cuisine, although at the end 
of the twentieth century there was commonly drawn attention to the low level of gastronomy 
in this country. This was the result of the generally bad economic situation of the country, 
then “one of the poorest in Europe and giving way to some Third World countries”24. The 
change in the situation was caused, among others, by dynamic development of the tourism 
sector. It is sufficient to say that in 2016 Portugal won the most, as many as 24 World 
Travel Awards statuettes, known as the Oscars of the tourist industry25. 

The diversity and uniqueness of today’s Portuguese cuisine is the effect of the rich 
history of the country, on the one hand and the marketing activities for the development 
of culinary tourism on the other. Undoubtedly, however, “the discovery of the sea route to 
India by Vasco da Gama gave the Portuguese inexhaustible resources of black pepper, 
cinnamon and curry. In the Portuguese cuisine you can also find clear traces of the coun-
try’s invaders and colonizers: Romans (suppliers of olive oil, garlic, grapes and onions) 
and Maurach (founders of rice and lemon plantations, apricot and fig orchards)”26. It is 
also possible to find influences from the period of colonial empire, related to the culinary 

22 M. Featherstone, Koncepcje kultury konsumenckiej, [in:] Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania 
europejskie, ed. M. Lambkin, PWN, Warszawa 2001, p. 309. 
23 A. Śliwińska, Teatr wielki, mały i codzienny. Ulica jako teatr codzienny, [in:] Teatr wielki, mniejszy i codzienny, 
ed. P. Kowalski, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, p. 241.
24 J. Pałęcka, O. Sobański, Porto sardynka i fado. Kuchnia portugalska, Wyd. Watra, Warszawa 1980, p. 4.
25 https://biznes.newseria.pl/komunikaty/turystyka/portugalia_z_rekordowymi,b756152787 [05.03.2018].
26 E. Malchrowicz, Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii 
dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 2009, no. 9, p. 21.
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heritage of Africa (present- day Angola, Mozambique, Islands of Cape Verde), as well as 
Brazil and the Far East, mainly India and China.

Portuguese people not only appreciate their own kitchen, but also know how to display 
it properly. They have already developed a consistent system of coherent promotional acti-
vities. The advantage of the capital city of Portugal is a large number of restaurants, cafes 
and especially popular pastelarias. Of great importance are iconic places, of historical and 
antique character, which thanks to the appropriate advertising, are popular among both lo-
cals and tourists. These are: café-restaurant Martinho da Arcada, which has been operating 
since 1780. Moreover, functioning since 1829 – Confeitaria Nacional and the youngest of 
them Cafe A Brasileira, founded in 1905, located in the Chiado district. The representatives 
of Portuguese elite, including the poet Fernando Pessoa visited the thresholds of the latter.

A traditional delicacy is salted and dried cod bacalhau, having been used in Portuguese 
cuisine from the fifteenth century. In the past, in order to protect fish that were caught on 
distant Newfoundland fisheries against spoilage, fillets were rubbed with salt from sea 
water, and then dried in the sun (photo 1). Tradition has survived to this day. Currently, 
salted cod is prepared in nearly 400 ways and served in the form of tasty, sometimes 
elaborate dishes, in many local restaurants. Tourists can also purchase the characteristic 
patches of these fish, both in stores specializing in the sale of regional food products as 
well as in large food stores.

Photography 1. Salted and dried cod fillets in one of the shops with traditional food products
Source: own photography, Lisbon, 2018.

Among others also sardines have been turned into image tourist product by the Por-
tuguese. They are prepared in different ways, they are sold, in the form of colourful can-
ning, tempting one’s sense of sight. Most often these are sardines in olive oil, but also in 
tomatoes, in their own sauce or with additives such as oranges or a pinch of cinnamon. 
Practically at every specialized point of sale of these fish, shop assistants encourage 
tourists to try these delicacies.
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Shops specializing in the sale of sardines, have become themselves a tourist attraction 
of Lisbon. From a distance already, one can observe attractive exterior façades of some 
stores with extraordinary interiors, in which walls are usually lined perfectly with colourful 
cans, attracting visitors’ eyes. Famous Mundo Fantástico Da Sardinha Portugues store, 
located at Rossio Square in Lisbon can be mentioned as an example (photo 2). Cans be-
ing sold there are extremely colourful just like the interior of the store itself (photo 3). Tins 
of the cans have been designed in order to distinguish the product from the other present 
on the market. Labels are marked with sizable dates, from 1916 to the current year, and 
annotation in Portuguese and English about significant events that took place in the world 
in the year given27. And because sardines have become the iconic product of Portugal, col-
oured cans similar in appearance and size but containing chocolates resembling small fish 
are also introduced to the market. They are an undoubted attraction for children (photo 4).

Photography 2. The façade of Mundo Fantástico Da Sardinha Portuguesa sardine shop in Lisbon 
Source: own photography, Lisbon, 2018.

Photography 3. Part of the interior of the Mundo Fantástico Da Sardinha Portuguesa sardine shop 
in Lisbon 
Source: own photography, Liabon, 2018.

27 Compare: https://www.mundofantasticodasardinha.pt/ [03.03.2018].
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Photography 4. Sample cans of chocolate sardines 
Source: own photography, Lisbon, 2018.

Lisbon cafes and restaurants tempt potential consumers with their culinary offer, interior 
design and relatively efficient service. Many restaurants in the city specialize understand-
ably, in fish and seafood dishes. Raw products, placed especially in window exhibitions, 
are to constitute a kind of specific incentive. They create a non-verbal message that the 
dishes served in a given place are of good quality because they are made with fresh 
ingredients (photo 5).

Photography 5. An example of a window exhibition in one of the Lisbon restaurants
Source: own photography, Lisbon, 2018.

A separate attraction of Lisbon is the Ribeira market hall, “where the clamour and 
scream of street vendors mix with the scent of citrus fruits, olives and all sort of fish, from 
large patches of dried, salted cod to living, still jumping sea perch. There is a great rush 
everywhere”28. Numerous stands and catering points operate at the hall. As the guides 
encourage to visit and describe this place, it is not surprising that it is possible to meet 
there not only locals, but also numerous tourists (photo 6).

28 E. Malchrowicz, op. cit., p. 13.
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Photography 6. A detail of the Ribeira market hall in Lisbon 
Source: own photography, Lisbon, 2018.

The sweet side of Lisbon is represented by traditional desserts in the form of cakes 
specifically prepared from yolks, eggs and sugar. Some of them, properly seasoned 
with lemon or cinnamon, have the consistency of egg chips, similar to haystacks. In the 
confectioneries all over the country, there are sold famous cupcakes called Pasteis de 
Nata (photo 7). Their archetype is Pasteis de Belem, which can be consumed or bought 
to take away in a cafe with the same name, located near the Hieronymites Monastery 
in the Belem district. Chambers of this cafe can accommodate up to several hundred 
consumers, and yet, as life shows, it is sometimes difficult to find a free table there. On 
the official website it is written that in 1837, “the original Pasteis de Belem was made 
according to an old recipe from Mosteiro dos Jeronimos. This secret recipe is perfomed 
daily in the bakery, manually, using only traditional methods”29. The name Pasteis de 
Belem is reserved exclusively for products originating from this place. That is why it has 
become a lasting point of most trips’ program. Tourists come there especially to taste 
famous muffins, praised both in guide books as well as in media. In one of the studies, 
the opinion about Pasteis de Belem of the Los Angeles Time’s reporter was quoted. 
He claimed it to be “Holy Grail of Portuguese pastries”30. In fact, products being served 
there are quite typical, made of puff pastry and filled with egg-pudding custard, although 
no one can deny that they are tasteful.

29 http://pasteisdebelem.pt/en/, 21.02.2018.
30 Explore!guide. Lizbona, ed. U. Augustyniak, A. Młynowska, Wyd. ExpressMap, Warszawa 2017, p. 78.
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The flagship wine product of Portugal is Porto, the only wine in the world, which 
name is included in the name of the country from where it comes. The price of this wine 
increases in direct proportion to the time of aging, hence some of the vintages reach very 
high prices. Wine as such has been produced in Alto Douro region from 2 thousand years, 
but its main product, i.e. Porto gained fame all over the world in the eighteenth century31. 
The wine region of Upper Duero (Alto Douro) entered the UNESCO World Heritage List 
in 2011. On the wave of marketing treatments, this famous liquor is currently partly driven 
out of the market by a very well-advertised cherry liqueur. It is sold not only in liquor stores 
and shops with traditional food, but also in souvenir points at some cultural objects, such 
as Fado Museum. Most frequently described in guides selling point of cherry liqueur is 
Ginjinha Registada at the famous Rossio square in Lisbon (photo 8).

31 http://www.unesco.pl/?id=289 [16.04.2018].

Photography 7. Pasteis de Belem 
set with coffee, served in company 
porcelain
Source: own photography,  
Lisbon, 2018.

Photography 8. Participants of the street festival  
in the front of selling point of the cherry liquor
Source: own photography, Lisbon, 2018.
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It is worth adding that since 2010, popular among tourists culinary trail: Rota de Tapas 
Estrella Damm has been operating. During the event, which takes place every year in 
a specific time interval (among others in Lisbon), tourists can try snacks at a reasonable 
price at various gastronomic establishments located on mentioned trail. The participants 
have at their disposal special route maps with places marked on it, that take part in the 
event. Those who willing can collect special stamps on a map, what entitles for free 
transport (with so called tuk tuk vehicles), and above all gives an opportunity to win a trip 
to Barcelona. The event is sponsored by a beer producer32.

Tourists looking for authenticity can also try chestnuts sold in the streets at the most 
rush and busy places of the city at any time of the year (photo 9).

Photography 9. Street chestnuts’ seller
Source: own snap, Lisbon, 2018.

As it can be observed, culinary tourism has permanently inscribed in the landscape 
of Lisbon. It refers to the marine culture to a large extent, offering the flavours of the 
sea, although it does not really go hand in hand with the continuation of the fishing 
tradition in this country. Fishing requires hard work at sea and unfortunately it do not 
bring big profits. Therefore, as Ewa Malchrowicz emphasizes: “Portuguese fishermen 
are currently only engaged in tourism. [...] This is how Portugal easily loses one of its 
centuries-old traditions. Fishing has so far been associated with specific folklore – a life-
style one of a kind. Currently, the mentality of the Portuguese, who have risen from 
sailors and fishermen to businessmen or representatives of Western travel agencies, 
is also changing33. 

Conclusion

Food in addition to its biological function, related to satisfying hunger and maintain-
ing body in health, fits into the social context of human life, becoming a determinant of 

32 Website of Rota de Tapas http://rotadetapas.com.pt/ [15.04.2018]. 
33 E. Malchrowicz, op. cit., no. 9, p. 13.
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culture and its transformation. It talks a lot about the man himself and about the values he 
professes. Eating habits of modern man have, as in traditional culture, their inter-cultural 
legitimization, however of diametrically opposed character. These are the elements of 
postmodern cultural order that is constituted by usefulness. Commercialized elements 
of traditional culture last in mass culture, already fulfilling completely different functions, 
mainly economic and ludic. The base, but also limitation for tradition, folk culture and 
culinary tourism are the laws of postmodern culture.

Culinary tourism is a metaphor of contemporary culture, because it fits into the char-
acter of postmodernism, which is assessed by Robert Pool as double-encrypted, “both 
accessible and inaccessible, superficial and deep”34. On the one hand, it has useful cogni-
tive, educational, aesthetic, economic and ethnic function relating to the perpetuation of 
regional tradition, on the other hand however is marked by mercantile thinking. It is not 
free from the characteristics of mystification and consumeristic hedonism. At the same 
time however, it is a mirror of culture and constitutes an answer to the changing needs of 
the inhabitants of the post-modern world.

The culinary image of Lisbon fully reflects the essence of the process of cultural change 
that has taken place on a global scale. The maritime heritage of Portugal, thanks to ap-
propriate promotion, is effectively used for the needs of the changing market, becoming 
the basis for the dynamic development of culinary tourism in this country. Changes in the 
lifestyle of indigenous people also relate to this phenomenon. The Portuguese are moving 
away from practicing traditional professions, including fishing, increasingly choosing to 
work in the more profitable sector of the tourism economy.
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Streszczenie 

Jedzenie, oprócz pełnionej funkcji biologicznej, związanej z zaspakajaniem głodu i utrzymy-
waniem organizmu w zdrowiu, wpisuje się w społeczny kontekst życia człowieka, stając się 
wyznacznikiem kultury i jej przemian. Wiele mówi o samym człowieku i o wyznawanych warto-
ściach. Nawyki żywieniowe współczesnego człowieka mają tak, jak w kulturze tradycyjnej, swą 
wewnątrzkulturową legitymizację, jednak o diametralnie odmiennym charakterze. Są elementem 
postmodernistycznego porządku kulturowego, o którym stanowi użyteczność. Celem niniejszego 
opracowania, przy którym posiłkowano się metodą krytycznej analizy piśmiennictwa oraz kweren-
dą internetową, jest ukazanie kwestii żywieniowej w kategorii trwałego, aczkolwiek zmieniającego 
się w czasie faktu kulturowego, ze zwróceniem uwagi na proces przemian i utratę dawnych 
znaczeń. Płaszczyznę odniesienia empirycznego stanowi dziedzictwo kulinarne Lizbony, które 
za sprawą sprawnej promocji i marketingu stało się dziś znaczącym elementem atrakcyjności 
turystycznej miasta, przyczyniając się do rozwoju turystyki kulinarnej.

Słowa kluczowe: pożywienie, turystyka kulinarna, Lizbona
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Abstract 

Food, besides its biological function, related to satisfying hunger and keeping organism in health, 
fits in human’s live social context, is becoming culture and its transformations determinant. It 
shows a lot about the man himself and his worshiped values. Contemporary human’s eating 
habits have, as in traditional culture, their intra-cultural legitimization, but character is totally 
different. They are element of postmodern cultural order, which feature is utility. The aim of this 
elaboration, at which was made use of writing’s critical analysis and online inquiry, is showing 
nutritional issue in category of permanent, but time-changing cultural reality, with paying atten-
tion to transformation process and loss of old meanings. Lisbon’s cultural heritage is the level 
of empirical reference, which in case of efficient promotion and marketing becomes nowadays 
significant element of city’s tourist attractiveness, contributing to develop of cuisine tourism. 

