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T E O R E T Y C Z N E  A S P E K T Y  T U R Y S T Y K I

LUDWIK MAZURKIEWICZ
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

ABOUT A SIMPLE METHOD TO EVALUATE THE ATTRACTIVENESS 
OF AN URBAN TOURISM SPACE (THE CASE OF THE HISTORICAL 
CENTRE OF THE CITY OF GDAŃSK) 

O PROSTEJ METODZIE OCENY ATRAKCYJNOŚCI MIEJSKIEJ 
PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ (NA PRZYKŁADZIE HISTORYCZNEGO 
CENTRUM GDAŃSKA)

Introduction

Every geographical space, including urban one, is made up of a number of various 
subspaces. One of them is a tourism space. It can be found in a majority of Polish cities, 
not only in large and medium ones, but also frequently in small towns. By reason of the 
differences in their size, tourism spaces within urban areas differ in terms of their scale 
and content. This content is the larger the greater is the size of urban area and historical 
heritage localized within it. 

A characteristic trait of the urban tourism space is its diversity resulting from the dis-
similarity of the tourism attractiveness of various objects and places which such a space 
includes. Tourism attractiveness is a subjective characteristic determined by tourists. 
It reflects specific values tourists attribute to these objects and places by reason of the 
experiences and impressions they provide. 

The subject matter of the paper is the historical centre of the city of Gdańsk. The aim of 
the paper is to present a method showing how people create their own cognitive images 
or mental maps of this area, and evaluate its tourism attractiveness. 

Tourism space and the problem of its evaluation

The problem of tourism space evaluation is a part of a broader issue – that of space 
evaluation in general. It concerns the space in the meaning which is used in geography. 
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From geographical perspective, space consists of “[…] natural components of the earth 
surface (natural environment), enduring results of human economic activity in this envi-
ronment (economic environment), and a social environment being a result of the activity 
of teritorial communities (nations, regional and local communities)”1.

“Tourism space is a functionally distinguishing fragment (subspace) of the geographical 
space. […] It is the product of man activity that uses geographical environment for tourism 
purposes by discovering and adapting it for the needs of leisure, and experiencing diverse 
impressions and experiences2. […] This means that every geographical subspace within 
which the tourism function develops can be considered as tourism space”3.

The problem of geographical space evaluation is connected with a trend that emerged 
in human geography at the beginning of 1960s of the last century, and is known as be-
havioural geography. It was the reaction to the preceding approach predominating human 
geography that tended to describe human activity in geographical space from a macro-
scale perspective. In contrast, behavioural geography, stressed the role of individuals as 
main agents responsible for changes in this space. The changes they produced resulted 
in a specific spatial pattern of human activity. Comprehending this pattern was possible 
by answering individuals how they behaved and structured spatial organization of their life. 
According to behavioural approach, man was an active subject shaping the world around 
him through the process of decision making. His or her decisions found reflection in their 
spatial behaviour and activity. Explaining this individual behaviour and activity was not 
however possible without learning about how people imagined and evaluate their natural 
and social setting.

The first work concerning the problem of people imagination of the environment in 
which they lived, emerged in 19604. Its emergence turned out a crucial factor stimulating 
the beginning and development of behavioural geography, and what is more important, 
facilitated later the applying its assumptions for the needs of tourism. The work concerned 
the city of Boston, and described how people imagined organization of the city’s urban 
space. Using a survey methodology, the author asked respondents to sketch basic point, 
linear and areal components of which according to them, the urban spatial pattern was 
composed. As Lynch concluded, the respondents tended to describe this pattern using the 
same elements, and as a result, the maps of similar fragments of the city’s space did not 
differ significantly in terms of their content. Differences concerned largely the proportions 
of elements used in the description, and to a lesser degree, their location5. 

Lynch’s research initiated a fast development of empirical studies on cognitive pro-
cesses underlying spatial behaviour of people. As it turned out, people formed their images, 
attitudes and preferences with reference to the setting where they lived and acted. “The 

1 S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne, [in:] Kompendium wiedzy o turystyce, ed. 
G. Gołembski, PWN, Warszawa 2006, p. 78.
2 Ibidem.
3 S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), “Turyzm” 1999, vol. 9, no 1, p. 53–73.
4 K. Lynch, The image of the City, M.I.T. Press, Cambridge, MA 1960, p. 146.
5 Ibidem. 
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comparisons were made of the physical urban space with its subjective pictures having 
the form of sketches, paying attention to their spatial coverage, orientation, and elements 
testifying to the readability level of space, distance and directions”6. 

The research on mental maps emerged in Polish geography in the second half of the 
1980s only. It was based on the assumptions developed earlier by Anglo-Saxon geog-
raphers. Similar methodology and attempts were used to apply those assumptions and 
methods to the conditions of the Polish geographical space7.

A step forward in the study of the perception of geographical space (mainly urban one) 
was emerging the trend dealing with the evaluation of this space. It was initiated by two 
American geographers, P. Gould and R. White, who used maps showing the valorization 
of building plots that were already occupied or were to be occupied by housing develop-
ment8. Respondents under survey were asked to make an appraisal of individual building 
plots on a specified scale, and the scale was then used to calculate a housing preferences 
rate. The rate was related to demographic characteristics of respondents, landscape traits 
or preferences people had to their own places in surroundings. P. Lewis and C. Geipel 
attributed values to individual elements of an imagined geographical space showing what 
was the role of stereotypes in forming these images or schematic cognitive structures 
simplifying the thinking about the complexity of surrounding environment9.

In Polish literature, works about cognitive evaluation of geographical space, and par-
ticularly tourism space, appeared much later and were less numerous. They concerned 
both natural and socio-economic space, as well as urban one10.

Method used in research

The method applied in this article refers to the assumptions typical to the above men-
tioned literature on the cognitive evaluation of geographical space. The departure point of 
the research was to create a mental map of urban space, and then, on its basis, evaluate 
individual components of which the structure of this space was made up. According to 
the assumptions of K. Lynch’s, the people’s images of the same area did not practically 
differ in terms of the same elements, what meant that mental maps of a given urban area 

6 P. Tobiasz-Lis, Geografia percepcji. Osiągnięcia, problemy perspektywy, [in:] Dorobek polskiej geografii po 
konferencji w Radzynie. Ocena krytyczna, ed. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, seria “Podstawowe idee 
i koncepcje w geografii”, vol. 8, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Katedra Geo-
grafii Regionalnej i Społecznej UŁ w Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, p. 129.
7 M. Bartnicka, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy. Studium geografii percepcji, “Dokumentacja Geo-
graficzna” 1989, no 2; B. Domański, H. Libura, Geograficzne badania wyobrażeń, postaw i preferencji, “Przegląd 
Geograficzny” 1986, vol. 58, p. 143–164; H. Libura, M. Bartnicka, J. Słodczyk, Mapy mentalne i ich zastosowanie 
w badaniach geograficznych, “Czasopismo Geograficzne” 1984, no 55, p. 73–87.
8 P. Gould, R. White, Mental Maps, Penguin, Harmondsworth 1974.
9 P. Lewis, C. Geipel, The cognition of geographic space, Tauris Publishers, London–New York 1989, p. 321.
10 E. Szafrańska, J. Kaczmarek, Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością, [in:] Percepcja 
współczesnej przestrzeni miejskiej, ed. M. Madurowicz, Wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, 
Warszawa 2007, p. 47–62; Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, ed. M. Madurowicz, Wydawnictwa 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2010; J. Mokras-Grabowska, Interpretacje, wyobra-
żenia, wartości – indywidualna przestrzeń turystyczna człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011. 
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should be similar with each other as to their content. If so, any map could be recognized 
as representative of others. Relying on this assumption, only few mental maps of the 
urban tourism space were prepared.

The tourism space of the city of Gdańsk has been chosen as the subject matter of 
the research. Two city districts were included into the space, presenting the city histori-
cal centre – The Main City and the Old City, both containing almost the whole historical 
heritage objects of Gdańsk. The aim of the research was to create a mental map of the 
above area, and then, on its basis, identify the distribution of the values attributed by tour-
ist to the objects situated within this area, to obtain the spatial distribution of its tourism 
attractiveness.

Five respondents were interviewed to provide a necessary empirical material. Three 
of them visited the city accidentally, several times in irregular time intervals (6–7 times 
a year in average). The rest (two respondents) came here regularly during their business 
trips (at least two times a month during the last year). The research was conducted during 
the first week of September 2017). Every respondents was asked to draw a map of the 
historical area using five simple elements: 
 – paths or the channels along which people moved, most often the streets,
 – edges or barriers that separated one area from another, for example walls, shorelines,
 – districts or areas with an identifiable character, most often parks,
 – nodes or points and foci for moving in space such as street corners, city squares,
 – landmarks or physical reference points as for example distinctive landforms, buildings or 
 – monuments.

After drawing a map presenting a cognitive image of the city’s historical centre, every 
respondent was asked to assign numerical values to individual objects (buildings, palaces, 
churches, monuments, parks, squares, fragments of streets) that according to him cor-
responded to the values of their tourism attractiveness. A scale was used ranging from 
1 to 10 with the latter indicating the highest value.

The respondents could not help themselves by any cartographic picture of the area 
when drawing mental maps. These were constructed in the presence of the author, being 
sometimes improved several times before obtaining a final form. After creating his map, 
every respondent was asked to mark individual, historic objects on it with the digits from 
the 1 to 10 interval. As a result, a mental map came into being covered with a number of 
digits scattered among elements presented on it. The last step belonged to the author, who 
drew contour lines based on values marked by respondents. The lines illustrated how the 
subjectively defined attractiveness of the objects mapped changed spatially, presenting 
the spatial distribution of tourism attractiveness of the Gdańsk’s historical centre. 

The results

Five mental maps have been obtained. Three maps were drawn by respondents who 
visited Gdańsk irregularly (irregular visitors), and the other two, by respondents who came 
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regularly to the city (regular visitors). In each group, maps were similar in that they included 
historic objects only. These were, as it has been mentioned earlier, historic buildings, 
palaces, churches, monuments, parks, squares, old tenements, and monuments, as well 
as other objects of historical value, as for example, defence walls and gateways. What 
made the two groups of maps different was the number of the objects they included. Their 
density was much larger in the case of regular visitors’ maps, whereas the maps created 
by irregular visitors were poorer as to the number of objects they comprised. Everywhere, 
the objects were shown against a background of a street network. This network turned 
out to be the best remembered fragment of the historical centre. It had the form of a grate 
of perpendicularly oriented streets which was well visible on both groups of maps. 

Mental maps drawn within each group (of regular and irregular visitors) differed slightly 
between one another, which supported Lynch’s thesis that people interpret the same spatial 
pattern in a very similar way. The similarity of maps within each group was the reason 
that only one from among them was chosen. The criterion was the number of elements 
marked on a map, and the map with their largest number was selected from each group 
individually (one map from the irregular and one from the regular group respectively). They 
are presented in Figure 1 and 2. In Figure 1, the mental map is shown created by the ir-
regular visitor, and in Figure 2, the map drawn by the regular visitor. Both were originally 
drawn by hand, but later, the elements presented on them were replaced by symbols 
introduced by the author to obtain more readable picture. 

As can be seen from both maps, the similar streets pattern on each of them is pre-
sented. It includes three streets oriented vertically and two ones oriented horizontally 
on the irregular visitor map, and four and three ones respectively on the map by regular 
visitor. The streets marked by single lines in Figure 1 meant that the respondent had 
a general idea about their existence, directions and connections with other streets, but 
had at the same time no idea about what objects are situated along them. In other way, 
from among the streets he noted in his memory, most were empty for him. The only 
street known for the respondent quite well was what he called the Long Market (Długi 
Targ), which in fact consists of two streets: the Long Street and the Long Market, and is 
marked on the map with double lines. The respondent was able to show some famous 
objects that are localized along it (the Golden Gate, the Green Gate, the Town Hall 
and the Arthus Court), which proves that he was quite well familiarized with the place. 
Another double line street gone perpendicularly to the latter, and there were also a few 
historical objects marked, situated nearby. As the respondent admitted, he always used 
this way when he went to the train station, and this is the source of his knowledge about 
the objects.

A much detailed picture was obtained on the map in Figure 2. The larger than before, 
number of streets was presented, and all were drawn using double lines which meant 
that they were known well to the respondent. Much larger, as compared with the map by 
former respondent, was also the number of objects shown on the map. The respondent 
emphasized the fact that during his many trips to Gdańsk he had quite a lot of time to 
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visit places within the historical centre of the city. As a result, we received a full picture 
of the Royal Route (the Long Street and the Long Market), and accurately shown banks 
of the Motława River with the Granary Island, the Crane, Hilton Hotel, and Filharmony 
building. The larger was the number of churches, parks were added. and more distinctly 
the city’s defending walls were also shown.

As richer in its details, the mental map in Figure 2 has been then subject to further 
research. The respondent was asked to assign numbers from the scale from 1 to 10, to 
each object he placed on his map. The assumption was that the value was the higher 
the higher was the attractiveness of the object in the respondent’s eyes. Having ob-
tained the numbers, the author has drawn contour lines connecting the objects with the 
same value of attractiveness, and what has been obtained, is the spatial distribution of 
tourism attractiveness of the historical city of Gdańsk. It is presented in Figure 3. The 
values of contour lines in Figure 3 are not marked one by one because not all of them 
cannot fit in the map.

Figure 1. Mental map of the Gdańsk’s historical centre by an irregular tourist
Source: based on the author’s own research.
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Figure 2. Mental map of the Gdańsk’s historical centre by a regular tourist
Source: based on the author’s own research.

Figure 3. Spatial distribution of the tourism attractiveness within the limits of the Gdańsk’s historical centre
Source: based on the author’s own research.
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Conclusions

A simple method has been presented in the paper to obtain the map of tourism at-
tractiveness distribution within the limits of the historical centre of the city of Gdańsk. The 
method was based on the procedure of attributing values to the cultural heritage objects 
localized within the centre. A starting point of the method was to construct a mental map 
of the above area. Maps of this kind were usually applied to present a spatial structure of 
cultural or natural content of any territory, from the point of view of how it was seen by 
people. At the same time however, they were used rather infrequently to illustrate how 
this content is evaluated by those who perceived it.

The paper has been an attempt to identify the distribution of the values assigned by 
tourist to the objects situated within the Gdańsk’s historical centre. As a result, the map 
was received in the form of three dimensional contour picture presenting the spatial dis-
tribution of tourism attractiveness of the above area. 

This final map has been constructed using a survey approach. It showed a subjective 
picture as it was seen by one of the respondents being choosen to take part in the survey. 
What was obtained, presented only a small fragment of the possibility that the proposed 
method provided. Its merit lies in constructing many maps of this kind with the help of 
different respondents, and then putting them one on another to obtain more and more 
detailed intersubjective picture presenting an outcome spatial distribution of the tourism 
attractiveness of the area under research. The larger the number of overlapping maps, 
the more this intersubjective picture is similar to what exists in the reality, although to 
receive the objective result is impossible by reason of the indeterminate nature of hu-
man behaviour. 

There are however two different situations when applying the method. On the one hand, 
the most valuable tourism spaces are situated in the largest cities, that is, within a relatively 
small territories. If we want to overlap a number of different subjective pictures of tourism 
attractiveness distribution within the limits of such a small territory, the underlying mental 
map should be made in a relatively large scale. This will make it possible not only to get 
out as many details as possible, but also keep an appropriate distance between them to 
fit many different-in-shape contour lines, that are included in various subjective pictures. 
The larger the spatial scale the more detailed the outcome attractiveness distribution 
map is obtained. 

On the other hand, there are many interesting objects of the cultural heritage outside the 
largest cities, scattered over sometimes, a large territory. In this case, maintaining a large 
spatial scale is rather impossible because it might be difficult to grasp the interesting con-
tent of the whole territory. Thus, a middle spatial scale is better but this does not permit to 
receive a fully detailed picture. For example, larger centres of attractive, historical objects 
like towns and smaller cities can turned out to be too small to identify the morphology of 
their tourism spaces in detail, but at the same time the areas separating them, less rich 
in cultural heritage objects, can be shown with a larger precision.
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The problem of constructing maps of tourism attractiveness with reference to various 
places and areas is still a relatively rarely presented and discussed subject in the Polish 
tourism literature. As so far, what has been presented were maps concerning mostly 
a static situation, being characteristic of one point of time. At the same time however, 
far more interesting seems to be showing how a tourism space changes in time. This 
is a far more complicated task, which requires to start with an initial map of tourism at-
tractiveness at a given point of time, and then add new maps of tourism attractiveness 
of the same place, presenting the changes in successive points of time. The further 
development of the method proposed in the article towards a dynamic approach is un-
doubtedly more interesting than focusing on making static pictures of spatial distribution 
of tourism attractiveness. 
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest historyczne centrum Gdańska, na terenie którego znajduje się zna-
komita większość jego historycznych zabytków. Ich zbiór określa zasięg miejskiej przestrzeni 
turystycznej. Zadaniem artykułu było ustalenie wartości jakie poszczególnym zabytkom przy-
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pisywali turyści z uwagi na ich turystyczną atrakcyjność. W oparciu o rozkład tych wartości 
sporządzono mapę atrakcyjności miejskiej przestrzeni turystycznej w obrębie historycznego 
centrum Gdańska.

Słowa kluczowe: przestrzeń turystyczna, atrakcyjność przestrzeni turystycznej, ocena atrak-
cyjności przestrzeni turystycznej, mapy wyobrażeniowe

Abstract

The historical centre of the city of Gdańsk is the subject matter of the paper. The centre is full of 
historic objects which localized within a relatively small area create an urban space presenting 
its own, characteristic tourism attractiveness. The attractiveness is not homogeneous. There are 
differences in its intensity, and as a result it presents a specific spatial distribution. To describe 
the distribution, a method has been proposed in the paper based on the concept of mental map, 
which was used as the basis to evaluate how the tourism attractiveness is distributed over the 
area of historical Gdańsk. 

Keywords: tourism space, tourism space attractiveness, evaluation of the tourism space attrac-
tiveness, mental maps
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O NIEKTÓRYCH METODOLOGICZNYCH I SOCJOLOGICZNYCH 
PROBLEMACH PRAWA TURYSTYCZNEGO

ON SOME METHODOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS  
OF TOURIST LAW

Wstęp

Wiek XX był okresem zmian we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Przemia-
nom w sferze gospodarczej i technologicznej towarzyszą przeobrażenia w sferze kultu-
rowej, społecznej, prawnej, a nade wszystko na płaszczyźnie związanej z mobilnością 
społeczeństw. Zmianie ulegają relacje międzyludzkie, sposób kształcenia i spędzania 
wolnego czasu. Nie pozostają one bez wpływu na dyskusje wokół paradygmatycznych 
założeń prawa i jego postrzegania. Kwestie te pozostają szczególnie istotne w odnie-
sieniu do zjawiska turystyki. Pytanie dotyczące tego, czym we współczesnym świecie 
jest turystyka, wydaje się z gruntu rzeczy banalne i pozbawione naukowej proweniencji. 
Turystyka, początkowo traktowana jako forma rozrywki czy zabawy, z czasem stała się 
ważnym elementem stylu życia charakterystycznego dla ponowoczesnych społeczeństw 
i jednym z ważniejszych czynników rozwoju ponowoczesnego społeczeństwa. Począt-
kowo dostępna była jedynie klasie uprzywilejowanej, współcześnie stała się zjawiskiem 
powszechnym i masowym. Zainteresowanie turystyką ogniskowało się wokół sposobu 
organizacji czasu wolnego, z czasem też koncentrowało się wokół problematyki jej socjolo-
gicznych korzeni czy tradycji, z której się wywodzi. Jednak coraz częściej zainteresowanie 
badaczy wykraczało poza tę problematykę. Jednym z nowych obszarów zainteresowań 
turystyką stało się prawo traktowane jako narzędzie służące do rozwiązywania problemów 
i redukowania występujących w turystyce napięć i konfliktów.

Skoncentrowanie uwagi na ruchu turystycznym determinowało podjęcie działań, których 
celem było zapewnienie turystom ochrony prawnej. Towarzyszyła temu refleksja, że wobec 
zróżnicowanego i skomplikowanego charakteru zjawisk turystycznych należy stworzyć 
takie instrumenty prawne, które będą skuteczne i efektywne. Dodatkowo ujawniły się zja-
wiska, na które legislator prędzej czy później musiał zareagować. Jednak „spojrzenie” na 
prawo turystyczne jedynie w kontekście prawnych regulacji okazuje się niewystarczające. 
Dlatego moje rozważania zostaną osadzone w szerszej perspektywie socjologiczno-ak-
sjologicznej. Równie istotne pozostaje zwrócenie uwagi na specyfikę regulowanej materii. 
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Turystyka – w kręgu pojęć

Należy zgodzić się z opinią wyrażoną przez K.M. Mazurskiego, że 

[…] jednym z większych problemów współczesnej nauki, zresztą od dłuższego 
czasu traktowanej w sposób ogólny jest chaos terminologiczny, który utrudnia ko-
munikowanie się badaczy reprezentujących nie tylko różne dyscypliny, ale nawet tę 
samą gałąź wiedzy. Wynika to przede wszystkim z pogłębiającej się szczegółowości 
postępowań badawczych, co pociąga za sobą rozwijanie aparatu pojęciowego. 
Istotny wpływ na problemy terminologiczne wywiera też podejmowanie działań 
o charakterze interdyscyplinarnym, pozwalającym poszerzać pole interpretacyjne 
uzyskiwanych wyników, a tym samym zbliżać się do obiektywizacji rozumienia 
rzeczywistości1. 

Nauki humanistyczne w coraz szerszym zakresie korzystają z metod nauk ścisłych 
oraz przyrodniczych i vice versa. W takiej sytuacji rzadko się zdarza, aby badacz 
próbował zrozumieć istotę terminu utworzonego na potrzeby innej dyscypliny lub 
zaczerpniętego z języka potocznego2.

Trudności, jakie wiążą się ze wskazaniem jednej definicji turystyki, wynikają z jej zło-
żoności i wieloaspektowości. Toteż turystyką zajmują się takie dyscypliny, jak: ekonomia, 
geografia, socjologia, psychologia, filozofia, etyka, prawo i zarządzanie. W każdej z tych 
nauk turystyka jest postrzegana z innej perspektywy i każda wskazuje inne, przyjęte za 
podstawę swych analiz koncepcje teoretyczne. W literaturze przedmiotu funkcjonują po-
wszechnie dwa podstawowe ujęcia definicji turystyki – klasyczne i współczesne.

Definicje klasyczne

„Turystyka to rodzaj aktywności ludzkiej, która w wymiarze międzynarodowym polega na 
tym, że ludzie wyjeżdżają za granicę w celach służbowych i wypoczynkowych i pozostają 
tam przynajmniej przez 24 godziny, ale nie dłużej niż rok”3.

„Turystyka obejmuje całość powiązań i zjawisk, które się pojawiają wskutek zmia-
ny miejsca i w związku z wynikającym z tego pobytem osób, przy czym dla osób tych 
nowe miejsce pobytu nie jest stałym miejscem zamieszkania, ani miejscem pracy”4.

Przytoczone powyżej definicje turystyki ograniczają jej zakres przede wszystkim do 
podróżowania w celach poznawczych i zdrowotno-rekreacyjnych. Zwracają uwagę na 
wymiar poznania, rozrywki i wypoczynku. Natomiast współczesne definicje turystyki 
uwzględniają nie tylko jej walory (np. walor edukacyjny, poznawczy, eksploracyjny, wypo-

1 K.R. Mazurski, Region turystyczny jako pojęcie, „Folia Turistica” 2009, nr 21, s. 7–16.
2 Ibidem, s. 11.
3 R.Ch. Mill, A.M. Morrison, The tourism system. An Introductory Text, third ed., Kendall/Hunt Publishing Com-
pany, Dubuque, Iowa 1998, za: Zarządzanie turystyką, red. I. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008, s. 26.
4 C. Kaspar, Wprowadzenie do zarządzania w turystyce, ODK Orbis, S.A., Warszawa 1992, s. 25. 



O niektórych metodologicznych i socjologicznych problemach… 17

czynkowy, integrujący społeczność recepcji turystycznej), ale dostrzegają także wartość 
związaną z finansjalizacją turystyki, wskazując na wydawanie i zarabianie pieniędzy 
w miejscu spędzania czasu wolnego i podróży. Możliwość zarobkowania podczas podróży 
wyrażona może być nie tylko explicite poprzez określone definicje, ale i implicite. Według 
definicji WTO: „Turystyka obejmuje czynności osób, które podróżują i przebywają w celach 
wypoczynkowych, służbowych oraz innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim 
codziennym otoczeniem”5.

W przyjętym w pracy znaczeniu, uwzględniającym aspekt ekonomiczny turystyki, w tym 
możliwość zarobkowania, tytułową turystykę będę za K. Przecławskim rozumiała jako 

„całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej związanych z dobrowolną, czasową zmianą 
miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia oraz z wejściem w styczność osobistą z odwie-
dzanym środowiskiem (przyrodniczym, kulturowym lub społecznym)”6.

Turystyka w aspekcie ekonomicznym łączy się z rynkiem turystycznym, uwzględnia 
jakość i cenę usług, cechy popytu i podaży czy zysk. W tym znaczeniu turystyka jest 
środkiem realizacji celów zarobkowych. Aspekt społeczny turystyki przejawia się w tym, 
że turysta podczas podróży wchodzi w relacje z mieszkańcami miejsca pobytu, z organi-
zatorami wyjazdu, z przewodnikami.

Turystyka ujmowana w znaczeniu fenomenu psychologicznego oznacza uruchomienie 
cech osobowych, umiejętności i możliwości w celu podjęcia decyzji o podróży i aktywności 
turystycznej oraz realizację tych decyzji. Aspekt psychologiczny turystyki dotyczy potrze-
by i motywacji wyjazdu, formułowania celów podróży, związanych z wybraną wartością, 
odnosi się do stanów emocji czy napięcia psychicznego. Wreszcie turystyka jako osobli-
wość kulturowa jawi się jako przepływ norm i wartości pomiędzy gościem a gospodarzem 
z różnych kultur.

Równie bliska mojej perspektywie postrzegania turystyki jest definicja autorstwa 
Ch. Goeldner i J.R. Ritche, eksponująca głównie kierunki i podmioty interakcji. Turystyka 
może być definiowana jako „procesy działania i efekty wynikające z interakcji między 
turystami, dostawcami, władzami – gospodarzami, społecznościami – gospodarzami 
i szeroko pojmowanym otaczającym środowiskiem”7. Zastrzeżenie owo jest o tyle istotne, 
że analiza wszystkich toczących się wokół turystyki dyskursów i narracji przekraczałby 
ramy niniejszej pracy.

Dyskusja wokół nauk o turystyce

Turystyka jako płaszczyzna badań naukowych może być analizowana na podstawie 
podejścia pozytywistycznego i humanistycznego, tj. interpretacyjnego. Pierwszy z nurtów 
wiodący w dyskursie naukowym zajmował do lat 90. XX wieku pozycję prawie monopoli-

5 Terminologia turystyczna: zalecenia WTO, tłum. A. Górnicka, ONZ-WTO, UKFiT, Warszawa 1995, s. 5. 
6 K. Przecławski, Turystyka a wychowanie, PWN, Warszawa 1973, s. 7.
7 Ch. Goeldner, J.R. Ritche, Tourism: principles, practices, philosophies, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 
New Jersey 2009, s. 18. 
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styczną. O jego powszechności świadczy fakt, że zdecydowana większość podręczników 
z zakresu socjologii turystyki i publikacji zawierających w tytule nazwę tej dyscypliny 
została napisana w duchu podejścia pozytywistycznego. Podejście interpretacyjne (hu-
manistyczne) kieruje się ujęciem jakościowym i subiektywnym. Jego celem jest dokładny 
opis przedmiotu badań i przez interpretację poszczególnych zjawisk, relacji, zachowań 
i wypowiedzi zrozumienie jego istoty.

Z uwagi na to, że turystyka jest przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin 
naukowych badania nad nią przybierają charakter badań interdyscyplinarnych i wielo-
dyscyplinarnych. Badania wielodyscyplinarne cechuje rozpatrywanie problemu wspólnie 
przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych uzyskujących odrębne wyniki. Tym, 
co cechuje badania interdyscyplinarne, jest uzasadnienie rozwiązywania problemu na 
gruncie różnych dyscyplin, których wynik jest bardziej zintegrowany8.

Nierozstrzygalny pozostaje spór w zakresie określenia statusu nauki o turystyce. Re-
prezentowane przez badaczy zróżnicowane stanowiska odnośnie do wyodrębnienia nauki 
o turystyce jako samodzielnej dyscypliny bazują na różnych przesłankach metodologicz-
nych czy instytucjonalnych. Wśród zwolenników wyodrębnienia nauki o turystyce9 podno-
szony jest argument o przyznaniu jej takich praw, jakie posiadają nauki o kulturze fizycznej. 
Z kolei przeciwnicy motywują swój sprzeciw słabością metodologicznych przesłanek do 
wyodrębnienia nauki o turystyce. Jednocześnie podkreśla się konieczność prowadzenia 
badań interdyscyplinarnych10. Zdominowany przez badaczy nauk humanistycznych11 
dyskurs podkreślał słabości metodologiczne tej dziedziny wiedzy, uwikłanie w liczne spory 
teoretyczne i brak samodzielności naukowej. Biegnąca wielotorowo debata koncentro-
wała się wokół poszukiwania argumentów metodologicznych jako warunku koniecznego 
do uzyskania przez nią samodzielności naukowej12. W. Alejziak podnosi, że za warunek 
rozwoju i usamodzielnienia się nauk o turystyce należy uznać integrację teoretyczną, 
metodologiczną i praktyczną13. Przedmiotem zainteresowań badawczych tego autora 
pozostaje analiza paradygmatów nauk społecznych w kontekście wykorzystania badań 
nad turystyką. W ocenie Z. Chojnickiego nauka o turystyce jest przykładem protonauki, 
której brakuje warunków do uznania jej statusu naukowego14. Kwestionując jej naukowość, 
podkreślał on jednocześnie jej złożoność, empiryczny i społeczny charakter. Wskazywał, 
że uznanie zjawiska turystyki za specyficzne wśród innych zjawisk może zadecydować 
o odrębności nauk o turystyce. Nieco odmiennie stanowisko prezentowali C.M. Echtner 

8 Z. Chojnicki, Charakter i sytuacja nauk o turystyce – rozważania metodologiczne, „Zeszyty Naukowe WSG 
w Bydgoszczy” 2005, nr 2, s. 11–13.
9 J. Sikora, Potrzeba wyodrębnienia nauk o turystyce, [w:] Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie 
turystyki i rekreacji, red. A. Nowakowska, seria Zeszyty Naukowe AWF nr 81, Kraków 2001, s. 78.
10 U. Szubert-Zarzeczny, Kilka uwag o potrzebie autonomizacji „nauki o turystyce”, [w:] Cele i treści akademic-
kiego kształcenia…, s. 78.
11 A. Woźniak, Socjologiczna analiza turystyki – poszukiwanie syntezy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy. Turystyka i Rekreacja” 2005, t. 3, s. 110.
12 Turystyka w badaniach naukowych, red. W. Alejziak, R. Winiarski, AWF Kraków, WSIZ, Kraków 2005, s. 275–298.
13 W. Alejziak, Perspektywy i kierunki badań naukowych nad turystyką, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych 
w turystyce, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PWN, Warszawa 2003, s. 162–164.
14 Z. Chojnicki, op. cit., s. 11–23.
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i T.B. Jamal15. Przyjęli oni, że istotną przeszkodą dla wyodrębnienia nauki o turystyce jest 
przywiązanie badaczy poszczególnych dyscyplin do własnego światopoglądu. To powoduje 
trudności w znalezieniu wspólnego wzorca naukowego dla tej dziedziny. 