Keywords: food, culinary tourism, Lisbon
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DARIUSZ STRZĘBICKI
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WYKORZYSTANIE STRON FACEBOOKOWYCH  
JAKO ELEMENT PROMOCJI PRZEZ WYBRANE  
GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE

THE USE OF FAN PAGES AS AN ELEMENT OF PROMOTION  
BY SELECTED AGRITOURISM FARMS

Wstęp

Upowszechnienie się mediów społecznościowych w drugiej dekadzie XXI w. spra-
wia, że coraz więcej przedsiębiorstw stara się je stosować w realizacji swoich strategii 
marketingowych. Najpopularniejszym na świecie portalem społecznościowym jest Face-
book. Jego rozpoznawalność wśród konsumentów oraz duży potencjał jako narzędzia 
nowoczesnego marketingu opartego na społecznościach sprawiły, że coraz częściej 
korzystają z niego także przedsiębiorstwa branży turystycznej, a w tym gospodarstwa 
agroturystyczne. 

Ze względu na rekreacyjno-wypoczynkowy charakter produktu, jakim jest usługa agro-
turystyczna, Facebook wydaje się być odpowiednim narzędziem do komunikowania się 
z konsumentami. Polskie gospodarstwa agroturystyczne można zaliczyć do grupy małych 
przedsiębiorstw branży turystycznej. Są to więc podmioty, które nie mogą sobie pozwo-
lić na przeznaczanie dużych środków finansowych na działania marketingowe. Z kolei 
Facebook jest relatywnie tanim i jednocześnie nowoczesnym narzędziem komunikacji 
marketingowej. Zbadanie, w jaki sposób gospodarstwa agroturystyczne korzystają z tego 
portalu dla realizacji marketingu, jest więc istotnym zagadnieniem.

Celem artykułu jest próba pokazania różnic między stronami facebookowymi go-
spodarstw agroturystycznych oraz określenie zakresu wykorzystania tych stron przez 
te gospodarstwa. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza treści (content analysis). 
W badaniach naukowych jest to metoda, którą wykorzystuje się zarówno w badaniach 
jakościowych, jak i ilościowych. Rozróżnienie to wynika głównie z liczebności próby ba-
dawczej. W prezentowanym artykule została ona wykorzystana jako metoda jakościowa, 
niemniej jednak pozwoliła na analizę niektórych danych o charakterze ilościowym, jak 
np. liczba komentarzy postów. Metoda posłużyła do oceny treści i elementów stron face-
bookowych. Przeanalizowano strony pięciu gospodarstw agroturystycznych. Wybrano 
te, do których odnośniki znalazły się na pięciu pierwszych pozycjach po wpisaniu w pole 



Dariusz Strzębicki176

wyszukiwania Facebooka frazy „gospodarstwo agroturystyczne”. Ze względu na małą 
i niereprezentatywną próbę badawczą wnioski z badania nie mogą być generalizowane 
na całą populację gospodarstw agroturystycznych. 

Specyfika mediów społecznościowych jako narzędzi 
marketingowych

Wraz z rozwojem technologii informacyjnych i sieci Internet na świecie obserwuje się 
wzrastającą popularność mediów społecznościowych. Wyróżnikiem tych ostatnich jest 
możliwość tworzenia treści przez internautów i dzielenia się nimi w sieci. Mechanizmy 
mediów społecznościowych dają użytkownikom Internetu narzędzia łatwego publikowania 
w sieci stworzonych przez siebie treści, np. artykułów, zdjęć, filmów. Media społecznościo-
we zapewniają skuteczne sposoby informowania o tych treściach i dzielenia się nimi ze 
społecznością internetową. Co więcej, pozwalają na dzielenie się i informowanie innych 
użytkowników sieci o znalezionych w przestrzeni wirtualnej treściach. Sprawia to, że 
osoby i organizacje korzystające z mediów społecznościowych mogą tworzyć różnego 
rodzaju treści i dzielić się nimi z internautami, rozwijając tym samym relacje międzyludzkie 
i budując społeczności konsumentów utożsamiających się z marką i firmą.

Rodzajem mediów społecznościowych są portale społecznościowe takie jak Facebook, 
nastawione na obsługę komunikacji między internautami oraz na wspieranie utrzymywania 
relacji między nimi1. Intencją twórców Facebooka było stworzenie strony internetowej, 
na której użytkownicy Internetu będą mogli w łatwy sposób prezentować swoją osobę 
wraz ze zdjęciami i podstawowymi informacjami o niej dla utrzymywania znajomości 
w świecie akademickim2. Portal ten w początkowych etapach swego działania umożliwiał 
też komunikowanie się między sobą jego użytkowników. Z czasem jego funkcjonalność 
zwiększyła się i zyskiwał on coraz większą popularność wśród internautów, wykraczając 
poza społeczność akademicką. W styczniu 2018 r. liczba użytkowników Facebooka na 
świecie wynosiła 2 mld 167 mln3. W Polsce w trzecim kwartale 2017 r. liczba ta przekro-
czyła 22 mln4. Pomimo że Facebook jest przede wszystkim portalem ludzi młodych, to 
na uwagę zasługuje także fakt, że rosnącą grupę jego użytkowników stanowią osoby re-
latywnie starsze w wieku 50 lat i więcej. Ich udział w populacji użytkowników tego portalu 
społecznościowego szacuje się na około 9%, z przewagą kobiet5.

Facebook jest portalem społecznościowym skoncentrowanym w głównej mierze na ob-
słudze relacji społecznych między ludźmi. Oferuje swym użytkownikom skuteczne narzę-

1 Ph. Kotler, K. Keller, Marketing, tłum. J. Środa, M. Zawiślak, Rebis, Poznań 2012, s. 587.
2 D. Boyd, N. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, “Journal of Computer – Mediated 
Communications” 2007, 13, s. 209.
3 Statista 2018, Most famous social Network sites worldwide as of January 2018, ranked by number of active 
users (In milliones), www.statista.com [10.03.2018].
4 Statista 2018, Penetration of leading social networks in Poland as of 3rd and 4th quarter 2017, www.statista.com 
[10.03.2018].
5 Statista 2018, Distribution of Facebook users worldwide as of January 2018, by age and gender, www.statista.com 
[10.03.2018].
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dzie tworzenia treści i dzielenia się nimi ze znajomymi. Ta ostatnia funkcja jest bardzo 
ułatwiona dzięki automatyzacji powiadomień. O działaniach użytkownika w ramach portalu 
jego znajomi są powiadamiani w sposób automatyczny, tak że on sam nie musi nikogo 
informować o swoich działaniach. Na przykład „polubienie” strony lub produktu powoduje, 
że „znajomi”, czyli osoby, które uprzednio wskazaliśmy, że mają dostęp do naszego konta 
na Facebooku, są automatycznie powiadamiani o tym zdarzeniu. Dzięki instrumentom 
elektronicznym dostarczanym przez Facebooka jego użytkownicy dysponują skutecznym 
narzędziem utrzymywania kontaktu ze znajomymi, obserwowania tego, co znajomi robią 
w obrębie portalu, przypominania o sobie tym osobom, komunikowania się z nimi. Użyt-
kownicy mogą również dowolnie zarządzać komunikacją w obrębie portalu, wskazywać, 
kto może otrzymywać informacje i do kogo jakiego rodzaju informacje mogą trafiać.

W obrębie Facebooka komunikacja one-to-one i many-to-many jest dodatkowo wzmoc-
niona łatwym dołączaniem do przekazu treści w postaci zdjęć, filmów, grafiki, map, tekstów, 
które mogą być komentowane przez odbiorców informacji. W ten sposób internauci mogą 
się komunikować ze znajomymi, prezentować tworzone przez siebie treści oraz udostęp-
niać znajomym treści, które znaleźli w Internecie. Treści te stanowią atrakcyjny i skuteczny 
czynnik podtrzymywania relacji międzyludzkich. Facebook stanowi szczególnie użyteczne 
narzędzie dla osób o silnej potrzebie autoekspresji, więzi międzyludzkich oraz poczucia 
przynależności do grupy6.

Dla firm Facebook stwarza podobne możliwości zarządzania treściami i komunikowania 
się, jak to jest w przypadku profili indywidualnych użytkowników. Jedną z istotniejszych 
różnic jest jednak to, że na stronach facebookowych firm nie ma opcji zapraszania znajo-
mych, a zamiast tego relacja w ramach portalu z innym użytkownikiem jest nawiązywana 
poprzez „polubienie” przez użytkownika strony facebookowej firmy. „Polubienie” face-
bookowej strony firmy jest równoznaczne z przyzwoleniem konsumentów na otrzymywanie 
w ramach portalu informacji z tej strony. Ma to duże znaczenie dla marketerów, którzy dążą 
do zdobycia jak największej liczby „polubień” od osób, które tym samym będą stanowiły 
znakomitą bazę potencjalnych odbiorców działań promocyjnych firmy na Facebooku, mogą 
też być ważnymi uczestnikami marketingu szeptanego e-WOM (e-word of mouth) firmy7. 

Należy jednak podkreślić, że samo „polubienie” strony facebookowej przez internautów 
nie gwarantuje firmie sukcesu na Facebooku. Bardzo istotna jest również dbałość o to, 
by strona facebookowa była atrakcyjna dla użytkowników i zachęcała do jej odwiedzenia. 
Jest to możliwe wtedy, kiedy użytkownicy będą dostrzegali korzyści z jej odwiedzania. 
Ważnym dla internautów motywem do korzystania z Facebooka jest potrzeba rozrywki 
poprzez interakcje z innymi użytkownikami portalu oraz poszukiwanie treści dostępnych 
w obrębie portalu8. Zadaniem firmy jest więc takie użycie swej strony facebookowej, aby 

6 C. Shih, Era Facebooka, tłum. E. Gutowski, Wyd. Helion, Gliwice 2012, s. 32.
7 R. Ladhari, M. Michaud, eWOM effects on hotel booking intentions, attitudes, trust, and website perceptions, 
“International Journal of Hospitality Management” 2015, 46, s. 37. 
8 T. Andersson, Why entertainment content posts get more likes and comments on Facebook, s. 2, http://www.diva- 
-portal.org 05.03.2018].
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wspierała ona te interakcje. Dużą rolę odgrywają tu posty, które powinny być interesujące 
oraz angażować internautów.

Facebook jest bardziej odpowiednim narzędziem promocji dla produktów, które pasują 
do cechy autoekspresji konsumentów i które są spełnieniem ich pasji9. Do grupy tych 
produktów można zaliczyć różnego rodzaju usługi turystyczne, w tym agroturystyczne. 
Produkty związane z pasją konsumentów będą w większym stopniu podlegać e-WOM, 
ponieważ użytkownicy mediów społecznościowych chętnie o nich mówią, klikają „po-
lubienia”, komentują. Konsumenci chętnie ogłaszają na Facebooku ciekawe miejsca, 
które odwiedzili, wydarzenia, których byli uczestnikami. Bez względu jednak na produkt 
oferowany przez firmy przedsiębiorcy powinni dążyć do tego, by ich strona facebookowa 
była dla konsumentów atrakcyjnym miejscem w sieci. Powinna być często aktualizowana, 
należy na niej zamieszczać interesujące treści dotyczące potencjalnych obszarów zain-
teresowań nabywców. Przedsiębiorstwa powinny również tworzyć warunki do tego, by 
internauci mogli się swobodnie wypowiadać na jej forum, wyrażać swoje opinie odnośnie 
do produktów firmy, doradzać w sprawie ulepszania produktów. Dzięki temu konsumenci 
poczują się bardziej doceniani, bardziej zaangażowani w życie firmy i marki oraz silniej 
się będą z nią utożsamiać, co z kolei może się przełożyć na ich lojalność oraz pozytywny 
generowany przez nich e-WOM.

Dla gospodarstw agroturystycznych istotne znaczenie ma fakt, że zaistnienie firmy na 
Facebooku nie wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi. Łatwość zamieszczania treści 
w tym portalu sprawia, że strona facebookowa jest dla jej posiadacza łatwiejsza w obsłu-
dze i mniej kosztowna w utrzymaniu niż tradycyjna firmowa strona internetowa. Na stronie 
facebookowej aktualne treści mogą być wprowadzone przez firmę bez żadnego specjali-
stycznego oprogramowania do zarządzania treścią. Nie jest również wymagane wsparcie 
specjalistów IT. Z tego też względu niektóre małe firmy rezygnują z posiadania firmowej 
strony na rzecz strony facebookowej. Dużym organizacjom i sklepom trudniej jest zrezygno-
wać ze swych firmowych stron internetowych na rzecz strony facebookowej, ponieważ ta 
druga nie jest przystosowana do obsługi dużego ruchu internetowego i realizacji szerokiego 
wachlarza komunikacji marketingowej, którym może sprostać ta pierwsza. Jednakże duże 
firmy zazwyczaj wspierają swoje działania marketingowe stronami facebookowymi.

Facebook jako portal społecznościowy o zasięgu globalnym jest często wykorzystywany 
przez firmy z branży turystycznej jako medium promocji wśród turystów zagranicznych 
oraz do budowania międzynarodowej sieci społecznościowej10. Promocja na rynkach 
zagranicznych wiąże się jednak z koniecznością prowadzenia strony facebookowej w ję-
zykach obcych, np. angielskim, niemieckim, co dla małych firm branży turystycznej może 
stanowić niejednokrotnie wyzwanie. Strona facebookowa może się jednak okazać dla wielu 
polskich gospodarstw agroturystycznych podstawowym narzędziem promocji skierowa-
nej na turystów zagranicznych, szczególnie kiedy gospodarstwo gościło już takie osoby 

9 C. Shih, op. cit., s. 165.
10 Y. Hsu, Facebook as international eMarketing strategy of Taiwan hotels, “International Journal of Hospitality 
Management” 2012, 31, s. 973. 
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i może się postarać o „polubienia” od nich dla swojej strony facebookowej. Dzięki temu 
może docierać ze swoimi przekazami do turystów zagranicznych, budując w ten sposób 
międzynarodową sieć społecznościową.

Działania gospodarstw agroturystycznych na stronach 
facebookowych

W badaniu dokonano oceny zawartości treściowej stron facebookowych pięciu go-
spodarstw agroturystycznych. Głównymi analizowanymi elementami były sekcje „Posty” 
oraz „Informacje”. Uwaga koncentruje się przede wszystkim na postach, które są dla firm 
głównym narzędziem nie tylko prezentowania aktualnych treści użytkownikom portalu 
społecznościowego, lecz również ich angażowania. Do badania wybrano te strony, do któ-
rych w pierwszej kolejności prowadziły odnośniki w wyszukiwarce Facebooka po wpisaniu 
frazy „gospodarstwo agroturystyczne”. Analizę stron prowadzono w okresie 22–30 marca 
2018 r. W badaniu analizę postów zawężono do tych z 2018 r., a więc brano pod uwa-
gę wyłącznie wpisy zamieszczone na stronach facebookowych w pierwszym kwartale 
2018 r. Nazwy gospodarstw agroturystycznych zostały zmienione w celu zachowania 
anonimowości badanych obiektów. Nazwano je symbolami: GA1, GA2, GA3, GA4, GA5. 
W badaniu wyodrębniono elementy stron facebookowych gospodarstw agroturystycznych, 
które następnie zostały poddane ocenie jakościowej oraz ilościowej. Skoncentrowano się 
na następujących elementach oraz ich cechach: 

 – profil gospodarstwa agroturystycznego (jego oferta produktowa i rodzaj specjalizacji),
 – liczba fanów przejawiająca się liczbą „polubień” strony facebookowej,
 – informacje zawarte w sekcji „Informacje o firmie”,
 – posty (ich treść, liczba, częstotliwość zamieszczania),
 – komentarze i „polubienia” postów – ich liczba oraz średnia liczba przypadająca na 

jeden post,
 – wizualna jakość strony facebookowej.

Badane gospodarstwa agroturystyczne różniły się od siebie pod względem oferty 
produktowej i specjalizacji. Profil ich działalności zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy gospodarstw agroturystycznych oraz liczba „polubień” ich stron facebookowych

Gospodarstwo  
agroturystyczne

Firmowa stro-
na WWW Cechy gospodarstw agroturystycznych Liczba  

„polubień”

GA1 nie
Wynajem sali bankietowej, usługi cateringowe, 
zadaszony park grillowy.
Główny profil: gastronomia

952

GA2 tak

Basen, sauna, miejsca do sielskiego spędzania 
wolnego czasu. Stajnia z końmi. Nauka jazdy 
konnej.
Główny profil: jazda konna

1454
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Gospodarstwo  
agroturystyczne

Firmowa stro-
na WWW Cechy gospodarstw agroturystycznych Liczba  

„polubień”

GA3 tak

Dostęp do komercyjnego łowiska, baza nocle-
gowa, wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego, 
boisko do gry w piłkę, plac zabaw dla dzieci.
Główny profil: wędkarstwo

1023

GA4 tak

Możliwość spędzenia czasu w otoczeniu 
pięknej przyrody w dworku z tradycjami. 
Rowery, kajaki i łódka, pływanie i wędkowanie 
w rzece, grzybobrania, zwiedzanie okolicznych 
zabytków.
Główny profil: rekreacja

4238

GA5 tak

Organizacja imprez firmowych, pikników, 
wycieczek szkolnych, urodzin, grillowania. 
Oglądanie zwierząt w gospodarstwie.
Wiele atrakcji w postaci placu zabaw, trampoli-
ny, boiska do piłki nożnej i siatkówki.
Główny profil: rekreacja

4336

Źródło: badania własne.

Jak zaprezentowano w tabeli 1, trzy spośród badanych gospodarstw agroturystycznych 
cechowały się łatwą do określenia specjalizacją: gastronomia i catering, jazda konna, 
wędkarstwo. Pozostałe dwa oferowały szeroki wachlarz usług i atrakcji dla swych gości, 
dlatego przyporządkowano je do szerszej kategorii „rekreacja”. Pomimo to między tymi 
dwoma gospodarstwami występowały duże różnice w specyfice, ponieważ jedno z nich 
było silnie związane z tradycją i kulturą regionalną.

Obok charakterystyki działalności gospodarstw agroturystycznych w tabeli 1 zawarto 
także liczbę „polubień” strony facebookowej. Świadczy ona o tym, jaką społeczność 
internetową udało się firmie zbudować wokół swojej strony. Osoby, które polubiły stronę 
facebookową danej firmy, są jednocześnie bezpośrednimi odbiorcami jej przekazów 
promocyjnych realizowanych w ramach portalu społecznościowego. Dane w tabeli 1 
pokazują duże zróżnicowanie liczby „polubień”. Dwa gospodarstwa o największej liczbie 
„polubień” – ponad 4 tys. – są jednocześnie relatywnie bardziej znane wśród konsumen-
tów korzystających z usług agroturystycznych i prawdopodobnie było im o wiele łatwiej 
osiągnąć taką popularność. Tak duża liczba „polubień” wskazuje też na duży potencjał 
dla rozwoju e-WOM. Jak wynika z tabeli 1, spośród badanych gospodarstw większość 
utrzymuje swoją firmową stronę internetową. Tylko jedno gospodarstwo zdecydowało się 
wyłącznie na stronę facebookową.

Następnie w badaniu dokonano analizy treści zamieszczanych przez gospodarstwa 
agroturystyczne w sekcji „Informacje”. Jest to istotna część każdej strony facebookowej, 
ponieważ firmy mają tu możliwość zaprezentowania siebie i swojej oferty oraz przeka-
zania najważniejszych informacji dotyczących oferowanych produktów, misji, adresu, 
transportu publicznego, dojazdu, parkowania, co niejednokrotnie decyduje o wyborze 
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rynkowym konsumenta. Rodzaje informacji, jakie zamieszczano na analizowanych 
stronach, zawiera tabela 2.

Tabela 2. Zawartość sekcji „Informacje” stron facebookowych gospodarstw agroturystycznych

Gospodarstwo  
agroturystyczne Informacje zamieszczane na stronie facebookowej w sekcji „Informacje”

GA1 Posiłki; Parkowanie; Zakres cen; Specjalności; Usługi; Transport publiczny; Ad-
res strony internetowej, Adres e-mailowy; Numer telefonu; Nazwisko kierownika

GA2
Misja firmy; Opis działalności firmy; Adres wraz z mapą oraz aplikacją ułatwia-
jącą wyznaczenie drogi dojazdu; Parkowanie; Zakres cen; Usługi; Adres strony 
internetowej, Adres e-mailowy; Numer telefonu

GA3
Adres wraz z mapą oraz aplikacją ułatwiającą wyznaczenie drogi dojazdu; Go-
dziny otwarcia; Zakres cen; Usługi; Adres strony internetowej, Adres e-mailowy; 
Numer telefonu

GA4
Adres wraz z mapą oraz aplikacją ułatwiającą wyznaczenie drogi dojazdu; Opis 
firmy; Godziny otwarcia; Zakres cen; Usługi; Adres strony internetowej, Adres 
e-mailowy; Numer telefonu

GA5 Parkowanie; Zakres cen; Specjalności; Usługi; Adres strony internetowej, Adres 
e-mailowy; Numer telefonu

Źródło: badania własne.

Na podstawie danych z tabeli 2 można stwierdzić, że występują różnice między gospo-
darstwami agroturystycznymi w wykorzystaniu sekcji „Informacje” jako źródła wiedzy na 
swój temat dla potencjalnych klientów. Najpełniejsze informacje zamieściły gospodarstwa 
GA2 oraz GA4. Wykorzystały również aplikację elektronicznej mapy umożliwiającą szybki 
i łatwy sposób wyznaczenia drogi dojazdu do gospodarstwa z dowolnie wybranego miejsca. 

Wszystkie z badanych gospodarstw agroturystycznych komunikowały się z konsu-
mentami przez posty zamieszczane na swych stronach facebookowych. Posty stanowią 
na Facebooku podstawowy sposób publikowania aktualnych treści związanych z firmą 
i jej produktami. Pozwalają również na angażowanie konsumentów oraz wchodzenie 
z nimi w interakcje dzięki możliwości ich „polubienia” oraz komentowania. Wpisy bada-
nych gospodarstw zawierały informacje, zdjęcia, filmy dotyczące ciekawostek z ich życia, 
wydarzeń i imprez odbywających się na ich terenie, usług, usprawnień, nowych ofert, 
informacji związanych z regionalnymi atrakcjami i wydarzeniami. Komentarze pisane przez 
konsumentów wyrażały pozytywne doświadczenia związane z pobytem w gospodarstwie, 
zainteresowanie jego ofertą oraz sporadycznie stanowiły dialog prowadzony między in-
ternautami. Jak pokazano w tabeli 3, liczby postów, „polubień” postów oraz komentarzy 
na poszczególnych stronach gospodarstw znacząco się różniły.
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Tabela 3. Posty i komentarze zamieszczane na stronach facebookowych gospodarstw agroturystycz-
nych w pierwszym kwartale 2018 r.

Gospodarstwo  
agroturystyczne

Liczba  
postów Tematyka postów Liczba  

„polubień”

Liczba komenta-
rzy wraz z odpo-
wiedziami

GA1 6

Informacje o wydarzeniach i impre-
zach odbywających się w gospo-
darstwie, oferta produktowa, udo-
stępniane posty o wydarzeniach 
lokalnych, zdjęcia gospodarstwa

37 0

GA2 8 Informacje o wydarzeniach w go-
spodarstwie, zdjęcia gospodarstwa 217 5

GA3 61 Informacje o wydarzeniach w go-
spodarstwie, zdjęcia gospodarstwa 658 25

GA4 10

Informacje o wydarzeniach i impre-
zach odbywających się w go-
spodarstwie, oferta produktowa, 
zdjęcia gospodarstwa

546 14

GA5 10 Informacje o ofercie, życzenia 
świąteczne, zdjęcia gospodarstwa 912 23

Źródło: badania własne.

Według informacji zaprezentowanych w tabeli 3, liczba postów na stronach facebo-
okowych w pierwszym kwartale 2018 r. wynosiła najczęściej 10 lub mniej. W przypadku 
jednego gospodarstwa liczba ta była znacznie wyższa, lecz były to w głównej mierze posty 
udostępniane z profili facebookowych osób korzystających z usług gospodarstwa agrotu-
rystycznego, a w mniejszym stopniu – oryginalne wpisy tego gospodarstwa. Gospodarstwo 
GA4 wyróżniało się szczególną jakością postów, zamieszczając bogate w treści i atrakcyjne 
pod względem wizualnym filmy przybliżające to miejsce. Liczba „polubień” postów była rela-
tywnie wysoka. Najwyższą przeciętną liczbą „polubień” przypadającą na jeden post mogło 
poszczycić się gospodarstwo GA5 (91,2). Również wysoko internauci oceniali gospodarstwo 
GA4 (54,6). Z kolei liczba komentarzy przy postach była relatywnie niska. Również w tym 
przypadku najlepiej prezentowały się gospodarstwa agroturystyczne GA4 i GA5. Miały one 
odpowiednio przeciętnie 1,4 i 2,3 komentarza przypadającego na jeden post. Komentarze 
są jednym z narzędzi wchodzenia w interakcje między firmą i konsumentami oraz świadczą 
o zaangażowaniu tych ostatnich w treści publikowane na stronie facebookowej firmy.

Pod względem wizualnym strony facebookowe badanych gospodarstw agroturystycz-
nych nie różniły się znacząco od siebie. We wszystkich zastosowano dostarczony przez 
Facebooka układ graficzny z niebieskim bannerem, szarym kolorem sekcji strony oraz 
białym tłem treści. Nie użyto customizowanych rozwiązań tworzenia interaktywnych stron 
z wykorzystaniem specjalnych aplikacji HTML (Hypertext Markup Language) lub też FBML 
(Facebook Markup Language). Wszystkie analizowane firmy wykorzystały swoje logo jako 
główne zdjęcie profilowe.
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Wnioski

Strona facebookowa stanowi dla przedsiębiorstw istotny instrument budowania 
relacji z nabywcami. Wymaga jednak od nich innego podejścia niż do firmowej strony 
internetowej. Facebook jako portal społecznościowy stanowi dla firm duży potencjał 
jako skuteczne narzędzie zarządzania treściami, nawiązywania i wzmacniania relacji 
społecznych z klientami. Tym samym daje możliwość budowania społeczności lojalnych 
nabywców. 

Istotnym zadaniem dla firm jest takie użycie strony facebookowej, aby odpowiadała 
na potrzeby użytkowników portalu społecznościowego, a w szczególności dążenie do 
interakcji z innymi ludźmi i do rozrywki. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą liczyć na 
zaangażowanie nabywców, utożsamianie się z marką i większą lojalność oraz pozytywny 
generowany przez nich e-WOM. 

Przeprowadzona analiza wybranych stron facebookowych pokazała, że działania 
marketingowe polskich gospodarstw agroturystycznych są zróżnicowane. Niektóre z nich 
przywiązywały większe znaczenie do sekcji „Informacje” strony facebookowej, zamiesz-
czając treści, które mogłyby zachęcić potencjalnych gości do ich odwiedzenia. Starają się 
również korzystać w tej sekcji z nowych aplikacji, aby zapewnić potencjalnym klientom 
wygodę w wyszukiwaniu informacji.

Ważnym instrumentem komunikowania się z klientami na badanych stronach face-
bookowych były posty. Stanowiły one dla gospodarstw agroturystycznych sposób in-
formowania potencjalnych nabywców o wydarzeniach z życia gospodarstwa, nowych 
usługach w ofercie oraz doświadczeniach innych klientów z pobytu w tych miejscach. 
Liczba postów na stronach facebookowych nie zawsze szła w parze z jakością ich treści. 
Jakość wpisów miała swe odzwierciedlenie w liczbie ich „polubień”. Liczba komentarzy 
postów w przypadku wszystkich gospodarstw była relatywnie niska, dlatego powinny one 
dopracować ten element interakcji z nabywcami, aby skuteczniej angażował internautów.

Relatywnie wysoka liczba „polubień” stron facebookowych, szczególnie w przypadku 
dwóch gospodarstw agroturystycznych, świadczy o tym, że posiadają one dużą bazę 
bezpośrednich odbiorców swych komunikatów promocyjnych oraz rozwiniętą społeczność 
do prowadzenia marketingu szeptanego.