Według zasad obowiązujących w metodologii nauk, dyscypliny naukowe definiuje się 
z jednej strony poprzez ich przedmiot, a więc w oparciu o to, czym się zajmują, z dru-
giej – poprzez ich teorie, które określają przedmiot ich badań16. W stosunku do turystyki 
teorie dotyczące jej unaukowienia prezentują dwa skrajne stanowiska. Z jednej strony 
podkreśla się, że ze względu na dwa powyższe kryteria dyscypliny osiągnęły samodziel-
ność, z drugiej – kwestionuje możliwość nadania im samodzielności. W każdym z tych 
dwóch odmiennych stanowisk podkreśla się jednak złożoność pola badawczego turystyki 
stanowiącego konsekwencję różnorodności składających się na nie zjawisk17.

Poczynione spostrzeżenia wskazują, że dyskurs wokół statusu nauk o turystyce nie 
przebiegał jednolicie, a przyjęte w tej kwestii stanowisko doktryny ewoluowało. Trudno 
w tym miejscu zaprezentować cały dorobek przedstawicieli nauk o turystyce związanych 
z tymi badaniami, które przedstawiane są na wiele sposobów18. Początkowo w dyskusji 
o statusie metodologicznym nauki o turystyce przeważały głosy krytyczne, a dominował 
ten o braku unaukowienia humanistyki na wzór nauk ścisłych19.

Współcześnie nie kwestionuje się istnienia nauk o turystyce, wyrosłych na gruncie 
tradycyjnych dyscyplin naukowych, do których zalicza się: prawo turystyczne, socjologię 
turystyki, psychologię turystyki, antropologię, ekonomię turystyki20. Krytykowany przez 
niektórych badaczy brak unaukowienia nauk o turystyce przestał być niepodważalnym 
argumentem dla uzyskania przez tę dyscyplinę statusu naukowości.

Prawo w turystyce jako odrębna gałąź prawa?

Kwestia miejsca prawa turystycznego i jego usytuowania względem innych gałęzi 
prawa nabiera coraz większego znaczenia zarówno w debacie prawnej, jak i w dyskursie 
społeczno-gospodarczym. Równie inspirujące okazują się refleksje nad pozycją prawa 
turystycznego wśród innych pozaprawnych nauk czy debaty nad jego metodologicznym 
statusem. Odnosząc się do tych szczegółowych kwestii, należy wyjaśnić, co rozumiemy 
pod fundamentalnym pojęciem nauki. Często używając określenia „nauka”, rozumie się je 
jako pewną całość, jako sumę wyników badań naukowych podejmowanych we wszystkich 
dziedzinach. W praktyce jednak ta całość dzieli się na wiele odrębnych nauk. Znamienną 
cechą współczesnej nauki – obok szybko postępującego zróżnicowania jej problematyki 
oraz stosowanych metod – jest mnożenie się w szybkim tempie odrębnych dyscyplin 

15 C.M. Echtner, T.B. Jamal, The disciplinary dilemma of tourism studies, „Annalis of Tourism Research” 1997, 
24, s. 868–883.
16 Z. Chojnicki, op. cit., s. 11–13.
17 L. Mazurkiewicz, Wybrane teorie i metody badawcze turystyki, Wyd. AWF, Warszawa 2012, s. 171.
18 M. Kazimierczak, W stronę integracji nauk o turystyce, Roczniki Naukowe AWF, Poznań 2004, s. 73–82.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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naukowych. Nie zanosi się na to, aby procesy te miały stracić na żywotności, bo wciąż 
powstają nowe specjalności (kierunki, nurty) badawcze, które nierzadko w krótkim czasie 
przekształcają się w osobne nauki. Opisywany proces mnożenia subdyscyplin naukowych 
jest także typowy dla nauk prawnych. Pomimo że prawo jest jedną z centralnych i bardziej 
dojrzałych dziedzin nauki, w literaturze wciąż żywe są spory na temat jego „naukowości” 
oraz stosowanej metodologii21. Rozważania w tym obszarze prowadzone są od dawna 
i wskazują na rozbieżność stanowisk metodologicznych: od nurtów odrzucających metodę, 
poprzez uwzględniające heteronomię metodologiczną, aż po przyznanie prawoznawstwu 
spełnienia kryterium naukowości.

Rozpoczynając rozważania na temat prawa turystycznego jako przedmiotu refleksji 
naukowej, należy zacząć od fundamentalnego – wydaje się – podziału i wyjaśnienia 
terminu: dyscyplina naukowa i dziedzina nauki. Jeśli chodzi o drugi z tych terminów, to 
dziedziną nauki jest szerokie pole badań naukowych wraz z przyjętymi dlań metodami 
naukowymi. Z kolei w skład dziedziny naukowej mogą wchodzić dyscypliny naukowe22. 
Dyscyplina naukowa to gałąź wiedzy, która jest przedmiotem nauczania i badań aka-
demickich. Dyscyplinę naukową charakteryzują: odrębność pojęciowa języka; istnienie 
społeczności zorganizowanej w stowarzyszenia naukowe z własnym systemem komu-
nikacji, kodeksem etycznym oraz kulturą, ścieżki kariery akademickiej, uporządkowana 
teoria, uznana literatura; a także praktyczne zastosowanie i dziedzinowa organizacja 
uniwersytetów. 

W tym ujęciu dyscyplina „prawo” dotyczy materii, którą w zachodniej tradycji prawnej 
uznaje się za pewną spójną całość – corpus iuris. Na tym tle należy rozważyć wewnętrzne 
podziały prawa. Fundamentalnym podziałem jest funkcjonujący od czasu Ulpiana podział 
na prawo publiczne i prawo prywatne. Upraszczając problematykę kryteriów podziału, 
przyjmuje się, że za podstawę podziału prawa na prawo publiczne i prawo prywatne 
należy uznać istotę interesu, któremu ma służyć norma prawna. 

Jednym z obszarów badawczych, które stały się przedmiotem naukowego dyskursu 
toczącego się wokół dyscypliny naukowej, jaką jest prawo turystyczne, jest próba poszu-
kiwania metodologicznych i pozametodologicznych argumentów uzasadniających proces 
jego autonomizacji.

Dyskurs dotyczący postrzegania i rozumienia prawa turystycznego posiada już swoją 
tradycję23. Liczny dorobek publikacyjny w tej dziedzinie jest argumentem na to, że temat jest 
wciąż żywy, a dyskusja – kreatywna i twórcza. Wśród wielu kwestii inspirujących badaczy 
znaczącą pozycję zajmują te związane z procesem dążenia przez prawo turystyczne do 
odrębności. Warto dodać, że dyskurs toczący się wokół poszukiwania kryteriów odrębności 
prawa turystycznego nie był jednolity, a dyskusja ciągle trwa, antagonizując zwolenników 
i przeciwników procesu autonomizacji.

21 J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze. Logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Zakamycze, Kraków 
2004, s. 11.
22 H. Izdebski, Elementy teorii i filozofii prawa, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 26.
23 J. Kuciński, Przyczynek do rozważań o prawie turystycznym, „Problemy Turystyki” 2000, nr 1–2, s. 35.
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Z jednej strony, prawo turystyczne jest dyscypliną naukową, która zajmuje niekwestio-
nowane miejsce w obszarze polskiej nauki (publikacje z zakresu prawa turystycznego na 
trwałe weszły do kanonu nauk prawnych) oraz dydaktyki (prowadzenie na wielu polskich 
uczelniach wykładów z zakresu prawa turystycznego, a także organizacja konferencji 
i seminariów naukowych). Z drugiej strony, jako samodzielna dyscyplina naukowa nie 
zdobyła należytego jej autorytetu. W tym przypadku badacze dostrzegają jej metodo-
logiczną niedojrzałość. Podnoszone są także zarzuty co do braku spójnej i jednolitej 
terminologii. Innymi słowy, w dyskursie nad odrębnością prawa turystycznego poja-
wiają się zarzuty o niedoskonałości metodologicznej jako przeszkodzie utrudniającej 
jej usamodzielnienie. Nie kwestionując zasadności tych zarzutów, należy podkreślić, 
że szybki rozwój kompleksowych gałęzi prawa wskazuje na to, że nastąpił „proces 
dewaluacji” „kryterium metodologicznego”. Przekonanie o metodologicznej „dojrzało-
ści” lub „niedojrzałości” danej dyscypliny naukowej nie dewaluuje starań na drodze ku 
jej odrębności. Współcześnie kryterium metodologiczne jest jednym z wielu kryteriów 
branych pod uwagę przy wyodrębnianiu gałęzi prawa. Możliwości stosowania różnych 
kryteriów upatrywać należy w genezie samej metodologii prawa. Co więcej, współczesne 
rozważania w zakresie metodologii cechuje duża różnorodność, wynikająca z jednej 
strony ze złożoności ontologicznej prawa, z drugiej – z różnych stanowisk dotyczących 
zakresu nauk prawnych24.

Uwikłanie w proces analiz przesłanek metodologicznych „dekoncentruje” badaczy 
i zawęża postrzeganie prawa turystycznego w szerszej perspektywie – jako narzędzia 
służącego do interpretacji zjawiska społecznego, gospodarczego, ekonomicznego, psy-
chologicznego, jakim jest turystyka. Jak słusznie zauważył J. Raciborski, „przypisanie 
zjawisku prawa i zjawisku turystyki przymiotu zjawiska społecznego uzasadnia zbieżność 
i celowość wielopłaszczyznowych analiz”25. Warto dodać, że także specyfika prezento-
wanych w ramach danej dyscypliny kategorii problemów przemawia za jej odrębnością. 

Do innych pozametodologicznych czynników, uzasadniających autonomizację tej 
dyscypliny, zaliczyć należy rozwój usług turystycznych i rodzące się na tym tle niebez-
pieczeństwa26. Na rozwój dyscypliny naukowej, jaką jest prawo turystyczne, znaczący 
wpływ wywarły zachodzące w ponowoczesnych społeczeństwach przeobrażenia spo-
łeczno-kulturowe, respektujące zasady zrównoważonego rozwoju, cenne potencjały kraju, 
w szczególności dziedzictwo kultury i tradycji. Dla realizacji tych celów, przed którymi stoi 
turystyka, nadrzędnym zadaniem jest stworzenie warunków prawnych27.

Dyskusja na temat wyodrębnienia prawa turystycznego ciągle trwa i wzbogacana 
jest o nowe elementy. Wśród pozostałych czynników uzasadniających to, czy możemy 
mówić o prawie turystycznym jako odrębnej dziedzinie nauk prawnych, należy wymienić 

24 W. Alejziak, Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w badaniach nad turystyką, [w:] Nowe trendy 
rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, Wyd. PWSZ, Sulechów 2008, s. 61.
25 J. Raciborski, Prawo w turystyce, [w:] Turystyka w badaniach naukowych…, s. 48.
26 G. Góralczyk, Kompleksowe gałęzie prawne i ich miejsce w porządku prawnym (niepublikowana rozprawa 
doktorska), Wrocław 2013, s. 95.
27 Ibidem. 
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rosnące zainteresowanie usługami turystycznymi, a wraz z ich rozwojem praktyczną 
potrzebę rozwiązywania ujawnianych na ich tle prawnych problemów. 

W przypadku prawa turystycznego na pierwszy plan wysuwa się i inny argument pod-
noszony w dyskusji na temat jego odrębności – argument o jego praktycznej użyteczności. 
Wskazuje się, że elementami łączącymi i zapewniającymi jego spójność jest praktyczna 
użyteczność – utylitarne przeznaczenie prowadzonych badań oraz specyficzny typ proble-
matyki badawczej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że argument o praktycznej 
użyteczności prawa turystycznego jako jednego z kryterium samodzielności jest często 
wymieniany we współczesnym dyskursie na temat statusu dyscypliny naukowej. Argument 
ten podnoszony był wobec nauk o zarządzaniu czy nauk o finansach. Nie oznacza to, że 
w każdym z tych przypadków nie istnieją różnice wynikające ze specyfiki poszczególnych 
nauk. Oczywiście istnieją i mają charakter fundamentalny.

W rozważaniach na temat odrębności prawa turystycznego wskazuje się na rozwój 
turystyki jako jeden z wielu czynników uzasadniających celowość stworzenia nowej gałęzi 
prawa. Proces ten uzasadniają: kształtowanie się nowych potrzeb konsumenckich, rozwój 
nowych technologii, pojawienie się na rynku nowych podmiotów i proces globalizacji rynku 
turystycznego. Przemawiają za tym również pojawiające się na rynku turystycznym ryzyka 
oraz niebezpieczeństwa, które stwarzają potrzebę wprowadzenia prawnych instrumentów 
służących do ochrony tego rynku.

Jak wiadomo, czynnikami decydującymi o autonomii poszczególnych nauk prawniczych 
są: tradycja uprawiania nauki, potrzeby praktyczne, które często decydują o tym, że pewne 
kompleksy problemów uzyskują status autonomicznych dyscyplin naukowych, organizacja 
kształcenia studentów lub pracowników nauki czy organizacja badań naukowych.

Z punktu widzenia metodologii dla wyodrębnienia dyscypliny naukowej decydującą 
rolę odgrywają trzy czynniki: „niebudzące wątpliwości ustalenie określonej tematyki i jej 
granic, przyjęcie sprecyzowanej i ustabilizowanej właściwej dla niej metody oraz zakres 
jej stosowania w dydaktyce jako osobnego przedmiotu”28. Jak już wyżej wspomniałam, 
dydaktyczna samodzielność prawa turystycznego w świetle powyższych wywodów nie wy-
maga już szerszego uzasadnienia. Przemawia za nią zarówno prowadzenie na niektórych 
uczelniach wykładów z przedmiotu Prawo turystyczne (Uniwersytet Szczeciński, Uniwer-
sytet Opolski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), jak i prowadzenie poświęconych 
tej problematyce cyklicznych konferencji naukowych. Wątpliwości rodzą się w zakresie 
pozostałych kryteriów, którym będą poświęcone dalsze rozważania.

W badaniach prowadzonych w ramach dyscypliny badawczej, jaką jest prawo tury-
styczne, sytuują się różnorodne zagadnienia, których jednoznaczne zakwalifikowanie do 
jednej z dotąd istniejących, wcześniej zdefiniowanych dyscyplin naukowych nastręczało 
wiele trudności. Jest to bowiem przestrzeń badań o charakterze wieloaspektowym i in-
terdyscyplinarnym, co najmniej w takim stopniu, w jakim zróżnicowany jest zakres usług 

28 J. Wróblewski, Problem ontologicznej złożoności prawa, [w:] Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa, 
red. K. Opałek, J. Wróblewski, PWN, Warszawa 1991, s. 49, 62.
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turystycznych. Zarazem zróżnicowanie wątków badawczych i wielość aspektów oraz 
charakter podejmowanej problematyki badawczej są jednym z argumentów na rzecz 
uzyskania przez nią samodzielności. 

Mówiąc o cechach specyficznych dla prawa turystycznego, należy zaliczyć do nich 
zarówno zmienność przedmiotu regulacji prawnych, jak i samych regulacji. Wyrazem 
zmienności regulacji prawnych jest obejmowanie regulacją prawno-turystyczną szerszej 
niż dotychczas kategorii stosunków społecznych, przynależnych dotąd innym dziedzinom 
prawa. Z kolei zmienność regulacji prawnych rodzi wiele problemów związanych z usta-
leniem prawa obowiązującego w danym czasie i miejscu, utrudnia stosowanie prawa.

Nie ma wątpliwości, że choć problematyka regulowanej materii jest wielowątkowa, 
i złożona, to w znaczącej mierze koncentruje się wokół zagadnień, których „głównym 
bohaterem” jest rynek turystyczny. Nie jest to jednak jedyna przestrzeń, która została ob-
jęta zakresem prawnej regulacji (analiza rynku usług przewodnickich, problemy turystyki 
górskiej, turystyka kulturowa). Analiza dorobku z zakresu prawa pozwala stwierdzić, że 
tzw. materia turystyczna jest niezwykle zróżnicowana i zakresem regulacji daleko wykra-
cza poza zagadnienia regulowane postanowieniami ustawy o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych. Tytułem przykładu należy wskazać problematykę 
turystyki dzieci i młodzieży czy szlaków turystycznych. Nie wchodząc głębiej w to za-
gadnienie, warto wspomnieć, że w polu zainteresowania materii turystycznej znajdują 
się kwestie służące rozpoznawaniu i rozmienieniu mechanizmów kierujących rynkiem 
usług turystycznych, podmiotów funkcjonujących na rynku turystycznym, ochrony praw 
konsumenta, kategoryzacji podmiotów związanych z rynkiem usług turystycznych czy 
usług hotelarskich.

Jeśli chodzi o regulacje prawne z tego obszaru, obejmują one w większości przypadków 
regulacje z zakresu prawa krajowego. Jednak w ostatnich latach dostrzegalny jest coraz 
wyraźniejszy wpływ, jaki na kształt krajowych regulacji prawnych wywierają regulacje 
europejskie. Celem ingerencji europejskiego ustawodawcy jest zapewnienie bezpie-
czeństwa i stabilności rynku usług turystycznych oraz ochrony praw konsumentów rynku 
usług turystycznych. Wyrazem tych tendencji i działań prawodawcy europejskiego jest 
obowiązek implementacji przez państwa członkowskie do krajowego porządku prawnego 
dyrektyw unijnych z obszaru turystyki. Obowiązek ten obliguje do wdrożenia do polskiego 
porządku prawego przepisów turystycznej dyrektywy29. 

Z kolei w odniesieniu do regulacji krajowych stwierdzić należy wzrastającą liczbę 
i uszczegółowienie regulacji i regulacje specjalne, poświęcone jedynie niektórym zagad-
nieniom z tego obszaru, np. problematyce turystyki górskiej, lub też regulacje w ogóle 
odnoszące się do wszystkich podmiotów i obejmujące wiele szczegółowych zagadnień. 
Wzrastająca liczba aktów prawnych z obszaru turystyki może stać się argumentem na 
rzecz specjalizacji tego obszaru badań. 

29 P. Cybula, H. Zawistowska, Ocena funkcjonowania ustawy o usługach turystycznych i pytanie o kierunki 
przyszłej regulacji, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2017, nr 4(5), s. 33.
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W przypadku prawa turystycznego wątpliwości budzi też sama terminologia. Analiza 
dorobku z tego zakresu wskazuje na trudności, przed jakimi stoją badacze podejmujący 
się analiz prawa turystycznego. Przede wszystkim chodzi o uporządkowanie terminologii 
i aparatu pojęciowego. W literaturze przedmiotu funkcjonują równolegle dwa terminy: 
prawo w turystyce i prawo turystyczne30. W tym pierwszym znaczeniu podkreśla się wy-
odrębnienie samodzielnej gałęzi prawa, jaką jest prawo turystyczne, a więc nadaje się 
mu przymiot samodzielności; w drugim wyklucza jego samodzielność, uznając jedynie za 
uzasadnione rozwiązywanie problemów z zakresu prawa turystycznego, w ramach innych 
dyscyplin prawniczych, podkreślając jednocześnie, że brakuje argumentów na uznanie 
jej za odrębną gałąź prawa31.

O pozycji dyscypliny naukowej decyduje jej miejsce wśród innych dyscyplin. Prawo 
turystyczne jako dyscyplina naukowa pozostaje w ścisłym związku z innymi dyscyplina-
mi: prawem cywilnym czy prawem administracyjnym, prawem konsumenckim i prawem 
transportowym, a czasem także innymi pozaprawnymi dyscyplinami: ekonomią, socjologią, 
etyką. Dlatego nazwa „prawo pogranicza” wydaje się być adekwatna dla prawa turystycz-
nego z uwagi na jego usytuowanie względem innych nauk. 

Truizmem pozostaje stwierdzenie, że podstawową klasyfikacją w obszarze systemu 
prawa jest podział na gałęzie32, które z kolei dzieli się na działy grupujące normy prawne 
regulujące określoną sferę działalności ludzkiej33. Jak każdy podział realizowany jest 
w oparciu o jakieś kryteria. Do podstawowych należą przedmiot i metoda regulacji. Przy 
określeniu w systemie prawa gałęzi prawa znaczącą rolę odgrywa kryterium przedmio-
towe. Jednak sam przedmiot nie określa sytuacji metodologicznej dyscypliny. Można go 
traktować jako warunek konieczny, ale niewystarczający34.

Nikt nie ma wątpliwości, że jednym z kryteriów metodologicznej odrębności gałęzi 
prawa jest kryterium metody normowania35. Współczesny dyskurs poświęcony autonomi-
zacji poszczególnych gałęzi prawa nie przywiązuje tak znaczącej wagi do tego kryterium. 
Uzasadnione jest to tym, że w systemie prawnym funkcjonuje wiele dyscyplin prawniczych, 
które trudno byłoby przypisać do jednej metody regulacji prawnej. Wśród nich wyróżnia 
się prawo turystyczne. 

Jeśli chodzi o metodę regulacji prawnej, prawo turystyczne stanowi połączenie metody 
właściwej dla prawa prywatnego i metody właściwej prawu publicznemu, z dominacją tej 
ostatniej. Jednak wykorzystanie kryterium metody normowania, czyli metody cywilistycznej 
(charakteryzującej się równością stron stosunku i wyłączeniem przymusu państwowego) 
oraz administratywistycznej (zbudowanej na nierówności stron stosunku, gdzie jedna 

30 J. Raciborski, op. cit., s. 35.
31 K. Libera, Prawo turystyczne i prawo dotyczące międzynarodowego ruchu turystycznego, [w:] Problemy tury-
styki zagranicznej: materiały z Sympozjum Naukowego w Stulecie Zorganizowanej Turystyki Polskiej, Zakopane 
19–21 października 1973 r., red. T. Jarowicka, Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, Kraków 1974, s. 23.
32 J. Wróblewski, op. cit., s. 59.
33 J. Kuciński, op. cit., s. 91.
34 H. Izdebski, op. cit., s. 67.
35 L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, LexisNexis, Warszawa 
2003, s. 45.
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z nich wyposażona jest w element władztwa), w przypadku prawa turystycznego nie 
dostarczyło argumentów na rzecz jego samodzielności. Inaczej mówiąc, za metodę cywili-
styczną uznaje się na ogół regulowanie stosunków społecznych z zachowaniem równości 
podmiotów i poszanowaniem autonomii ich woli przy określaniu treści tych stosunków. 
Z kolei metoda administratywistyczna polega na regulowaniu stosunków społecznych 
polegających na podporządkowaniu jednego podmiotu drugiemu. Prawo turystyczne 
jest przykładem takiej dyscypliny prawniczej, w której dostrzegamy współwystępowania 
metody mieszanej: cywilnej i administracyjnej.

Jak już wspomniałam, odczytanie prawa turystycznego jedynie przez wyczerpanie 
przesłanek kryterium metodologicznego nie znajduje uzasadnienia w przypadku tak złożo-
nych i kompleksowych bytów, jakim jest turystyka. Co więcej, uznanie za jedyne kryterium 
samodzielności naukowej kryterium metodologicznego ogranicza możliwość uwzględnienia 
intuicji występujących w naukach humanistycznych36 i blokuje jego rozwój. Wydaje się, 
że bardziej przekonującym argumentem usamodzielnienia tej dyscypliny badawczej jest 
prowadzenie oddzielnych badań naukowych i oparcie na syntezie tych nauk37.

Wielki wpływ na poglądy w zakresie odrębności prawa turystycznego i statusu prawa 
turystycznego miał rozwój tzw. kompleksowych gałęzi prawa. Należy mu zatem poświęcić 
więcej uwagi.

Podział prawa na trzy gałęzie (karna, cywilna i administracyjna) okazuje się niewy-
starczający przy próbie określenia statusu tak złożonych bytów prawnych jak prawo tury-
styczne. Jak stwierdza G. Góralczyk, z tezy o kompleksowości płyną dwojakiego rodzaju 
konsekwencje38. Pierwsza z nich stanowi, że przypisanie określonej instytucji prawnej 
do prawa turystycznego nie stoi w sprzeczności z wiązaniem takiej instytucji z którąś 
z tradycyjnie wyróżnianych dziedzin przedmiotowych (mam tutaj na myśli prawo cywilne 
i administracyjne). Druga natomiast zakłada, że prawo turystyczne nie posiada własnej 
metody normowania, lecz wspiera się na metodach wyróżnionych w oparciu o tradycyjny 
podział gałęzi prawa39, czyli na metodzie cywilistycznej pozbawionej szeroko rozumianego 
władztwa oraz metodzie administracyjnej wyposażonej w podległość40. W przypadku prawa 
turystycznego rozwiązanie takie stanowiło rozwiązanie kompromisowe: pozwalało w pew-
nym stopniu na angażowanie się reprezentantów nauki prawa w badania nad prawem 
turystycznym, nie odbierając jednocześnie legitymacji administratywistom i cywilistom do 
zajmowania się wybranymi instytucjami prawnymi z tego obszaru41. Taki stan nie dawał 
jednak możliwości zbudowania ogólniejszej teorii prawa turystycznego, która uwolniłaby 
się od dogmatycznych więzów. 

Prawo turystyczne legitymizuje do zajmowania się tym zagadnieniem przez odmienne 
i często pozostające ze sobą w opozycji środowiska naukowe. Jak wiadomo, propozycje 

36 G. Góralczyk, op. cit., s. 96.
37 M. Kazimierczak, op. cit., s. 35.
38 G. Góralczyk, op. cit., s. 96.
39 A. Bator, Czy istnieje prawo gospodarcze?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993, 15(1), s. 53.
40 Ibidem.
41 Ibidem. 
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wyodrębnienia materii turystycznej miały charakter alternatywy: albo wyodrębnić poprzez 
przebudowę całego stosowanego dotąd podziału prawa na gałęzie, albo „wmontować” 
w już istniejący system prawa42. Pierwsza propozycja skazana była z góry na klęskę, bu-
dowa całego systemu prawa może być bowiem oparta jedynie na kryteriach użytecznych 
z punktu widzenia całości tego systemu, a nie tylko z perspektywy prawa turystycznego43. 
Możliwa zatem stawała się tylko opcja druga, która w założeniach swoich nie była jednolita.

Innymi słowy, funkcjonowało stanowisko uprawniające do stwierdzenia o możliwości 
wpisania problematyki turystycznej w ramy „klasycznego” podziału prawa. Z drugiej zaś 
strony pojawiały się głosy, aby prawo turystyczne ująć jako całość i wyodrębnić w oddzielną 
gałąź, która „wzniosłaby się” ponad „klasyczne” podziały44. Teza o kompleksowości prawa 
turystycznego stanowiła tutaj silny oręż do obrony tego stanowiska. Argumentowano, że 
jeżeli będzie się miało do czynienia ze stosunkiem prawnym o charakterze kompleksowym, 
to: a) możemy go potraktować całościowo, co pozwala m.in. uchwycić jego sens, trafność 
czy przydatność; b) bądź możemy taki stosunek fragmentować i powiązać z właściwymi 
podstawowymi gałęziami prawa, umożliwiając wnikliwą analizę ustalającą m.in. jego 
charakter prawny.

Specyficzny typ problematyki turystycznej jako kryterium 
odrębności prawa w turystyce

Dotychczasowe rozważania dotyczące natury prawa turystycznego nie są przypad-
kowe. Innymi słowy, kluczowe staje się spojrzenie na prawo w aspekcie realnym – jako 
czynnik kształtujący postawy i zachowania członków społeczeństwa, zgodnie z wzorcami 
ustalanymi przez państwo45. 

Jak już wspomniałam, w „obszarze zainteresowania” prawa turystycznego znajdują się 
zróżnicowane zagadnienia, które w mniejszym lub większym zakresie wiążą się z gospo-
darką i rozwojem społecznym, ze środowiskiem oraz z procesem, jakim jest przenikanie 
się sfery społecznej, ekonomicznej, kulturowej. W dalszej perspektywie dostrzegalne są 
przeobrażenia relacji międzyludzkich, zasady prowadzenia działalności gospodarczej czy 
sposób spędzania wolnego czasu.

Trudna wydaje się także odpowiedź na pytanie o specyfikę podejścia prawa tury-
stycznego do prawa46. Specyfika ta polega na tym, że prawo turystyczne z jednej strony 
ujmowane jest przez pryzmat tego, jak turystyka funkcjonuje w strukturze gospodarczej 
i jaki wywiera wpływ na procesy społeczno-gospodarcze oraz czy i w jakim zakresie jego 
stanowienie jest uwarunkowane czynnikami społeczno-prawnymi. Z drugiej strony, prawo 

42 S. Włodyka, Problem prawa gospodarczego w świetle aktualnej nauki o systematyce prawa, „Państwo i Prawo” 
1972, nr 12, s. 33.
43 Ibidem, s. 37. 
44 Ibidem.
45 T. Nieborak, Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa, Wyd. UAM, 
Poznań 2016, s. 78.
46 L. Morawski, op. cit., s. 46.
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turystyczne jest jedną z dyscyplin prawniczych, które realizują funkcje przypisane prawu. 
Jeśli chodzi o funkcje tego prawa, przyjmuje się za nadrzędną rolę przypisywaną funkcji 
ochronnej związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa turystom. W związku z tym pojawia 
się pytanie, czy prawo turystyczne okazuje się skuteczne w rozwiązywaniu prawnych 
problemów stojących przed współczesnym rynkiem podróży? Czy staje się rzeczywistym 
regulatorem życia społecznego w tym obszarze?

Prawo turystyczne zajmuje się kwestiami turystycznymi, problematyką turystyczną, 
tym, co może mieć wymiar i charakter turystyczny. Charakterystyczny dla materii tury-
stycznej jest zróżnicowany i szeroki zakres zagadnień objętych regulacją. Są one na tyle 
specyficzne, że wymagają nie tylko specjalizacji badaczy podejmujących się analiz tej 
problematyki, ale nade wszystko uwzględnienia jej specyfiki oraz odrębności. Nie jest to 
odrębność dająca się uzasadnić argumentami metodologicznymi, żadnej szczegółowej 
nauki prawa nie da się bowiem ująć w metodologicznie ramy47. Natomiast istnieje tu wiele 

„trudnych przypadków”, ciekawych problemów, które w naturalny sposób prowadzą do 
specjalizacji (np. problematyka szlaków turystycznych) i wymagają kompleksowej regulacji.

Złożoność prawa turystycznego wyznacza specjalizacja badaczy zajmujących się 
jedynie tą problematyką. Towarzyszy temu uzasadniona obawa, że praktycy z obszaru 
szczegółowych nauk prawnych mogą w wystarczającym stopniu nie uwzględniać swoisto-
ści tego prawa, łączącego w sobie wiele wątków legislacyjnych (bardzo interesujące są 
tu tzw. problemy graniczne), ekonomicznych czy socjologicznych.

Niestety, literatura dotycząca analizy prawnych problemów z obszaru turystyki jako 
przedmiotu samodzielnej refleksji naukowej jest skromna48. Przyczyn tego stanu rzeczy jest 
wiele. Brakuje samodzielnych pozycji w poświęconych problemom teoretycznym, w tym 
pozycji z zakresu metodologii. Z pewnością jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest coraz 
bardziej złożony charakter problemów z obszaru turystyki, determinujących konieczność 
prowadzenia badań interdyscyplinarnych49 stanowiących pewien proces korelacji dziedzin, 
wykorzystania właściwej im wiedzy, jak również dialogu skutkującego wymianą informacji50.