Przeprowadzona analiza pokazała zróżnicowanie w działaniach marketingowych na 
stronach facebookowych badanych gospodarstw agroturystycznych. Można stwierdzić, 
że we wszystkich przypadkach występują jeszcze duże możliwości poprawienia strategii 
promocyjnych, np. w postaci częstszej publikacji postów, zwiększenia różnorodności 
tematycznej postów i silniejszego angażowania przez nie użytkowników portalu społecz-
nościowego.

Badane gospodarstwa pomimo różnic w wykorzystaniu swych stron facebookowych 
traktują je jako istotny instrument własnej promocji, który skutecznie uzupełnia ich działania 
marketingowe i sprawia, że relacje między nimi i ich klientami stają się bardziej osobiste. 
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Streszczenie

Celem artykułu było określenie zakresu wykorzystania strony facebookowej przez gospodarstwa 
agroturystyczne oraz różnic między tymi stronami. Analizie poddano pięć stron facebookowych. 
Badanie pokazało, że posty były dla gospodarstw ważnym sposobem informowania potencjalnych 
nabywców o ofercie oraz o wydarzeniach z ich życia. Posty były publikowane relatywnie rzadko, 
lecz zdobywały dużą liczbę „polubień”. Świadczy to o posiadaniu dużej bazy bezpośrednich 
odbiorców komunikatów promocyjnych.

Słowa kluczowe: agroturystyka, promocja, komunikacja marketingowa, Internet, media spo-
łecznościowe

Abstract

The purpose of the article was to determine the extent of using fanpages by agritourism farms 
and to determine the differences between the fanpages. Five fanpages were analyzed. The 
survey showed that the posts were an important way for the agritourism farms to inform potential 
buyers about the offer and about the events of the farms. Posts were published relatively rarely, 
but they gained a large number likes. This testifies to having a large base of direct recipients of 
promotional messages.

Keywords: agritourism, promotion, marketing communication, Internet, social media
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AGROTOURISM IN DEVELOPEMENT OF RURAL AREAS IN POLAND – 
STATE, PROBLEMS AND PERSPECTIVES

Wstęp

Agroturystyka na tle innych form turystyki jest bardzo specyficzną formą wypoczynku, 
ponieważ jest związana z rolnictwem i gospodarstwem rolnym oraz jego otoczeniem przy-
rodniczym i społeczno-kulturowym1. Od strony podażowej jej istotą jest organizowanie 
pobytu turystycznego przez rodzinę rolniczą we własnym gospodarstwie rolnym2. Wypo-
czynek tego typu cieszy się zarówno w Polsce, jak i na świecie ciągłym zainteresowaniem 
mieszkańców miast, zwłaszcza dużych aglomeracji miejskich. 

Agroturystyce w Polsce poświęca się dużo uwagi w badaniach naukowych, a tak-
że w praktycznej działalności ośrodków decyzyjnych (władze lokalne, stowarzyszenia 
agroturystyczne, ODR). Wynika to z faktu, że jest ona postrzegana jako narzędzie wie-
lofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ tworzy dodatkowe miejsca pracy 
i dochody, zmniejsza odpływ ludności do miast, niejednokrotnie powodując napływ mło-
dych rodzin na tereny wiejskie. Coraz częściej mówi się jednak o potrzebie wprowadzenia 
nowego podejścia do rozwoju gospodarstw agroturystycznych, bowiem dotychczasowe 
strategie działania kwaterodawców okazują się nieskuteczne, a konkurencyjność oferty 
agroturystycznej w stosunku do innych form turystyki, która bazuje głównie na niskiej 
cenie3, jest niska. 

Celem pracy jest ocena stanu, wskazanie głównych problemów oraz perspektyw 
rozwoju agroturystyki w Polsce w kontekście nowych trendów i rozwiązań w krajach UE. 

1 M. Drzewiecki, Podstawy agroturystyki, Wyd. OPO, Bydgoszcz 2002, s. 41. 
2 A.P. Wiatrak, Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 
1996, 1, s. 35. 
3 A. Balińska, Konkurencyjność agroturystyki jako formy spędzania czasu wolnego, „Prace Naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, 473, s. 37. 
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W pracy przyjęto następujące założenia: agroturystyka jest formą wypoczynku, która 
na rynku turystycznym ma charakter niszowy; gospodarstwa agroturystyczne w Polsce 
funkcjonują w starym modelu rozwoju; istnieje potrzeba wprowadzenia nowego modelu 
rozwoju agroturystyki do praktyki funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. 

Agroturystyka w Polsce – stan obecny 

W Polsce tradycje wypoczynku w gospodarstwach rolnych sięgają XIX w. (tradycje 
dawnych letnisk). Jednak rozkwit tej formy wypoczynku nastąpił szczególnie intensyw-
nie w latach 70. i 80. XX w. Wówczas popularne były tzw. wczasy pod gruszą, gdzie 
rolnicy w zamian za pomoc przy pracach związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa 
oferowali tanie zakwaterowanie. Agroturystyka na nowoczesnych zasadach zaczęła roz-
wijać się dopiero na początku lat 90. XX w. jako rezultat polityki rozwoju wsi i rolnictwa, 
stwarzając możliwości dodatkowych dochodów dla rolników wynajmujących miejsca 
noclegowe, dostarczających np. produkty rolne, różne usługi, wyroby pamiątkarskie 
(rozszerzenie rynku zbytu) oraz udzielających lekcji, np. jazdy konnej, gotowania, hafto-
wania. Podejmowaniu działalności agroturystycznej sprzyjały w szczególności korzystne 
uregulowania organizacyjno-prawne oraz oferowane przez UE wsparcie finansowe. 
Nieprzerwanie od 1991 r. działalność agroturystyczna, prowadzona w niewielkiej skali, 
co oznacza wynajmowanie w funkcjonującym gospodarstwie rolnym do pięciu pokoi 
gościnnych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym4. Podobne rozwiązania 
prawne stosują też inne kraje Europy, m.in. Niemcy. Zgodnie z obowiązującym prawem, 
działalność agroturystyczna, jeśli jest prowadzona przez właściciela gospodarstwa, 
który oferuje nie więcej niż osiem łóżek, nie wymaga oficjalnej rejestracji i nie stanowi 
przedmiotu prawa powszechnego5. 

W ujęciu potocznym, stosowanym zarówno przez turystów, jak i organizatorów wy-
poczynku na wsi, pod parasolem terminu „agroturystyka” znajdują się różnorodne formy 
wypoczynku, od noclegu w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, poprzez zaadaptowane 
dla celów turystycznych dworki, pałace, zamki, młyny, spichrze, zabytkowe chaty, a także 
domki turystyczne, hostele, stadniny, schroniska, campingi, glampingi6 bądź też pensjo-
naty, wille i inne obiekty. Wszystkie funkcjonują pod szyldem agroturystyki, ponieważ pod 
tym pojęciem rozumie się zwykle świadczenie usług turystycznych przez rolników w ich 
gospodarstwach7. 

Termin „agroturystyka” jest magnesem przyciągającym turystów na wieś, mimo że nie 
zawsze ma ona związek z rolnictwem i funkcjonującym gospodarstwem rolnym, a jedynie 
wykorzystuje malownicze zasoby terenów wiejskich. Z tego też powodu trudno jedno-

4 I. Dudzińska-Krawczyk, Agroturystyka zgodna z prawem, ZODR, Barzkowice 2017, s. 7. 
5 K. Sidali, Farm tourism: a cross-country empirical study in Germany and Italy, [Dissertation thesis], Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Cooperazione internazionale e politiche per lo sviluppo 
sostenibile 2009, 21 Ciclo.
6 Glamping – luksusowy kemping. 
7 I. Dudzińska-Krawczyk, Agroturystyka…, op. cit., s. 5. 
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znacznie określić liczbę gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Instytucje zajmujące 
się statystyką turystyczną na obszarach wiejskich, w tym GUS, Ośrodki Doradztwa Rol-
niczego, stowarzyszenia agroturystyczne w różnorodny sposób posługują się terminem 
agroturystyka i wykorzystują różnorodne metody zbierania danych8. 

Agroturystyka według definicji GUS związana jest z funkcjonującym gospodarstwem 
rolnym, a świadczenie przez rolników usług powinno nierozerwalnie łączyć się z produk-
cyjną działalnością gospodarstwa. Zgodnie z obowiązującym prawem, przez agroturystykę 
rozumieć należy zorganizowanie przez rodzinę rolniczą na wsi wypoczynku we własnym, 
czynnym gospodarstwie rolnym. Według danych GUS, w 2015 r. funkcjonowało 3025 
gospodarstw agroturystycznych z maksymalnie 9 miejscami noclegowymi oraz 811 go-
spodarstw z 10 i więcej miejscami noclegowymi9. Szacunkowe dane ośrodków doradztwa 
rolniczego z 2011 r. mówią o 6322 gospodarstwach agroturystycznych10. Jak stwierdza 
J. Wojciechowska, wiele z nich ubywa, a jednocześnie powstaje też dużo nowych, które 
nie są rejestrowane lub promują się jedynie w Internecie11.

Z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) 
w 2015 r. wynika, że agroturystyka była najchętniej podejmowaną formą pozarolniczej 
działalności gospodarczej na terenach wiejskich (30% ogółu gospodarstw)12. Z analiz 
L. Przezbórskiej-Skobiej wynika, że z uwagi na liczbę, a zwłaszcza udział gospodarstw 
agroturystycznych w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych w Polsce (0,58% ogółu gospo-
darstw rolnych), można ją uznać za działalność o charakterze marginalnym13. Jednak 
około 30% ogółu gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność gospodar-
czą w zakresie agroturystyki uzyskiwało w latach 2005–2013 ponad połowę dochodów 
gospodarstwa domowego z działalności pozarolniczej, w tym agroturystycznej14.

Badania prowadzone nad przestrzenną lokalizacją agroturystyki przez zespół specja-
listów z IRWIR PAN wskazują, że agroturystyka rozwija się głównie w regionach atrak-
cyjnych turystycznie oraz, chociaż w niewielkiej skali, na obszarach rolniczych, gdzie jest 
zazwyczaj jedyną formą świadczenia usług noclegowych15. Z raportu MRiRW wynika, 
że koncentracja gospodarstw agroturystycznych ma miejsce w pięciu województwach: 
małopolskim (1327), podkarpackim (985), warmińsko-mazurskim (801) oraz podlaskim 
(625) i pomorskim (672)16. Należy zatem przypuszczać, że w przyszłości agroturystyka 
będzie się rozwijać prawdopodobnie głównie na tych obszarach wiejskich, gdzie istnieją 

8 K. Karbowiak, Rozwój agroturystyki w Polsce w latach 2010–2013, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 2014, 
4, s. 42. 
9 Turystyka w 2015 roku, stat.gov.pl [18.09.2018].
10 L. Przezbórska-Skobiej, S. Sobotka, Propozycja delimitacji regionów agroturystycznych w Polsce, „Wieś 
i Rolnictwo” 2016, 2(171), s. 179.
11 J. Wojciechowska, 20 lat polskiej agroturystyki – o przeszłości i przyszłości, „Turyzm” 2011, 21/1–2, s. 69.
12 Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW, Warszawa 2015, s. 107.
13 L. Przezbórska-Skobiej, S. Sobotka, op. cit., s. 179.
14 L. Przezbórska-Skobiej, Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości, [w:] Turystyka wiejska. Zagadnienia 
ekonomiczne i marketingowe, t. 1, red. A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak, Wyd. Wieś Jutra, Poznań 2016, s. 94. 
15 M. Bednarek-Szczepańska, J. Bański, Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych 
w Polsce, „Przegląd Geograficzny” 2014, 86/2, s. 245.
16 Rolnictwo i gospodarka żywnościowa…, op. cit., s. 108.
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skupiska atrakcji turystycznych, tj. na Mazurach, Pomorzu, w Małopolsce17 i Bieszcza-
dach. Bliskość atrakcji turystycznych będzie należeć do kluczowych czynników sukcesu. 

Baza agroturystyczna w Polsce jest zróżnicowana pod względem typu obiektu noclego-
wego oraz standardu oferowanych usług. Wśród ponad 8 tys. obiektów agroturystycznych 
funkcjonujących na terytorium kraju dominują kwatery agroturystyczne18, o bardzo różnym 
standardzie jakościowym, z przewagą kwater o najniższym standardzie, które traktowane 
są przez właścicieli jako dodatkowa działalność gospodarcza. Wynika to z faktu, że trud-
no jest pogodzić prowadzenie działalności agroturystycznej z prowadzeniem normalnej 
działalności w regularnym gospodarstwie rolnym, gdzie sezon prac polowych nakłada 
się na sezon turystyczny, a maszyny rolnicze stanowią zagrożenie życia i zdrowia osób 
postronnych19. 

Innowacyjną koncepcją może być także połączenie modelowej agroturystyki z formą 
wypoczynku oferowaną przez rodzinne ogrody działkowe. Agrodziałka rodzinna to nowe 
określenie dokładnie wpisujące się w aspekty agroturystyki. Rodzinny ogród działkowy 
(ROD), w myśl ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku20, 
jest to wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów dział-
kowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania 
przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

Niszowość tej formy turystyki określa poziom obłożenia w obiektach agroturystycznych, 
który jest niski, i np. według badań I. Kurtyki-Marcak na Dolnym Śląsku, największe obło-
żenie wynosiło 12% w 2007 r. i 4% w 2010 r.21 Charakterystyczny jest brak obłożenia zimą, 
jesienią i wiosną. Średnie wykorzystanie pokojów dla gospodarstw całorocznych w regionie 
wielkopolskim wynosiło 8%, a dla sezonowych – 62%22. Nieliczne badania w zakresie 
popytu na usługi agroturystyczne wskazują, że turyści korzystający z ofert agroturystycz-
nych wybierają agroturystykę ze względu na ciszę i spokój (92% ankietowanych spośród 
200 respondentów), możliwość aktywnego wypoczynku (62%), przyrodę (56%), a także 
atrakcyjną cenę pobytu (40%)23.

17 Zob. M. Kacprzak, Agroturystyka jako szansa rozwoju turystyki rodzinnej – przykład Małopolski, [w:] Kultura 
i przyroda w turystyce górskiej, red. B. Iwan, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2017, s. 177–190.
18 A. Jagusiewicz, M. Byszewska-Dawidek, Turystyka wiejska w 2010 roku i założenia jej rozwoju, Instytut Tu-
rystyki, Warszawa 2010, s. 12. 
19 M.W. Kozak, Turystyka: niewykorzystywana szansa rozwojowa regionów?, „Studia Regionalne i Lokalne” 
2010, 4(42), s. 56.
20 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40, z późn. zm.).
21 I. Kurtyka-Marcak, Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej na terenie Dolnego Śląska ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów górzystych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, 29, s. 205. 
22 Turystyka wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe, t. 1, red. A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak, 
Wyd. Wieś Jutra, Poznań 2016, s. 104. 
23 A. Balińska, Determinanty popytu mieszkańców Warszawy na usługi agroturystyczne, „Ekonomiczne Problemy 
Turystyki” 2014, 1(25), s. 260.
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O potrzebie nowego podejścia do rozwoju agroturystyki 
w Polsce 

Przeprowadzona analiza sytuacji agroturystyki w Polsce od strony podażowej i popyto-
wej wskazuje na potrzebę nowego podejścia kwaterodawców oraz instytucji wspierających 
jej rozwój do kształtowania oferty agroturystycznej i jej sprzedaży. Interesujące wyjaśnienie 
przedstawili Y. Ohe i A. Ciani, w postaci dwóch modeli rozwijania agroturystyki, opisujących 
agroturystykę od strony popytu i podaży. 

Tabela 1. Agroturystyka „stara” i „nowa” według Y. Ohe i A. Cianiego

Elementy Agroturystyka tradycyjna/stary typ Agroturystyka nowoczesna/nowy typ

Podaż 

wykorzystanie wolnych zasobów  
gospodarstwa (kapitału, pracy)
niska jakość usług 
niski poziom umiejętności zarządczych

wykorzystanie wielofunkcyjności wsi
wysoka jakość usług
wysoki poziom umiejętności zarządczych

Popyt pochodny 
niski poziom potrzeb turystycznych 

pierwotny 
wysoki poziom potrzeb turystycznych 

Rynek tani wypoczynek, niskie dochody wysokie dochody 

Przykład 
gospodarstwo oferujące zakwaterowanie 
(i np. wyżywienie) dla: turystów aktywnych, 
grzybiarzy, wędrowców, tranzytowych, innych

gospodarstwo oferujące pakiet pobytowy, 
związany z gospodarstwem, rolnictwem 
i otoczeniem gospodarstwa

Źródło: Y. Ohe, A. Ciani, Accessing Demand Characteristics Of Agritourism In Italy, “Tourism and Hospi-
tality Management” 2012, 18(2), s. 283.

Tradycyjny typ gospodarstw agroturystycznych w Polsce 

Jak wynika z danych zawartych w poprzednim rozdziale, agroturystyka w Polsce 
w obecnym kształcie odzwierciedla tzw. stary (tradycyjny) model agroturystyki. Podstawowe 
cechy tradycyjnego podejścia do rozwijania agroturystyki to zdaniem Ohe i Cianiego: wy-
korzystanie wolnych zasobów wytwórczych w gospodarstwie, niska jakość oferowanych 
usług, niewielkie potrzeby turystów, tani wypoczynek i niskie dochody (tabela 1). 

Podstawą rozwoju agroturystyki w tym modelu jest funkcjonujące gospodarstwo rolne 
lub równoważne (sadownicze, warzywnicze, inne), które oprócz produkcji rolnej (często 
ekstensywnej) proponuje turystom zakwaterowanie i wyżywienie. Oferowanie wypoczynku 
w gospodarstwie i jego najbliższym otoczeniu jest traktowane przez rolników jako dodat-
kowa lub uzupełniająca rolniczą działalność gospodarcza. Typowym przykładem takiej 
formy agroturystyki jest oferowanie zakwaterowania (oraz wyżywienia) w postaci pokoi 
gościnnych lub domków turystycznych bądź pól biwakowych. 

Głównym celem turystów nie jest jednak wypoczynek w gospodarstwie rolnym, lecz ko-
rzystanie z atrybutów atrakcyjnego otoczenia, tj. ciszy, spokoju, czystego powietrza, atrak-
cyjnego krajobrazu, dostępu do jeziora, możliwości jazdy konnej, spływów kajakowych, 
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spacerów i wycieczek i innych form aktywnego wypoczynku. Gospodarstwo stanowi zatem 
jedynie „bazę wypadową” po najbliższej okolicy i regionie. Popyt na usługi agroturystycz-
ne ma charakter pochodny względem popytu na dobra oferowane przez tereny wiejskie 
i tradycyjną wieś (dobra te mają charakter dóbr publicznych, koszty ich funkcjonowania 
ponosi społeczność lokalna). Odwiedzający gospodarstwo turyści nie oczekują wysokiego 
poziomu jakości usług i są zadowoleni z poziomu oferowanych cen (tani wypoczynek na 
wsi). Z kolei rolnicy jako oferenci nie mają motywacji do integracji gospodarstwa rolnego 
z ofertą turystyczną i nie potrzebują w związku z tym żadnych szczególnych umiejętności 
(marketingowych, zarządczych) czy kwalifikacji do uruchomienia biznesu turystycznego 
ani dużych nakładów finansowych. 

Niskie bariery wejścia oraz optymizm są częściowym wyjaśnieniem nadmiernej liczby 
obiektów agroturystycznych w Polsce, oferujących wyłącznie tzw. pokoje gościnne. W przy-
padku Polski należy dodać jeszcze pochodzenie agrarne większości mieszkańców kraju. 
Z punktu widzenia rynku prowadzenie działalności turystycznej o niskiej jakości i ograni-
czonym zakresie usług nie generuje wysokich dochodów. Taki model rozwoju agroturystyki 
powoduje, że wiele współcześnie funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych traci 
klientów z powodu niesprostania ich oczekiwaniom. Agroturystyka jest kojarzona z tanim 
wypoczynkiem, niskim standardem, nudnym urlopem (bez dodatkowych atrakcji) oraz 
własnym wyżywieniem. 

Nowy typ gospodarstw agroturystycznych 

Na tle funkcjonujących w starym modelu gospodarstw agroturystycznych ujawniają 
swoją działalność, wprawdzie nadal nieliczne, gospodarstwa agroturystyczne, których 
oferta odpowiada aktualnym potrzebom turystycznym społeczeństwa. Współczesny tu-
rysta, znudzony ofertą „all inclusive”, poszukuje na polskiej wsi klimatycznej atmosfery 
miejsca, lokalnej kuchni, autentycznego zaangażowania właściciela w oferowanie często 
niestandardowych usług i hotelowego standardu (przynajmniej pokój z łazienką). W wy-
borze wsi jako miejsca wypoczynku duże znaczenie ma nadal kontakt z przyrodą, czyste 
powietrze, atrakcyjny krajobraz oraz możliwości spędzania aktywnie czasu wolnego. 
Wśród turystów pochodzących z dużych miast uwidacznia się również: 

 – wzrost zainteresowania zdrowym odżywianiem i kupowaniem lokalnych produktów, 
 – wzrost znaczenia lokalnych producentów i szacunku dla lokalnych wytwórców, 
 – postrzeganie podróży i żywności jako doświadczenia kulturowego (ruch społeczny slow 

tourism, zainteresowanie interaktywnymi formami spędzania wakacji), 
 – przeciążenie rozwojem nowoczesnych technologii oraz tęsknota za naturą, ciszą, 

tradycyjnymi umiejętnościami i stylem życia. 
Właściciele gospodarstw agroturystycznych dostrzegają wyłaniający się nowy model 

konsumpcji turystycznej, który powinien być podstawą budowania konkurencyjnej i atrak-
cyjnej oferty turystycznej w gospodarstwie i otoczeniu. 
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W nowym modelu podstawą rozwoju agroturystyki jest funkcjonujące gospodarstwo 
rolne, którego właściciel oferuje klimatyczne, wyjątkowe, nietypowe wnętrza, kuchnię 
opartą na lokalnych składnikach oraz pakiet dodatkowych aktywności na terenie go-
spodarstwa i w otoczeniu, które umożliwiają zdobycie autentycznych i unikatowych 
doświadczeń. Można je zapewnić przez udział gości w warsztatach twórczych (np. 
ceramiczne), wspólne gotowanie z gospodarzem, aktywne zwiedzanie poza utartym 
szlakiem czy poznawanie okolicy dzięki wyjątkowej wiedzy gospodarza. Podróżowanie 
po takich miejscach staje się wtedy nie tylko wypoczynkiem, ale i nowym, niezapomnia-
nym doświadczeniem.

Oferta agroturystyczna obejmuje więc nie tylko zakwaterowanie, ale także inne skład-
niki oferty, wykorzystujące zasoby, zarówno gospodarstw, jak i otoczenia, tj. dziedzictwo 
przyrodnicze i kulturowe, w tym lokalną żywność, atrakcje turystyczne. W ofercie agro-
turystycznej znajdzie się wówczas nocleg w klimatycznym wnętrzu, kuchnia regionalna, 
różne formy spędzania wolnego czasu organizowane z zaangażowaniem przez rodzinę 
zapewniającą pobyt. Oferta powinna łączyć w sobie kreatywność i autentyczność z wysoką 
jakością świadczonych usług i konkurencyjną ceną. 

Sukces gospodarstwa agroturystycznego rozwijanego w nowym podejściu ułatwiają 
jego właścicielowi:

 – lokalizacja (bliskość atrakcji turystycznych), 
 – zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów,
 – możliwość dopasowania posiadanych zasobów do wymagań klienta,
 – pasja do zdobywania wiedzy,
 – umiejętności społeczne, aktorskie i sceniczne,
 – kreatywność,
 – analiza finansowa przedsięwzięcia.

Kluczowym czynnikiem sukcesu w tym podejściu jest koncentracja na kliencie, co 
skutkuje jakością produktów i usług. Zrozumienie wymagań klienta jest podstawą do 
opracowania i dostarczania produktów i usług o wysokiej jakości. Właściciele muszą 
mieć wyższe umiejętności zarządcze, które umożliwiają zrozumienie, czego chcą turyści, 
dzięki integracji działalności rolniczej i turystycznej. Źródłem sukcesu gospodarstwa jest 
stworzenie dobrze rozpoznawalnej marki oraz wiarygodności biznesowej. Gospodarstwo 
powinno oferować profesjonalne formy płatności i obsługę klientów, a w kontakcie z klien-
tem wykorzystywać portale rezerwacyjne oraz społecznościowe.

Krajobraz działa na ludzi różnorodnie, każdy z nas wybiera sobie z niego coś innego, 
coś innego nas w nim zachwyca, interesuje. Pola, lasy, parki, ogrody, rzeki, stawy, mokrad-
ła, kanały i zabudowa, wsie, zagrody, młyny, drogi, miejsca kultu (kapliczki, cmentarze), 
a nawet mosty, zapory czy linie kolejowe – mają swój niepowtarzalny urok. Kompozycja 
wszystkich tych elementów jest jedyna i niespotykana, taka, jak ją poprzednie pokolenia 
urządzały24.

24 Agroturystyka, http://www.psa.org.pl/index.php/agroturystyka/ [18.09.2018]. 
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Podsumowanie 

Agroturystyka rozwijana w nowym modelu ma szanse na przyciąganie turystów o róż-
nych zainteresowaniach. Jest tak, ponieważ rolnictwo jest jednym z niewielu sektorów, 
który bazuje na silnym związku z przyrodą, krajobrazem oraz wiejskim dziedzictwem 
kulturowym. Agroturystyka stwarza okazję do doświadczenia prawdziwej zmiany tempa 
życia, umożliwia zbliżenie się do natury, poznanie zdrowej żywności produkowanej przez 
rolników, stylu życia i spędzania czasu wolnego. Jest mieszanką działalności hotelarskiej, 
edukacji oraz rolnictwa. 

W poszukiwaniu optymalnego połączenia między rolnictwem a turystyką, jak pokazano 
w powyższym modelu, właściciele muszą określić uzupełniające się elementy produktu. 
Kwaterodawcy muszą wskazać sposób alokacji ograniczonych zasobów czasu, kapitału, 
pracy, ziemi i materiałów, aby ich wysiłki przyniosły pozytywne wyniki finansowe. Przydział 
zasobów w związku z tym musi opierać się zarówno na solidnej analizie finansowej, jak 
i na zrozumieniu wymagań rynku docelowego.

Autorki opracowania dostrzegają potrzebę wzbogacenia oferty gospodarstw agrotury-
stycznych o nowe usługi. Jednak musimy pamiętać, że to wypoczynek na wsi, w danym go-
spodarstwie i serdeczność gospodarzy będą niezapomnianym doświadczeniem i przygodą.
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Streszczenie

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego ma nietypowy, oryginalny charakter, co wynika 
ze specyfiki prowadzenia gospodarstwa rolnego. Oczekiwania kwaterobiorców przyjeżdżających 
na wieś są różne. Jedni preferują kulturę regionu, kontakt z przyrodą, inni poznanie tradycji czy 
pracy na roli. 

Celem artykułu była ocena stanu rozwoju agroturystyki w kontekście nowych trendów i rozwią-
zań w krajach UE. Autorki przyjęły założenie, że agroturystyka jest formą wypoczynku, która na 
rynku turystycznym ma charakter niszowy. Gospodarstwa agroturystyczne w Polsce funkcjonują 
w przestarzałym modelu rozwoju. Stąd bierze się pilna potrzeba wprowadzenia nowego modelu 
rozwoju agroturystyki do funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. 

Słowa kluczowe: agroturystyka, stan, problemy, perspektywy 

Abstract

Running agrotourism farm has an unusual, original character, which comes from specificity of 
running farmstead. Expectations of guests coming to countryside are different. Some prefer 
regional culture, others contact with nature, getting to know local traditions or working on a farm. 

The goal of the article was to evaluate the state of development of agrotourism in contest of 
new trends and solutions in EU countries. Authors have taken an assumption that agrotourism 
is a form of relaxation which has a niche character on touristic market. Agrotourism farms in 
Poland function in old model of development. This is why there is a great need to introduce new 
model of agrotourism development into functioning of agrotourism farms.