Pytanie o celowość wyodrębnienia prawa turystycznego jako nauki szczegółowej obej-
mującej problemy typu dogmatyczno-prawnego wymagałoby wykazania jego obecności 
i umiejętność kreowania własnych zagadnień – niemożliwych lub trudnych do rozstrzy-
gnięcia przez inne nauki szczegółowe51. Dlatego też podnosząc argumenty o celowości 
wyodrębnienia tej gałęzi, kluczowe jest zidentyfikowanie instytucji typowych, specyficznych 
dla tego prawa, a będących konsekwencją zachodzących przemian technologicznych, 
procesu informatyzacji usług turystycznych oraz globalizacji52. Niektóre z tych „instytucji” 
są zupełnie nowe, jednak większość z nich jest już w doktrynie znana. Istniały znacznie 

47 H. Rot, Elementy teorii prawa, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, s. 123.
48 P. Cybula, H. Zawistowska, op. cit., s. 29–49.
49 B. Fatyga, Interdyscyplinarność jako projekt edukacyjny i proces trajektoryjny, [w:] Interdyscyplinarność 
w naukach społecznych i humanistycznych – doświadczenia i projekty, Warszawa 2005, s. 29.
50 Ibidem.
51 Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, PWN, Warszawa 1983, s. 85. 
52 T. Nieborak, op. cit., s. 88.
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wcześniej niż prawo je normujące. Charakterystyczne jest jednak to, że są one instytucjami 
ewoluującymi, zmiennymi, dostosowanymi do realiów czasowych, w których pojawiły się 
w porządku prawnym. W tym przypadku należy więc się zgodzić z tezą, że funkcja prawa 
i pragmatyzm ustawodawcy każą zmierzyć się z tymi wyzwaniami53.

Mariaż prawa (teorii i filozofii prawa) z turystyką

Mariaż prawa z turystyką nie zaowocował licznymi publikacjami z tego zakresu. Na ten 
stan rzeczy wpływ miały różnorodne czynniki. Po pierwsze, stosunkowo późno dostrzeżono 
turystykę jako ważny przedmiot prawnych refleksji. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest 
odmienne odczytanie dyskursów: prawnego i turystycznego. Po drugie, oba te dyskursy 
rozwijały się w innych warunkach i ewoluowały w różnych kierunkach.

Dyskurs prawny nie dostrzegał wzrastającego znaczenia turystyki jako wielowymiaro-
wego zjawiska społeczno-gospodarczego. Poza tą społeczno-gospodarczą rolą znaczenia 
zaczęły nabierać i inne konteksty turystyki. Stała się ona elementem i jedną z form stylu 
życia, a przyjemność ze spędzonego urlopu – wartością cenioną przez człowieka, którą 
należy chronić prawnie. Prawo powinno zabezpieczać te wartości, które są istotne dla 
przeważającej większości obywateli. Skoro taką wartością jest przyjemność z podróży, to 
winna ona podlegać prawnej ochronie. W dyskursie prawnym zbyt późno spostrzeżono, 
że oczekiwania społeczne dotyczące np. naprawienia szkody niematerialnej związanej 
z utratą przyjemności z podróży wymagają ze względu na powszechnie przyjętą aksjologię 
uznania, iż przyjemny przebieg wakacji stanowi o wartości godnej ochrony. Interpretacja 
taka wymagała nie tylko zmiany obowiązującego ustawodawstwa w zakresie odpowie-
dzialności za szkodę związaną z utratą przyjemności z podróży, ale i dostosowania się do 
rosnących oczekiwań klientów usług turystycznych. Niezależnie od tego, turystyka stała 
się jedną z wielu form stylów życia człowieka. Dyskurs prawny z lekceważeniem potrak-
tował oczekiwania prawnej ochrony interesów obywateli Europy Północnej związanych 
z wypoczynkiem. Nie dostrzegał korelacji zachodzącej pomiędzy wartością, jaką stała 
się przyjemność z podróży w życiu człowieka, i celowością prawnej ochrony interesów 
z nią związanych. Za późno skonstatował, że człowiek, poza odczuwaniem cierpienia, 
jest istotą skłonną do odczuwania przyjemności, a w tym także przyjemności z podróży, 
która poza wymiarem emocjonalnym ma także wymiar materialny wyrażony w pieniądzu. 
Dlatego też zróżnicowane potrzeby turysty, w tym także potrzebę zadośćuczynienia 
utracie przyjemności z podroży, potraktował jedynie w kategoriach zaspokojenia potrzeb 
emocjonalnych. Ten sposób rozumowania okazał się sprzeczny z oczekiwaniami konsu-
mentów usług turystycznych. W dyskursie prawnym wprawdzie dostrzegano „problemy 
natury turystycznej”, lecz traktowano je z dużą ostrożnością i stanowiły one „problem 
marginalny” wobec innych problemów z obszaru prawa cywilnego czy administracyjnego. 
Dyskurs prawny postrzegał wielowymiarową i wieloaspektową turystykę w kategoriach 

53 Ibidem, s. 89.
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wąsko rozumianego zjawiska społecznego. Brakowało kompleksowej refleksji nad turysty-
ką, zwłaszcza w kontekście zachodzących przeobrażeń społecznych, zmiany charakteru 
relacji międzyludzkich czy wzrostu mobilności społeczeństw. Nie szukano rozwiązań, bo 
nie dostrzegano przyczyn i konsekwencji zjawisk ujmowanych w szerszej perspektywie. 
W dyskursie prawnym koncentrowano się na poszukiwaniu rozwiązań bieżących prawnych 
problemów, tj. pojawiał się problem i szukano dla niego rozwiązania bądź w funkcjonu-
jących unormowaniach prawnych, bądź poszukując postulatów de lege ferenda. Było to 
podejście w dużej mierze zbliżone do postawy pragmatycznej. Na poziomie rozwiązań 
praktycznych dostrzegano wprawdzie celowość unormowania poszczególnych instytucji, 
ale nie prowadzono kompleksowych badań komparatystycznych.

Z kolei dyskurs turystyczny koncentrował się na rozwiązywania problemów przy sto-
sowaniu już nieadekwatnych narzędzi. Poszukiwał dla nich rozwiązań bądź w obszarze 
własnej dyscypliny badawczej, nauk pokrewnych, bądź społecznych – socjologii, ekonomii 
czy antropologii.

Postrzeganie turystyki jako szansy dla rozwoju kraju, korzyści płynące z szeroko 
pojętego przemysłu turystycznego i reakcja na potrzeby społeczne związane z rosnącą 
specjalizacją w obszarze turystyki wymagały nowego podejścia i „systemowego myśle-
nia” – które mogłaby dostarczyć postanalityczna teoria prawa54.

Wnioski

Prawo turystyczne jako przedmiot refleksji naukowej jest ciekawe przynajmniej z paru 
powodów. Po pierwsze, turystyka jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarki narodowej, 
a co się z tym wiąże, wzrasta znaczenie regulacji prawnych z tego obszaru. Po drugie, 
wzrastają niebezpieczeństwa zachodzące na rynku usług turystycznych, a sytuacja taka 
wymaga reakcji ze strony ustawodawcy. 

Jeśli z kolei na samą turystykę spojrzymy w perspektywie wymiaru ontologicznego, to 
redefinicji i reinterpretacji podlega kategoria jednostki. Ochronie prawnej podlega już sama 
kategoria przyjemności z podróży. W perspektywie aksjologicznej prawo do odpoczynku 
stało się trwałą wartością chronioną prawem, a jego utrata naruszeniem prawnie chro-
nionych interesów konsumenta usług turystycznych. Wartością mającą wymiar wymierny 
i racjonalny, wyrażony w pieniądzu.

Każda z wyróżnionych jedynie przykładowo ̀ perspektyw może mieć znaczenie w kon-
tekście dyskusji o statusie i odrębności prawa turystycznego. Implikuje to potrzebę upo-
rządkowania materii i z tego obszaru.

Należy stwierdzić, że prawo turystyczne ze względu na wielopoziomowość, złożoność, 
szczegółowość, wielowątkowość, interdyscyplinarność i specyfikę materii badawczej nie 
jest łatwym obszarem badań zarówno dla doktryny, jak i prawodawcy. Ujawnia się to 
w skali problemów objętych tą skomplikowaną materią, dylematach natury metodologicz-

54 A. Bator, Postanalityczna teoria i filozofia prawa. Nowe szanse, nowe zagrożenia?, „Acta Universitatis Wratisla-
viensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2015, t. 102, s. 23.
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nej czy poszukiwaniu granic tożsamości dyscypliny naukowej. Oryginalność tego prawa 
polega na tym, że dotyka ono wielu problemów nie tylko natury prawnej, ale i społecz-
nej, ekonomicznej czy etycznej. Skomplikowana natura regulowanej materii, wymaga 
znalezienia nowej filozofii, na podstawie której można je ująć w ramy prawne. Przyczyn 
skomplikowania badanej materii należy upatrywać w dynamicznym rozwoju rynku usług 
turystycznych z jednej strony, a z drugiej – na tworzeniu takich regulacji prawnych, które 
służą do ochrony podstawowych wartości istotnych z punktu widzenia danej społeczności 
(podróżnych, konsumentów usług turystycznych, przedsiębiorców turystycznych miesz-
kańców recepcji turystycznej).

Tej zależności często nie dostrzegają badacze natury prawa turystycznego ze względu 
na zmieniający się charakter współczesnych rynków turystycznych, które należy opisać 
jako złożone, skomplikowane i dynamiczne, konieczne jest zastosowanie nowych form 
regulacji, w tym np. miękkiego prawa. 

Nie mniej skomplikowana sytuacja dotyczy wyznaczenia i zidentyfikowania kryteriów 
wyodrębnienia prawa turystycznego. Część badaczy widzi konieczność wyodrębnienia 
prawa turystycznego jako samodzielnej gałęzi naukowej, druga grupa jest temu przeciw-
na, twierdząc, że „problematyka turystyczna” stanowi ciąg luźno powiązanych zagadnień 
analizowanych w ramach różnych dyscyplin prawnych, np. w ramach prawa cywilnego 
czy administracyjnego przy użyciu rozmaitych metod. Wciąż nie ustała dyskusja na temat 
metodologii prawa turystycznego jako kryterium odrębności tej dyscypliny naukowej. Pod-
noszone w niej argumenty rozciągają się od tych, które przypisują prawu turystycznemu 
niedojrzałość metodologiczną i brak spójnej terminologii, poprzez te, które wprawdzie widzą 
zalety, ale i dostrzegają wady w bezrefleksyjnym wykorzystaniu kryterium metodologicz-
nego jako kryterium do uznania odrębności tej dyscypliny prawniczej. Za swego rodzaju 
słabość naukowego dyskursu o autonomizacji prawa turystycznego należy uznać zbytnią 
koncentrację na poszukiwaniu przesłanek metodologicznych jako „narzędzi” odrębności 
tej dyscypliny prawniczej. Tymczasem argumentów uzasadniających odrębność prawa 
turystycznego dostarczają postulaty natury pozametodologicznej: w tym ten mówiący 
o praktycznej użyteczności tej dyscypliny badawczej czy o specyfice typu podejmowanej 
problematyki. 

Argumentów na rzecz samodzielności prawa turystycznego może dostarczyć filozo-
fia i teoria prawa. Jak słusznie stwierdził J. Stawecki, „zadaniem teorii i filozofii prawa 
pozostaje rozpoznawanie procesów zachodzących w rzeczywistości, uzupełnianie się 
wzajemne oraz podpowiadanie przedstawicielom nauk prawnych, na czym polegają ich 
złudzenia i uproszczenia”55.

W swoich rozważaniach starałam się pokazać, że należy prowadzić wielopłaszczyzno-
wy i wielowątkowy dyskurs, do którego trzeba zaprosić przedstawicieli innych środowisk 
prawnych i innych pozaprawnych dyscyplin naukowych. Potrzeba owego dyskursu wy-

55 T. Stawecki, Teoria i filozofia prawa w czasach przemian, [w:] Dziedziny prawa, dyscypliny i metody prawni-
cze, red. T. Giaro, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2013, s. 470.
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nika z przekonania, że nie należy lekceważyć głosów dochodzących spoza środowiska 
prawniczego. Przenikanie się sfery prawnej, ekonomicznej, socjologicznej czy etycz-
nej jest argumentem przemawiającym za słusznością przyjętego założenia. To z kolei 
oznacza spojrzenie na prawo w szerszym kontekście zachodzących zmian społecznych, 
przeobrażeń technologicznych i procesów globalizacyjnych, które cechuje złożoność, 
wielowątkowość.

Wizja pragmatyzacji porządków prawnych, umiejętność rozwiązywania faktycznych 
problemów, koncentracja wokół problematyki trudnych przypadków, wyjście poza „sztywny 
kaftan” skoncentrowany wokół analizy języka mogą się stać „kluczem” do „ucywilizowania 
turystycznych dylematów”56.
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Streszczenie

Artykuł jest poświęcony prawniczej dyscyplinie in statu nascendi, jaką jest prawo turystyczne. Nie 
jest to próba kompleksowego omówienia problematyki metodologicznej i pozametodologicznej 
prawa turystycznego, lecz jedynie zwrócenie uwagi na niektóre z ujawnianych w dyskusji nad 
statusem prawa turystycznego problemów.

Rozważania będą ograniczone do omówienia niektórych metodologicznych przesłanek uzasad-
niających celowość wyodrębnienia tej dyscypliny prawniczej oraz niektórych innych czynników 
podnoszonych w dyskursie o autonomizacji prawa turystycznego. W szczególności będzie pod-
jęta próba odpowiedzi na pytania: jakie jest miejsce prawa turystycznego w systemie prawa, jak 
zmieniają się kierunki i charakter badań w tym obszarze i jak kształtują się relacje pomiędzy 
prawem a innymi dyscyplinami naukowymi. Próba zdefiniowania cech specyficznych dla prawa 
turystycznego byłaby niepełna bez uzyskania odpowiedzi na pytanie o jego funkcje społeczne. 
Autorka starała się wykazać, że wyodrębnienie się takiej gałęzi prawa, jaką jest prawo turystyczne, 
nie może się odbyć bez uwzględnienia konsensusu kulturowo-normatywnego. 

Analizując relację pomiędzy prawem turystycznym a innymi dyscyplinami, nie należy zapomi-
nać o wpływie zjawisk i procesów występujących globalnie. W przypadku prawa turystycznego 
wpływ ten jest szczególnie widoczny i coraz lepiej rozpoznawalny. Zamiarem autorki nie jest 
dokonanie całości rekonstrukcji tych płaszczyzn, lecz wskazanie, że do wyjaśnienia złożoności 
problematyki prawa turystycznego celowe jest analizowanie jego powiązań z pozostałymi zja-
wiskami rzeczywistości społecznej. 

Niniejsza praca ma na celu próbę uporządkowania materii z zakresu prawa turystycznego 
i rozważań na temat statusu tej dyscypliny naukowej. W tym celu posłużono się metodą teore-
tyczno-prawną. 

Słowa kluczowe: prawo turystyczne, turystyka, metodologia, dyscypliny prawnicze

Abstract

The chapter is devoted to the legal discipline in state nascendi, which is the tourist law. This 
is not an attempt to comprehensively discuss the methodological and non-parametric issues 
of tourism law, but only to draw attention to some of the problems revealed in the discussion on 
the status of tourism law.
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The considerations of this chapter will be limited to discussing some methodological reasons 
justifying the desirability of distinguishing this legal discipline, and some other factors raised in 
the discourse on the autonomy of tourism law. In particular, there will be an attempt to answer the 
questions about the place of tourism law in the legal system, how the directions and nature of 
research in this area change and how relations between law and other scientific disciplines are 
shaped. An attempt to define features specific to tourism law would be incomplete without getting 
answers to its social functions. I will try to show that the separation of such a branch of law, which 
is tourism law, cannot take place without taking into account the cultural and normative consensus.

When analyzing the relationship between tourism law and other disciplines, one should not 
forget about the impact of global phenomena and processes. In the case of tourism law, this 
influence is particularly visible and more and more recognizable. It is not my intention to carry out 
a whole reconstruction of these planes. My intention is to point out that to explain the complexity 
of the problem of tourism law, it is advisable to analyze its connections with other phenomena of 
social reality.

This work aims to try to sort the matter in the field of tourism law and order the consideration of 
the status of this scientific discipline on this subject. The work was based on the dogmatic and 
legal method.

Keywords: tourism law, tourism, methodology, legal disciplines
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ROZWÓJ NOWYCH MODELI E-BIZNESOWYCH OPARTYCH 
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THE DEVEOPMENT OF NEW E-BUSINESS MODELS BASED ON SOCIAL 
TECHNOLOGIES IN TOURISM

Wstęp

Nowe technologie informacyjne w coraz większym stopniu są wykorzystywane przez 
przedsiębiorstwa w celach sprzedaży produktów oraz przez nabywców w celach zaku-
powych. Internet stał się powszechnym źródłem zakupów oraz pozyskiwania informacji 
o produktach, a w tym usługach turystycznych. W połowie lat 90. XX w., wraz z wynale-
zieniem stron internetowych WWW, mogliśmy obserwować znaczącą zmianę komuni-
kacji międzyludzkiej. Od tamtego czasu sposoby komunikowania się za pośrednictwem 
Internetu podlegają stałej ewolucji. Występuje zjawisko, które można nazwać ciągłym 
dostosowywaniem lub też dialogiem człowieka z technologią. Na skutek wprowadzania 
i popularyzacji nowych technologii internetowych ludzie zmieniają swoje wzorce zacho-
wań i sposoby komunikowania się. Na początkowych etapach rozwoju sieci Internet jej 
zasoby informacyjne były przede wszystkim tworzone i publikowane przez organizacje. 
W późniejszym okresie, po 2000 r., wraz z rosnącą popularnością i dostępnością Inter-
netu w społeczeństwie mogliśmy obserwować, że coraz większe ilości publikowanych 
w sieci informacji pochodziły od osób indywidualnych. Użytkownicy Internetu mają coraz 
większe możliwości komunikowania się między sobą za pomocą tego medium i publi-
kowania stworzonych przez siebie treści w szybki, tani i łatwy sposób, posługując się 
wieloma formami prezentacji informacji, takimi jak: tekst, dźwięk, obraz, zdjęcie oraz 
film. Dzięki Internetowi łatwo jest się komunikować z innymi, nawiązywać znajomości 
i utrzymywać relacje międzyludzkie bez żadnych ograniczeń geograficznych. Internet 
staje się miejscem powstawania społeczności oraz skutecznej komunikacji międzyludz-
kiej. Fakt ten jest coraz częściej brany pod uwagę przez firmy w ich modelu komunikacji, 
ponieważ coraz większy wpływ na nabywców mają informacje generowane przez innych 
nabywców, a coraz mniejszy te, które są tworzone przez firmy. Coraz większe znaczenie 
społeczności internetowych jest również szansą dla firm na powstawanie wielu modeli 
biznesowych, które mogą się rozwijać dzięki ich wspieraniu, poprzez zapewnianie użyt-
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kownikom Internetu skutecznych narzędzi wzajemnej komunikacji oraz umożliwienie im 
generowania i publikowania treści.

Celem artykułu jest próba określenia, w jaki sposób internetowe technologie społecz-
nościowe wpływają na rozwój nowych modeli e-biznesowych w branży turystycznej. Doko-
nano przeglądu literatury z zakresu e-turystyki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z nowymi modelami biznesowymi w turystyce oraz rozwojem technologii spo-
łecznościowych. Zastosowano metodę dedukcji polegającą na wnioskowaniu, zaczynając 
od ogólnych zagadnień teoretycznych, a skończywszy na zagadnieniach szczegółowych 
dotyczących funkcjonowania firmy branży turystycznej TripAdvisor, dla której przeprowa-
dzono studium przypadku. Dla opracowania studium przypadku posłużyła analiza treści 
strony internetowej tej firmy oraz informacje na jej temat pochodzące z artykułów.

Specyfika branży turystycznej

Turystyka stanowi bardzo ważny sektor gospodarki w Polsce i w wielu innych krajach. 
Najdojrzalszym rynkiem turystycznym mogą pochwalić się kraje rozwinięte, w których 
zamożność społeczeństwa pozwala na generowanie dużego popytu na usługi turystycz-
ne. Sektor turystyczny jest także ściśle powiązany z innymi podsektorami gospodarki, 
np. z transportem umożliwiającym przemieszczanie się podróżnych w miejsce destynacji 
turystycznej czy rolnictwem zapewniającym produkty żywnościowe i ofertę kulinarną dla 
podróżujących. Na produkt turystyczny składa się wiele zintegrowanych ze sobą kompo-
nentów tworzących usługę turystyczną1. Ta kompleksowość produktu turystycznego impli-
kuje również złożoność łańcuchów dostaw produktów turystycznych. Łańcuch dostaw jest 
zbiorem organizacji zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w spełnianie wymogów 
nabywców2. Organizacje te współpracują i uzgadniają ze sobą cele dla zapewnienia mak-
symalizacji wartości oferty produktowej oraz zysku całego łańcucha dostaw3. Zarządzanie 
łańcuchem dostaw jest integracją działań biznesowych od dostawcy do finalnego nabywcy 
w celu dostarczenia odpowiednich produktów, usług i informacji w odpowiednim czasie, co 
kreuje wartość dla nabywców4. Pojęcie łańcucha dostaw jest ściśle powiązane z pojęciem 
łańcucha wartości produktów turystycznych, ponieważ na każdym szczeblu łańcucha 
dostaw mamy do czynienia z dodawaniem wartości dla usług turystycznych5. Turystyczny 
łańcuch dostaw jest siecią organizacji turystycznych, począwszy od dostawców usług 
(zakwaterowania, transportowych itd.), poprzez pośredników dostarczających usługi tury-
styczne dla nabywców, jakimi są np. biura podróży, łączących usługi w pakiety turystyczne6. 

1 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 207–209.
2 S. Chopra, P. Meindl, Supply chain management, Pearson 2013, s. 1.
3 Ibidem, s. 3.
4 D. Lambert, J. Stock, L. Ellram, Fundamentals of logistics management, Irwin/McGraw-Hill, Boston 1998, 
s. 121.
5 Y. Yilmaz, U. Bititci, Performance Measurement in Tourism: A Value Chain Model, „International Journal of 
Contemporary Hospitality Management”, June 2006, s. 342.
6 D. Topolsek, E. Mrnjavac, E. Kovacic, Integration of travel agencies with transport providers, „Tourism Mana-
gement Perspectives” 2014, 9(1), s. 14–15.
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Ze specyfiki usług turystycznych wynika, że ich konsumpcja jest nieodłączną częścią 
produkcji i odbywa się w jednym czasie. Dlatego też turystyczne łańcuchy dostaw wy-
magają wysokiego stopnia koordynacji oraz, co się z tym wiąże, sprawnego przepływu 
informacji na każdym szczeblu łańcucha dodawania wartości. W branży turystycznej mamy 
więc inną sytuację niż np. w wielu branżach przemysłowych wytwarzających produkty 
materialne, gdzie występuje sekwencja (projektu, produkcji i dostarczania), umożliwiając 
lepszą kontrolę nad procesami. 

Wyróżnikiem rynku usług, w tym usług turystycznych, jest też niematerialny charakter 
produktu. Następstwem tego jest fakt, że wielu uczestników turystycznych łańcuchów 
zajmuje się pośrednictwem w przekazywaniu informacji na temat usług będących kom-
ponentami produktu turystycznego. Takim rodzajem pośredników są np. biura podróży, 
które zajmują się przekazywaniem informacji pomiędzy różnymi etapami turystycznego 
łańcucha dostaw i koordynowaniem tych informacji. Informacje pochodzą bowiem od takich 
bezpośrednich dostawców komponentów usług turystycznych, jak: linie lotnicze, hotele, 
punkty gastronomiczne, firmy zajmujące się wynajmem samochodów.

Bardzo istotną cechą usług, również turystycznych, z perspektywy ich sprzedaży 
i promocji na rynku jest trudność w ocenie produktu turystycznego przez konsumentów 
jeszcze przed ich zakupem. Dlatego w komunikacji marketingowej usług turystycznych 
bardzo duże znaczenie ma dobry opis produktu dla potencjalnych nabywców, a także 
podobnie jak w przypadku wielu innych usług referencje i opinie innych osób7. 

Wpływ Internetu na branżę turystyczną

Internet ma duży wpływ na branżę turystyczną w wielu aspektach. Podobnie jak 
w przypadku innych rynków produktowych zwiększa się zasięg przekazów promocyjnych 
firm i innych organizacji branży turystycznej, a przez to również zasięg geograficzny rynku 
potencjalnych nabywców. Przedsiębiorstwa turystyczne mogą docierać ze swoją ofertą 
do nabywców pochodzących z najdalej oddalonych miejsc globu. Z kolei nabywcy usług 
turystycznych dzięki temu mają łatwy dostęp do usług firm turystycznych z wielu krajów.

Internet zapewnia konsumentom łatwość porównywania ofert usług turystycznych 
od wielu dostawców, co sprawia, że relatywnie łatwo jest w szybki sposób zdobywać in-
formacje o produktach turystycznych i porównywać ich ceny. Informacje pochodzące ze 
stron internetowych mogą służyć konsumentom na każdym etapie podejmowania decyzji 
zakupowych, jakimi są: rozpoznanie potrzeby, poszukiwanie informacji, ocena produktu, 
wybór produktu i zakup oraz pozakupowe użycie i ocena produktu8. Jednocześnie na 
skutek łatwości porównywania ofert rośnie siła przetargowa konsumentów i powstają 
warunki silniejszej konkurencji w branży turystycznej dla przedsiębiorstw. 

7 D. Lončarić, I. Ribarić, V. Farkaš, The role of electronic word-of-mouth in the tourism market, „Tourism & Ho-
spitality Industry” 2016, Congress Proceedings, s. 191. https://www.researchgate.net/publication/305332025_
THE_ROLE_OF_ELECTRONIC_WORD-OF-MOUTH_IN_THE_TOURISM_MARKET [10.12.2018].
8 D. Strzębicki, Rola e-pośredników we wsparciu procesu zakupowego na rynku usług hotelowych, „Zeszyty 
Naukowe. Turystyka i Rekreacja” 2017, 19(1), s. 52.
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Biura turystyczne od dawna odgrywały istotną rolę w łączeniu podaży dostawców usług 
z popytem konsumentów. Jednakże pojawienie się Internetu sprawiło, że nabywcy stali się 
bardziej świadomi ofert usług turystycznych i mogli omijać koszty związane z płaceniem 
prowizji dla biur podróży dzięki możliwości wyboru usług bezpośrednio ze stron interne-
towych dostawców usług turystycznych, jak np. hotele, linie lotnicze9. 

Nowy typ turysty poszukuje doświadczeń podróży zgodnie ze swoimi osobistymi zaintere-
sowaniami i preferuje samodzielne jej organizowanie. Podróżujący często poszukują w Inter-
necie informacji o destynacjach turystycznych, sami rezerwują hotele i loty za pośrednictwem 
Internetu, co jest dla nich często rozwiązaniem wygodniejszym niż korzystanie z usług biur 
podróży. Niezależne podróżowanie staje się bardziej atrakcyjne dla podróżnych z powodu 
możliwości wyboru miejsca i czasu podróży oraz zaplanowania programu pobytu. 

Zmiana w branży turystycznej dotyczy nie tylko technologii, ale przeobrażeniu uległo 
również zachowanie i potrzeby nabywców względem usług turystycznych. Postęp techno-
logiczny dał nowe możliwości członkom górnego łańcucha dostaw, czyli dostawcom usług, 
którzy mogą bezpośrednio trafiać ze swą ofertą do nabywców z ominięciem pośredników 
i przejmować dodatkowe funkcje pośredników. Na przykład linie lotnicze mogą oferować 
także opcje zakwaterowania oraz pakiety wczasowe, co oznacza, że nabywca ich usług 
może bezpośrednio zgłosić się do dostawców na górze łańcucha bez pośredników. Ba-
dania konsumentów wskazują, że tylko około 5% hoteli jest rezerwowanych przez trady-
cyjne biura podróży, 35% przez internetowe biura podróży, a około 60% rezerwacji jest 
dokonywanych bezpośrednio w hotelach przez ich strony internetowe10.

W łańcuchu dostaw zmienia się też rola finalnego nabywcy. Dzięki bezpośrednim 
kontaktom z dostawcami może on być koordynatorem w łańcuchu dostaw, który kom-
ponuje własny pakiet turystyczny11. Nie jest to tylko rola nabywcy, ale także uczestnika 
procesów projektowania i produkcji usług turystycznych. Tym samym nabywca finalny 
rzuca wyzwanie pośrednikom na rynku turystycznym. 

Wpływ Internetu i stale ewoluujących technologii informacyjnych z nim związanych 
powoduje również powstawanie w branży turystycznej różnego rodzaju nowych modeli 
biznesowych, które dla oddzielenia ich od tradycyjnych form i modeli biznesu nazywa się 
modelami e-biznesowymi. Na charakterystykę określonego modelu e-biznesowego składa 
się wiele cech organizacji i oferowanego przez nią produktu. Do cech tych można zaliczyć:
 – nabywców – rodzaj nabywców obsługiwanych przez firmę, relacje z nimi oraz wartość, 

jaką daje firma/produkt z perspektywy nabywców;
 – produkty – rodzaj produktów oferowanych przez firmę;
 – procesy – charakterystyka głównych procesów wykorzystywanych w firmie w celu 

wytworzenia i dostarczenia produktów;

9 D. Buhalis, P. O’Connor, Information Communication Technology Revolutionizing Tourism, „Tourism Recreation 
Research” 2005, 30(3), s. 11–12.
10 D. Tunney, Consumer Trends 2012: Booking channels, „Travel Weekly”, 31.07.2012, https://www.travelweekly.
com/Travel-News/Travel-Technology/Consumer-Trends-2012-Booking-channels [10.12.2018].
11 F. Pellegrin-Romeggio, D. Leszczynska, Dynamic Tourism Supply Chain Assembly: A New Lever for Managerial 
Innovation, „Supply Chain Forum” 2013, 14(1), s. 37, 39.
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 – zasoby – określenie, które z nich są dostępne w firmie, a które trzeba nabyć z zewnątrz;
 – łańcuch dostaw – wskazanie na miejsce firmy w łańcuchu dostaw i określenie dostaw-

ców oraz innych partnerów biznesowych;
 – finanse – określenie oczekiwanych dochodów i ich źródeł12.

Cechy modeli biznesowych są bardzo zróżnicowane wśród różnych firm online. Nowe 
modele biznesowe należy rozumieć jako istotny rodzaj innowacji obok innowacji produk-
towych oraz procesowych13. Nowe modele e-biznesowe jako innowacje oparte na techno-
logiach informacyjnych podlegają zazwyczaj tak zwanemu efektowi sieciowemu. Polega 
on na tym, że im więcej osób korzysta z innowacji, tym większą ona stanowi wartość 
dla jej użytkowników14. Jednym z istotniejszych nowych modeli e-biznesowych są biura 
podróży online (inaczej agencje turystyczne online, ang. Online Travel Agencies, OTA). 
Choć funkcjonują one w różny sposób, to można je zaliczyć do dużej grupy modeli e-biz-
nesowych w turystyce z uwagi na fakt, że w turystycznym łańcuchu dostaw realizują one 
funkcje tradycyjnych biur podróży, choć robią to w Internecie i zazwyczaj na większą skalę. 
Oferowane przez nie produkty są podobne do tych proponowanych przez tradycyjne 
biura podróży. Różnią się one jednak sposobem realizacji procesów, które w większym 
stopniu opierają się na Internecie i technologiach informacyjnych. Choć zajmują podobne 
miejsce w łańcuchu dostaw, to mogą one współpracować z innego rodzaju dostawcami. 
Inna jest również struktura zasobów oraz źródła dochodów w porównaniu z tradycyjnymi 
biurami podróży. Na skutek rozwoju OTA zmniejsza się znaczenie tradycyjnych biur po-
dróży. Należy jednak zaznaczyć, że proces ten rozpoczął się już wraz z pojawieniem się 
stron internetowych dostawców usług turystycznych oraz wyszukiwarek internetowych, 
jak np. Google, które w szybki sposób umożliwiały podróżnym wyszukiwanie ofert tury-
stycznych. Kiedy pojawiły się biura podróży online, konsumenci zdobyli jeszcze skuteczniej-
sze narzędzia wyszukiwania ofert, planowania podróży oraz współtworzenia nabywanego 
pakietu turystycznego w sposób bardziej elastyczny, niż zapewniały to tradycyjne biura 
podróży. OTA, wykorzystując technologie informacyjne, umożliwiają masową kastomizację, 
czyli dostarczanie produktów dopasowanych do indywidualnych wymogów klientów, na 
dużą skalę15. Konsumenci dzięki dużemu zaangażowaniu w tworzenie swojego pakietu 
turystycznego za pośrednictwem OTA otrzymują specyficzny pakiet turystyczny zgodnie 
ze swoimi preferencjami i oczekiwaniami.

Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że tradycyjne biura podróży, mimo że ich 
pozycja na rynku turystycznym słabnie, to jednak jeszcze długo będą się na nim utrzy-
mywać, ponieważ nadal mają swe silne strony w porównaniu z biurami podróży online. 

12 E. Turban, Electronic commerce. A managerial perspective, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2006, 
s. 20. 
13 R. Amit, Ch. Zott, Business model innovation: creating value in times of change, IESE, Working Paper WP-870, 
July 2010, s. 2, https://media.iese.edu/research/pdfs/DI-0870-E.pdf [15.12.2018].
14 M. Katz, L. Shapiro, Technology adoption in the presence of network externalities, „Journal of Political Economy” 
1985, 94(4), s. 841.
15 G. Silveiraa, D. Borenstein, S. Fogliatto, Mass customization: Literature review and research directions, „In-
ternational Journal of Production Economics” 2001, 72(1), s. 1.
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Przede wszystkim z usług drogą tradycyjną będą jeszcze długo korzystały osoby ceniące 
sobie wygodę w planowaniu podróży, mniej wrażliwe na ceny, niedoświadczone w planowa-
niu wyjazdów zagranicznych, obawiające się ryzyka wynikającego z własnego aranżowania 
podróży. Tacy turyści mogą liczyć na wsparcie agenta podróży, odpowiedzialność biura 
w kwestii wywiązania się z obiecanych usług, ominięcie barier językowych związanych 
z planowaniem podróży i rezerwacjami.

Wpływ mediów społecznościowych na turystykę

Przez pojęcie media społecznościowe rozumie się wszelkie portale internetowe umoż-
liwiające użytkownikom Internetu dzielenie się informacjami, publikowanie treści oraz 
utrzymywanie relacji16. Z kolei pojęcie technologii społecznościowych obejmuje różnego 
rodzaju narzędzia technologii informacyjnych, które umożliwiają funkcjonowanie społecz-
ności ludzkich w świecie wirtualnym poprzez komunikację oraz tworzenie i publikowanie 
treści17. Wiele technologii społecznościowych stosowanych w obrębie mediów społeczno-
ściowych jest wykorzystywanych na różnego rodzaju stronach internetowych oraz przez 
wiele nowych form e-biznesowych. Technologie społecznościowe dają także możliwość 
dzielenia się i informowania innych internautów o znalezionych w przestrzeni wirtualnej 
treściach. Dzięki nim osoby indywidualne i organizacje mogą tworzyć różnego rodzaju tre-
ści i dzieląc się nimi, rozwijać tym samym relacje międzyludzkie i budować społeczności 
konsumentów wokół firmy i marki.

Najbardziej znanym na świcie portalem społecznościowym jest Facebook – skoncentro-
wany na zapewnianiu komunikacji między internautami oraz na wspieraniu utrzymywania 
relacji między nimi18. Rozwój Facebooka bardzo spopularyzował media społecznościowe 
i umożliwił konsumentom realizację ich potrzeb społecznych związanych m.in. z utrzymy-
waniem więzi społecznych, przynależności do grupy i autoekspresji. Facebook jest też 
skutecznym narzędziem promocji produktów, które są związane z pasją użytkowników19. 
Do produktów tych można zaliczyć usługi turystyczne. Produkty związane z pasjami 
konsumentów w większym stopniu podlegają e-WOM. Użytkownicy mediów społecz-
nościowych chętnie o nich rozmawiają, „polubiają” oraz komentują posty na ich temat. 
Konsumenci chętnie przedstawiają w mediach społecznościowych ciekawe destynacje 
turystyczne, hotele, restauracje itp., w których byli. Różnego rodzaju rozwiązania, tech-
nologie i mechanizmy społecznościowe online coraz częściej zaczęły być wdrażane na 
stronach firmowych, a także na stronach będących podstawą realizacji wielu e-biznesów. 
Rozwój mediów społecznościowych sprawia również, że stają się one przyczyną zmiany 
wzorców zachowań w Internecie, w tym także zachowań zakupowych. W dobie mediów 

16 J. Kietzmann et al., Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media, 
„Business Horizons” 2011, 54(3), s. 241–251.

17 A. Skarzauskiene, R. Tamosiunaite, I. Zaleniene, Defining social technologies, 4th International Conference 
on Information Systems Management and Evaluation, At RMIT University Vietnam, Ho Chi Ming City 2013, s. 240.
18 Ph. Kotler, K. Keller, Marketing, tłum. J. Środa, M. Zawiślak, REBIS, Poznań 2012, s. 587.
19 C. Shih, Era Facebooka, tłum. M. Gutowski, Helion, Gliwice 2012, s. 165.
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społecznościowych większego znaczenia nabrał również marketing szeptany (ang. Word 
of Mouth, WOM). Ludziom łatwiej jest się ze sobą komunikować na odległość i wymieniać 
się informacjami, również na temat produktów. Przeniesienie marketingu szeptanego do 
Internetu na dużą skalę ma też odzwierciedlenie w nazewnictwie e-WOM (czyli elektro-
niczny marketing szeptany). Można więc stwierdzić, że Internet bardzo spopularyzował 
interpersonalną komunikację odbywającą się między konsumentami na temat produktów, 
lecz już bez kontroli firm20.

Z uwagi na naturę usług turystycznych potencjalnym nabywcom trudno jest ocenić 
ich jakość przed zakupem. Dlatego też e-WOM wydaje się być bardzo dobrym kanałem 
promocji produktów turystycznych ponieważ konsumenci bardziej ufają opiniom innych 
osób, które już skorzystały z usługi turystycznej, zwłaszcza jeśli są one znajomymi lub 
członkami tej samej większej społeczności, niż komunikatom promocyjnym wysyłanym 
przez przedsiębiorstwa reklamujące swe usługi turystyczne. Dlatego można przypuszczać, 
że tego typu komunikacja ma o wiele większą siłę oddziaływania w procesie podejmo-
wania decyzji zakupowych niż przekazy komercyjne kierowane do konsumentów od firm. 
Należy jednak zaznaczyć, że o ile pozytywne opinie o produkcie są korzystne dla firmy, 
to negatywne mogą się okazać bardzo szkodliwe. Siła oddziaływania i zasięg e-WOM 
są ogromne z tego względu, że technologie informacyjne wykorzystywane w mediach 
społecznościowych pozwalają nie tylko na komunikację tzw. one-to-one, np. przez czat 
lub przesłanie e-maila, ale również na opublikowanie informacji, które będą widoczne dla 
wielu innych internautów, np. posty czy komentarze.

Istotne znaczenie ma również fakt, że wraz z rozwojem mediów społecznościowych 
użytkownicy Internetu w coraz większym stopniu polegają na informacjach tworzonych 
przez innych indywidualnych użytkowników sieci21. Badania wykazały, że turyści darzą 
większym zaufaniem opinie i wrażenia przekazywane od innych turystów niż komunikaty 
promocyjne firm22. Poza tym internauci postrzegają komentarze i recenzje innych tury-
stów jako informacje bardziej aktualne, bardziej atrakcyjne oraz rzetelne w porównaniu 
z informacjami promocyjnymi przekazywanymi przez dostawców usług turystycznych23. 
Należy jednak pamiętać, że różne grupy konsumentów mogą różnie odbierać e-WOM. 
Badania pokazują, że np. młodsi konsumenci przywiązują większą wagę do tego rodzaju 
reklamy szeptanej, z kolei pokolenie X preferuje bardziej informacje o produktach z firmo-
wych stron internetowych, podczas gdy pokolenie Y bardziej kieruje się opiniami innych 
konsumentów24.

20 S. Litvin, R. Goldsmith, B. Pan, Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management, „Tourism 
Management” 2008, 29, s. 458–468.
21 A. Munar, J. Jacobsen, Motivations for sharing tourism experiences through social media, „Tourism Manage-
ment” 2014, 43, s. 47.
22 S. Burgess et al., Trust perceptions of online travel information by different content creators: Some social and 
legal implications, „Information Systems Frontiers” 2011, 13(2), s. 234–235.
23 U. Gretzel, K. Yoo, Use and impact of online travel reviews, [w:] Information and communication technologies 
in tourism, red. P. Oconnor, W. Hopken, U. Gretzel, Springer, New York 2008, s. 44–45.
24 D. Dabija, B. Brandusa, N. Tipi, Generation X versus Millennials communication behaviour on social media 
when purchasing food versus tourist services, „E a M: Ekonomie a Management”, April 2018, s. 201.
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TripAdvisor jako portal turystyczny oparty na społeczności 
turystycznej

TripAdvisor jest stroną internetową poświęconą tematyce turystycznej założoną 
w 2000 r. Ocenia się, że każdego miesiąca odwiedza ją około 456 mln osób z całego 
świata, by zaplanować swe podróże25. Model e-biznesowy tej firmy ewoluował, lecz 
stale przyświecała mu idea umożliwienia podróżnym łatwego wyszukiwania ofert tu-
rystycznych i planowania podróży. Konsumentom strona ta służy jako miejsce w sieci, 
dzięki któremu mogą zorganizować cały pobyt turystyczny. Model e-biznesowy firmy 
opiera się głównie na budowaniu społeczności turystycznej. Treści dostępne w ramach 
serwisu pochodzą głównie od konsumentów, czyli osób podróżujących. TripAdvisor 
umożliwia im zamieszczanie opinii o miejscach, które odwiedzili. Dzięki temu planujący 
podróż mają możliwość zapoznania się z informacjami na temat określonej destynacji 
turystycznej tworzonymi przez innych podróżnych lub lokalną społeczność, która zna 
dobrze konkretne miejsce lub obiekt. 

Z perspektywy użytkownika Internetu największe korzyści z usług portalu turystycz-
nego, jakim jest TripAdvisor, mogą czerpać osoby, które założyły na nim konto użytkow-
nika. W ramach portalu użytkownicy mają możliwość zamieszczania zdjęć i filmów oraz 
informacji na temat odwiedzanych destynacji . Mogą również tworzyć własne przewodniki 
turystyczne lub współtworzyć je z innymi użytkownikami portalu dzięki społecznościowym 
technologiom współpracy online, do których należy funkcja Wiki. Użytkownicy na swych 
profilach dzielą się swymi planami podróży oraz w łatwy sposób wyszukują innych człon-
ków społeczności turystycznej, którzy planują podróż do tej samej destynacji turystycznej, 
aby wymienić się wiedzą lub połączyć swe siły w organizacji podróży do tego miejsca. 
Każdy użytkownik Internetu w ramach portalu TripAdvisor ma możliwość zapoznania się 
z opiniami innych podróżnych na temat interesujących go destynacji. Wyszukiwarka w ła-
twy sposób pozwala odnaleźć informacje związane z danym celem podróży po wpisaniu 
jego nazwy w pole tekstowe. Oprócz krótkich recenzji i ocen punktowych na temat miejsc 
i obiektów turystycznych można również dowiedzieć się więcej o osobie, która zamieściła 
daną opinię i ocenę miejsca. Odnośniki mogą przenieść użytkownika do profilu konkretnej 
osoby oceniającej, tak aby można było się zapoznać z innymi informacjami, zdjęciami 
i filmami, które ta osoba zamieściła na swym profilu. 

Bardzo przydatną technologią społecznościową są również fora, na których w obrębie 
portalu można rozmawiać z innymi turystami, zasięgać ich opinii oraz udzielać porad innym. 
Dzięki integracji portalu TripAdvisor z Facebookiem możliwe jest również zapoznanie się 
z opiniami znajomych na temat odwiedzonych destynacji turystycznych. 

Z perspektywy użytkowników Internetu bardzo istotne jest również to, że w ramach 
portalu można dokonać zakupu usług turystycznych. TripAdvisor udostępnia konsumentom 

25 L. Kinstler, How TripAdvisor changed travel, „The Guardian”, 17 August 2018, https://www.theguardian.com/
news/2018/aug/17/how-tripadvisor-changed-travel [10.12.2018].
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oferty hoteli, linii lotniczych i innych bezpośrednich dostawców usług turystycznych oraz 
umożliwia dokonanie rezerwacji i zakupu tych usług. Proces zakupowy jest dodatkowo 
wspierany przez towarzyszące ofertom opinie innych podróżnych oraz narzędzia ułatwia-
jące podejmowanie decyzji, jak np. kalkulator pomocny w szybkim przeliczeniu ceny za 
wybrane opcje usług turystycznych.

Zarówno treści generowane przez innych konsumentów, jak i oferty firm usługowych 
są wyposażone w wiele technologii informacyjnych i mechanizmów umożliwiających sku-
teczny proces wyszukiwania informacji. Mają one postać filtrów pozwalających na wy-
szukiwanie według zadanych kryteriów lub też agregacji informacji np. w formie średnich 
ocen rankingowych miejsc nadawanych przez turystów lub aktualnych opinii o destyna-
cjach turystycznych. Z punktu widzenia łatwości wyszukiwania informacji niebagatelne 
znaczenie mają też funkcje personalizacji treści portalu dla użytkowników. Treści na Trip- 
Advisor są udostępniane użytkownikom Internetu w zależności od ich preferencji oraz 
zachowań w obrębie portalu, np. historii przeglądanych wcześniej destynacji, profili, ofert. 
Użytkownicy portalu mogą również otrzymywać na e-mail spersonalizowane newslettery 
na temat interesujących ich miejsc i obiektów turystycznych. Aplikacje mobilne TripAdvisor 
są zintegrowane z danymi o lokalizacji urządzeń, tak aby mogły prezentować treści portalu 
związane z miejscami przebywania użytkowników.

TripAdvisor oferuje również wiele usług firmom turystycznym. Hotele czy restaura-
cje mogą korzystać z treści dostępnych w serwisie na różne sposoby, np. udostępniać 
informacje znajdujące się w serwisie, a tworzone przez turystów i dotyczące ich firmy 
lub powiązanych z firmą miejsc i obiektów na swoich stronach internetowych. Istnieje 
również możliwość zamieszczania swych reklam w obrębie serwisu. TripAdvisor może 
też prezentować rekomendacje firm turystycznych w zależności od słów kluczowych sto-
sowanych w wyszukiwaniach przez użytkowników portalu. Dla firm korzystających z usług 
TripAdvisora dostępne są także analizy zachowań i preferencji konsumentów na podstawie 
informacji z portalu.

Dla zapewnienia bogatej oferty usług turystycznych TripAdvisor współpracuje również 
z innymi firmami będącymi pośrednikami internetowymi branży turystycznej, np. z portalem 
umożliwiającym wyszukiwanie pokoi hotelowych Booking.com.

Głównym źródłem dochodu dla firmy są różne formaty i opłaty reklamowe. Zaliczyć 
do nich można tradycyjne formy reklamy internetowej display, opłaty CPC (cost per click), 
które są naliczane w zależności od liczby kliknięć na odnośnikach kierujących na strony 
firm, jak również są stosowane subskrypcje reklam polegające na opłacie za wyświetlanie 
obszerniejszych informacji reklamowych na temat firm turystycznych26.

26 S. Loeb, How does TripAdvisor make money?, „The Vator”, 13 April 2018, https://vator.tv/news/2018-04-13-how- 
does-tripadvisor-make-money [05.12.2018]. 



Dariusz Strzębicki44

Wnioski

W świetle zaprezentowanej analizy można stwierdzić, że nowe technologie informacyj-
ne mają duży wpływ na branżę turystyczną, zmieniając zarówno zachowania zakupowe 
turystów, jak i sposoby funkcjonowania wielu przedsiębiorstw branży turystycznej. Oprócz 
zmian działania przedsiębiorstw można mówić o zmieniających się łańcuchach oraz 
sieciach dostaw produktów turystycznych. Z jednej strony, obserwujemy coraz większą 
rolę bezpośrednich relacji i transakcji wymiany między dostawcami usług turystycznych 
i konsumentami. Z drugiej strony, dzięki nowym technologiom informacyjnym opartym na 
sieci Internet pojawiają się różne modele e-biznesowe, które odgrywają coraz większą rolę 
na rynku usług turystycznych, przejmując wiele funkcji turystycznego łańcucha dostaw od 
tradycyjnych biur podróży. Nowe modele e-biznesowe w turystyce są bardzo zróżnicowane 
i koncentrują się głównie na łączeniu popytu turystycznego z podażą reprezentowaną 
przez dostawców komponentów produktów turystycznych. Dzięki nim turyści otrzymują 
bardzo skuteczne narzędzie organizowania swych podróży w elastyczny, wygodny dla 
siebie sposób.

Wraz z rozwojem mediów społecznościowych coraz więcej firm z branży turystycznej 
stara się wdrażać na swych stronach internetowych rozwiązania i technologie informacyjne 
umożliwiające budowanie społeczności. Przedstawiona w artykule analiza przypadku firmy 
TripAdvisor pokazała, że technologie społecznościowe mogą być głównym elementem 
turystycznego modelu e-biznesowego. Firma ta osiągnęła sukces, odpowiadając na nowe 
trendy społecznościowe, jakie możemy zaobserwować w Internecie. W jednym modelu 
e-biznesowym połączyła dwie istotne potrzeby turystów, czyli potrzebę zorganizowania 
sobie pobytu turystycznego z potrzebą przynależności do społeczności. Firma jedno-
cześnie tworzy wartość dla nabywców przy możliwie niskich kosztach, ponieważ treści 
zawarte w tym serwisie internetowym są tworzone przez samych użytkowników, którzy 
opisują miejsca, które odwiedzili, lub te, które chcieliby odwiedzić.

Należy zatem stwierdzić, że korzystanie z rozwiązań i technologii informacyjnych 
o charakterze społecznościowym daje przedsiębiorstwom turystycznym nowe szanse 
biznesowe, a w przypadku TripAdvisor pozwoliło na zbudowanie niepowtarzalnego mo-
delu e-biznesowego opartego na efekcie sieciowym, który odniósł sukces na arenie 
międzynarodowej.
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Streszczenie

Celem artykułu była próba określenia, w jaki sposób technologie społecznościowe wpływają na 
powstawanie nowych modeli biznesowych w branży turystycznej. Dokonano przeglądu literatury 
oraz studium przypadku portalu TripAdvisor. Zaprezentowana analiza pokazała, że nowe techno-
logie informacyjne mają duży wpływ na branżę turystyczną, zmieniając zachowania zakupowe 
turystów oraz sposoby funkcjonowania wielu przedsiębiorstw branży turystycznej. Dzięki nowym 
technologiom informacyjnym opartym na sieci Internet pojawiają się różne modele e-biznesowe, 
które odgrywają coraz większą rolę na rynku usług turystycznych. Firma TripAdvisor, opierając 
swój model biznesowy na technologiach społecznościowych, skorzystała z efektu sieciowego, 
co pozwoliło jej osiągnąć sukces rynkowy.

Słowa kluczowe: Internet, turystyka, model e-biznesowy, media społecznościowe, technologie 
społecznościowe

Abstract

The aim of the article was to determine how social technologies influence the emergence of new 
business models in the tourism industry. The article reviews literature and a presents a case 
study of the TripAdvisor portal. The analysis presented in the article showed that new information 
technologies have a big impact on the tourism industry. We can observe changes in shopping 
behavior of tourists and the ways of functioning of many enterprises of the tourism industry. 
Thanks to new information technologies based on the Internet, various e-business models appear 
that play an increasingly important role in the tourism services market. By basing its business 
model on social networking technologies, TripAdvisor took advantage of the network effect which 
enabled it to achieve market success.

Keywords: Internet, tourism, e-business model, social media, social technologies
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TYPES AND LEVELS OF STRATEGIES BEING ELABORATED  
BY TOURISM ENTERPRISES

RODZAJE I POZIOMY STRATEGII UKŁADANYCH  
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNE

Introduction

Currently, more and more enterprises provide tourists with their products. There are 
also many business units that run production or commercial activities, indirectly related 
to a tourism1. This is mainly due to the profitability of running business in this area. Since 
the middle of the last century, there has been a dynamic development of people mobil-
ity outside their places of permanent residence. As A. Anszperger points behind World 
Tourism Organization, in the years 1950 to 2002 the total number of international tourists 
increased from several to over 700 million. What is more, the forecasts indicate that this 
trend will continue in the future. In 2200, the number of people who will make at least one 
tourist trip lasting a day or more will amount to 1.6 billion2. Each of these people would 
need both services (e.g. accommodation) as well as products (e.g. tourist guidebooks) 
of a tourist nature.

In order to properly and profitably meet travel needs of population, companies already 
present on the tourism market (as well as those that will start operating there in the future) 
have to make usage of tool in the form of strategy. In researchers opinion that it is still 
and invariably one of the most important management instruments, having a decisive im-
pact on achieving appropriate results by every economic entity, including this of touristic 
nature3. Strategy enables company to adapt to its environment in the best possible way. 
It shows where a company wants to fulfil its goals and mission4. For this reason, “many 

1 Compare: J. Sikora, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 
2012, p. 28. 
2 See more: A. Anszperger, Turystyka wschodzącym działem gospodarki narodowej, [in:] Funkcjonowanie 
gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, ed. D. Kopycińska, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2005, p. 83. 
3 See: R.S. Kaplan, D.P. Norton, Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, PWN, Warszawa 
2010, p. 1–5. 
4 See: M. Armstrong, Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, p. 379. 
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companies in the economy owe strategy a success and at least equally many failures can 
be explained by strategic management errors”5.

In the article, the author emphasizes the great importance of a well-developed set of 
criteria and decision-making rules for the proper functioning as well as development of a tour-
ist organization in a changing environment. He also presents management levels on which 
plans should be laid out and adapts adequate types of strategies to them. Checks whether 
companies already operating on the market are aware of the role of strategic planning and 
what types of strategies are arranged by them at particular levels. Empirical basis of consid-
erations is a factual and bibliographic query regarding management as well as instruments 
offered by it. The conclusions and assumptions resulting from the literature studies regarding 
the diversity of strategies that can be developed by tourist enterprises have been confirmed 
by management practitioners. In order to verify observed regularities, a survey was con-
ducted in the form of a direct, free interview (informal variant) with ten entrepreneurs, heads 
of entities participating in exchange processes that are carried out on the tourism market.

Levels of tourism enterprises’ strategy

Conducted survey ensured the author that the number, and even type of management 
levels present in tourism enterprises may differ significantly between individual companies. 
At the same time, however, in almost every case the criterion for separating individual 
levels are information needs (smaller or larger) of decision-makers at a particular level, 
managers who develop strategic plans. In the majority of enterprises one can indicate the 
presence of three basic levels of management, whose names can be referred to the ter-
minology commonly accepted in the literature, indicating the presence of strategic, tactical 
and operational level.

Although the name of the highest among them may suggest that the strategy is for-
mulated only there, respondents confirmed that it is also formulated at lower levels of 
management. The adjective: “strategic” preceding the formulating: “management level” 
suggests in this case: the fact that decisions at this level are made by the most important 
people in a tourism company, all the strategies they develop have a dominant and guiding 
nature as well as they concern whole operations taking place within the tourism enterprise 
and are elaborated in order to set long-term direction of firm’s operations.

J. Mikołajczyk confirms that decisions bearing strategic marks, are taken at all levels 
of management. He explains that the strategy developed by top management is of a key 
importance, “focuses on doing right things”6, while at lower levels it focuses on how to 
do them in the right way. In this case, therefore, it plays an instrumental role. It is a tool 
for implementing the guiding idea of the touristic company’s functioning, developed by 
the management or the supervisory board. In this context, it is a detailed refinement of 

5 K. Obłój, M. Trybuchowski, Zarządzanie strategiczne, [in:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, ed. A.K. Koźmiński, 
W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1995, p. 123. 
6 J. Mikołajczyk, Ekonomika handlu, WSiP, Warszawa 2008, p. 192. 
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the main strategy. Such conclusions are summed up by the researchers as follows: “in 
fact, we can not only talk about strategy at one level without referring to the other levels. 
[…] strategies are closely related and overlap in a specific area”7. The fact that the strate-
gies overlap each other cannot be equated with their similarity. Differences between them 
can be considered in the following aspects: purpose, scope, allocation methods, sources 
of competitive advantage, major decision areas etc. (table 1).

Table 1. Tourist enterprises-characteristics of strategies on individual levels of management

Level of  
strategy

Specification

Strategic Tactical Functional

Goals/tasks

Aggregated goals of the 
tourism company (de-
velopment, profitability, 
profit, etc.)

Limited by the compa-
ny’s goals, aggregated 
around tourist products 
or markets (e.g. guided 
tours or Polish market).

Limited by the goals of 
the company and its 
strategic business units. 
Aggregated around 
a specific product or tour-
ism market (e.g. sales, 
market share).

Scope

The choice of markets and 
areas of activity in which 
tourism company should be 
involved. Strategy of firm’s 
development.

Choosing which pro-
ducts should be sold on 
which markets. Strate-
gy for the development 
of tourism company 
business area.

Determination of the 
target market, width 
and depth of the assort-
ment, marketing policy 
of the tourist product.

Resources  
allocation

Allocation between areas 
of activity.

Allocation between pro-
ducts or markets and 
separation between 
company’s functional 
departments.

Allocation between 
marketing-mix instru-
ments for each product 
or tourism market.

Sources of  
competitive  
advantage

Mainly because of financial, 
material and human reso-
urces, better organization 
and management (planning, 
organizing, conducting 
and controlling) as well as 
synergy effects.

Mainly thanks to the 
strategy of competing 
and better competen-
ces of the cadres in re-
lation to the competition 
currently present on the 
tourist market.

Mainly due to the effec-
tive placement of a tourist 
product on the market, 
the superiority of market-
ing elements (e.g. more 
recognizable brand) in 
relation to competitors.

Essential areas  
of decision-
making

Financial policy, technolo-
gies (e.g. transportation), 
intra-sector cooperation, 
problems of organization 
(including structure and 
culture), diversification of 
activities.

Assortment and distri-
bution polices, market 
development.

Supplies, 4P: promotion, 
price, touristic product, 
place (detailed matters).

 
Source: own elaboration on the basis of: J. Lipecki, Charakterystyka strategii przedsiębiorstwa, “Ekono-
mika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1996, no 4, p. 28.

7 K. Janasz et al., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Wyd. Difin, Warszawa 2008, p. 87.
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Strategy, determined by the highest managerial teams in tourism enterprises, can 
be named as corporate. It should be seen as a conceptual pattern of a tourist organiza-
tion’s functioning and development in an environment changing in the future8. Corporate 
strategy is primarily about determining what tourism products should be offered by the 
company and on what markets. Top- management must consider whether the organization 
should focus on just a few markets and products (e.g. selling holiday stays in Croatia). Or 
maybe it should conduct a broader activity, be more diversified in terms of both selection 
of potential customers as well as products offered to them (both holiday stays and trips, 
organized throughout the entire Mediterranean basin).

Strategy at the lower level concerns the interests and operations of entities sometimes 
called in the literature as strategic business units9. This term means separate operational 
units, grouping within the enterprise all kinds of tourist activities, aimed at satisfying needs 
of the traveling population. At this level managerial team is looking for answers to the ques-
tions: in what way an entity should compete in the market it supports, how its offer should 
be constructed, in what way split resources within its scope, what customers the entity 
should serve, etc. Generally speaking “business units’ strategy is moving to determine 
how an entity should proceed in the market, how it should act on the given resources and 
conditions prevailing in the market”10.

Functional strategy issues include questions about particular aspects of the tourism 
company’s operations or functions, including among others: sales, marketing, finance, 
personnel management including this directly servicing tourists, etc.11 Functional strate-
gies relate to the specific (functional) aspects of the operations of each basic economic 
micro-entity that is also a tourism enterprise. Strategic criteria at the functional level include 
programs relating to business functions of a company. Most often they take a form of long-
term programs and relate to specialized functional fields or issues of special importance, 
falling within the scope of a given function (main subject of an interest). They focus on the 
ways that enterprise approaches its basic functional activities, and thus on crafting and 
refining analytically its basic strategies and business strategies12. In this context, functional 
level strategies complement the overall hierarchy of strategies. 

Types of strategy on individual levels

The dynamics of management processes and quick changes taking place in the envi-
ronment of tourism enterprises result in a great variety of applied strategies13. The list of 
strategies developed at individual management levels covers several types, however not 

8 Compare: R. Otręba, Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną, Wyd. ABC a Wolters Kluwer 
business, Kraków 2012, p. 53.
9 See: G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington, Exploring corporate strategy, Prentice Hall, Harlow 2008, p. 223.
10 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, p. 270–271.
11 See: Z. Kreft, Z. Mokwa, Dylematy zarządzania strategicznego w holdingu, [in:] Strategie rozwoju organizacji, 
ed. A. Stabryła, T. Małkus, Wyd. Mfiles.pl., Kraków 2012, p. 18. 
12 See: K. Janasz et al., op. cit., p. 107–108.
13 See more: T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004, p. 183.
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all of them are present in all companies. In the following part, the author reviews only the 
most important types of strategies assigned to individual levels of management, therefore 
distinguished on the basis of the criterion of their origin.

One of the special type of corporate level strategy is the international. It applies to:
 – domestic tourism companies that decide to enter other geographic markets, 
 – international touristic companies wishing to continue internationalizing their activities 

or seeking to transform into multinational or global entities. 
Top management level of each of these entities have to define ways of maintaining 

a permanent competitive advantage in the international environment. It has to decide and 
define in which countries the company should start competing, how to enter these new 
markets, if (and to what extent) touristic product range should be modified, finally how to 
manage operations abroad in order to gain an advantage over competitors.

Network strategy, also known as collective, is another type of strategy often de-
veloped by people holding managerial positions at the highest management level in 
tourist companies. In case of situation where the relationship between two or more 
enterprises goes beyond the usual b2b market transactions and evolves towards the 
joint implementation of a specific economic undertaking (e.g. creation of a large hotel 
group), companies are dealing with a partnership agreement, alliance or cooperation 
network. Strategy being developed for the needs of such a project can be described as 
network-based. “The point here is that strategic managers have to care not only about 
the strategies of their own company, but also about giving direction to a certain set of 
companies with common problems”14. Theoretically, such a strategy can be determined 
by the staff of only one entity dominating the network (e.g. the largest travel agency). 
In practice, however, it is usually the work of the leaders of all enterprises – members 
of the coalition.

In tourist companies operating on a single geographic market and not involved more 
broadly in intra-sector cooperation, there is no need to arrange the above-mentioned, spe-
cific types of corporate strategy. Their top-management can focus on creating traditional 
strategies that do not have a broader context, regarding the enterprise as an individual 
stuff and not embedded in a wider international environment. Taking into account the 
direction of development, can be distinguished15:
1. development strategies – associated with significant company expansiveness. It can 

be expressed by striving to overtake new markets in the long term, which is usually 
accompanied by an increase in investment outlays and products’ diversification. The 
expression of these changes will be technological, organizational, product (structural) 
and ownership transformations; 

2. stabilization strategies aimed at maintaining current status quo, trying to keep current 
concept of the enterprise in the surrounding environment;

14 J.A.F. Stoner, R.E Freeman, D.R. Gilbert, Jr., op. cit., p. 277.
15 Compare: A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firm, PWN, Warszawa 2000, p. 59. 
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3. restructuring of remedial nature, aimed at eliminating irregularities related to the 
functioning of the organization and creating mechanisms that will protect the com-
pany against future or dynamic errors that can affect the continuous improvement of 
processes occurring in the company. This requires development of an effective early 
warning system;

4. defensive – focused on survival as well as minimization of failures. They often involve 
withdrawal from certain geographic markets, limitation of the range of offered tourist 
products, reduction of employment and sometimes even partial or complete liquida-
tion of the entity;

5. complex, being the combination of aforementioned, i.e. top management assume 
using a different strategy: of development, stabilization, restructuring or defensive in 
individual units of the enterprise.
Each of the corporate strategies can take one of three forms, depending on who spe-

cifically decides about its shape. They are presented in table 2.

Table 2. Tourism companies’ strategies: bureaucratic, autocratic and enterprising

Strategy
Bureaucratic Autocratic Enterprising

arranged by
people most suitable for this 
purpose (according to the 
obliged organizational structure) 
or designated according to 
formal procedures.

in many times a spontane-
ously formed team of managers, 
among whom may be repre-
sentatives of the lower manage-
ment level.

the most significant person or 
group in the company. A char-
acteristic feature of this strategy 
is the vision imposed by the 
decision maker.

 
Source: personal studdies on the basis of: P.A. Wickham, Financial Times corporate strategy casebook, 
Financial Times. Prentice Hall, Harlow 2000, p. 274–275.

At the next level of management, competitive strategies of individual business units 
are formulated. That is the basis on which they achieve a competitive advantage on their 
markets. In a competitive situation, customers make a choice based on the perceived 
value they receive for money, in other words, a combination of price and product benefits 
that are important to them. Therefore, people who formulate strategy for a business unit 
have to make the right decision regarding the price of a tourist product and its quality. The 
choice made is synonymous with the adoption of one of 8 strategies (figure 1).

Strategy, so called: without adornments is connected with combination of low prices 
of touristic products with their low quality. In this case, it is assumed that buyers will not 
consider such products to be particularly attractive, but this fact will be compensated by 
small amounts of money that they will have to spend on the purchase. It is used in market 
segments characterized by high sensitivity to prices (according to the practitioners’ opinion, 
for years this concerned, for example, school trips). The low price strategy, in turn, is about 
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striving to set a lower price level than competitors while maintaining similar noticeable 
advantages of the product or service as those offered by competitors. It is used in the 
case of business units offering products in market segments unattractive from the point 
of view of competitors, the same ones where pressure from competition can be avoided16. 

Figure 1. Strategic autorament on lower managerial level in tourism enterprises
Source: own elaboration on the basis of: G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington, Podstawy strategii, 
PWE, Warszawa 2010, p. 186.

In economic terminology, the term product differentiation is understood as giving it 
distinctive features on the background of substitutes17. Strategy of product differentiation 
assumes the necessity to distinguish touristic product through the higher value offered 
to customers. It strives to offer a product better than the competition (e.g. by employing 
regular flights, with a better service level than in the case of budget charter). It can occur 
in two variants: with an increased price or without a higher price (particularly effective). 
Even more advantageous from the buyers’ point of view can be application by the com-
pany so called: hybrid strategy, consisting in striving to diversify products while imposing 
lower prices than competitors. Less interesting than this, although often beneficial for the 
company, is the strategy of concentrated product differentiation, which means providing 
high quality products to a selected market segment, but at high prices. This type of strat-
egy is used by some specialized travel agencies offering exclusive trips to the furthest 
corners of the world, often organized with taking into account individual preferences of 
tourists (e.g. a trip to the Arctic Circle). The remaining of the three possible mid-level 

16 See: G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington, Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010, p. 185–194. 
17 See: V. Magin, Competition in marketing. Two essays on the impact of information on managerial decisions 
and on spatial product differentiation, Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden 2006, p. 111. 
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management strategies are actually hypothetical because they involve offering products 
that are unattractive from price versus quality system point of view.

The third level in the hierarchy of tourism enterprises’ strategies consists of functional 
strategies. Table 3 lists the main problems undertaken by these strategies.

Table 3. Subject matter of functional strategies in tourism enterprises

Functional field Point of interest
Finances Asset management, dividend policy, sources of financing, debt policy, 

capital structure.

Marketing Tourist product, pricing policy, promotion, corporate social responsibility, 
distribution channels of tourist products, position on the market.

Human resources Human resources policy, relations between employees, state regulations, 
development of managerial staff, motivating, humanization of work.

Research and  
development

Development of tourist products, licenses, technology forecasting,  
e.g. changes within means of transport.

 
Source: personal studies on the basis of: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, 
Warszawa 1996, p. 255. 

Marketing strategy should be understood as a plan to take advantage of the strengths 
of the organization, so as to meet in a most appropriate way the needs and requirements of 
customers and thus gain an advantage over the competition on the tourism market18. In 
other words, it is about a wise (the best possible within the scope of possessed abilities 
and resources), shaping company’s policy on issues of promotion, distribution and other, 
listed in table no. 3. It is in order to fulfil main marketing principle, which claims to serve 
appropriately customers’ needs19. Mentioned strategy can consists of two programs: the 
first defines target market or markets, the second one (built of detailed strategies), refers 
to the marketing-mix programme, i.e.: price, product, distribution and promotion20. In 
order to develop marketing strategy, tourism company must establish a combination of 
markets that it will handle and decide on the marketing-mix composition in order to achieve 
a lasting competitive advantage over its market rivals21.

The human resources strategy can be defined in general as a philosophy of how people 
are managed in organization, what has a bearing on policy and practice relating to the staff. 
It deals with an extremely important subjective factor determining the success of a tourist 
business venture. Researchers emphasize that nowadays people are the most valuable 
assets and corporate resources. “After the departure from the economy of the industry, 

18 See more: O.C. Ferrell, M.D. Hartline, Marketing strategy, South-Western Cengage Learning, Mason 2011, 
p. 19.
19 See: R. Kozierski, Biznes nowych możliwości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, p. 67.
20 Composition of the marketing mix consists of: price, product, place and promotion (concept of 4P). They re-
present market-driven and purchaser-controlled factors controlled by the company. For example, an enterprise 
can convince buyers to make purchases by intensifying promotion activities. Compare: T. Sztucki, Encyklopedia 
marketingu. Definicje, zasady, metody, Wyd. Placet, Warszawa 2008, p. 170. 
21 See more: O.C. Ferrell, M.D. Hartline, op. cit., p. 19. 
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where the scope of employees’ duties was mainly limited to the care of equipment and 
machines, there was a huge breakthrough. Today, the value of the product, services as 
well as innovative solutions for products and processes are created by a man. All of these 
elements affect the profit of the enterprise and the position of the given company on the 
market mainly depends on them”22. 

No less important is financial strategy. This type is sometimes referred in literature to 
as a financial plan of the entity, intended to provide him with material existence23. In this 
sense, it can even be considered in terms of a fundamental functional strategy which is of 
key importance to the tourist enterprise24. This strategy is mainly about making decisions 
regarding the optimization of the capital structure (determining the proportion between 
equity own and foreign capital). Its elements also include: debt policy, asset management 
methods and dividend policy.

The last of the strategies, commonly appeared on operational level is research and 
development. The main decisions taken within its framework concern whether a com-
pany should focus on extending the offer of tourist services with several new positions or 
modernize (possibly improve, if needed) the existing ones25. It also includes forecasting 
trends in technology as well as breakthrough innovations, such as those that concern the 
possibility of offering tourists faster and more comfortable ways of traveling. 

Conclusion

Strategy should be defined as a set of criteria and decision rules shaping the func-
tioning and development of an organization in a changing environment26. In practice, it 
takes the form of a plan that “informs in which activities company should be engaged, 
how to use the possibilities of creative cooperation (synergy) between different units 
and how to distribute resources among them”27. The strategy should be always defined 
in a long-term perspective (at least for three years), with five years being considered as 
a strategic time dimension28.

Being aware of the leading role of the strategy for proper functioning of enterprise 
and it’s development opportunities, it is not surprising that different types of strategies 

22 K. Huk, Kształtowanie oferty przez firmę doradczo-szkoleniową. Studium przypadku firmy Absolute, [in:] Orga-
nizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, 
ed. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2010, p. 145.
23 See: M. Jaśniok, Strategie marketingowe na rynku politycznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 
2007, p. 109.
24 Researchers do not agree which operational strategy is the most important. For example, some of them believe 
that financial, while the others attribute this role to marketing one. In turn, R.C. Clarke et al., is of the opinion that 
making this kind of gradation is unjustified, as every company needs to be conscientious to develop each of the 
functional level strategies. None of them can be ignored or downplayed. Compare: R.C. Clarke et al., Strategic 
financial management, Irwin, New York 1988, p. 4. 
25 See more: K. Janasz et al., op. cit., p. 110.
26 See: J. Fudaliński, Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Antykwa, Kraków 
2002, p. 25. 
27 B. Niedbała, M. Sierpińska, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2003, p. 66.
28 Compare: E. Geffroy, Clienting: jedyne co przeszkadza to klient, Wyd. Placet, Warszawa 1996, p. 65.
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are being developed at the non-identical management levels in the tourist enterprises 
operating on the market. Through the article’s chapters, the author tried to present types 
of strategies most often cited by researchers as well as used by practitioners, and above 
all to emphasize the differences between types and levels of strategic thinking. At the 
same time, however, he is aware that the considerations do not fully cover topic related to 
the types of strategies. It seems to be extremely spacious especially due to the fact that 
there is no entire agreement between the researchers regarding the set of criteria on the 
basis of which the strategy should be differentiated. New concepts and approaches to 
this issue are constantly emerging in textbooks. However presented considerations may 
constitute the basis for further, in-depth studies and research.
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Streszczenie 

Przesłankę podjęcia trudu przygotowania pracy stanowiła potrzeba zidentyfikowania rodzajów 
strategii opracowywanych na poszczególnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach 
turystycznych. Rozważania prowadzone są w oparciu o kwerendę bibliograficzną dotyczącą 
zarządzania strategicznego, jak również na podstawie wyników sondażu przeprowadzone-
go w formie wywiadu bezpośredniego, swobodnego (niesformalizowanego) z dziesięcioma 
przedsiębiorcami, kierownikami podmiotów uczestniczących w procesach wymiany, które do-
konują się na rynku turystycznym. 

Słowa kluczowe: poziomy i rodzaje strategii, szczebel zarządzania, przedsiębiorstwo turystyczne

Abstract 

Main premise of undertaking this article preparation was the need to identify the types of strate-
gies developed at particular management levels in tourist enterprises. Considerations are based 
on a bibliographic query concerning strategic management as well as based on the results 
of a survey conducted in the form of a direct, free (informal) interview with ten entrepreneurs, 
managers of entities participating in exchange processes that take place on the tourist market.

Keywords: types and levels of strategy, management level, tourism enterprises 
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T U R Y S T Y K A  R E G I O N A L N A

HENRYK LEGIENIS
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

POLSKA JEDNYM ZE ŚWIATOWYCH LIDERÓW WSPINACZKI 
WYSOKOGÓRSKIEJ I HIMALAIZMU – WYKORZYSTAJMY TO  
DLA POLSKI! 

POLAND IS ONE OF THE WORLD LEADERS IN MOUNTAINEERING  
AND HIMALAYAN CLIMBING – LET’S USE IT FOR POLAND!

Wprowadzenie

Człowiek to wyjątkowe stworzenie żyjące na Ziemi, a z kolei sama Ziemia to niesamo-
wita, jedyna w swoim rodzaju planeta, co potwierdzają dotychczasowe badania naukowe. 
O tym, jak bardzo złożonym organizmem jest człowiek, świadczy wiele faktów. Przede 
wszystkim ludzki genom, który składa się z około trzech miliardów par zasad. Jeżeli 
chcielibyśmy go przełożyć na litery w księdze, to musielibyśmy zapisać 856 tomów, a każ-
dy po 1000 stron. Genomy 7 miliardów ludzi z całego świata utworzyłyby na łyżeczce od 
herbaty tylko bardzo cieniutką warstwę. Gram DNA, który w suchej postaci zajmuje około 
1 cm3, może przechowywać tyle informacji, ile daje się zapisać na bilionie CD-ROM-ów. 
Organizm człowieka jest zbudowany z 100 bilionów komórek. Sposób upakowania DNA 
w jednej komórce budzi najwyższe zdumienie – odpowiada bowiem umieszczeniu 40 km 
nitki w piłce tenisowej1. Z kolei całkowita powierzchnia wszystkich czerwonych krwinek 
człowieka wynosi 3000 m2, jest to tzw. ogólna powierzchnia oddechowa krwi2. I wreszcie 
ludzki mózg, który jest w stanie przetworzyć milion komunikatów w ciągu sekundy3. Czy 
coś tu jeszcze trzeba dodawać? Może tylko w odpowiedzi na suche fakty naukowe parę 
słów samego autora artykułu, który w utworze Cywilizacja ziemska – człowiek w swoim 
tomiku poetyckim pt. Czasoprzestrzeń 1 napisał: „Bardzo dziwne stworzenie obce swej 
przyrodzie, zachłannością myślenia przeżarte na co dzień”4.

1 Skąd się wzięły instrukcje zapisane w DNA?, www.wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1102010345 [10.04.2018].
2 Z. Kowalewski, J. Kurczab , Na szczytach Himalajów, „Sport i Turystyka”, Warszawa 1983, s. 39.
3 www.delfinplatforma.pl/mod/resource/view.php?id=8577 [15.04.2018].
4 H. Legienis, Czasoprzestrzeń 1, Fundacja Literacka TIKKUN im. Małgosi Arkuszewskiej, Warszawa 2007, s. 45.
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Ryc. 1. Autor na lodowcu masywu Monte Rosa we włoskich Alpach (sierpień 2012)
Źródło: archiwum własne autora. 

Ciekawie również charakteryzuje człowieka amerykański reżyser Morgan Freeman: 
„Człowiek to bardzo specyficzna istota, która nie potrafi powiedzieć sobie: już dość. Ciągle 
szuka więcej”5.

Właśnie to ciągłe myślenie i szukanie skłaniają człowieka do wynajdywania sobie 
różnych wyzwań natury filozoficznej, naukowej, artystycznej bądź wyczynu sportowego. 
Jednym z takich właśnie doświadczeń jest eksploracja najwyższych gór świata, czyli 
Himalajów i Karakorum. Ludzie pomimo olbrzymiego ryzyka i licznych niebezpieczeństw, 
takich jak: lawiny, szczeliny lodowcowe, seraki, huraganowe wiatry, niskie temperatury, 
niska zawartość tlenu w powietrzu i niewyobrażalne wręcz trudności podczas wspinaczki, 
ciągle chcą zdobywać najwyższe szczyty, a jeszcze dodatkowo szukają najtrudniejszych 
dróg, bo takie dają im największą satysfakcję. Polska jest jednym z liderów himalaizmu, 
a w szczególności tzw. himalaizmu zimowego. 

Metodologia i materiał

Niniejsza praca została sporządzona przy pomocy metody opisowej, która umożliwia 
wierne przedstawienie rzeczywistego obrazu przedmiotu badań. Jako formę badawczą 
zastosowano analizę elementarną w ujęciu geograficznym. W pracy przyjęto następującą 
hipotezę: himalaizm jako taki, a w tym zimowy, jest działaniem ogromnie trudnym i wy-
magającym od uczestników wręcz nieprawdopodobnego zaangażowania i siły wytrwania 

5 https://www.e_kiosk.pl/secure/webreader/index.php?id [20.06.2014].
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w kontynuacji określonego celu. Chęć przybliżenia tego zagadnienia przeciętnemu obywa-
telowi w możliwie prosty i interesujący sposób oraz promocja naszych polskich osiągnięć 
w tej dziedzinie na arenie światowej – to motywy, które przyświecały autorowi. Zakres 
merytoryczny opracowania obejmuje wzajemny związek natury człowieka i jego życiowych 
pasji, w które wpisane jest największe ryzyko, niosące nawet zagrożenie życia. Zakres 
przestrzenny odnosi się do obszaru dwóch najpotężniejszych i najtrudniejszych do zdoby-
cia łańcuchów górskich świata: Himalajów i Karakorum. Technika badawcza polegała na 
zbieraniu wszelkiego typu potrzebnych informacji ze źródeł wtórnych w postaci opracowań 
zwartych, a także stron internetowych oraz materiałów prasowych. Autor ma nadzieję, że 
jego hipoteza została potwierdzona w przedstawionych w tekście wypowiedziach wielu 
wybitnych himalaistów i wspinaczy wysokogórskich, poświadczających nieprawdopodobną 
skalę wysiłku człowieka w tak ekstremalnych warunkach.

Geograficzny podział Himalajów oraz definicja himalaizmu

Himalaizm – alpinizm uprawiany w Himalajach, Karakorum i innych górach Wysokiej 
Azji. Specyfiką tej dziedziny wspinaczki górskiej jest zdobywanie najwyższych szczytów 
kuli ziemskiej, z czym łączą się poważne problemy aklimatyzacyjne oraz prowadzenie akcji 
w rejonach oddalonych od miejsc zamieszkania i związana z tym konieczność stosowania 
odpowiedniej taktyki i stylów alpinistycznych6.

Himalaje to najpotężniejsze pasmo górskie na świecie i podobnie jak Alpy w Europie, 
które mają „wyłączność” na szczyty czterotysięczne na tym kontynencie, tak Himalaje 
mają „monopol” na szczyty ośmiotysięczne, których nigdzie indziej nie można spotkać. 
W Himalajach i pobliskim Karakorum zlokalizowanych jest aż 14 ośmiotysięczników, 
a ponadto aż 300 szczytów przekracza równie magiczną wysokość, czyli 7000 m n.p.m. 
Karakorum leżące na północny zachód od Himalajów jest jedynym pasmem górskim 
na świecie, które można z nimi porównać. Są tam cztery ośmiotysięczniki, ale średnie 
wzniesienie grani jest znacznie wyższe niż w Himalajach, a dodatkowo znajdują się tam 
bardzo duże lodowce, przewyższające rozmiarami te, które rozciągają się w Himalajach. 
Cały system himalajski składa się z czterech głównych pasm: pasmo Siwalik o szerokości 
10–50 km ciągnie się wzdłuż całego systemu od Brahmaputry do Indusu i nie przekracza 
wysokości 2000 m n.p.m. Mniejsze Himalaje zajmują szerokość do 80 km i mają dość 
nieregularny przebieg w zachodniej partii. Szczyty tego pasma wznoszą się średnio do 
wysokości 2400 m n.p.m. i tylko w zachodnich łańcuchach zbliżają się do 5000 m n.p.m. 
Dalej w kierunku północnym rozciągają się już Wielkie Himalaje. Od wschodu ogranicza 
je dolina Brahmaputry, a od zachodu dolina Indusu. Głównym pasmem jest Zanskar, 
odgałęziające się w okolicach szczytu Nampa (6754 m n.p.m. ku północy). Dalej na 
północ znajduje się pasmo Ladakh, a jeszcze dalej Transhimalaje, potem płaskowyż 
Tybetu i pasmo Kunlun. 

6 M. i J. Kiełkowscy, Wprowadzenie, [w:] Wielka encyklopedia gór i alpinizmu, t. 1, Wyd. STAPIS, Katowice 
2003, s. 173.
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Funkcjonuje też orograficzny podział Wielkich Himalajów, w którym wyróżnia się sześć 
podstawowych części, poczynając od wschodu, są to: 
1. Himalaje Wschodnie,
2. Himalaje Bhutanu,
3. Himalaje Sikkimu,
4. Himalaje Nepalu, zwane też Himalajami Centralnymi, 
5. Himalaje Garhwalu,
6. Himalaje Zachodnie.

Ryc. 2. Schematyczna mapa Himalaje–Karakorum
Źródło: https://www.google.com/search?q=schematyczna+mapa+Himalaje+Karakorum &tbm=isch& 
source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjEzqrizpvjAhVSl4sKHROJAToQsAR6BAgGEAE&biw=2560&bih= 
1304#imgrc=jQ-wNuC89Fko3M: [11.03.2019].

Himalaje Nepalu rozciągają się na długości około 800 km, od przełęczy Chabuk La 
i doliny Kangbachen–Tamur na wschodzie do przełomu rzeki Kali na zachodzie. Między 
rzekami Arun na wschodzie a Rongshar Chu na zachodzie zlokalizowane są najpotężniej-
sze masywy Nepalu z czterema ośmiotysięcznikami, tj.: Mount Everest (8848 m n.p.m.), 
Lhotse (8511 m n.p.m.), Makalu (8481 m n.p.m.), Cho Oyu (8153 m n.p.m.)7. 

Podejmując temat najwyższych gór świata, warto przy okazji dodać informację o pod-
stawowych parametrach technicznych związanych z tymi wysokościami, ciśnieniu atmos-
ferycznym oraz tzw. aklimatyzacji. Mianowicie na poziomie morza ciśnienie atmosferyczne 

7 Z. Kowalewski, J. Kurczab, op. cit., s. 15–16.
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wynosi 760 mm słupka rtęci, a na wysokości 2000 m już tylko 596,2 mm słupka rtęci. Na 
4000 m n.p.m. ciśnienie spada do 462 mm słupka rtęci, a na 5500 m sięga już tylko do 
połowy wartości ciśnienia znad poziomu morza, czyli wynosi 378,6 mm słupka rtęci. 
Na ekstremalnej górskiej wysokości, czyli na 8500 m, słupek rtęci wskazuje już tylko 
248 mm, a więc niespełna 1/3 wartości ciśnienia podstawowego znad poziomu morza. 
Jeżeli chodzi o problematykę tzw. aklimatyzacji, to badania naukowe (m.in. angielskiego 
lekarza Michaela Warda) wykazują, że wysokość około 5300 m należy uznać za górną 
granicę, przy której możliwa jest pełna aklimatyzacja, tzn. człowiek może przebywać i pra-
cować w tej strefie przez dłuższy okres. Ale nawet na tej wysokości po kilku miesiącach 
może dojść do deterioracji. Powyżej tej wysokości pojawia się realne zagrożenie chorobą 
wysokościową i jest ono tym większe, im większa jest wysokość. Można więc mówić 
jedynie o względnej aklimatyzacji w przedziale wysokości między 5300 m n.p.m. a około 
7000 m n.p.m. Im jednak wyżej, tym skraca się okres możliwego pobytu człowieka na tych 
wysokościach. Poglądy szwajcarskiego fizjologa Edouarda Wyss-Dunanta oraz Warda 
odnośnie do wysokości powyżej 7000 m n.p.m. w zasadzie się nie różnią. I tak: pas od 
7000 m do 7800 m Ward podobnie jak Dunant nazywa strefą czasowej adaptacji, powyżej 
zaś 7800 m – strefą śmierci wysokościowej. Przebywanie w tej drugiej strefie nawet 2–3 dni 
skutkuje szybką deterioracją. Wysiłek fizyczny powoduje tam stan wyczerpania i senności, 
zaś dłuższe przebywanie bez korzystania z dodatkowego tlenu musi doprowadzić do 
całkowitego wyczerpania i śmierci. Nawet dobrze zaaklimatyzowani wspinacze ulegają 
na wysokościach powyżej 8000 m różnym omamom wzrokowym i słuchowym, a nawet 
wpadają w stan ograniczonej świadomości. Szczególnie groźne są zdarzające się stany 
euforii i niewłaściwej oceny niebezpieczeństw. Zanikają wtedy kontrolne i obronne reakcje 
organizmu, odporność ustroju ulega całkowitemu wyczerpaniu. Wraz z postępującą wyso-
kością hematokryt krwi ulega przesunięciu w kierunku elementów morfotycznych, wzrasta 
lepkość i krzepliwość krwi, co może spowodować powstawanie skrzepów w żyłach, a to 
z kolei bezpośrednio prowadzi do zagrożenia życia człowieka8.

Dotychczasowe osiągnięcia polskich grup wspinaczkowych 
oraz indywidualnych wspinaczy na trudnych ścianach 
wspinaczkowych, głównie w Himalajach i obszarach przyległych, 
ze szczególnym uwzględnieniem himalaizmu zimowego

Przed drugą wojną światową po znacznych sukcesach polskich wspinaczy odno-
szonych na terenach alpejskich oraz w górach Afryki zorganizowana została pierwsza 
samodzielna wyprawa w Kordyliery Ramady, uwieńczona w styczniu 1934 roku zdobyciem 
Mercedario (6800 m n.p.m.) w Argentynie. Jest to trzeci pod względem wysokości szczyt 
całego kontynentu Ameryki Południowej i Ameryki Północnej. Następna polska wyprawa 
wysokogórska wyruszyła w lutym 1937 roku w rejon Atacama w Chile, gdzie zdobyła dzie-

8 Ibidem, s. 36–41.
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wiczy wierzchołek Nevado Ojos del Salado (6885 m n.p.m.), drugą co do wysokości górę 
obu Ameryk. W tym samym dziesięcioleciu dokonano również pomyślnej eksploracji kilku 
cztero- i pięciotysięczników w pasmach górskich Afryki, tj. Atlasie Wysokim i Ruwenzori. 
Zamyka ten okres wspaniały sukces czteroosobowej wyprawy rekonesansowej na Nanda 
Devi East (7434 m n.p.m.), jeden z najtrudniejszych zdobytych wierzchołków himalajskich 
w tamtym okresie. Polacy weszli na ten szczyt 2 lipca 1939 roku, czyli tuż przed wybuchem 
wojny. Również przed drugą wojną światową Adam Karpiński rzucił propozycję i ener-
gicznie podjął działania mające na celu skierowanie głównej siły uderzeniowej polskiego 
alpinizmu ku najwyższym górom świata, czyli Himalajom i Karakorum. Zdobycie Nanda 
Devi East przewyższyło dopiero po 11 latach później zdobycie przez wyprawę francuską 
pierwszego z ośmiotysięczników, tj. Annapurny (8091 m n.p.m.). Nanda Devi East został 
zaliczony zatem przez słynnego zdobywcę Everestu Tenzinga Norkeya do rzędu najnie-
bezpieczniejszych i najtrudniejszych siedmiotysięczników w Himalajach9. 

Oderwijmy się na chwilę od tych wyliczeń, które będziemy kontynuowali w dalszej części 
tekstu, i przeżyjmy chwilę refleksji. Mianowicie zdaniem autora to, co robią alpiniści na 
najtrudniejszych drogach wspinaczkowych świata i w najbardziej niedostępnych górach, 
w zasadzie przeczy prawom przyrody, oni po prostu dokonują rzeczy niemożliwych. Na-
tychmiast rodzi się pytanie, skąd biorą na to siły. Ponieważ w tak wysokich górach i w tak 
trudnych warunkach przebywania nie mają ani dobrego jedzenia, ani dobrego snu, ani do-
brego wypoczynku, a wysokość niszczy ciągle ich organizm, bo np. brakuje wystarczającej 
ilości tlenu. A mimo to oni są bardzo silni i ciągle bardzo zdeterminowani. Nawet dla autora, 
który uczestniczył w wielu wyprawach na co prawda łatwe, ale przecież czterotysięczniki, 
i tylko w Alpach, to, co robią, i to, co przeżywają alpiniści w Himalajach i innych bardzo 
trudnych górach i na ścianach wspinaczkowych, jest absolutnie niewyobrażalne, tym bar-
dziej dla ludzi, którzy nigdy nie byli w wysokich górach lodowcowych. Dlatego autor przed 
dalszym wyliczaniem naszych polskich osiągnięć wspinaczkowych chciałby zacytować 
kilkanaście wypowiedzi i opisów takiej wspinaczki, aby chociaż trochę przybliżyć zwykłym 
śmiertelnikom to, jak ogromnemu stresowi poddawani są wspinacze w najtrudniejszych 
górach świata. Autor naprawdę nie wie, jakim sposobem niektórzy ludzie, aż chciałoby 
się powiedzieć „nadludzie”, potrafią znaleźć w sobie tyle determinacji i woli walki z tak 
niesamowicie skumulowanymi przeciwnościami, zarówno przyrodniczymi, technicznymi, 
jak i psychologicznymi. Oto niektóre z tych wypowiedzi i relacji.

Relacja wspinaczkowa Wandy Błaszkiewicz-Rutkiewicz z przejścia filara Trollryggen 
w Norwegii, które zalicza się do największych sukcesów kobiecego alpinizmu sportowe-
go w całej jego historii: 

[…] po tej ostatniej przewieszce, gdzie były stare haki, miało czekać na nas kilka 
wyciągów IV do górnego pola śnieżnego. Raz jedyny na tej ścianie poczułam się 
strasznie samotna. Ty byłaś gdzieś w dole, nie widziałam ciebie ani nie słyszałam, 

9 W górach wysokich. Kompendium polskich wypraw wysokogórskich, red. K. Saysse-Tobiczyk, Wiedza Po-
wszechna, Warszawa 1985, s. 6–7.
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a ja cały wyciąg szłam w zacięciu, nietrudnym wprawdzie, zaledwie IV, ale takim 
trochę parszywym – hak gdzieś daleko, przede mną ściana. Zacięciem niby można 
iść jak się dobrze ustawić, ale mnie się już nie chciało być ciągle skoncentrowaną. 
Skałki mokrawe, haka nie ma gdzie wbić, nie pomoże mi żaden święty, tylko muszę 
iść – więc szłam dalej, przede mną ostatnia trzymetrowa mokra ścianka, zlizuję 
trochę wilgoci, wbijam dwa haki obok siebie – niepotrzebnie, bo wystarczyłby jeden, 
a tak lina się klinuje, a ja wiem, że to już ostatnie metry i nie można dopuścić do 
tego żeby coś się stało. Wychodzę na ściankę przede mną niby łatwo – tarasy pod 
górnym polem śnieżnym a lina oczywiście się klinuje. Ledwo stoję na krawędzi ścianki 
i ściągam ją, z trudem utrzymując równowagę. Krzyczysz coś z dołu, a ja ci odwarkuję 
trzymając linę w zębach. Cztery metry wyżej widzę stary hak – oczywiście liny nie 
starcza – podchodzę więc dwa metry wszystko się rusza. Ty likwidujesz w końcu 
autoasekurację i ja wreszcie dosięgam haka. Hak jest dobry, wpinam pętle, lina 
napięta jak drut – stoisz pewnie nosem przy ścianie i klniesz, ale ja nie czuję się już 
samotna: dobry hak, ty zaraz do mnie przyjdziesz. Jeszcze jeden wyciąg za nami10.