Keywords: agritourism, state of development, problems, perspectives 
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Wprowadzenie

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rodzajów turystyki współczesnej 
jest turystyka kulinarna, postrzegana jako przedsięwzięcia turystyczne, w których istotną 
częścią programu lub decydującym motywem podjęcia podróży jest korzystanie z ofert 
kulinarnych danego kraju czy regionu1.

Z pewnością odczuwanie przyjemności wiąże się w dużej mierze z liczbą zmysłów 
„angażowanych” w danym momencie do postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. 
I tak konsumując wybrane danie czy potrawę, bezpośrednio angażujemy nie tylko zmysły 
smaku i zapachu, ale także zmysł wzroku, a niekiedy również dotyku. Być może właśnie 
to zjawisko powoduje, że turystyka kulinarna staje się dziś tak popularna. W pewnym 
stopniu ułatwia też ona poznawanie regionów, a nawet narodów.

Są też sytuacje, kiedy potrawy kulinarne przywołują wspomnienia okresów minionych, 
z pełną ich konotacją sentymentalno-historyczną. Z pewnością dzieje się tak w przypadku 
dywagacji o polskiej kuchni kresowej. Dla bardzo wielu Polaków dawna kuchnia kreso-
wa jest dziś symbolicznym uosobieniem polskiego romantyzmu, promowanego w dzie-
więtnastym i na początku dwudziestego wieku przez naszych malarzy, pisarzy, poetów 
i miłośników przyrody. 

Początkowo Kresami Wschodnimi nazywano tzw. Dzikie Pola, usytuowane między 
Rzeczpospolitą a chanatem krymskim nad dolnym Dnieprem. W kolejnych latach – na-
zwę tę przypisywano wschodnim rubieżom Rzeczypospolitej Obojga Narodów2. Pojęcia 

1 A. Mikos von Rohsrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, 
Gniezno 2008, s. 155.
2 J. Kolbuszewski, Kresy, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1995, s. 6–9.
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Kresów w dzisiejszym rozumieniu po raz pierwszy użył Wincenty Pol w opublikowanym 
w 1854 roku „rapsodzie rycerskim” noszącym tytuł Mohort3. Dla większości współczesnych 
Polaków Kresy to wschodni obszar przedwojennej Rzeczypospolitej, położony poza tzw. 
linią Curzona. Dziś dawne Kresy Wschodnie są regionami Ukrainy, Litwy, Białorusi i Rosji. 
Tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej rozpoczął się długi i skomplikowany proces 
repatriacji ludności polskiej. Jeszcze na początku 1960 roku na obszarze dawnego Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich pozostawało około 1,38 mln Polaków4. 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problematyki kuchni kresowej w kon-
tekście jej znaczenia w procesie promocji regionu i oczekiwań przyjeżdżających turystów. 
W celu konkretnego zobrazowania tego interesującego zagadnienia autorka opracowania 
postanowiła przedstawić okoliczności i efekty organizacji Festiwalu Kultur i Kresowe-
go Jadła w Baszni Dolnej, którego w latach 2016–2017 była aktywnym obserwatorem. 
W ramach przeprowadzonych badań zrealizowano około 30 wywiadów z organizatorami 
i uczestnikami wydarzenia. Krytycznej analizie poddano też „festiwalowe” dokumenty, 
przechowywane głównie w Urzędzie Gminnym w Lubaczowie, oraz zapoznano się z tzw. 
literaturą przedmiotu, w tym także z relacjami prasowymi i zapisami w Internecie.

Festiwale Kultur (2005–2008)

Na początku warto odnotować, że przez długie dziesięciolecia historii Polski Rzeczpo-
spolitej Ludowej o prezentacji kultury kresowej nie mogło być mowy. Różnymi środkami 
zabiegano o to, aby nie drażnić naszego „wschodniego sąsiada” problematyką pośrednio 
lub bezpośrednio związaną z faktem „przesunięcia” wschodniej granicy. Tym bardziej – 
według ówczesnych władz polskich – do poprawności politycznej należało pozostawienie 
„w spokoju” Polaków mieszkających w republikach ZSRR. To wszystko powodowało, że 
w bardzo niewielkim stopniu eksponowana była różnorodność kulturowa dawnych polskich 
regionów, sama w sobie będąca przecież znaczącą atrakcją turystyczną5.

Sytuacja zmieniła się po roku 1989, kiedy zapoczątkowane zostały w Polsce przeobraże-
nia społeczno-gospodarcze. Powstał wówczas klimat sprzyjający eksponowaniu problematyki 
„wschodniej”, z wszelkimi tego konsekwencjami. Oprócz ukazywania tradycji artystycznych 
czy scenicznych z pełną premedytacją zaczęto też prezentować dawną kuchnię kresową. 
Była ona „przypominana” na wszelkiego rodzajach festiwalach kultury kresowej, organizo-
wanych w miejscowościach usytuowanych blisko naszej wschodniej granicy. 

W pierwszej kolejności wymienić trzeba Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w Baszni 
Dolnej, położonej w ubogiej lubaczowskiej gminie województwa podkarpackiego. Regres 
ekonomiczno-społeczny w lubaczowskiej gminie był szczególnie widoczny, na początku lat 
dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy upadło tu kilka Państwowych Gospodarstw 

3 P. Eberhardt, Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
1998, s. 13.
4 M. Latuch, Repatriacja ludności polskiej latach 1955–1960, Wyd. Polskie Towarzystwo Demograficzne, War-
szawa 1994, s. 26.
5 J. Uścinowicz, Magiczne słowo Kresy, „Gazeta Olsztyńska” 1998, 158, s. 4.
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Rolnych, zamknięto kopalnię siarki w Baszni Górnej i zlikwidowano hutę szkła w Hucie 
Kryształowej6. Byli to główni pracodawcy w powiecie lubaczowskim, animujący również 
aktywność kulturalno-społeczną obywateli. Gwałtowna zmiana ekonomiczno-gospodarcza 
wznieciła proces powolnej degradacji terenów, skutkujący zwiększającą się skalą ubóstwa 
i wykluczeniem społecznym miejscowej ludności. Poszukując szans na zmianę istniejącej 
sytuacji, w pewnym momencie uznano, że głównym atutem gminy może być jej szeroko ro-
zumiana „kresowość”. W okresie międzywojennym ziemie te wchodziły w skład województwa 
lwowskiego. W roku 1939 w samym Lubaczowie mieszkało 1080 Ukraińców, 300 Polaków, 
100 Żydów i 50 Niemców7. Ta wielokulturowość z ogromnymi tradycjami miała teraz stać 
się głównym „kołem zamachowym” ogólnoturystycznego rozwoju lubaczowskiego regionu.

Po raz pierwszy Festiwal Kultur w gminie Lubaczów zorganizowano 21 sierpnia 2005 
roku. Bezpośrednim organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Gminy w Lubaczowie, 
a faktycznym wykonawcą Gminny Ośrodek Kultury w tym mieście. Do udziału w imprezie 
zaproszono zespoły i artystów sąsiadującego z gminą lubaczowską rejonu niemirowskiego. 
Była to więc swego rodzaju polsko-ukraińska prezentacja dorobku kulturalnego dwóch 
sąsiadujących gmin, które już wówczas miały ze sobą podpisaną umowę partnerską 
o współpracy. Po kilkuletnich „eksperymentach” najważniejszym miejscem realizacji fe-
stiwalu stała się wieś Basznia Dolna. 

Niewielka modyfikacja formuły imprezy nastąpiła w ramach organizacji IV Festiwalu 
Kultur, który odbył się w dniach 16–17 sierpnia 2008 roku, głównie w oparciu o bazę 
szkoły podstawowej i domu kultury w Krowicy Samej8. Wielką atrakcją przedsięwzięcia 
był „Poczęstunek przy świecach”, przygotowany przez koła gospodyń wiejskich z Krowicy 
Samej i Budomierza, składający się z potraw staropolskiej kuchni9. 

Koncepcja realizacji festiwalowych konkursów kulinarnych

Wielkie powodzenie „Poczęstunku przy świecach” spowodowało, że planując kolejną 
edycję imprezy w roku 2009, postanowiono zdecydowanie rozszerzyć jej formułę, przez 
wprowadzenie do programu problematyki dawnej kresowej sztuki kulinarnej. Można nawet 
przyjąć, że problematyka kulinarna miała odtąd odgrywać na festiwalu pierwszoplanową 
rolę. W tym celu m.in. zamierzano zorganizować w czasie trwania imprezy konkursy kuli-
narne, firmowane przez marszałka województwa podkarpackiego i wójta gminy Lubaczów. 
Według opracowanego regulaminu, celem konkursu miało być: 

 – promowanie tradycyjnych potraw kresowych,
 – upowszechnianie starych, regionalnych przepisów kulinarnych,
 – wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu oraz ich integracja,
 – promocja Kresów, Ziemi Lubaczowskiej i Podkarpacia. 

6 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubaczów na lata 2010–2018, Urząd Gminy w Lubaczowie, Lubaczów 
2010, s. 55–58.
7 J. Mazur, Muzeum Kresów na forum europejskim, „Jednodniówka”, Lubaczów 2009, s. 53.
8 A. Łazar, Festiwal Kultur w Krowicy Samej. Dni Dziedzictwa Kulturowego, „Kresowiak Galicyjski” 2008, 9, s. 4.
9 Ibidem.
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Konkurs miał być organizowany w trzech kategoriach. W kategorii „A” mieściły się 
kresowe „produkcje” kulinarne kół gospodyń wiejskich (KGW). W kategorii „B” miały 
się znaleźć specjały zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność gastronomiczną, 
restauracje i gospodarstwa agroturystyczne. Kategoria „C” była zarezerwowana dla pro-
ducentów żywności, kół łowieckich, indywidualnych hodowców i gospodarstw pszczelich. 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należało składać na specjalnym formularzu w Urzę-
dzie Gminy przynajmniej cztery tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu. Decyzje o uzyska-
nych miejscach i nagrodach miało podejmować specjalne pięcioosobowe jury, kierowane 
przez zaproszoną „telewizyjną” gwiazdę, w sposób bezpośredni lub pośredni kojarzoną 
ze sztuką kulinarną. Warto w tym miejscu przywołać niektóre zapisy konkursowe zawarte 
w wymienionym wyżej regulaminie:
1. Każda potrawa miała być oceniona według następujących kryteriów: smak potrawy 

(1–10 pkt.), związek z tradycją kresową i regionalną (1–10 pkt.), estetyka i sposób 
prezentacji (1–5 pkt.), stopień trudności i czas przyrządzania (1–5 pkt.). Maksymalna 
ocena – 30 pkt. 

2. Najlepsze potrawy w poszczególnych kategoriach miały być wyłaniane na podstawie 
liczby uzyskanych punktów. 

3. Uczestnikom konkursów, których potrawy zdobyły najwyższą liczbę punktów miały 
być wręczane nagrody i pamiątkowe dyplomy: w kat. A – 8 miejsc (nagroda główna, 
drugie i trzecie miejsce oraz 5 wyróżnień), kat. B – nagroda główna i wyróżnienie, 
kat. C – nagroda główna i wyróżnienie. 

4. Przewidywana wartość nagród: 
a) za zajęcie I miejsca w każdej z kategorii konkursowych, planowano przyznanie 

nagrody rzeczowej o łącznej wartości nieprzekraczającej 1300 zł, 
b) za zajęcie II miejsca w konkursie – nagroda rzeczowa o łącznej wartości nieprze-

kraczającej 1000 zł, 
c) za zajęcie III miejsca w konkursie – nagroda rzeczowa o łącznej wartości nieprze-

kraczającej 900 zł,
d) za wyróżnienie w każdej z kategorii konkursowych – nagroda rzeczowa o łącznej 

wartości nieprzekraczającej 600 zł. 
5. Ostateczna interpretacja regulaminowych zapisów należała do członków Jury, po 

konsultacji z Organizatorami. 
6. Zwycięzcy konkursu, do promocji nagrodzonych potraw, mieli prawo wykorzystać in-

formację o przyznanym wyróżnieniu w ramach marki Kresowego Jadła, który to znak 
stawał się własnością Gminy Lubaczów. 

7. Organizatorzy konkursu zastrzegali sobie możliwość umieszczania informacji o potra-
wach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element 
promujący Gminę Lubaczów i Województwo Podkarpackie10. 

10 Regulamin konkursu kulinarnego realizowanego przez Gminę Lubaczów pod nazwą „Kresowe Jadło” w ramach 
„Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej”, maszynopis, Lubaczów 2010, s. 2–3.
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Atrakcją dla festiwalowych gości miało też być „Gotowanie z Gwiazdą”, dające szansę 
na bezpośredni kontakt widzów z zaproszonym celebrytą. Główną areną wydarzeń miała 
stać się Basznia Dolna, z infrastrukturą miejscowej szkoły podstawowej i domu kultury. 
Przy tej okazji zmieniono też nazwę imprezy. W roku 2009 miał to już być Międzynarodowy 
V Festiwal Kultur i I Kresowego Jadła. Kontekst międzynarodowy imprezy miał być reali-
zowany przez zapraszanie do brania w niej udziału władz i zespołów miast partnerskich 
ze Słowacji, Węgier i Ukrainy. Lubaczów, oprócz umowy z Niemirowem, miał już w tym 
czasie podpisane porozumienia partnerskie z węgierskim miastem Diosd i słowackim Vin-
ne. Równolegle funkcje gospodarzy festiwalu mieli odtąd pełnić marszałek województwa 
i wójt gminy lubaczowskiej. 