Relacja wspinaczkowa Tadeusza Piotrowskiego z zimowego przejścia ściany (drogi) 
Rimmon Route w rejonie Trollveggen w Norwegii:

Nad moją głową wisiał ogromny blok sprasowanego śniegu, zamykający dalszą drogę. 
Musiałem usunąć tę przeszkodę. Z uwagą zrąbywałem śnieg, czekając momentu, 
kiedy cała bryła runie w dół. Bałem się. Wisiałem w słabym haku i nie miałem możli-
wości żadnego manewru. Nagle biała masa zachwiała się i ruszyła w dół! Skręciłem 
błyskawicznie tors i wcisnąłem głowę w głąb komina. Uderzenie w bark. Bolesny 
cios w biodra. Ciężar przewalającej się bryły wprasował mnie w wąską tu gardziel 
komina. Czy tylko hak wytrzyma? Biała nawałnica przewaliła się, z dołu doleciało 
głuche uderzenie. Komin wypełnił się śnieżną kurzawą. Chroniąc w dłoniach twarz 
przed ukłuciami lodowych igieł wysapywałem z siebie zmęczenie i emocje ostatnich 
minut. Udało się! Wyżej w kominie było jeszcze trudniej. Nastąpiły dwa kolejne biwaki 
bez szans wypoczynku i bez widoków na szybkie wyrwanie się ze ściany. Nocne 
wspinaczki, narastające z godziny na godzinę zmęczenie, brak żywności. Aż wreszcie 
nadszedł ostatni dzień. Na wysokości oczu miałem gładką przewieszoną skałę. Spoj-
rzałem w górę. Pięć metrów wyżej był już tylko błękit nieba. Podświetlona słońcem 
krawędź skały, jakby dla lepszego efektu podkreślona białą krechą śnieżnego nawisu 
zapowiadała bliski koniec wspinaczki. A tu lita skała bez najdrobniejszych pęknięć. 
Ślepy zaułek? Może trawers w prawo do głębokiego komina? To samo. Czułem na-
rastającą bezsilną złość. Szczyt znajdował się bez mała w zasięgu wyciągniętej ręki, 
a ja tkwiłem bez sensu w jednym miejscu. Czas uciekał. Ale naszym poprzednikom 
przecież nie wyrosły skrzydła, musieli się jakoś wydostać z tej matni. Ponownie 
zrobiłem przegląd sytuacji – stromo, gładko, bez zmian. Spojrzałem w dół: jest! Dwa 
metry niżej wystawało ze śniegu ucho starego haka. Był wbity za przełamaniem płyty, 
dlatego go przeoczyłem i zapędziłem się za wysoko. Wykonałem trawers z wahadłem 
i znalazłem się w ścianie końcowego zacięcia. Tu skałę dla odmiany pokrywa gruba 
warstwa szadzi. Tak niewiele metrów, a tak dużo czasu wymagało przejście. Kosz-

10 Ibidem. 
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marna szamotanina! Były chwile, gdy wydawało mi się, iż nie pokonam tego kawałka 
skały. Słońce zniknęło z grani, wieczorny cień opadł na krainę Trollów, wlokąc z sobą 
kąśliwe zimno. A ja wciąż męczyłem się z zalodzoną skałą, do cna przemoczony, choć 
tak bardzo chciałem ogrzać się w słonecznym cieple, którego tyle dni pozbawieni 
byliśmy w tonącej w wiecznym cieniu ścianie. Dziewiętnastego marca o godzinie dzie-
więtnastej osiągnęli w końcu upragniony wierzchołek. Zaklęśnięte policzki pokrywał 
gęsty zarost, maskując głębokie bruzdy, jakie na twarzach wyrzeźbił trud ostatnich 
dni. Głęboko zapadnięte oczy otaczały sine obwódki. Tylko same źrenice śmiały się, 
iskrzyły radością: byli prawdziwie szczęśliwi11. 

Relacja wspinaczkowa Janusza Klarnera w trakcie zdobywania szczytu Nanda Devi 
East (pierwsze wejście na siódmy co do wysokości ze zdobytych wówczas szczytów 
świata,1939 rok):

Postawiona z dużą bezwładnością noga zapada się. Lekki trzask. Lecę. Krótki, roz-
paczliwy błysk świadomości. Szeroko rozstawione ręce. Poręczówka wpada mi pod 
pachy. Szarpnięcie. Wiszę. Głęboki oddech. Natychmiast powstaje uczucie pewności 
sytuacji. Uczucie trochę głupie, gdy się jest zawieszonym ponad pięćsetmetrową, 
pionową niemal zerwą – z perspektywą lądowania na lodowcu w Sanktuarium Nan-
da Devi. Wyciągam się bez większego trudu po poręczówce na grań […] Nie mając 
tragarzy, sami dźwigamy znaczne jak na tę wysokość (6700 m) wory, których waga 
dochodzi do 15 kilogramów. Ostatniej nocy spadł świeży śnieg, w którym brniemy 
z trudem, zapadając się chwilami po kolana. Tempo naszego marszu jest jeszcze 
wolniejsze, niż naszych kolegów przed dwoma dniami. Za każdym krokiem wyko-
nać trzeba trzy, lub nawet cztery oddechy, znowu krok i trzy oddechy. I tak pomału, 
beznadziejnie pomału pełzniemy ku górze. Po godzinie marszu oglądam się – obóz 
opuszczony przez nas wydaje się tak śmiesznie bliski, że można by zejść do niego 
w dół w ciągu niewielu minut, a przecież przejście tego kawałka drogi kosztowało 
tyle pracy! I tyle jeszcze setek metrów wysokości mamy do pokonania. To był chyba 
dla mnie dzień największego wysiłku w czasie całej wyprawy. Walka z brakiem tlenu, 
z gniotącym nieznośnie ciężarem na ramieniu i głębokim, grząskim śniegiem, a pod 
koniec dnia w dodatku walka z niepogodą. Po południu zaczął wiać wiatr zachodni, 
zrazu umiarkowany, potem przybierający na sile aż do natężenia huragan. […] 
Idąc jako pierwszy, wynurzam się w pewnej chwili – niespodziewanie zupełnie – ze 
stromizn skał uskoku na olbrzymią śnieżną równinę – to szczyt! Brnąc w głębokim, 
nierównym, po zwiewanym śniegu, potykając się i zataczając walcząc z bezustannie 
dmącym wichrem, zdążamy do kulminacyjnego punktu tej równi, lekko ponad otocze-
nie wyniesionego. Jest godzina piąta po południu. Serce wali jak młotem a za gardło 
coś chwyta. Zmęczenie? Tak, zmęczenie, wyczerpanie, ale i wzruszenie i uczucie 
szczęścia, że oto właśnie dziś, że teraz i że właśnie nam przypadł ten zaszczyt. Po 
tylu latach planów i starań, tylu miesiącach przygotowań, tylu tygodniach wysiłku 
na Górze, tylu nadziejach i zawodach – powiodło się i oto jesteśmy na szczycie!12

11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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Relacja Marcina Tomaszewskiego ps. „Yeti” ze wspinaczki na największą prawie 
pionową ścianę świata Great Trango Tower13: 

Poprowadziłeś nową drogę na Great Trango Tower. Dlaczego wybrałeś akurat 
tę ścianę?
Bo to największa prawie pionowa ściana Świata. Jej czar polega na tym, że leży 
wysoko, bo zaczyna się na wysokości 5000 metrów, a kończy 1300 metrów wyżej. 
Chodzi o to, że jest ogromna. Nasza droga liczyła 1997 metrów. Spędziliśmy w za-
wieszeniu 20 dni. Wielkie ściany mają w sobie tajemnicę. To rodzaj podróży w nie-
znane. Odkrywamy tam siebie, bo nie wiemy, w jakiej sytuacji się znajdziemy i jak 
ona na nas wpłynie.

Co zabraliście ze sobą na Trango? 
Sprzęt alpinistyczny ważył ok. 150 kilogramów – 350 metrów lin. Oprócz tego około 
100 karabinków, 40 haków, 40 spitów, które się wwierca w litą skałę, różne przyrządy, 
które się klinuje w ścianie, czekany, raki, prowiant, kuchenki. I portaledge, czyli namiot 
ścianowy, w którym spędza się noce.

Jak wygląda wasz dzień?
Po kilku dniach wspinaczki i życia w ścianie, wiercenia spitów i wbijania haków 
budziliśmy się z odrętwiałymi rękoma. Mięśnie, które cały dzień pracują, puchną. 
Przyciskają żyły. Są niedokrwione. Budzimy się bez czucia. Boli nas wszystko. Musimy 
się rozruszać. Poranek zaczyna się więc od jęków i stękań dwóch starszych panów. 
Ciężka chwila. Trwa kilka minut. Pierwszy ratunek to kawa. Jesteśmy jej niewolnikami. 
Gdyby spadła, to zjechalibyśmy chyba do bazy.

Jak się śpi w portaledge’u? W ścianie nie było praktycznie półek, więc pod 
podłogą namiotu mieliście kilkaset metrów przepaści.
Namiot ścianowy jest skonstruowany jak łóżko kanadyjskie. Na metalowej ramie jest 
rozpięty materiał. W środku, pomiędzy śpiącymi, są ścianki napinane do góry. Śpi 
się bardzo wygodnie, ale namiot działa jak huśtawka, jedno przesunięcie sprawia, że 
cały układ się zaburza, więc wszystkie ruchy muszą być zsynchronizowane. Wyma-
ga to dużej uwagi na partnera, ponieważ jej brak grozi przeważeniem. Zachowanie 
równowagi w ścianie jest często kluczem do przetrwania.

Jak się walczy z zamarzniętą liną?
Łamie się ją na kolanie. Można ją chwycić jak kabel i podniesiona do góry na długości 
trzech metrów stoi pionowo. Taka lina uniemożliwia asekurację, zjazd i podchodzenie. 
Nasza była tak zlodzona, że przyrządy wspinaczkowe klinowały się na niej. Nie było 
szans na jakąkolwiek wspinaczkę. 

13 Wieże Trango to grupa szczytów w Karakorum w Pakistanie. Ich pionowe ściany są najwyższymi na świecie.
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Jak wyglądają ręce, kiedy schodzi się ze ściany po 20 dniach? 
Jakby się je przepuściło przez maszynkę do mięsa. W ścianie bardzo je kaleczymy. 
Na każdej dłoni mamy wiele małych ran. Niektóre goją się z dnia na dzień, inne 
potrzebują dłuższej regeneracji. Jeszcze inne tworzą blizny na całe życie14.

Autor ma nadzieję, że tych kilka zacytowanych wywiadów i relacji wybitnych polskich 
wspinaczy i wspinaczek, działających w najtrudniejszych górach świata i na najtrudniej-
szych ścianach wspinaczkowych, da chociaż namiastkę tego, co dla zwykłych, niemających 
z takimi działaniami nic wspólnego ludzi jest czymś absolutnie niewyobrażalnym, wręcz 
kosmicznym. Kontynuując ten tekst, autor chciałby przejść ponownie do opisu polskich 
wyczynów na tym polu. Po drugiej wojnie światowej dopiero w 1960 roku wyruszyła pierw-
sza po wojnie duża wyprawa Klubu Wysokogórskiego na Noszak (Noshaq, 7492 m n.p.m.) 
w Hindukuszu Wysokim. Wyprawa ta przywróciła Polakom szansę oficjalnego powrotu 
na arenę walki o góry najwyższe.

W 1971 roku, po rekonesansie przeprowadzonym dwa lata wcześniej, narodo-
wa wyprawa Klubu Wysokogórskiego pod kierownictwem Andrzeja Zawady udała się 
w Karakorum. Zdobyto wówczas trudny Kunyang Chhish (7852 m n.p.m.) – drugi co 
do wysokości szczyt Hispar Mustagh, a 22. masyw Ziemi. Na szczycie stanęła czwórka 
Polaków: Andrzej Zawada, Andrzej Zygmunt Heinrich, Jan Stryczyński i Ryszard Sza-
frański. W 1973 roku nastąpił debiut polskiego himalaizmu zimowego. Wyprawa Koła 
Warszawskiego KW dokonała pierwszego w historii zimowego wejścia na szczyt 
siedmiotysięczny – Noshaq: 13 lutego na wierzchołku stanęli Tadeusz Piotrowski 
i Andrzej Zawada. Późną jesienią 1974 roku działała w Himalajach Nepalu wyprawa 
narodowa Polskiego Związku Alpinizmu pod kierunkiem Andrzeja Zawady. Atakowała 
ona czwarty szczyt świata Lhotse (8511 m n.p.m.). Wskutek opóźnienia i huraganowych 
wiatrów akcja przeciągnęła się na zimę. Wyprawa nie została w końcu uwieńczona 
sukcesem, ale osiągnięta wysokość 8250 m w okresie zimowym była w tamtym 
czasie rekordowa15. 

W 1976 roku ruszyła wyprawa kierowana przez Adama Bilczewskiego na Kohe Tez 
(7015 m n.p.m.) w Hindukuszu, która wytyczyła nową drogę; w trakcie wspinaczki nastąpiło 
obsunięcie się kilkaset metrów w dół, ale bez ofiar.

Hindukusz rok 1978 – pierwsze przejście wschodniej grani Tirich Mir East (7692 m n.p.m.). 
Ponadto Kukuczka i Piotrowski dokonali pierwszego wejścia na szczyt Binda Ghul Zom 
(6340 m n.p.m.). 

Polacy pojawili się w Himalajach po raz drugi w czasie, kiedy złoty okres zdobywania 
Himalajów już minął, na wszystkich 14 ośmiotysięcznikach stanęli już ludzie. Nastę-
pował drugi okres himalaizmu sportowego – przyszedł czas na zdobywanie szczytów 

14 www.off.sport.pl/off/1.111379,15322216,Polsk_spędził_20_dni_w_największej_pionowej_ścianie.html 
[23.01.2014].
15 Z. Kowalewski, J. Kurczab, op. cit., s. 57.
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niższych, lecz trudniejszych, pokonywanie trudnych ścian i grani, szukanie innych 
możliwych wejść na szczyty. Polskie wyprawy atakowały dziewicze bardzo wysokie 
siedmiotysięczniki, wytyczały nowe drogi na ośmiotysięczniki, a co najważniejsze – 
zapoczątkowały zimowe wspinaczki na najwyższe szczyty. W 1980 roku Leszek 
Cichy i Krzysztof Wielicki dokonali pierwszego zimowego wejścia na Mount 
Everest [wyróżnienie – H.L.]. Od tego czasu rokrocznie przyjeżdżają w Himalaje 
polskie wyprawy zimowe, aby zdobywać szczyty, które budziły i budzą nadal grozę 
wśród innych wspinaczy16. 

W tym miejscu warto dodać, że twórcą polskiego himalaizmu zimowego był Andrzej 
Zawada, po którym pieczę nad tymi wyprawami przejął Artur Hajzer, a po nim Janusz 
Majer. Obecnie szefem polskiego himalaizmu zimowego jest Piotr Tomala. Bardzo 
udana była wyprawa Polskiego Klubu Górskiego na Kangchendzongę wiosną 1978 roku, 
kierowana przez Piotra Młoteckiego. Eugeniusz Chrobak i Wojciech Wróż zdobyli trudną 
Kangchendzongę Południową (ok. 8500 m n.p.m.), zaś Wojciech Brański, Andrzej Zygmunt 
Heinrich i Kazimierz Olech – Kangchendzongę Środkową (ok. 8490 m n.p.m.). Jesienią 
tego samego roku pierwszy Polak stanął na najwyższym szczycie świata Mount Evereście 
(8848 m). Była nim kobieta – Wanda Rutkiewicz, która wejścia dokonała w ramach wy-
prawy francusko-niemieckiej. Rutkiewicz była trzecią kobietą, a pierwszą Europejką 
na szczycie świata17. W roku 1981 Kukuczka samotnie zdobył zachodnią ścianę Makalu 
z wejściem na szczyt.

W 1986 roku Maciej Berbeka i Maciej Pawlikowski pokonali piękną nową drogę, 
dokonując pierwszego zimowego wejścia na Cho Oyu. Kilka dni później zimowego wej-
ścia na tę górę dokonali Kukuczka i Heinrich. Jeszcze w tym samym roku Kukuczka 
i Czok weszli zimą na Kangchendzongę – niestety podczas wyprawy zginął ten drugi18.

Polscy alpiniści dokonują tak nieprawdopodobnych wyczynów, że zaczęto mówić 
o „polskiej szkole himalaizmu”, np. Krzysztof Wielicki imponuje himalaistom w szybkości 
zdobywania szczytów; w 1984 roku dokonał pierwszego na świecie wejścia na ośmio-
tysięczny Broad Peak z bazy w ciągu jednej doby, a dokładnie w ciągu 21,5 godziny. 
Jeszcze większym jego wyczynem było wejście nową drogą na Dhaulagiri w czasie 
17 godzin. Ostatnimi głośnymi wyprawami z udziałem wybitnych polskich himalaistów były: 
Polska Wyprawa Zimowa Netia K2 2002–2003 na K2 i Wyprawa Zimowa na Broad 
Peak w roku 2013 realizowana w ramach sportowego programu „Polski himalaizm 
zimowy 2010–2015”19. 

Omawiając polskie dokonania we wspinaczce i himalaizmie należy na zakończenie 
dorzucić jeszcze kilka ważnych męskich i kobiecych osiągnięć w tej dziedzinie. Lista 
zdobywców Korony Himalajów i Karakorum liczy tylko 31 osób z całego świata, a na 

16 J. Kukuczka, Ostatnia ściana, AR Komplet, Katowice 1999, s. 3.
17 Z. Kowalewski, J. Kurczab, op. cit., s. 8.
18 J. Kukuczka, op. cit., s. 4.
19 A. Sidor, P. Zarzycki, Najważniejsze korony górskie świata z udziałem polskich himalaistów, [w:] Aktywność 
ruchowa na obszarach górskich świata, red. P. Zarzycki, J. Grobelny, Studia i Monografie AWF we Wrocławiu 
nr 118, Wrocław 2013.
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niej jest aż trzech Polaków: Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki oraz Piotr Pu-
stelnik. Polacy stanowią więc aż 10% zdobywców Korony Himalajów i Karakorum20. 
Z kolei polska lista zdobywców Korony Ziemi liczy aż 16 osób i są to: Leszek Cichy, 
Anna Czerwińska, Urszula Tokarska, Tomasz Kobielski, Janusz Adamski, Bogusław 
Ogrodnik, Robert Rozmus, Jarosław Hawrylewicz, Martyna Wojciechowska, Anna 
Lichota, Marian Hudek, Roman Dzida, Ireneusz Szpot, Małgorzata Pierz-Pękała, Da-
niel Mizera, Agnieszka Kiela-Pałys21. Do kolejnych sukcesów polskiego himalaizmu 
dołączyli: Wanda Rutkiewicz, dokonując w 1986 roku pierwszego kobiecego wejścia 
na K222, oraz Marcin Miotk – pierwsze polskie wejście na Mount Everest bez tlenu 
w 2005 roku23. Do grona największych himalaistek świata i kandydatek do kobiecej 
Korony Himalajów i Karakorum należą aktualnie dwie Polki – Anna Czerwińska oraz 
Kinga Baranowska. 

Autor absolutnie nie jest w stanie wymienić wszystkich polskich wybitnych osiąg-
nięć w pokonywaniu najtrudniejszych dróg, zdobywaniu najwyższych szczytów na 
kuli ziemskiej, wytyczaniu nowych dróg wspinaczkowych. Nie sposób też wymienić 
tutaj wszystkich nazwisk polskich alpinistów i himalaistów, którzy wpisali się w historię 
himalaizmu. Autor starał się jedynie zebrać pewną garść danych o bardzo wybitnych 
polskich osiągnięciach (na pewno też nie wszystkich) na najważniejszych obszarach 
górskich świata. Trudno również na koniec nie oprzeć się refleksji dotyczącej tragicznej 
strony tego typu działalności. Niestety, najwyższe i najtrudniejsze góry i ściany są bardzo 

„żarłoczne” i bez przerwy „pożerają” swoich zdobywców, którzy liczą się w dziesiątki na 
poszczególnych górach i setki w ciągu lat. Ale nawet największe ryzyko nie jest w sta-
nie powstrzymać wspinaczy, którzy są „nieuleczalnymi kolekcjonerami”. Dla tych ludzi 
wejście na najwyższą górę świata, kontynentu, kraju lub regionu jest wartością samą 
w sobie. To kolekcjonowanie jest ich głównym, a często jedynym celem życia. 

W tym miejscu warto również dodać, że na przełomie lat 2017/2018 pod auspicjami 
Polskiego Związku Alpinizmu odbyła się ostatnia polska zimowa wyprawa na K2. Jej 
członkami byli: Krzysztof Wielicki (kierownik wyprawy), Janusz Gołąb, Piotr Snopczyński, 
Adam Bielecki, Rafał Fronia, Marek Chmielewski, Dariusz Załuski (operator filmowy), 
Marcin Kaczkan, Artur Małek, Piotr Tomala, Jarosław Bator (ratownik medyczny), Maciej 
Bedrejczuk oraz Denis Urubko. Ekspedycja trwała 80 dni, jednak z różnych powodów 
nie zakończyła się wejściem na szczyt24. Następna planowana wyprawa na K2 to zima 
2020/202125.

20 Ibidem.
21 Ibidem. 
22 www.redbull.com/pl/pl/adventure/……/K2-najgrozniejszy-szczyt-Świata [14.05.2018].
23 www.everestexpedition.pl/o-gorze/historia-wejść [28.04.2018].
24 www.polskihimalaizmzimowy-com/wyprawy/narodowa-zimowa-wyprawa-na-K2-2017/2018 [10.01.2018].
25 https://www.gość.pl/doc/5538295.Polska-zimowa-wyprawa-na-K2-przełożona-na-rok-2020 [12.06.2019].
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Podsumowanie i wnioski końcowe

Ludzie, którzy uprawiają alpinizm na najwyższym poziomie, to osoby bezwzględnie 
wybitne, a ich osiągnięcia sportowe są absolutnie z najwyższej półki, bo oni dokonują 
rzeczy „niemożliwych”, dlatego warto, aby takie dokonania znalazły swoje odbicie w pro-
mocji naszego kraju na arenie krajowej i światowej. W tym celu warto podjąć następujące 
działania:
 – różne obiekty użyteczności publicznej, takie jak: szkoły, skwery, parki, ulice, obiekty 

sportowe itd., nazywać z użyciem nazwisk wybitnych polskich wspinaczy i himala-
istów. Są już co prawda niezbyt jeszcze liczne, ale już funkcjonujące takie nazwy, jak 
na przykład: Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ulicy Gubinow-
skiej w Warszawie; 

 – w dzielnicy Katowic Bogucicach część osiedla mieszkaniowego nosi nazwę Osiedle 
Jerzego Kukuczki, a ostatnio sygnowano jego nazwiskiem AWF w Katowicach; 

 – nazwiskami wybitnych polskich wspinaczy i himalaistów można również nazywać różne 
funkcjonujące środki transportu, jak: autokary biur turystycznych, samoloty na liniach 
krajowych i zagranicznych, statki towarowe i pasażerskie np. promy. Takie działanie 
będzie promocją naszej wysokiej pozycji we wspinaczce wysokogórskiej nie tylko na 
polu krajowym, ale także na arenie światowej;

 – ponieważ wybitne osiągnięcia wspinaczkowe w skali świata promują Polskę na arenie 
międzynarodowej, warto może pomyśleć o specjalnej odznace za takie osiągnięcia 
i związanej z tym określonej gratyfikacji pieniężnej dla wdów takich wspinaczy, np. hi-
malaistów, o ile znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. To samo winno oczywiście 
dotyczyć innych wybitnych w skali świata sportowców polskich;

 – należy bardziej eksponować nasze osiągnięcia w tej dziedzinie przy okazji odbywa-
jących się na terenie naszego kraju konferencji, kongresów i targów. Można by było 
wręczać uczestnikom takich zebrań niewielką broszurę na temat naszych osiągnięć 
na tym polu lub jakiś znaczek okolicznościowy;

 – Poczta Polska z okazji np. pierwszego polskiego zimowego wejścia na ośmiotysięcz-
nik też mogłaby wydać jakiś okolicznościowy znaczek, poświęcony temu lub innemu 
osiągnięciu;

 – eksponowanie naszych osiągnięć w himalaizmie na międzynarodowych targach tu-
rystycznych, np. ITB w Berlinie, przez umieszczanie na stoiskach wystawienniczych 
ciekawych ujęć wspinaczkowych oraz wyświetlanie filmów o naszych osiągnięciach 
wysokogórskich, np. relacjonujących wspinaczkę na Great Trango Tower itp.;

 – wprowadzenie w szkołach o profilu sportowym kierunku wspinaczka sportowa, po-
dobnie jak innych popularnych dyscyplin jak koszykówka, siatkówka, pływanie itp.;

 – dofinansowanie możliwie jak największą kwotą przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
programu sportowego autorstwa Artura Hajzera pt. „Polski himalaizm zimowy”.
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Streszczenie

W części pierwszej niniejszego artykułu autor przedstawił definicję himalaizmu oraz opisał 
obszar, którego ta dyscyplina wspinaczki górskiej dotyczy. Druga część została poświęcona do-
tychczasowym osiągnięciom polskich grup wspinaczkowych i indywidualnych wspinaczy na 
trudnych obszarach wspinaczkowych, a w szczególności na terenie Himalajów i Karakorum. 
Ostatnia trzecia część pracy zawiera omówienie sposobu wykorzystania naszych osiągnięć 
w najwyższych górach świata, a w szczególności dokonań w himalaizmie zimowym i ich pro-
mocji w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe: Himalaje, wybitni polscy wspinacze, himalaizm zimowy, ludzki genom

Abstract

In this article the author will firstly present the definitions of Himalayan and the area in which it 
takes place. The second part of the work will be devoted to the previous achievement of Polish 
climbing groups and individual climbers in difficult climbing areas. This will mainly affect the 
Himalayas, Karakorum and different areas with particular regard to winter Himalayan. The last 
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third part will be devoted to the discussion of how to use it our achievements in the highest 
mountains of the world, in particular achievements in winter Himalayan and their promotion in 
the country and in the world.

Keywords: Himalayas, outstanding Polish climbers, winter mountaineering, human genome
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POTENCJAŁ TURYSTYCZNY DAWNYCH OBIEKTÓW 
PRZEMYSŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE SUCHEDNIOWA 
(WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE)

THE TOURISM POTENTIAL OF OLD INDUSTRIAL FACILITIES  
ON THE EXAMPLE OF SUCHEDNIÓW (ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP)

Wstęp

Zagadnienia z zakresu wykorzystania zabytków industrialnych i postindustrialnych 
w rozwoju turystyki danego regionu są coraz częściej poruszane w wielu opracowaniach 
naukowych1. Prace te najczęściej dotyczą dużych centrów przemysłowych, gdzie kraj- 
obraz industrialny jest bardzo wyraźny w przestrzeni miejskiej. Często jednak pomijane są 
mniejsze ośrodki, w których przemysł odgrywał równie dużą rolę. Za taki przykład może 
posłużyć Suchedniów.

To niewielkie miasto zlokalizowane jest w północnej części województwa świętokrzy-
skiego, w powiecie skarżyskim, około 30 km od Kielc (ryc. 1). Pod względem fizyczno-geo-
graficznym miasto wraz z obszarem wiejskim tej miejsko-wiejskiej gminy w całości miesz-

1 Zob. B. Goranczewski, K. Stąporek, Turystyka industrialna na Górnym Śląsku, „Young Sports Science of Ukraine” 
2009, 5(4), s. 39–44; A. Kaczmarska, A. Przybyłka, Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego 
na potrzeby turystyki. Przykład szlaku zabytków techniki województwa śląskiego, „Prace Komisji Krajobrazu Kul-
turowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2010, 14, s. 207–228; E. Ferensztajn-Galardos, R. Krajewska, 
J. Wojciechowski, Turystyka przemysłowa jako wzmocnienie miejskiej bazy rekreacyjnej na przykładzie Gminy 
Miasta Radomia, „Logistyka” 2015, 4, s. 3166–3171; M. Suszczewicz, Dziedzictwo poprzemysłowe i techniczne 
województwa lubuskiego jako podstawa nowego regionalnego szlaku turystyczno-kulturowego, „Turystyka Kul-
turowa” 2015, 5, s. 20–40.
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czą się na Płaskowyżu Suchedniowskim2, leżącym na północ od głównego pasma Gór 
Świętokrzyskich. Suchedniów w historycznych dokumentach posiadał również nazwy: 
Suchyniów, Suchiniów lub Sucheniów. Samo miasto leży w dolinie Kamionki, natomiast 
okolica pokryta jest gęstymi lasami, które są częścią Suchedniowsko-Oblęgorskiego 
i Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Na tym terenie zachowały się liczne ślady 
intensywnej eksploatacji rud żelaza, która miała miejsce w kilku ostatnich stuleciach3. 
Bogate złoża surowcowe oraz rozwijające się hutnictwo i metalurgia warunkowały inten-
sywny rozwój Suchedniowa4.

Celem artykułu jest przedstawienie głównych walorów turystycznych Suchedniowa 
z uwzględnieniem obecnego stanu zagospodarowania przestrzennego. W pracy skupiono się 
przede wszystkim na określeniu potencjału turystycznego dawnej infrastruktury przemysłowej 
miasta, dodatkowo odnosząc się do tego typu zasobów w części wiejskiej gminy Suched-
niów. Na potrzeby analizy uwzględniono przykłady dotychczas odrestaurowanych obiektów 
poprzemysłowych w Polsce i Europie, które pełnią m.in. funkcję turystyczno-rekreacyjną. 
Stanowiły punkt odniesienia do stanu zagospodarowania turystycznego podobnych obiek-
tów na rozpatrywanym obszarze. Zwrócono uwagę na zmiany, jakie zaszły w przestrzeni 
miejskiej. Dążono również do ustalenia przemian społeczno-gospodarczych Suchedniowa.

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z CODGiK (dane dostarczyło przedsię-
biorstwo MGGP Aero w ramach umowy nr GI-FOTO.703.44.2014).

2 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 270–278.
3 M. Pasek, Od Suchyni – do Suchedniowa, „Zeszyty Suchedniowskie” 1987, s. 7–13. 
4 M. Janakowski, Kuźnice nad Kamionką i Żarnówką. Suchedniowski akcent w rozwoju Staropolskiego Zagłębia 
Przemysłowego, „Zeszyty Suchedniowskie. Historia” 2017, 2, s. 11–12.
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W badaniu posłużono się materiałami archiwalnymi (różne dokumenty, mapy, fotogra-
fie), które zostały uzupełnione o dane statystyczne pozyskane z Tablic Wynikowych Stanu 
Ludności Urzędu Statystycznego w Kielcach i Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego (BDL GUS). Dolną granicę zakresu czasowego opracowania wyznaczyła 
druga dekada XIII w., a górną – 2018 r., przy czym uzupełnienie z zasobów statystyki pu-
blicznej dotyczyło okresu 1990–2016. Dane te zostały zestawione i poddane szczegółowej 
analizie pod względem zmian liczby ludności, liczby turystów korzystających z noclegów, 
jak również liczby podmiotów gospodarki narodowej, w tym mikroprzedsiębiorstw. Dobór 
zmiennych uwarunkowany był dostępnością pełnych danych liczbowych dla Suchedniowa, 
rejestrowanych w trybie ciągłym z okresu co najmniej 15 lat. Stan zagospodarowania 
turystycznego Suchedniowa wyrażono za pomocą obiektów noclegowych, rekreacyjnych 
i usługowo-handlowych.

Rozwój przemysłu

Najstarsze historyczne wzmianki o osadzie pochodzą z Kodeksu dyplomatycznego 
Małopolski z 1224 r., w kontekście pojawienia się Leszka Białego na wiecu w Suche-
dniowie5. Pierwsze natomiast informacje o kuźnicach na tym terenie pochodzą z 1510 r.6 
Przetwarzały one rudę żelaza pozyskiwaną z pobliskich kopalni, co zapewniło osadzie 
wysoką rangę ośrodka górniczo-metalurgicznego w północnej części Gór Świętokrzyskich. 
Nie bez znaczenia było oczywiście usytuowanie miejscowości w samym środku Staro-
polskiego Okręgu Przemysłowego.

Czas bardzo ważnego awansu gospodarczego Suchedniowa przypadł na okres od 
początku XVI w. do końca XVIII w. Przy tym w rozwoju pierwotnej funkcji przemysłowej 
dużą rolę odegrały działania biskupów krakowskich, którym podlegały omawiane ziemie7. 
Powstawało wtedy coraz więcej kuźnic i blacharni napędzanych kołem wodnym. Mate-
riały archiwalne wskazują, że zarówno w Suchedniowie, jak i jego najbliższych okolicach 
działało około 7 kuźnic położonych wzdłuż rzeki Kamionki8. Ich obecność wymuszała 
budowę na rzece systemu małej retencji w formie niewielkich stawów przemysłowych, 
które zaopatrywały te zakłady w energię poprzez wprawianie w ruch koła wodnego9.

Początkowo kuźniczą osadę zamieszkiwała niewielka liczba ludności, ale rozwijający 
się przemysł wymagał coraz większych zasobów siły roboczej. Pierwsza odnotowana war-

5 F. Piekosiński, Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178–1386, Akademia Umiejętności, Kraków 1876, 
s. 17.
6 S. Piasta, Leksykon Suchedniowa, Towarzystwo Przyjaciół Suchedniowa, Kielce 2012, s. 189–192; M. Jana-
kowski, op. cit., s. 13–14.
7 Zob. J. Muszyńska, Biskupi krakowscy rządcami dóbr sandomierskich (od połowy XV do połowy XVII wieku), 
[w:] Kościół krakowski w życiu państwa i narodu polskiego, red. A. Pankowicz, Papieska Akademia Teologiczna, 
Kraków 2002, s. 95–112.
8 K. Bielenin, Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich, Wydanie drugie, poszerzone 
i poprawione, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Sta-
ropolskiego w Kielcach, Kielce 1992, s. 12.
9 T. Kalicki, P. Przepióra, Prace hydrotechniczne na Kamionce i ich wpływ na zagospodarowanie przestrzenne 
Suchedniowa i okolic, „Zeszyty Suchedniowskie. Historia” 2018, 3, s. 69–70.
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tość stanu jej zaludnienia pochodzi z 1662 r., informując o 72 mieszkańcach10. W XVIII w. 
kontynuowany – choć z początku na około 30 lat spowolniony kryzysem krajowej gospo-
darki – rozwój Suchedniowa, jako centrum zespołu przemysłowego klucza suchedniow-
skiego, sprzyjał napływowi robotników. W spisie ludności diecezji krakowskiej z 1787 r. 
zarejestrowano 236 suchedniowian11. W 1789 r., kiedy państwo przejęło dobra biskupie, 
liczba mieszkańców wynosiła 187 osób12.

Kolejne lata, zwłaszcza druga i trzecia dekada XIX w., wiązały się z coraz intensyw-
niejszą rozbudową infrastruktury Suchedniowa. Dziś świadectwem tej przebudowy jest 
prostopadły układ ulic (zespolona sieć komunikacyjna) oraz pozbawione rynku centrum 
miasta. Z kolei w 1833 r. w Suchedniowie ustanowiono Zarząd Zakładów Górniczych 
Okręgu Wschodniego, co potwierdzało ówczesny wysoki status miejscowości13. W drugiej 
połowie XIX w. w warsztatach mechanicznych konspiracyjnie produkowano broń (działa, 
szable, kule i kosy). Wykorzystywali ją m.in. powstańcy styczniowi w 1863 r. W odwecie 
za ich zryw narodowowyzwoleńczy Rosjanie całkowicie spalili Suchedniów. Jednak ze 
względu na wysokie znaczenie przemysłowe osady zniszczona infrastruktura górnicza 
i metalurgiczna została szybko odbudowana.

W 1863 r. na badanym terenie liczba ludności osiągnęła poziom około 2,0 tys. osób. 
natomiast 17 lat później, w 1880 r. liczba ta wzrosła do 2,5 tys. osób14. W 1887 r. na terenie 
gminy mieszkało już nieco ponad 7,0 tys. osób15. Tak wyraźny, ponad trzykrotny wzrost 
populacji względem stanu z 1863 r., to w dużej mierze skutek pełnionej przez Suchedniów 
funkcji administracyjnej górnictwa staropolskiego.

Wraz z początkiem XX w. na terenie Suchedniowa oraz okolic było już zamknię-
tych wiele nieefektywnych kuźnic. Na ich pozostałościach powstały większe zakłady 
przemysłowe, w tym jeden oparty na wydobyciu i przetwórstwie innego niż rudy żelaza, 
lokalnego surowca mineralnego, czyli Fabryka Wyrobów Kamionkowych „Marywil”16. Inny 
nowy zakład, tj. odlewnia żelaza i warsztaty mechaniczne Ludwika Starkego, zatrudniał 
od około 0,7 do 1,3 tys. robotników17. Oprócz dużych fabryk, na rzece nadal istniało 
kilka młynów zbożowych, które do pierwszej połowy XX w. były albo modernizowane, 

10 Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, opisana przez Adolfa Pawińskiego. Małopolska. 
Tom III, [w:] Źródła Dziejowe. Tom XIV, Księgarnia Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1886, s. 190, 196; Polska 
XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, opisana przez Adolfa Pawińskiego. Małopolska. Tom IV, 
[w:] Źródła Dziejowe. Tom XV, Księgarnia Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1886, s. 52a–59a; Z. Guldon, J. Wi-
jaczka, Rozwój przemysłu na tle przemian osadniczych w rejonie Skarżyska-Kamiennej do końca XVIII wieku, 
[w:] Szkice do historii. Skarżysko -Kamienna, Rada i Zarząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna 
1993, s. 13.
11 M. Janakowski, op. cit., s. 25.
12 M. Pasek, op. cit., s. 9.
13 Ibidem, s. 12.
14 Ibidem, s. 9.
15 S. Piasta, op. cit., s. 201.
16 Zob. P. Przepióra, M. Frączek, G. Król, Wpływ działalności przemysłowej na wybrane komponenty środowiska 
przyrodniczego w okolicach Suchedniowa, [w:] Człowiek a środowisko – wzajemne oddziaływanie, red. J. Chmie-
lewski, I. Żeber-Dzikowska, B. Gworek, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 
2016, s. 59–67.
17 A. Pasek, Suchedniów w latach 1830–1918, „Zeszyty Suchedniowskie” 1987, s. 19–20.
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albo budowane od nowa w miejscu dawnych kuźnic. Pozostałe zaś przestarzałe oraz 
niewykorzystywane kuźnice i młyny popadły w ruinę. Dochodziło też często do ich 
rozbiórki, a elementy dawnej infrastruktury hydrotechnicznej można jeszcze odnaleźć 
w pobliżu rzeki18.

Pod względem demograficznym także pierwsza połowa XX w. była korzystna dla roz-
ważanego obszaru. W 1921 r. liczba mieszkańców całej suchedniowskiej gminy wyniosła 
około 11,6 tys. osób19, 10 lat później – około 15,1 tys. osób, natomiast w roku wybuchu 
drugiej wojny światowej samą miejscowość zamieszkiwało przeszło 7,0 tys. osób20.

W okresie powojennym przemysł w Suchedniowie był nadal oparty na funkcjonowaniu 
kilku większych zakładów. Jeden z nich reprezentowała Fabryka Urządzeń Transportowych 

„FUT Suchedniów” (FUT), która w momencie największej świetności zatrudniała ponad 
1,2 tys. pracowników. Połączenie działalności przemysłowej i kompensacji demograficznej 
strat wojennych uwarunkowało systematyczny wzrost liczby ludności Suchedniowa aż 
do osiągnięcia maksimum zaludnienia pod koniec lat 80. XX w. W kolejnych dekadach 
zatem odnotowano następujące wartości liczby mieszkańców: w 1950 r. – 6,6 tys. osób, 
w 1960 r. – 7,9 tys. osób, w 1970 r. – około 8,7 tys. osób, a w 1988 r. – prawie 9,4 osób21. 
Należy w tym miejscu wspomnieć, że miejscowość ta dopiero w 1956 r. uzyskała prawa 
osiedla, a w 1962 r. otrzymała prawa miejskie, zyskując m.in. swoje aktualne granice 
administracyjne.

Niestety, wraz z postępującymi mechanizmami gospodarki wolnorynkowej w ostatniej 
dekadzie XX w., duże zakłady przemysłowe ośrodka przechodziły gruntowną restruktury-
zację lub były likwidowane22. Elementem wieloaspektowych niekorzystnych przekształceń 
stała się liczba ludności, która od momentu zarejestrowania w 1993 r. drugiego maksimum 
zaludnienia do chwili obecnej generalnie odnotowywała tendencję spadkową, sytuując 
Suchedniów w fazie regresu demograficznego23 (ryc. 2).

18 Zob. P. Przepióra, Naturalne i historyczne zmiany zlewni Kamionki (Płaskowyż Suchedniowski) w subatlantyku, 
praca doktorska, Kielce 2017; T. Kalicki, P. Przepióra, op. cit., 69–70.
19 A. Włodarczyk-Mazurek, Księga opisowa gminy Suchedniów, powiat kielecki [1925 r.], „Zeszyty Suchedniowskie. 
Historia” 2016, 1, s. 107.
20 H. Radziejowska, A. Sułko, Suchedniów w dwudziestoleciu międzywojennym (materiały do historii osady), 

„Zeszyty Suchedniowskie” 1987, s. 23; A. Włodarczyk-Mazurek, Ż. Okła, Księga opisowa gminy Suchedniów, 
powiat kielecki [1935 r.], „Zeszyty Suchedniowskie. Historia” 2017, 2, s. 212.
21 S. Piasta, op. cit., s. 201.
22 P. Brambert, P. Przepióra, S. Piasta, Znaczenie Suchedniowa jako ośrodka przemysłowego województwa 
świętokrzyskiego w czasach historycznych i współcześnie, „Zeszyty Suchedniowskie. Historia” 2018, 3, s. 97–98.
23 P. Brambert, Przemiany społeczno-demograficzne miejskiej sieci osadniczej województwa świętokrzyskiego 
w latach 90. XX wieku, praca licencjacka, Kielce 2005, s. 39–40.
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Ryc. 2. Zmiany zaludnienia (1990–2016), liczby turystów korzystających z noclegów (1995–2014), licz-
by podmiotów gospodarczych (1995–2016) i liczby mikroprzedsiębiorstw (2002–2016) w Suchedniowie
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Zanik dużego przemysłu nie oznaczał oczywiście całkowitego zahamowania przed-
siębiorczości we współczesnym Suchedniowie. Na podstawie danych REGON24 stwier-
dzono, że liczba podmiotów gospodarczych – w 95% mikroprzedsiębiorstw – wzrosła 
w latach 1995–2016 niemal dwukrotnie, tj. z poziomu 440 do 834 jednostek (por. ryc. 2). 
Odpowiednie maksymalne zasoby przedsiębiorstw wystąpiły w 2010 r. Jeśli chodzi 
o aktywność sektora przemysłowego, to w mieście zlokalizowały się dwie spółki z bran-
ży tworzyw sztucznych, czyli Kleen-Tex Polska i Plastinvest, a także Suchedniowska 
Fabryka Mebli Meblodex. Są one jednak nieporównywalnie mniejsze od fabryk dzia-
łających w XX w.

W chwili obecnej na terenie gminy znajdują się opuszczone obiekty górnicze i przemy-
słowe, choć są w większości skupione w przestrzeni miejskiej (ryc. 3). Taka koncentracja 
przestrzenna dotyczy także obecnych zakładów, za wyjątkiem fabryki Meblodex umiej-
scowionej tuż przy wschodniej granicy gminy. Nieeksploatowane kamieniołomy występują 
w obrębie zalesionych obrzeży.

24 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Dane według dziedzin, lata 1995–2015, podmioty 
gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON.
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Ryc. 3. Rozmieszczenie dawnych i współczesnych obiektów przemysłowych w gminie Suchedniów
Legenda: 1 – droga szybkiego ruchu S7, 2 – drogi lokalne, 3 – linia kolejowa, 4 – rzeki, 5 – zbiorniki 
wodne, 6 – granice administracyjne; A – kamieniołomy i kopalnie, B – kuźnice, C – młyny wodne, 
D – większe zakłady przemysłowe (fabryki)
Źródło: opracowanie własne.

Rozwój turystyki i rekreacji

Zanim Suchedniów uzyskał prawa miejskie, znany był również jako ośrodek życia kultu-
ralnego i popularne centrum letniskowe. Już na przełomie XIX i XX w. miejscowość chętnie 
odwiedzali turyści, a w okresie międzywojennym ich liczba znacząco wzrosła25. Prężnie 
rozwijający się wówczas przemysł nie zakłócał wzrostu znaczenia funkcji turystycznej tego 
miejsca. Bardzo popularna była oferta noclegów w suchedniowskich willach. Pobliskie 
lasy były (i nadal są) cenione przez turystów ze względu na ich naturalny charakter26.

Dalszy napływ turystów w XX w. przyczynił się do szybkiego rozwoju bazy noclegowej. 
Obecnie na terenie miasta funkcjonuje trzygwiazdkowy Camping 140, wyposażony w pole 
namiotowe. Jest on od wielu lat uznawany za jedno z najatrakcyjniejszych tego typu 

25 P. Brambert, op. cit., s. 35.
26 A. Pasek, op. cit., s. 18.
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miejsc w kraju. Korzysta z niego około 2,5 tys. turystów rocznie, z czego 33% to goście 
zagraniczni. Kamping ten jest częścią Ośrodka Sportu i Rekreacji, na którego terenie 
znajdują się również korty tenisowe, siłownie plenerowe, kąpielisko oraz wypożyczalnia 
kajaków i rowerów wodnych. Ponadto w ostatnim dziesięcioleciu rozbudowana została 
baza hotelowa. Należą do niej przede wszystkim: dwugwiazdkowy Hotel „Świętokrzyski” 
z noclegami dla 100 osób (utworzony w 1969 r., a przebudowany w 2009 r.); trzygwiazd-
kowy Hotel „Paradiso” dla około 200 gości (otwarty w 2008 r.); trzygwiazdkowy Hotel 

„Stary Młyn” z około 30 miejscami (otwarty w 2014 r.), który mieści się w budynku po 
zabytkowym młynie z XIX w.

Lokalizacja wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz bliska odległość od kluczowych 
destynacji turystycznych regionu świętokrzyskiego sprawiły, że turyści wykorzystują Su-
chedniów jako bazę wypadową do interesujących lokalizacji, takich jak: Święta Katarzyna 
(dystans to 35 km), Starachowice (dystans to 30 km), Kielce (dystans to 30 km), Chęci-
ny (dystans to 25 km). Świadczy o tym liczba korzystających z noclegów, ponieważ od 
momentu rozrostu wykazanej bazy hoteli wzrosła ona aż 14-krotnie, z poziomu 1,3 tys. 
osób w 2008 r. do 18,6 tys. osób w 2012 r. (por. ryc. 2). W dodatku był to nieprzerwany 
przyrost. Dla porównania w latach 1995–2008 średni stopień wykorzystania oferty nocle-
gowej Suchedniowa nie przekraczał 1,5 tys. turystów rocznie. Wzmocnienie bazy noclego-
wej, gastronomicznej i rekreacyjnej to kluczowe zagadnienia uwzględniane w planach 
rozwojowych Suchedniowa.

Większość obiektów o turystycznym znaczeniu mieści się głównie w centrum badanego 
ośrodka (ryc. 4). Wyjątki stanowią: odrestaurowany młyn w Jędrowie oraz Mauzoleum 
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – oba obiekty położone są na południe od strefy 
centralnej miasta.

Oprócz obiektów z zakresu zagospodarowania turystycznego na terenie miasta i gminy 
Suchedniów organizowane są różne cykliczne wydarzenia i imprezy masowe (np. wianki). 
Odbywają się również konferencje naukowe i promocje książek opisujących historyczne 
dziedzictwo Suchedniowa. Inicjatywy te są organizowane przez lokalne stowarzyszenia, 
we współpracy ze środowiskiem naukowym m.in. z historykami. Warto wyróżnić w tym 
względzie Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna „Pod Prąd”, które np. w 2017 r. zrealizowało 
sesję naukową pt. „Kształtowanie industrialnego krajobrazu kulturowego osad górniczych 
na przykładzie Suchedniowa w XIX i na początku XX w.”. Mieszkańcy gminy mogą też 
włączać się w przedsięwzięcia promujące lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe, 
które podejmowane są przez Stowarzyszenie „LGD – Wokół Łysej Góry” – Suchedniów 
współtworzy je wraz z sześcioma innymi gminami województwa27.

27 P. Brambert, I. Kiniorska, Aktywność społeczności wiejskiej w ramach funkcjonowania Lokalnych Grup Działania 
w województwie świętokrzyskim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2018, 32, 
s. 89–107.
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Ryc. 4. Rozmieszczenie głównych obiektów o znaczeniu turystycznym w gminie Suchedniów
Legenda: 1 – droga szybkiego ruchu S7, 2 – drogi lokalne, 3 – linia kolejowa, 4 – rzeki, 5 – zbiorniki 
wodne, 6 – granice administracyjne; A – baza noclegowa, B – obiekty gastronomiczne, C – obiekty 
usługowo-handlowe, D – obiekty o znaczeniu historyczno-kulturowym
Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja

Suchedniów jest miastem o przemysłowej genezie, gdzie górnictwo i hutnictwo było 
motorem napędowym rozwoju gospodarczego. Jednak intensywna industrializacja nie 
wpłynęła negatywnie na rozkwit sektora turystyki i rekreacji, bazującego na docenianym 
przez przyjezdnych górzystym krajobrazie, z terenami leśnymi. Podczas gdy miał miejsce 
poważny kryzys przemysłu, zwłaszcza w połowie XX w., to turystyka i rekreacja warun-
kowały rozwój miejscowości. Dzięki temu zaistniały nowe możliwości zagospodarowania 
przestrzennego miasta. Porzucona infrastruktura przemysłowa w kilku przypadkach po-
służyła do budowy obiektów turystycznych, noclegowych, a nawet usługowo-handlowych.

Najbardziej znaną przestrzeń poprzemysłową, która została ponownie zagospodarowa-
na do innych celów, przedstawia obiekt hotelowy Stary Młyn. Jak wspomniano wcześniej, 
zlokalizowany został w dawnym budynku gospodarczym młyna wodnego, przy ulicy 
Berezów, wchodzącym w przeszłości w skład majątku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 
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(fot. 1A). Stary Młyn to doskonały przykład prawidłowego zagospodarowania tego rodzaju 
składowej architektury. Jest rozpoznawalnym i wyjątkowym zabytkiem (fot. 1B), a jedno-
cześnie ważnym elementem zaspokajającym podstawowe potrzeby turystów.

Fot. 1. A) Stary Młyn Herlingów-Grudzińskich na początku XX w. (fot. archiwum S. Piasta28), 
B) Hotel „Stary Młyn” współcześnie (fot. P. Przepióra)

Nie jest to jedyny młyn na Ziemi Suchedniowskiej, któremu w ostatnim czasie przywró-
cono świetność. Drugi z nich to młyn wybudowany w ubiegłym stuleciu na fundamentach 
dawnej kuźnicy w okolicy Jędrowa29. W 2017 r. został on wykupiony i odrestaurowany 
przez osoby prywatne. Odnowiono infrastrukturę hydrotechniczną młyna, jak również 
wnętrze budynku gospodarczego, który teraz służy jako dom mieszkalny. Jest to bardzo 
interesujące przedsięwzięcie, zwłaszcza że obecni właściciele zmienili ten obiekt w swego 
rodzaju mały skansen, który budzi coraz większe zainteresowanie nie tylko okolicznych 
mieszkańców, ale i turystów.

Podobna rewitalizacja budynków poprzemysłowych jest także widoczna w przypadku 
zespołu fabrycznego po upadającym pod koniec lat 90. XX w. największym w mieście 
zakładzie pracy, tj. FUT Suchedniów. Aczkolwiek jego budynki nie pełnią bezpośrednio 
funkcji turystycznej. W głównym budynku administracji fabryki, przy ulicy Fabrycznej, od 
2001 r. mieści się siedziba Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów. Z kolei wymieniana spółka 
Kleen-Tex Polska przejęła na potrzeby produkcji jedną z hal FUT-u. Ponadto pozostałe hale 
produkcyjne zostały w 2017 r. przebudowane w Centrum Handlowe „FUT Park”, aby móc 
zapewnić mieszkańcom, ale też turystom, bezpośredni dostęp do różnorodnych obiektów 
handlowych czy usługowych (małe i średnie podmioty gospodarcze, sieci handlowe).

Z drugiej strony istnieją w Suchedniowie miejsca poprzemysłowe, dla których od mo-
mentu zaniechania produkcji nie określono nowej funkcjonalności. Taki niechlubny przykład 
zmarnowanego potencjału reprezentuje nieczynny od 2013 r. kompleks fabryczny Zakładu 
Wyrobów Kamionkowych „Marywil” (Zakład nr 1) – (fot. 2A). Znajduje się on w centrum 
miasta, a jego historia liczy już 94 lata. Stanowi charakterystyczny punkt Suchedniowa, 

28 https://naszsuchedniow.blogspot.com [10.01.2019].
29 Wydarzenia, miejsca, spotkania. 55 lat miasta Suchedniowa, red. K. Gałczyńska-Szymczyk, Urząd Miasta 
i Gminy w Suchedniowie, Suchedniów 2017, s. 138–139.



Potencjał turystyczny dawnych obiektów przemysłowych… 85

którego kluczowym obiektem jest dominanta w krajobrazie tej części ośrodka – komin. 
Wykorzystuje się go jedynie w celach wzmocnienia zasięgu infrastruktury telekomuni-
kacyjnej (fot. 2B). Cały teren przejął prywatny inwestor. Zrównał on z ziemią większość 
budynków gospodarczych (fot. 2C i D), zapewne w celu uniknięcia zbędnych kosztów 
związanych z płaceniem podatków. Pozostał jedynie budynek hali produkcyjnej, który 
przebudowano na magazyn.

Fot. 2. A) Marywil na początku XX w.30, B) obiekt w 2018 r. (fot. P. Przepióra), C) i D) wnętrze hali  
produkcyjnej przed rozbiórką w 2015 r. (fot. archiwum S. Piasta31)

W południowo-wschodniej części Suchedniowa mieszczą się kolejne hale produkcyjne 
Marywilu, które powstały w latach 60. XX w. Wraz z upadkiem przedsiębiorstwa one też 
zostały opuszczone. Oba zespoły fabryczne mogłyby przysłużyć się dalszemu rozkwitowi 
turystyki w Suchedniowie, pełniąc rolę np. hoteli, miejsc kulturalno-rozrywkowych, galerii 
sztuki czy lokalizacji handlu i usług. Inspiracji nie trzeba szukać daleko. W Łodzi w 2006 r. 
otwarto centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe Manufaktura, powstałe na terenie fabryki 
Izraela Poznańskiego (XIX w.). Obiekt został przebudowany w taki sposób, by zachował 
on swój oryginalny charakter. Oczywiście, potrzebne są do tego duże zasoby kapitału, ale 
w perspektywie przyciągnięcia kolejnych rzeszy turystów mogłaby ta inicjatywa stać się 
dobrym i opłacalnym rozwiązaniem. Towarzyszyć musiałby temu – związany z dziedzic-
twem kulturowym miejsca – interesujący i oryginalny produkt turystyczny.

30 S. Piasta, op. cit., s. 443–444.
31 https://naszsuchedniow.blogspot.com [10.01.2019].
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Suchedniów posiada jeszcze kilka zapomnianych, lecz interesujących zabytków, które 
mogłyby stać się doskonałymi obiektami turystycznymi, o dużym znaczeniu historycz-
no-kulturowym. Należą do nich w pierwszym rzędzie ruiny XIX-wiecznej kuźnicy Balta-
zarek, która okres świetności przeżywała, gdy działał na tym terenie Stanisław Staszic. 
Zlokalizowana jest w pobliżu rzeki, niedaleko dawnej zabudowy FUT-u. Do pozostałości 
należą fragmenty murów (fot. 3A) oraz odpływu kanału prowadzącego bezpośrednio do 
Kamionki (fot. 3B). Obiekt jest w bardzo złym stanie i nie są prowadzone na nim żadne 
prace konserwatorskie.

Fot. 3. A) Ruiny kuźnicy Baltazarek w Suchedniowie pod koniec XIX w. (fot. archiwum S. Piasta 32), 
B) stan ruin w 2014 r., C) i D) budynek po dawnej kuźnicy przebudowany na restaurację La Vieille  
Forges w 2018 r., Les Forges, Belgia (fot. P. Przepióra)

W innych częściach Europy takie zabytki stają się doskonałym miejscem pod nowe 
inwestycje. Jako wzór może w tym przypadku posłużyć budynek gospodarczy innej daw-
nej kuźnicy, który został przebudowany na obiekt gastronomiczny. Chodzi o restaurację 
La Vieille Forge, w miejscowości Les Forges, w Belgii. Zachowane elementy infrastruk-
tury hydrotechnicznej posłużyły jako dodatkowy walor turystyczny dla odwiedzających 
ją gości (fot. 3C i D). W Suchedniowie, tak jak w Les Forges, dziedzictwo przemysłu 

32 https://naszsuchedniow.blogspot.com [10.01.2019].
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hutniczego jest niezwykle wyraźne. Jest to bardzo dobra okazja do autopromocji, która 
zachęci turystów do odwiedzania takich miejsc. Byłby to wtedy malowniczo położony 
punkt na mapie turystycznej miasta. W dodatku jako przykłady można wymienić jeszcze 
wiele innych, podobnych obiektów z całego świata. We włoskim Bergamo znajduje się 
odrestaurowana i udostępniona turystom stara kuźnica Teveno Forge. W miejscowości 
Cirava, na terenie Łotwy, istnieje zabytkowy młyn. Z kolei w Singapurze, nad rzeką o tej 
samej nazwie, usytuowany jest The Warehouse Hotel, który powstał w skrupulatnie 
odrestaurowanych budynkach służących do końca XIX w. jako magazyny przy ważnym 
regionalnym szlaku handlowym.

Podsumowanie

Od momentu powstania Suchedniowa to przemysł odgrywał wiodącą rolę w jego 
rozwoju społeczno-gospodarczym, zwłaszcza w okresie, kiedy w zachodniej części Staro-
polskiego Okręgu Przemysłowego dominowało górnictwo i hutnictwo. Z początkiem XX w. 
miejsce mniejszych zakładów zajęły duże fabryki. Obecnie turystyka i rekreacja wyparła 
przemysł, stając się głównym filarem rozwoju lokalnego. Poza tym ośrodek odnotowuje 
zgodnie z krajowymi tendencjami przekształcenia lokalnej gospodarki wywołane w głów-
nej mierze zwiększoną aktywnością małych i średnich przedsiębiorstw o różnym profilu 
działalności.

Od końca XIX w. do połowy XX w. przemysł oraz turystyka miały dominujące zna-
czenie w rozwoju Suchedniowa, jednocześnie nie wykluczając się nawzajem. W latach 
90. XX w. postępujący zanik przemysłu spowodował pewne ukierunkowanie się władz oraz 
mieszkańców miasta na wykorzystanie innych mocnych stron rozpatrywanego obszaru. 
Należy do nich m.in. dogodna lokalizacja w przestrzeni regionu oraz malowniczy leśny 
krajobraz. Z drugiej strony, osłabiają ich oddziaływanie słabe strony obszaru, do których 
głównie zalicza się niedostateczną promocję walorów turystycznych czy zaniedbania lub 
brak inwestycji w odniesieniu do zachowania zabytkowej infrastruktury poprzemysłowej 
Suchedniowa.

Lokalny rynek skoncentrował się zatem na rozwinięciu sektora turystyczno-rekre-
acyjnego. Rezultaty tych przedsięwzięć widoczne są aktualnie w zagospodarowaniu 
określonych przestrzeni. Istnieją m.in. hotele, punkty gastronomiczne, miejsca rekreacji 
oraz wypoczynku. Ta podaż – w powiązaniu z walorami turystycznymi Suchedniowa i oko-
lic – uwarunkowała bardzo wysoki popyt turystów, co odzwierciedlają dane statystyczne.

Liczne zabytki z czasów intensywnego rozwoju przemysłu zachowały się w postindu-
strialnym krajobrazie kulturowym pierwotnej osady górniczej. W ten krajobraz wliczają się 
obiekty z różnych epok np. budynki dawnych młynów, ruiny kuźnic i pozostałości dużych 
hal produkcyjnych. Pobliskie lasy bogate są w ślady po dawnej działalności górniczej – 
szyby górnicze, kamieniołomy. Jednak należy stwierdzić, że nie wszystkie z zachowa-
nych zabytków, cennych pod kątem dziedzictwa kulturowego, zostały zrewitalizowane 
i zagospodarowane na nowo, np. jako hotele czy restauracje. Podlegają one niestety 
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dalszemu niszczeniu na skutek: zapomnienia, zaniechania w związku z brakiem środków 
finansowych, nieodpowiedniego sposobu ich obecnego zagospodarowania. Historyczna, 
oryginalna substancja Suchedniowa może ulec bezpowrotnej degradacji.

Wnioski

Suchedniowska industrialna zabudowa przy odpowiednich inwestycjach ma szansę 
stać się kluczowym elementem dalszego rozwoju turystycznego miasta oraz jego okolic. 
Niezbędna jest w tej kwestii silna determinacja i inicjatywa miejscowej społeczności 
oraz samorządowców, aby wskazaną determinantę wykorzystać w pełni, zachowując 
dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń. Potrzebna jest przede wszystkim chęć 
władz szczebla lokalnego na przekierowanie sił i środków finansowych w celu ratowania 
zapomnianych obiektów z okresu działalności Staropolskiego i Centralnego Okręgu 
Przemysłowego. Stanowią one niezwykle interesujący dla turystów komponent krajobra-
zu górniczego i przemysłowego miasta i okolic. Aby taki kierunek rozwoju turystyki mógł 
w pełni zaistnieć, należy uświadamiać w pierwszym rzędzie mieszkańców Suchedniowa, 
że dziedzictwo to jest bardzo cenne. Posiadając za przykłady zagraniczne dowody takiego 
materialnego dziedzictwa, należy wykazywać, iż ponowne zagospodarowanie obiektów 
poprzemysłowych przynosi wymierne korzyści finansowe, a także kulturowe dla całego 
miasta, a co za tym idzie – regionu.
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Streszczenie

Suchedniów to niewielkie miasto zlokalizowane w północnej części województwa świętokrzyskie-
go, w powiecie skarżyskim, około 30 km od Kielc. Ośrodek swoje początki zawdzięcza bogatym 
złożom surowców oraz rozwijającemu się hutnictwu żelaza. Gdy przemysł oparty na wytopie 
żelaza upadł, w jego miejsce pojawiły się inne obiekty przemysłowe, które zatrudniały setki pra-
cowników. Na przełomie XX i XXI w. odnotowano wyraźny zanik przemysłu na rzecz rozwijającej 
się w tym regionie turystyki, zwłaszcza wypoczynkowej. Wskazuje na to m.in. rozwijająca się 
infrastruktura noclegowa. Bogata historia miejscowości jako prężnego centrum przemysłowego 
oraz liczne ślady z tego okresu w formie porzuconej infrastruktury kuźnic lub większych fabryk 
mogą posłużyć do ukierunkowania i dalszego rozwoju turystyki poprzez właściwe zagospodaro-
wanie tych obiektów w Suchedniowie. Trend, jakim jest turystyka industrialna, stanowi doskonały 
sposób na zagospodarowanie historycznych obiektów przemysłowych, pamiętających czasy 
Staropolskiego czy Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Słowa kluczowe: potencjał turystyczny, obiekty przemysłowe, nowe zagospodarowanie, zabytek, 
dziedzictwo kulturowe, Suchedniów

Abstract

Suchedniów is a small city, located in the northern part of the Świętokrzyskie voivodeship, in the 
Skarżysko district, about 30 km from Kielce. The present city owes its origins to the rich deposits 
of raw materials and the metallurgy. When the industry based on the iron smelting has collapsed, 
other industrial facilities have appeared in its place, employing hundreds of peoples in this time. 
At the turn of the 20th and 21st century, industry was clearly disappearing in favor of developing 
tourism in this region, especially recreational. This is visible, among others, in intensive develop-
ing of accommodation infrastructure. The rich history of the city as a large industrial center and 
many traces from this period in the form of abandoned infrastructure of forges and factories can 
be used to direct and further develop tourism through proper use of these facilities in Suchedniów. 
The industrial tourism trend constitutes a great way to develop historical industrial facilities, that 
remember the times of Old Polish or the Central Industrial District.