Festiwale Kultur i Kresowego Jadła (2009–2016)

Impreza zgodnie z wyżej przedstawionym planem odbyła się w dniach 15–16 sierpnia 
2009 roku. Funkcje gwiazdy kulinarnej i przewodniczącego jury inauguracyjnego konkursu 
na najlepsze „kresowe jadło” powierzono aktorowi Dariuszowi Gnatowskiemu, znanemu 
między innymi z roli Arnolda Boczka w serialu Świat według Kiepskich. W kategorii A pierwsze 
miejsce przyznano KGW z Choryńca, które przygotowało karpia faszerowanego. Konkurs 
w kategorii B wygrała restauracja Feniks z Lubaczowa, przygotowując kaczkę nadziewaną. 
Natomiast wśród „producentów żywności” (kategoria C) wygrało Stowarzyszenie Myśliwskie 
„Cietrzew” z Lubaczowa – częstujące zebranych gości dzikiem pieczonym. W pofestiwalo-
wych relacjach wręcz jednogłośnie twierdzono, że rozszerzenie festiwalu o problematykę 
„kresowego jadła” było krokiem uczynionym w bardzo dobrym kierunku11. Po raz pierwszy 
się zdarzyło, że opiekę medialną nad imprezą sprawowały profesjonalne środki masowego 
przekazu. Całe wydarzenie odbywało się pod patronatem medialnym „Gazety Codziennej 
Nowiny”, Radia Rzeszów i Oddziału Rzeszowskiego Telewizji Polskiej. Obecni byli także 
dziennikarze z tygodnika „Życie Podkarpackie”, „Niedzieli” i „Kresowiaka Galicyjskiego”.

W roku 2010 funkcję festiwalowej gwiazdy „kulinarnej” pełniła Bożena Dykiel, znana 
aktorka teatralna i telewizyjna. Do degustacji były aż 53 potrawy12. Po imprezie – w ser-
wisie internetowym gminy lubaczowskiej – między innymi napisano: 

Do niedawna lokalna impreza nabrała rozmachu […]. To już kolejny raz, gdy na 
gminnych błoniach w jedno popołudnie można spotkać kilka tysięcy osób. Zain-
teresowanie problematyką kresowego jadła jest tak duże, że samych wystawców 
z kresowym jedzeniem można by liczyć na setki. Tradycyjne potrawy prezentują 
Koła Gospodyń Wiejskich, producenci żywości, restauratorzy z województwa pod-
karpackiego i lubelskiego. Na pytanie, czy opłacało się przyjechać – odpowiadają 
zgodnie, że taka szansa na promocję rzadko im się zdarza, sprzedać można przede 
wszystkim swoją markę13. 

11 A. Łazar, Kresowe Jadło na Festiwalu Kultur, „Kresowiak Galicyjski” 2009, 9, s. 1 i 3.
12 Idem, Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, „Kresowiak Galicyjski” 2010, 9, s. 8.
13 www.lubaczow.com.pl [15.08.2016].
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W dalszej części korespondencji zamieszczono informację, że festiwal zgromadził 
kilka tysięcy widzów i można już mówić o ogólnowojewódzkim, a nawet ogólnopolskim 
znaczeniu imprezy, we wszystkich jej aspektach organizacyjno-programowych14.

W 2011 roku główne wydarzenia VII Festiwalu Kultur i III Kresowego Jadła odby-
wały się na błoniach Baszni Dolnej, usytuowanych przy drodze do Horyńca. Gwiazdą 
kulinarną imprezy była Miss Polski Ewa Wachowicz. Pod jej kierownictwem konkursowe 
jury degustowało i oceniało potrawy oraz przyznawało nagrody. Do rywalizacji w trzech 
kategoriach przystąpiły 43 podmioty kulinarne. Stoiska konkursowe tradycyjnie zajmowały 
kilka kolorowych namiotów. W tym samym czasie dla kilkuset chętnych gości gotowano 
i pieczono gulasz węgierski z marynowanego dzika. Nietypowa koncepcja przygotowa-
nia tej potrawy była inwencją Gezy Speth, burmistrza Diosdu i Prezesa Związku Gmin 
Subregionu Erd (Węgry)15. 

Po festiwalu na serwisie internetowym Urzędu Gminy odnotowano: „Siódma już edy-
cja Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła ściągnęła do Baszni Dolnej kilkutysięczny tłum. 
Zainteresowanie wydarzeniem systematycznie rośnie, co widać najlepiej po festiwalowym 
placu, który w niedzielę 7 sierpnia zapełniony był na przestrzeni pięciu hektarów”16.

Podczas VIII Festiwalu Kultur i IV Kresowego Jadła (5 sierpnia 2012 roku) ostatecznie 
„ułożono” formułę udziału wójtów i burmistrzów partnerskich miast w części kulinarnej 
imprezy. Odtąd każdy z nich miał do dyspozycji przynajmniej jeden namiot, w którym 
osobiście, z pomocą swego zespołu, przygotowywał i serwował charakterystyczne dla 
jego miasta lub regionu posiłki. I tak podczas VIII Festiwalu wójt gminy niemirowskiej 
podawał szaszłyki i ciasto z serem, burmistrz Diosd – gulasz z langoszem i „beczkowe” 
wino, starosta Vinnego – pierogi, a wójt Lubaczowa – kapustę z grochem i kiełbasą. 
Wyjątkową atmosferę dopełniały dwa kolejne namioty, w których serwowano potrawy 
tatarskie z Podlasia oraz dania hiszpańskie, charakterystyczne dla Andaluzji. Tym razem 
„kresowe jadło” oceniało znane małżeństwo aktorskie Katarzyna i Cezary Żakowie17. 
Kresowe potrawy zaprezentowało 48 wystawców, w tym tradycyjnie koła gospodyń wiej-
skich, stowarzyszenia, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne i producenci żywności. 
Przygotowane potrawy – podobnie jak w latach ubiegłych – mogli też degustować zain-
teresowani uczestnicy festiwalowych wydarzeń.

Uroczystość otwarcia IX Festiwalu Kultur i V Kresowego Jadła odbyła się 4 sierpnia 
2013 roku18. Ważną innowacją było wprowadzenie czwartej kategorii w konkursie kulinar-
nym. Od roku 2013 miał to być konkurs na potrawę z wykorzystaniem miodu. Bezpośrednim 
powodem zgłoszenia nowej kategorii konkursowej był fakt, że kilka miesięcy wcześniej 
dwa lubaczowskie miody zostały wpisane na krajową listę produktów tradycyjnych Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorzy festiwalu słusznie uznali, że impreza 

14 Ibidem.
15 A. Łazar, Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, „Kresowiak Galicyjski” 2011, 9, s. 2.
16 www.lubaczow.com.pl [15.08.2016].
17 A. Łazar, VIII Festiwal Kultur i IV Kresowego Jadła w Baszni Dolnej, „Kresowiak Galicyjski” 2012, 9, s. 3.
18 Idem, IX Festiwal Kultur i V Kresowego Jadła, „Kresowiak Galicyjski” 2013, 9, s. 4.
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może przyczynić się do wypromowania kolejnych marek, utożsamianych z Lubaczowem 
i województwem podkarpackim. O ile organizatorem i fundatorem nagród w konkursach 
kategorii A, B i C był marszałek województwa podkarpackiego, o tyle pełnieniem funkcji 
gospodarza „miodowego” konkursu „obarczono” Dyrekcję Agencji Rynku Rolnego Oddzia-
łu Terenowego w Rzeszowie. Powołana przez nią komisja oceniała miodowe produkty 
i przyznawała nagrody. W inauguracyjnym konkursie pierwsze miejsce przyznano daniu 
„karkówka wieprzowa w miodzie i białym winie”, zaproponowanym przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Urzejowic.

W pozostałych konkursach w kategoriach A, B i C potrawy oceniała komisja pod prze-
wodnictwem Roberta Sowy, znanego między innymi z programu kulinarnego Dzień dobry 
TVN. Wielkim zainteresowaniem cieszył się namiot burmistrza z węgierskiego Diosd, gdzie 
serwowano gulasz z dzika z zacierką i białym winem19. 

Organizację jubileuszowego, dziesiątego festiwalu (2014 rok) zaplanowano w Kre-
sowej Osadzie, mającej stać się kolejnym znakiem rozpoznawczym Baszni Dolnej. Po-
mysł wzniesienia tego typu kompleksu oficjalnie zgłoszono już w roku 2011. Planowana 
inwestycja z jednej strony miała stanowić główną bazę do organizacji kolejnych festiwali, 
a z drugiej strony – dawać szansę na popularyzację kultury kresowej przez cały rok. To 
miała być swego rodzaju pierwsza w województwie podkarpackim wioska tematyczna, 
z problematyką „kresową” w roli głównej. Władze gminy przeznaczyły na jej realizację 
39 000 m2 nieużytków przylegających do torów kolejowych, przy drodze z Baszni Dolnej 
do Horyńca-Zdroju (ul. Kolejowa 19). 

Budowę Osady Kresowej planowano zakończyć do 15 lipca 2013 roku. Ostatecznie 
jej uroczyste otwarcie zorganizowano 29 września 2013 roku. 

W jej obrębie znalazło się kilkanaście budynków, z których kilka – pochodzących 
z przełomu XIX i XX wieku zostało „przeniesionych” z miejscowości Szczutowo i Kobyl-
nica i „na miejscu” poddanych procesowi restauracji. W pierwszej kolejności wymienić 
należy autentyczną kresową zagrodę włościańską, z oryginalnym domem, stodołą, kuźnią 
i studnią. W kresowym domu chłopskim kilka pokoi urządzono w klimacie i z oryginalnym 
wyposażeniem charakterystycznym dla Kresów okresu międzywojennego. Między innymi 
można tu tradycyjnymi metodami upiec ciasto lub staropolski chleb, z wykorzystaniem 
dawnego wiejskiego pieca. Są tu też warunki do realizacji warsztatów kulinarnych staro-
polskiej kuchni. Obiektem „przeniesionym” jest też karczma żydowską (fot. 1), w której 
serwowane są dawne „kresowe” potrawy żydowskie.

19 Ibidem.
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Fot. 1. Karczma żydowska w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, 2017 r. (fot. J. Zagdańska)

Głównym elementem założenia jest drewniany, parterowy budynek, z obszernym 
poddaszem, zbudowany w stylu dworkowym, z końca XIX wieku. Mieszczą się w nim 
między innymi dwie sale restauracyjne na 100 osób, z bogatym zapleczem kuchennym. 
W restauracji (fot. 2) serwowane są specjały kuchni kresowej oraz tradycyjne nalewki, 
charakterystyczne dla dawnych województw: lwowskiego, tarnopolskiego, poleskiego 
i stanisławowskiego. Na poddaszu umieszczono salę klubową i sześć pokoi gościnnych 
(12 miejsc noclegowych).

Fot. 2. Restauracja Kresowej Osady w Baszni Dolnej, 2017 r. (fot. J. Zagdańska)



Festiwale i konkursy kulinarne kuchni kresowej w Baszni Dolnej… 205

Równolegle z pracami na rzecz budowy Kresowej Osady w Baszni Dolnej trwały 
też działania zmierzające do utworzenia Ośrodka Promocji Produktów Regionalnych 
i Tradycyjnych w Baszni Górnej. W założeniu instytucja ta miała za zadanie dostrzegać, 
promować i upowszechniać osiągnięcia i „propozycje” Festiwalu Kultur i Kresowego 
Jadła, ze szczególnym uwzględnieniem lubaczowskiego kolorytu, lansowanego przez 
lokalnych producentów żywności, restauratorów, hotelarzy i właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych. W pewnym sensie placówka miała tworzyć warunki do systematycz-
nego rozszerzenia problematyki festiwalowej i łączenia jej z miejscowym przemysłem 
rolno-spożywczym. Tworzenie tego typu symbiozy można uznać za innowacyjną formę 
łączenia problematyki kultury z obszarem działalności gospodarczej. 

Ośrodek promocji (fot. 3) postanowiono umiejscowić w niewielkim parterowym budynku, 
w którym do roku 1995 funkcjonowała szkoła podstawowa. W latach 2011–2012 prowa-
dzono tu intensywne prace remontowo-adaptacyjne. Placówka została uroczyście otwarta 
1 czerwca 2013 roku. Z tej okazji wójt lubaczowskiej gminy Wiesław Kapel powiedział: 

To dla nas bardzo ważne, by promować się tym, co mamy najlepsze. Od lat udaje 
nam się polecać kulinaria, produkowane przez naszą lokalną społeczność, teraz szansa, 
by wykorzystać gospodarcze możliwości gminy i połączyć Kresowe Jadło z Lubaczow-
skimi Miodami oraz produkcją naturalnych i smacznych artykułów spożywczych, może 
się to zrealizować dokładnie w tym ośrodku. Będziemy dążyć, do wypracowania takiej 
usługi turystycznej, która by łączyła kulinaria, produkcję lokalnej żywności i agrotury-
stykę właśnie20.

Fot. 3. Ośrodek Promocji Produktów Regionalnych i Tradycyjnych w Baszni Górnej, 2017 r. (fot. J. Za-
gdańska)

20 M. Błaszczak, Ośrodek Promocji Produktów Regionalnych i Tradycyjnych w Baszni Górnej już otwarty, 
elubaczow.com,https://elubaczow.com/2013/06/05/osrodek-promocji-produktow-regionalnych-i-tradycyjnych- 
-w-baszni-gornej-juz-otwarty/ [28.08.2018].
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Nieprzypadkowo wójt gminy w swoim krótkim wystąpieniu mówił o „Lubaczowskich 
Miodach”. Już w 2013 roku były one bowiem bardzo silną stroną miejscowej kuchni, 
a dwa z nich – wielokwiatowy leśny i lipowy – zostały objęte systemem ochrony pro-
duktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej. Specyficznymi produktami lo-
kalnymi są też sery z Wólki Krowickiej i mąka z Młyna Gospodarczego z Baszni Dolnej. 
Ośrodek pełni funkcję centrum informacyjno-promocyjno-handlowego. Jest tu również 
umieszczona rozlewnia miodu i stała ekspozycja związana z procesem wytwarzania 
produktów regionalnych.

W roku 2013 organizatorzy postanowili w kolejnych edycjach imprezy zrezygnować 
z prowadzenia oddzielnej numeracji dla festiwalu kultur i oddzielnej dla kresowego jadła. 
Stąd też 3 sierpnia 2014 roku otwierano X Festiwal Kultur i Kresowego Jadła. Spora część 
jego programu została zrealizowana w uruchomionej kilka miesięcy wcześniej Kresowej 
Osadzie. Kulinarnymi konkursami zarządzała Anna Guzik, dziennikarka Polsatu Cafe, 
znana z programu Zdrowie na widelcu. W swym bloku kulinarnym zaserwowała nieco 
„zdrowszą” wersję barszczu ukraińskiego, używając do gotowania łagodnych komponentów 
i przypraw. W kategoriach konkursowych A, B i C swoje produkty zaprezentowało 43 wy-
stawców, reprezentujących głównie województwo podkarpackie. Pod auspicjami Agencji 
Rynku Rolnego w Rzeszowie przeprowadzono też drugą edycję konkursu na potrawy 
regionalne przygotowane na bazie miodu. Do konkursu „miodowego” stanęły 24 podmioty 
kulinarne. Pierwsze miejsce przyznano KGW z Wólki Żmijowskiej za przygotowanie golonki 
w miodzie wielokwiatowym leśnym i pomarańczach. Drugie miejsce przypadło KGW Ho-
ryńca-Zdroju za tort szlachecki, zaś trzecie miejsce KGW w Oleszycach za przygotowane 
udka z kurczaka nadziewanego wątróbką i żurawiną. Wśród uczestników obu konkursów 
dominowali producenci z województwa podkarpackiego. Było też kilkunastu wystawców 
z województwa lubelskiego21.

Na międzynarodowych stoiskach przygotowanych przez wójtów i starostów z Ukrainy, 
Węgier i Słowacji tym razem największe wrażenie robiły dania kozackie serwowane przez 
wójta gminy niemirowskiej. Oblegane też były stoiska kuchni kresowej prowadzone przez 
restaurację Stary Lwów22. 

Podczas festiwalu organizowanego w roku 2015 funkcję „gwiazdy” kulinarnej pełnił 
Jakub Kuroń, autor Rodzinnej tradycji gotowania. W Baszni Dolnej zaprezentował on 
wątróbkę po żydowsku. Forszmak przygotowywany na ogromnej patelni wzbudził spore 
zainteresowanie licznie zgromadzonej widowni. W ramach XI Festiwalu Kultur i Kreso-
wego Jadła zanotowano rekordową liczbę biorących udział w konkursach wystawców 
i producentów. Łącznie uczestniczyło w nich 75 podmiotów kulinarnych, w tym kilka 
z Ukrainy. Do problematyki kuchni kresowej w sposób pośredni nawiązywał blok imprez 
rekreacyjno-sportowych adresowany do dzieci i młodzieży, noszący nazwę „Unia na 
widelcu”.

21 X Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej, http://lubaczow.com.pl/index.php?id=;17;1;;a;2014;8 
[15.09.2017]. 
22 A. Łazar, Jubileuszowy Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej, „Kresowiak Galicyjski” 2014, 9, s. 3.
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Kolejna zmiana formuły imprezy nastąpiła w roku 2016. XII Festiwal Kultur i Kresowe-
go Jadła nie trwał już jeden dzień, tylko osiem dni, to jest od 31 lipca do 7 sierpnia 2016 
roku23. Akcja festiwalu rozgrywała się równolegle w sześciu miejscowościach. Naturalnie 
główne wydarzenia przedsięwzięcia rozgrywały się w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. 
Tu też odbył się konkurs kulinarny, a przewodniczącym jury był Grzegorz Rusinek, autor 
programu telewizyjnego Smaki polskie i propagator polskiej kuchni myśliwskiej. W roku 
2016 zaprzestano organizacji ocen w kategorii C, koncentrując się na dwóch pierwszych 
konkursach. Obliczono, że w przedsięwzięciach XII Festiwalu – w różnym charakterze – 
wzięło udział ponad 20 tysięcy osób24.

Festiwal Dziedzictwa Kresów (od 2017 roku)

W roku 2017 powtórzona została formuła imprezy zrealizowana rok wcześniej. Zmie-
niono przy tym nazwę festiwalu, trwającego od 28 lipca do 6 sierpnia 2017 roku. Tym 
razem był to „Festiwal Dziedzictwa Kresów”. Jego akcja rozgrywała się w Baszni Dolnej, 
Lubaczowie, Horyńcu-Zdroju Jarosławiu, Radrużu, Oleszycach, Załużu i Gorajcu koło 
Cieszanowa. „Gwiazdą” gotującą i przewodniczącym komisji kulinarnej był tym razem 
Mateusz Gessler. W konkursie „Najlepsza potrawa regionalna na bazie miodu” pierwsze 
miejsce zajęło KGW z Lisich Jam, za przygotowanie golonki z indyka w musztardzie i mio-
dzie na kapuście zasmażanej. Drugie miejsce przyznano KGW z Ubrodowic za żeberka 
doprawiane miodem. Łącznie w obu konkursach uczestniczyło ponad 80 wystawców 
i producentów. Podczas imprezy po raz pierwszy w Osadzie Kresowej zorganizowano 
seminarium Kulinarne tradycje kresowe25.

W 2018 roku do organizacji festiwalu zostaną włączone kolejne miejscowości woje-
wództwa podkarpackiego. Część wydarzeń zostanie zrealizowana w centrum Rzeszowa. 
Jest rzeczą interesującą, że po trzech edycjach imprezy o charakterze sceniczno-arty-
stycznym (lata 2005–2008) organizatorzy postanowili przemodelować imprezę w kierunku 
problematyki kuchni kresowej. Przełomowym był rok 2009, kiedy po raz pierwszy zorga-
nizowano konkurs na „kresowe jadło”. Od początku funkcjonowanie konkursu starano się 
łączyć z problematyką miejscową, dlatego od roku 2010 wprowadzona została konkurencja 
związana z wykorzystaniem lubaczowskich miodów. W latach 2010–2017 katalog zwy-
cięskich dań i potraw w kategorii A (koła gospodyń wiejskich) przedstawiał się następu-
jąco: pierogi bobowe babuni (2010), gołąbki z Nowego Sioła z mastyką (2011), pieczeń 
z krzyżałką po staropolsku (2012), bigos staropolski po opacku (2013), lebiodzianka ze 
skłodzionymi kluskami (2014), zrazy galicyjskie z kaszą gryczaną po wiejsku z kapustą 
księcia Sanguszki (2015), zupa owocowa z kluskami (2016), jarskie gołąbki z kaszą ja-
glaną i kurkami (2017).

23 Od 8 grudnia 2015 roku nowym wojewodą województwa podkarpackiego jest Ewa Leniart. Tuż po przyjęciu 
przez ww. funkcji wojewody, zaczęto na potrzeby województwa podkarpackiego kierować coraz większe środki 
finansowe. Między innymi w roku 2016 pięciokrotnie zwiększono budżet festiwalu w Baszni Dolnej.
24 M. Materniak, Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, „Życie Podkarpackie”, 2016, 31, s. 25.
25 Zapraszamy na seminarium „Kulinarne tradycje kresowe”, www.festiwalkresow.pl [30.07.2018].
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W kategorii B (gospodarstwa i restauracje) zwyciężały dania o nazwach: zrazy nadzie-
wane z dzika (2010), pieczona przepiórka w sosie żurawinowym (2011), udziec z indyka 
z sosem chrzanowoporzeczkowym (2012), sery z mleka krowiego (2013), udziec z jelenia 
w sosie myśliwskim z ziemniakami rozmazywanymi i snopkami z fasoli (2014), pieczona 
przepiórka z sosem borowikowym (2015), pieczona świnia polewana miodem i podpiwkiem 
(2016), fyrsztyk tatarski (2017).

W kategorii C (producenci żywności) pierwsze miejsca zajmowały: dzik z pieca chlebo-
wego (2010), podkarpacki miód wielokwiatowy (2011), ser podpuszczkowy – bundz krowi 
(2012), sery z mleka krowiego (2013), sery wólczańskie (2014), salceson wiejski (2015)26. 

Wśród „kulinarnych” uczestników festiwalu dominują podmioty z województwa pod-
karpackiego, które stanowią około 70% wszystkich producentów i wystawców. Na drugim 
miejscu plasują się reprezentanci z województwa lubelskiego (około 20%), na trzecim 
goście z Ukrainy (5%). Przedstawiciele innych regionów stanowią pozostałe 5%27.

Od 2013 roku ważną rolę w promocji kuchni kresowej odgrywa restauracja w Osadzie 
Kresowej, czynna w ciągu całego roku. W okresie letnim odwiedza ją miesięcznie około 
1000 osób, głównie turyści28. Latem 2016 roku można w niej było zjeść między innymi: 
kotlet schabowy „Kresowiak”, gołąbki lwowskie w sosie z grzybów leśnych zza płota, 
kresowe naleśniki z serem od baby i konfiturą, opiekane pierogi z gęsiną, swojski żur na 
zakwasie z własną wędliną czy golonkę w miodzie lubaczowskim pieczoną w warzywach. 
Było też serwowane piwo „Ręcznie robione” i wszelkiego rodzaju „Nalewki kresowe”29. 

Zakończenie

Odwiedzając inne restauracje województwa podkarpackiego i prowadząc rozmowy z ich 
pracownikami, można bez trudu się zorientować, że w ostatnich kilku latach systematycznie 
rośnie znaczenie kuchni kresowej w ich działalności bieżącej. Pojawia się nawet opinia, 
że turyści odwiedzający przygraniczne regiony województwa podkarpackiego poszukują 
atrakcyjnych dań i potraw kojarzonych ze staropolską kuchnią kresową. Podobną opinię 
można było usłyszeć od wystawców i producentów biorących udział w imprezie, repre-
zentujących województwo lubelskie30. Coraz bardziej widoczne zjawisko w sporej części 
jest inspirowane problematyką promowaną w ramach organizacji festiwali i konkursów 
w Baszni Dolnej.

Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej jest więc klasycznym przykła-
dem możliwości wykorzystania kuchni kresowej do aktywizacji działalności turystycznej 
i promocji regionu. Okazuje się, że eksponowanie kresowych kulinariów daje szansę na 

26 Dane uzyskano z analizy protokołów komisji konkursowych pracujących w latach 2010–2017, udostępnionych 
przez organizatorów festiwalu w Baszni Dolnej.
27 Dane uzyskano z Urzędu Gminy w Lubaczowie, latem 2017 roku.
28 Informacje uzyskane w ramach przeprowadzonych wywiadów z pracownikami restauracji Kresowej Osady 
w Baszni Dolnej, latem 2017 roku.
29 Karta „Menu” Restauracji w „Kresowej Osadzie” w Baszni Dolnej, lipiec 2016 roku.
30 Informacje uzyskane od uczestników festiwalowych wydarzeń w sierpniu 2017 roku, reprezentujących woje-
wództwo lubelskie.
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przywoływanie polskich szeroko rozumianych tradycji narodowych, z pełnymi odcieniami 
minionego romantyzmu. Są to wartości bardzo istotne w życiu sporej części polskiego 
społeczeństwa.

Z wywiadu przeprowadzonego z wójtem lubaczowskiej gminy Wiesławem Kapelem, 
autorka artykułu mogła się dowiedzieć, że w związku z organizacją festiwalu powoli zmienia 
się krajobraz turystyczny całego województwa podkarpackiego. Pojawia się coraz większa 
świadomość możliwości uczynienia z kuchni kresowej marki turystycznej regionu. Do gminy 
lubaczowskiej przyjeżdża coraz więcej gości, a to powoduje konieczność podejmowania 
inicjatyw inwestycyjnych. Następuje też aktywizacja społeczno-kulturowa środowisk wiej-
skich. Między innymi wzrasta liczba kół gospodyń wiejskich, które chcą „produkować” na 
potrzeby turystyki. Pojawiają się także nowe podmioty społeczno-gospodarcze zgłasza-
jące inicjatywy wykorzystywania szeroko rozumianej „kresowości” w procesie rozwoju 
społeczno-gospodarczego gmin i regionu31. Dzięki organizacji festiwalu między innymi 
zbudowana została Kresowa Osada, otwarto Ośrodek Promocji Produktów Regionalnych 
i Tradycyjnych, wyremontowano kilka setek kilometrów lokalnych dróg, przeprowadzono 
akcję oznaczania szlaków i atrakcji turystycznych, utworzono kilkadziesiąt nowych miejsc 
pracy, ożywiono produkcję rodzimych „specjałów” kulinarnych itp.32 Nic też dziwnego, że 
impreza zaliczona została do najważniejszych osiągnięć Samorządu Gminy Lubaczów 
w minionym 25-leciu33.

W ciągu zaledwie dziesięciu lat stworzono produkt turystyczny będący znakiem roz-
poznawczym nie tylko lubaczowskiej gminy, ale całego województwa podkarpackiego. 
W takich okolicznościach większość zakładanych przez organizatorów festiwali i konkursów 
kulinarnych celów i oczekiwań w obszarze promocji turystycznej regionu zostało spełnionych.
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Streszczenie

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dostrzega się w polskiej turystyce sentymentalne zjawisko 
etosu dawnych Kresów Wschodnich. Każdego roku organizuje się kilka festiwali kultury kreso-
wej, podczas których eksponowane jest dziedzictwo kulinarne Kresów Wschodnich. Najpełniej 
kuchnia kresowa prezentowana jest w programie Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w Baszni 
Dolnej, miejscowości położonej w województwie podkarpackim, w ramach którego od roku 
2009 przeprowadzane są konkursy na dania i potrawy tradycyjnie związane z szeroko rozu-
mianą kresowością. Coraz większe powodzenie tego przedsięwzięcia powoduje, że zaczyna 
ono odgrywać znaczącą rolę w promocji turystycznej ziem położonych przy wschodniej granicy 
polsko-ukraińskiej.

Słowa kluczowe: Kresy Wschodnie, kuchnia kresowa, turystyka, promocja turystyczna, festi-
wale, konkursy 

Abstract

Over the last several years, in Polish tourism, we see the phenomenon of sentimental ethos 
of the former Eastern Borderlands. Every year, several festivals of the borderland culture are 
organized, during which culinary subjects are also exposed. Most fully, the borderland cuisine 
is presented in the program of the Festival of Cultures and Borderlands Cuisine in located in 
Podkarpackie Voivodeship Basznia Dolna, under which (since 2009) competitions are held for 
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dishes and courses traditionally linked into broadly understood Borderland culture. The increas-
ing success of this means that it is starting to play a significant role in the tourism promotion of 
the lands located on the Polish-Ukrainian border.

Keywords: Eastern Borderlands, Borderlands cuisine, tourism, tourism promotion, festivals, 
competitions
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