Keywords: tourism potencial, industrial facilities, new development, monument, cultural herit-
age, Suchedniów
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RZEKA WISŁA W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWIE  
JAKO ELEMENT KREOWANIA WIZERUNKU REGIONU I ROZWOJU 
LOKALNEJ TURYSTYKI ŚRÓDLĄDOWEJ

THE VISTULA RIVER IN THE CAPITAL CITY OF WARSAW  
AS AN ELEMENT OF CREATING THE IMAGE OF THE REGION  
AND THE DEVELOPMENT OF LOCAL INLAND TOURISM

Wstęp

Rzeka Wisła wraz ze swoim otoczeniem nieustannie się rozwija i ewoluuje. Tworzone 
są w jej obrębie przestrzenie dla ludzi w każdym wieku, o różnych zainteresowaniach 
i potrzebach. Istnieją miejsca kultury, gdzie organizowane są koncerty, lekcje tańca, wie-
czory filmowe, wystawy, stand-upy, wykłady i seminaria. Popularnością cieszą się miejsca, 
w których dostępna jest turystyka śródlądowa i rekreacja. To stamtąd odpływają statki 
pasażerskie i tam właśnie mieszczą się wypożyczalnie sprzętu wodnego. 

Ważnym punktem na mapie Wisły są także miejsca, gdzie możliwe jest uprawianie 
sportów plażowych, jazda na rowerze i spacery. Wisła stwarza też doskonałą okazję do 
uprawiania sportów wodnych, takich jak: wakeboarding, kajak polo, skimbording, kajaki 
i inne. 

Wielu ludzi przyciąga nad Wisłę możliwość spędzenia czasu ze znajomymi na świeżym 
powietrzu, dla innych ważne są atrakcje związane z turystyką i rekreacją, dla kolejnych 
najważniejsza jest przestrzeń, natura, cisza i spokój, jakich nad rzeką można doświadczyć. 

Przedsiębiorcy i pracownicy Urzędu Miasta Stołecznego wspólnie wkładają wielki 
wysiłek w to, by turystyka nad Wisłą była dostępna, atrakcyjna i przyjazna użytkownikom 
i środowisku naturalnemu. Jednak miejsce, jakim jest otoczenie Wisły, potrzebuje zjedno-
czenia i współdziałania fundacji i przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na tym 
terenie. Potrzebne jest także wyodrębnienie jednostki organizacyjnej zajmującej się tylko 
sprawami Wisły, gdyż zarządzanie tak złożonym i rozwijającym się wciąż organizmem 
jest ogromnym wyzwaniem. 

Rekomendacją w tym przypadku może być obserwacja, analiza i wdrażanie rozwiązań 
z innych stolic europejskich, które mają dobrze rozwiniętą turystykę śródlądową w centrum 
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miasta. Pomoże to usprawnić system zarządzania i przyspieszyć procesy planowania 
i organizacji działań. 

Turystyka – jej znaczenie i rodzaje

Pojęcie „turystyka” wywodzi się z XVII-wiecznej Francji. Młodzi i zamożni absolwenci 
szkół wyższych, przed podjęciem pracy zawodowej, wyruszali w podróż po Europie na tak 
zwany Grand Tour, mający na celu poszerzenie horyzontów myślowych, zdobycie wiedzy 
na temat innych kultur, sztuki i języków, a także był sposobem na zawarcie wartościowych 
znajomości, które następnie wykorzystywano w biznesie1. 

W dzisiejszych czasach, ze względu na rozwój ekonomiczny, turystyka w krajach eu-
ropejskich jest ogólnodostępna, bez względu na status ekonomiczny, wiek czy płeć osób 
z niej korzystających. Obecnie turystyka służy już nie tylko poznawaniu głębokiej natury 
człowieka i jego upodobań, ale raczej oderwaniu się od rutyny i codziennego środowiska, 
odnowie biologicznej i psychicznej przez odpoczynek bierny lub aktywny. Wciąż bardzo 
ważne pozostają funkcje poznawcze i kulturowe turystyki, które mogą być dopełnieniem 
tradycyjnej edukacji i wychowania szkolnego. 

Turystyka to złożona dziedzina nauki, która z punktu widzenia ekonomii jest naj-
szybciej rozwijającą się gałęzią sektora usługowego. Istnieje wiele definicji próbujących 
sprostać złożoności tego zagadnienia. Jako autora pierwszej z nich można uznać Waltera 
Hunzikera, założyciela Instytutu Badań nad Turystyką na Uniwersytecie w St. Gallen 
w Szwajcarii. Twierdził on, że „turystyka to zespół stosunków i zjawisk, które wynikają 
z podróży i pobytu osób przyjezdnych, jeśli nie występuje w związku z tym osiedlenie 
i podjęcie pracy zarobkowej” 2. Jest to definicja wykluczająca każdy wyjazd, który wiąże 
się z korzyściami majątkowymi podróżującego oraz osiedleniem się, co według Słownika 
języka polskiego oznacza tyle co „zamieszkać gdzieś”, bez określenia konkretnych ram 
czasowych. 

Władysław Gaworecki przedstawia w swojej książce kolejną definicję, która próbuje 
pojęcie turystyki zamknąć w jednoznacznym przedziale czasowym: „Turystyka obejmuje 
ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbo-
wych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”3. 
Tym samym uznaje podróż zawodową jako element turystyki, o ile pobyt w tym celu nie 
trwa dłużej niż 12 miesięcy. 

Jedną ze współczesnych definicji turystyki wartą przytoczenia jest ta autorstwa Krzysz-
tofa Przecławskiego, która wyjaśnia, że: 

[…] turystyka w szerokim znaczeniu to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej 
związanych z dobrowolną czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia 

1 T. Geoffrey, The Grand Tour, Yale University Press, New Haven, CT 1991, s. 47.
2 W. Hunziker, Matrikeledition der Universität Zürich 1833–1924, Universität Zürich, 1 Dec 2014. 
3 W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010, s. 74.
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oraz z wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, 
kulturowym bądź społecznym)4. 

Wiesław Alejziak definiuje turystykę jako 

[…] ogół zjawisk związanych z podróżą i pobytem osób przebywających czasowo 
i dobrowolnie poza swoim codziennym środowiskiem, w tym zwłaszcza ekonomicz-
ne i społeczne interakcje zachodzące pomiędzy organizatorami turystyki, bezpośred-
nimi usługodawcami, miejscową ludnością oraz samymi turystami, o ile głównym 
celem ich wyjazdów nie jest działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej 
miejscowości5. 

Istnieje wiele rodzajów turystyki, jest to najbardziej złożona i prawdopodobnie najdo-
kładniej przebadana sfera aktywności człowieka w jego wolnym czasie i nie tylko. Ro-
dzaje turystyki mogą się różnić od siebie pod wieloma względami, w zależności od celu 
poznawczego podróży czy jej destynacji. W opracowaniu przedstawione zostały takie 
rodzaje turystyki, które mogą być lub są rozwinięciem turystyki śródlądowej. Są to m.in.:
 – turystyka krajoznawcza – głównym celem jest poznanie miejscowości odwiedzanej, 

geografii, historii, lokalnych zwyczajów czy środowiska naturalnego danego regionu; 
 – turystyka kwalifikowana – wiąże się z pokonywaniem licznych przestrzeni w celu 

uprawiania aktywności fizycznych zbliżonych do sportu aczkolwiek bez rywalizacji 
między uczestnikami; 

 – agroturystyka – od turystyki wiejskiej odróżnia ją fakt, iż oprócz spędzania czasu na 
wiejskim łonie natury dodatkowo możliwy jest udział w aktywnościach związanych 
z życiem i pracą na wsi; 

 – turystyka morska (wodna) – to wszelkie przejawy ruchliwości turystycznej znajdującej 
swój wyraz w wycieczkach morskich na statkach wycieczkowych, specjalnie do tego 
celu przeznaczonych, lub na statkach liniowych, oferujących wycieczki w sezonach mar-
twych, w uprawianiu żeglarstwa morskiego, traktowanego nie jako wyczyn sportowy, lecz 
forma spędzania czasu, oraz w korzystaniu z wycieczek statkami żeglugi przybrzeżnej6. 
Do turystyki morskiej zaliczane są:

 – rejsy inclusive – statki liniowe z infrastrukturą hotelarską i rekreacyjną o najwyższym 
standardzie. Na pokładzie znajdują się sale kinowe, korty tenisowe, baseny, restaura-
cje, kluby i baza noclegowa. Pasażerowie dobijają do portu raz dziennie, gdzie mogą 
odbyć wycieczkę fakultatywną po odwiedzanej miejscowości; 

 – promowe przewozy turystów – pozwalają zabrać na pokład własny środek transportu 
(autokar, samochód, rower, kamper, przyczepę kempingową), umożliwiając dzięki 
temu turystykę kempingową, aktywną i kwalifikowaną, indywidualnie oraz w grupach; 

4 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1997, s. 23.
5 J. Płocka, Turystyka. Wybrane zagadnienia, EscapeMagazine.pl, Toruń 2009, s. 19.
6 J. Zaleski, Problemy rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej w świetle współczesnych tendencji badawczych, [w:] 
I Seminarium Naukowe nt. Turystyka i rekreacja nadmorska – problemy teorii i praktyki, WSWF, Gdańsk 1980, s. 29.
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 – rejsy kombinowane – łączą różne środki transportu w ramach jednego biletu (samolot 
+ autokar + statek);

 – rejsy międzyportowe – kilkudniowe wycieczki statkiem od portu do portu nastawione 
na odwiedzenie jak największej liczby miast portowych;

 – rejsy zdrowotne – łączą w sobie rekreację, wypoczynek i odnowę biologiczną, ze 
względu na kojące działanie morza oraz specjalistyczną opiekę lekarską obecną na 
pokładzie;

 – rejsy edukacyjne – mają uzupełniający charakter względem programu szkolnego, 
są popularną formą rekreacji wśród dzieci i uczniów oraz stanowią doskonałą formę 
nauki przez zabawę7. 
Jak widać powyżej, istnieje wiele sposobów powiązania turystyki i dużo możliwości jej 

uprawiania, które da się połączyć z rzeką Wisłą. 

Współczesny wymiar turystyki śródlądowej

Turystyka śródlądowa zawiera się w pojęciu turystyki wodnej. Ta druga dzieli się na 
śródlądową i morską. Do uprawiania turystyki śródlądowej niezbędny jest sprzęt, który 
można wynająć, wypożyczyć, zakupić, lub uczestnictwo w zorganizowanych imprezach 
turystycznych z wykorzystaniem sprzętu organizatora. 

Do podstawowych jednostek pływających zalicza się: statki żeglugi pasażerskiej, 
tramwaje wodne, wodoloty, jachty, łodzie żaglowe, kajaki, łodzie wiosłowe, barki osobowe 
i promy. Od niedawna nad brzegiem Wisły i jezior mazurskich spotkać można także pły-
wające domki letniskowe (houseboat), które oferują prywatny transport i bazę noclegową 
w obrębie tej samej jednostki8.

Produktem turystycznym w przypadku turystyki śródlądowej może być jednodniowy 
lub krótki rejs statkiem pasażerskim, kilkudniowy spływ kajakowy, kilkudniowy pobyt na 
statku żeglugi pasażerskiej z codzienną zmianą miejsca cumowania, wycieczki tramwajem 
wodnym na drugą stronę rzeki, rejsy łodzią wiosłową czy wycieczki motorowodne. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego, „długość sieci śródlądowych dróg wodnych 
w Polsce w 2016 r. utrzymała się na poziomie podobnym jak w roku poprzednim i wyniosła 
3655 km, z czego 2417 km stanowiły uregulowane rzeki żeglowne, 644 km – skanali-
zowane odcinki rzek, 336 km – kanały, a 259 km – jeziora żeglowne. Eksploatowanych 
przez żeglugę było 3365 km (92,1%) dróg żeglownych”9. 

Dane GUS wskazują na dużą liczebność dróg śródlądowych w Polsce, które w więk-
szości są wykorzystywane przez transport śródlądowy towarów i pasażerów. Liczba prze-
wożonych pasażerów zwiększa się rokrocznie, o czym również świadczą statystyki GUS. 

7 Ibidem, s. 35.
8 J. Owsiak, Diagnoza stanu zasobów i inwestycji w turystyce wodnej w Polsce, „Problemy Turystyki i Rekreacji” 
2013, 1, s. 62–68.
9 Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2016 roku, GUS, Warszawa 2017.
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Tabela 1. Przewozy pasażerów żeglugą śródlądową w Polsce w latach 2013–2016 

Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 

1. Liczba miejsc pasażerskich (w tys.) 8434 8783 8698 9528

2. Liczba pasażerów (w tys.) 1006 1097 1038 1277

3. Liczba pasażerokilometrów (w tys.) 12427 12936 14161 16651

4. Średnia odległość przewozu 1 pasażera (w km) 12 12 13 13
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z lat 2013–2016.

Otoczenie przyrodnicze nadwiślańskiej Warszawy oraz jakość 
wody w Wiśle

Warszawa to jedno z dwóch miast na świecie, które posiada nieuregulowany brzeg rzeki 
w swoim centrum. Zachowany w takiej postaci brzeg Wisły sprzyja ochronie środowiska 
naturalnego wielu gatunków roślin i zwierząt, nie hamuje migracji dzikiej zwierzyny oraz 
przyczynia się do zwiększania różnorodności biologicznej. 

Polscy ekolodzy oraz instytucje rządowe, świadomi tych faktów, postanowili zachować 
dziki charakter praskiego brzegu Wisły, stanowiąc go rezerwatem przyrody chroniącym 
naturalne siedliska ptaków i zwierzęta w nim zamieszkujące.

Dolina Środkowej Wisły, w której znajduje się Warszawa, to obszar specjalnej ochrony 
ptaków należący do Europejskiej Sieci Natura 200010. Jej dzikość dostrzeżona i zacho-
wana przez ekologów oraz przez władze miasta doprowadziła do utworzenia rezerwatów 
przyrody na terenie stolicy i okolic, mających na celu ochronę zagrożonych gatunków 
ptactwa i zwierząt wodno-lądowych. 

Geomorfologia Wisły, czyli rzeźba powierzchni oraz procesy ją kształtujące, jest bogata 
w strefy sedymentacji (gromadzenia) osadów rzecznych, które tworzą przewały, wyspy 
i kępy wiślane oraz wiele innych form nadbudowy piaskowo-mułowej11. Właśnie ze wzglę-
du na unikatową w skali europejskiej geomorfologię Wisły postanowiono włączyć Dolinę 
Środkowej Wisły do sieci Natura 2000. 

Jest to forma ochrony przyrody z 2004 roku tworząca sieć ekologiczną mającą na 
celu zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych. Są one kluczowym miejscem pobytu 
dla zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Sieć Ekologiczna Natura 2000 sprzyja 
odtworzeniu różnorodności biologicznej, zachowaniu migracji i wymiany genetycznej 
cennych gatunków fauny i flory występujących na obszarach objętych ochroną.

Na mapach geomorfologicznych zobaczyć można bogactwo rzeźby i struktury Wisły, 
które mają ogromny wpływ na bioróżnorodność środowiska przyrodniczego w samym 

10 Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim, 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa 2014.
11 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa 2018.
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centrum stolicy Polski. Doskonale tam widać, jak dużą część krajobrazu warszawskiej 
Wisły stanowią strefy lęgowe zagrożonych gatunków ptaków. Mapa uwidacznia także 
imponujące wielkością tarasy zalewowe będące domem dla wielu gatunków zwierząt 
wodnych i lądowych.

Dodatkowe walory przyrodnicze Wisły tworzy zwężenie koryta na odcinku od Saskiej 
Kępy do Bielan zwane „gorsetem warszawskim” oraz rozszerzenie tarasu zalewowego 
na około 7 km przy Łuku Siekierkowskim. 

Rzeka, poza walorami przyrodniczymi, spełnia także kluczowe funkcje dla gospodarki 
wodnej miasta. Jej koryto ma za zadanie transportować wszystkie rodzaje wód (niskie, 
średnie i wysokie), odbierać spływy powierzchniowe (ścieki) oraz służyć jako źródło wody 
w celach rolniczych, przemysłowych i komunalnych. W związku z tym powstaje infrastruk-
tura miejska służąca do uzdatniania, filtrowania i oczyszczania wód rzeki. 

Niestety, świadomość ekologiczna w działaniach polskiego rządu uwidoczniła się sto-
sunkowo niedawno i ma to swoje odzwierciedlenie w stanie jakości wody w Wiśle, jaką 
badano na przestrzeni lat. Do 2006 roku niemal 50% zanieczyszczeń emitowanych do 
Wisły pochodziło z nieoczyszczonych ścieków stolicy, wpadających wprost do jej koryta12. 

Aby rozwiązać problem nieczystości w Wiśle, z inicjatywy urzędu miasta zaczęły powsta-
wać oczyszczalnie miejskie, takie jak oczyszczalnia „Południe” zbudowana w 2006 roku 
oraz oczyszczalnia „Czajka” zmodernizowana w 2010 roku. Aby sprostać założeniom 
unijnej dyrektywy, w Warszawie powstały jeszcze dwie kolejne oczyszczalnie miejskie: 

„Południe” w Wilanowie oraz oczyszczalnia przemysłowa „EC Siekierki” na Mokotowie. 
W Polsce obowiązek badania i oceny jakości wód, od dnia 18 lipca 2001 roku, należy 

do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W tym właśnie dniu weszła w życie 
ustawa o prawie wodnym, mająca na celu dostarczenie informacji o stanie lub potencjale 
ekologicznym i chemicznym rzek w Polsce, co z kolei jest kluczowym narzędziem w za-
rządzaniu gospodarką wodną w dorzeczach rzek polskich13. 

Ocenę jakości wód powierzchniowych wykonuje się na podstawie państwowego mo-
nitoringu środowiska i przedstawia na zasadzie oceny stanu ekologicznego, stanu che-
micznego oraz potencjału ekologicznego (jeśli charakter wód został w dużym stopniu 
zmieniony przez człowieka lub ma się do czynienia ze sztucznym zbiornikiem wodnym). 

W raporcie o stanie czystości rzek Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w la-
tach 2007–2009 można przeczytać, że: „Wisła w punkcie pomiarowo-kontrolnym (War-
szawa km 510,0) wskazuje na zły stan wód wynikający ze złego stanu ekologicznego”.

Dobry stan chemiczny występuje wówczas, gdy wartości stężeń substancji prioryte-
towych nie przekraczają maksymalnych i średniorocznych norm. Jeżeli dzieje się inaczej, 
stan wód określa się mianem „poniżej dobrego”. 

Rzeka to skomplikowany organizm, dlatego podzielono ją na części objęte monito-
ringiem oraz zestawiono wskaźniki stanu chemicznego oraz stanu/potencjału ekologicz-

12 „Rzeka nie jest ściekiem” – Raport o stanie czystości dorzecza Wisły, Greenpeace Polska, Warszawa 2008, 
s. 23.
13 Stan środowiska; monitoring wód, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2018, s. 23.
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nego. Klasyfikacja obu tych wskaźników z 2013 roku pokazuje, iż stan wód rzeki Wisły 
systematycznie się poprawia. Ze złego stanu ekologicznego rzeka została oczyszczona 
do umiarkowanego w 254 częściach oraz do bardzo dobrego potencjału ekologicznego 
w 152 częściach. Stan chemiczny rzeki również uległ poprawie, gdyż ocenę dobrą uzy-
skało 317 części wód na 420 badanych w 2013 roku.

Należy nieustannie promować świadomość ekologiczną wśród mieszkańców, władz 
miasta Warszawy oraz przedsiębiorców, aby stan wód Wisły był coraz lepszy, a nadwi-
ślańskie kąpieliska wróciły na mapę punktów rekreacyjnych stolicy. 

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna na Wiśle w Warszawie

Nad Wisłą powstało swego rodzaju miasto w mieście, które jest centrum wydarzeń 
kulturalnych, imprez muzycznych, organizowane są tam festiwale, imprezy cykliczne, targi 
żywności i wszelkiego rodzaju zabawy oraz gry dla dzieci. Swoje miejsce nad Wisłą ma 
także najpopularniejsze wśród turystów muzeum: Centrum Nauki Kopernik. Duża liczba 
restauracji i kawiarni, do których można zajrzeć po rejsie statkiem pasażerskim czy barką, 
przyciąga ogromną liczbę turystów i mieszkańców Warszawy. 

Infrastruktura turystyczna to wszystkie dobra technologiczne i społeczne służące 
procesom turystycznym. 

Poniżej przedstawiono kilka bardzo ciekawych miejsc nad Wisłą cenionych zarówno 
przez warszawian, jaki i przyjezdnych. Należy do nich m.in.: Port Czerniakowski. To 
najstarszy warszawski port, którego podwaliny powstały mniej więcej w XV wieku dzięki 
wiosennemu wezbraniu wody, kiedy to od dolnego tarasu rzecznego oddzieliło się jezioro 
Łacha, położone równolegle do ulicy Czerniakowskiej. Pierwsza infrastruktura dla żeglugi 
wiślanej powstała w porcie w 1850 roku. 

W porcie znajdują się:
 – bosmanat14, czyli jednostka organizacyjna urzędu morskiego pełniąca tę samą funkcję 

co kapitanat portu, zarządza nim bosman, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
regulaminu i bezpieczeństwo w porcie; 

 – wypożyczalnia kajaków należąca do klubu „Rejsy”;
 – szkółka kajakowo-hobbistyczna, gdzie odbywają się różnego rodzaju szkolenia (np. na 

skiffach – jednoosobowych łodziach wioślarskich), panele edukacyjne i kursy moto-
rowodne. Swoje miejsce znajdą tam także pasjonaci szkutnictwa (budowy i naprawy 
łodzi), nawigacji śródlądowej oraz żeglarze seniorzy z klubu „Rejsy”; 

 – klimatyczny bar „Pod Kotwicą” gotowy jest nakarmić i napoić marynarzy powracających 
do portu z rejsu po Wiśle. 
W dalszej części portu mieszczą się:

 – Warsaw Wake Academy – Cable Wake Park, który oferuje przygodę z wakeboardem, 
czyli deską do jazdy po wodzie, 

14 https://sjp.pwn.pl/slowniki/bosmanat.html [23.02.2019].
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 – Restauracja „Miejsce” to arena licznych wydarzeń kulturalnych i muzycznych. Przy-
cumowane barki restauracyjne na Wiśle, z dużym drewnianym tarasem, pozwalają 
oglądać akrobację użytkowników wakeparku czy trening na boisku do kajak polo. 
Zielone otoczenie i „filtrujące pomosty” na końcu portu zachęcają do spacerów wokół 
restauracji. W porcie cumować mogą jednostki o dowolnej wielkości15. 

Fot. 1. Domy na wodzie w Porcie Czerniakowskim
Źródło: www. gazetawyborcza.pl [14.03.2019].

Bez wątpienia najnowszą i najbardziej reprezentacyjną inwestycją Urzędu Miasta War-
szawy, której budowa trwa łącznie cztery lata, są Bulwary Wiślane. Inwestycja obejmuje 
całą długość lewego brzegu Wisły od Portu Czerniakowskiego, aż do mostu Gdańskiego.

Znajduje się tam wiele atrakcji dla użytkowników w każdym wieku i z różnorodnym 
wachlarzem zainteresowań. Trasy spacerowe, szerokie ścieżki rowerowe, plaże z leżakami 
i koszami rodem z Sopotu to tylko kilka z udogodnień i atrakcji. 

Żaglowe baldachimy, pod którymi można znaleźć wytchnienie od słońca, wygodne 
drewniane leżanki, trampoliny dla dzieci i dorosłych, strefa edukacyjna, boiska do siat-
kówki plażowej oraz amfiteatr – to kolejne punkty na liście powodów, dla których warto 
odwiedzić Bulwary Wiślane w Warszawie16. 

15 http://www.wwa2.pl/galeria/ [23.02.2019].
16 www.gazeta wyborcza.pl [10.02.2019]
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Fot. 2. Bulwary Wiślane pomiędzy mostem Świętokrzyskim a mostem Śląsko-Dąbrowskim
Źródło: Bulwary wiślane, Newspix.pl, autor: P. Stępniewski.

Dla niektórych najważniejszym punktem tej listy może być fakt, iż decyzją Rady Miasta, 
spożywanie alkoholu na terenach bulwarów jest w pełni legalne. To jedyne takie miejsce 
w stolicy, gdzie bez konsekwencji można wypić piwo „pod chmurką” na ławce wśród zie-
leni lub przy ognisku na jednej z plaż. Z tej przyczyny w weekendy bulwary przepełnione 
są młodzieżą i młodymi dorosłymi, dla których Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił 
nawet specjalną linię „imprezową” (autobus 385) wzdłuż bulwarów, która kursuje przez 
całe lato, od piątku do niedzieli. 

Lista restauracji i klubów na nadwiślańskich bulwarach stale się powiększa. Do tych 
na stałym lądzie dochodzą coraz nowsze lokale w formie przycumowanych pawilonów 
i barek dryfujących na wodzie. 

W planach zagospodarowania przestrzennego bulwarów widnieje nieskończony odci-
nek na południe od mostu Świętokrzyskiego, gdzie powstanie park linearny, wielka zada-
szona zielenią altana, skatepark, skwer Kahla i zaplecze sportowo-kulturalne. Będzie to 
kluczowe miejsce łączące warszawską starówkę z Wisłą, zwieńczenie starań o zwrócenie 
się miasta przodem do rzeki i włączenie jej w życie kulturalne i społeczne stolicy. Bulwary 
w pełnej krasie będzie można oglądać wiosną 2020 roku17.

Port Praski to kolejne ciekawe miejsce o ogromnym potencjale inwestycyjnym, miesz-
czące się w samym sercu Warszawy, na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych. 
To malowniczy, otoczony zielenią teren nad Wisłą, którego urok i możliwości przez wiele 

17 http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/jakie-atrakcje-w-sezonie-nad-wisle [23.02.2019].



102 Mariusz Grębowiec, Monika Waligóra

lat były niedostrzegane. W ciągu 10 lat powstaną tam trzy główne inwestycje mające 
zmienić oblicze Pragi. Pierwszy projekt to „Nowa Praga”, z zabudowaniami dla klasy 
średniej i galeriami usługowo-handlowymi. Kolejny to „City” – drapacze chmur, od 100 do 
160 metrów wysokości, w sąsiedztwie Stadionu Narodowego, mieszczące apartamenty, 
hotele i biura. W jednym z nich ma powstać galeria handlowa. Trzecią i najbardziej spek-
takularną inwestycją jest budowa „Doków”, czyli luksusowego osiedla mieszkaniowego 
położonego nad samą wodą, gdzie każdy właściciel luksusowego apartamentu będzie 
mógł wejść w posiadanie prywatnej przystani do cumowania łódek. W części parterowej 
nie zabraknie ekskluzywnych sklepów i restauracji oraz reprezentacyjnych bulwarów 
zbudowanych z drewna. Wszystkie te inwestycje rozpoczną się dopiero po wybudowa-
niu śluzy przeciwpowodziowej, która chroni przez zalaniem około miliona metrów kwa-
dratowych powierzchni użytkowej, mającej powstać na terenie całego Portu Praskiego. 
W przyszłości powstanie także połączenie śródlądowe doków ze starówką za pomocą 
tramwaju wodnego18. 

Oferta turystyczno-transportowa na Wiśle 

Oferta turystyki śródlądowej miasta Warszawy jest różnorodna i co roku powiększa się 
o nowe obiekty. W jej skład wchodzą m.in. katamarany firmy „Po Wiśle”. To pierwsze 
takie statki na Wiśle, należą do najnowszej floty żeglugowej Warszawy i zostały w całości 
zaprojektowane i skonstruowane w augustowskiej stoczni Holiday Boat Wałamaniuk 
Daniel na początku 2016 roku. 

Fot. 3. Katamaran „Kropka” z pasażerami w trakcie rejsu po Wiśle. W tle praski „dziki” brzeg pod ochroną
Źródło: https://po-wisle.pl.galeria/ [23.02.2019].

18 https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-komercyjne/port-praski-miasto-w-miescie-nowa-przestrzen-
prawobrzeznej-warszawy-aa-2Y4q-yzcH-ijMD.html [23.02.2019].
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Statkami „Kropka” i „Kreska” można pływać codziennie, zaczynając godzinny rejs nad 
bulwarem Karskiego przy wybrzeżu Gdańskim i płynąc do Portu Czerniakowskiego i z po-
wrotem. Walory tej trasy są wyjątkowe, gdyż po drodze oglądać można takie atrakcje, jak: 
Zamek Królewski, Centrum Nauki Kopernik, pomnik Syrenki Warszawskiej, nadwiślańskie 
plaże, rezerwat przyrody po praskiej stronie brzegu, kormorany nurkujące w wodach Wisły 
oraz inne ptaki wodno-lądowe będące pod ochroną. Można je tam obserwować między 
innymi dzięki naturalnej piaszczystej łasze pod mostem Poniatowskiego oraz wyspom 
sztucznie zbudowanym z funduszy Unii Europejskiej na potrzeby ratowania zagrożone-
go wyginięciem gatunku rybitw. Te oraz wiele innych atrakcji można podziwiać w trakcie 
rejsu z przewodnikiem, animatorem szkolnych wycieczek, w grupach zorganizowanych 
lub indywidualnie. 

Można również skorzystać z oferty firmy dla bardziej wymagających klientów i zorgani-
zować na pokładzie urodziny, wieczór panieński/kawalerski, kameralne wesele, przyjęcie, 
spotkanie biznesowe czy lunch w gronie rodziny i znajomych. Firma „Po Wiśle” narodziła 
się z miłości do miasta i pasji do żeglugi. Chce nadać turystyce wiślanej i białej flocie 
nowy wymiar, a także podnieść świadomość społeczną na temat królowej polskich rzek. 
Proponuje się warszawianom atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu w komfortowych 
warunkach nie tylko w weekendy, a turystom – obowiązkowy punkt programu podczas 
wizyty w stolicy. 

Kolejnym przykładem ciekawej działalności jest oferta Miami Wars. To wyjątkowa 
firma z siedzibą położoną na Cyplu Czerniakowskim, niedaleko Portu Czerniakowskiego, 
skupiająca w sobie wiele funkcji rekreacyjno-turystycznych. Do jej inicjatyw nastawio-
nych na rekreację i szeroko pojęty wypoczynek należy m.in.: Przylądek Miami Wars. 
W skład infrastruktury lądowej wchodzi bar zbudowany na drewnianym tarasie, restau-
racja z cukiernią oraz strefy relaksu na zielonej łące przy barze i na plaży przy Wiśle. 
Organizowane są tam imprezy tematyczne (np. koncerty szantowe), ogniska, pokazy 
filmowe, targi, zajęcia rekreacyjne czy inne wydarzenia związane z kulturą wodną, sur-
ferską, modą i książkami19. 

Fot. 4. Przylądek Miami Wars na Cyplu Czerniakowskim nad Wisłą w Warszawie
Źródło: http://miamiwars.pl/flota-miami-wars/ [26.02.2019].

19 https://po-wisle.pl/o-nas/ [23.02.2019].
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W skład floty Miami Wars wchodzi iBarka. Oferuje ona wszelkiego rodzaju imprezy 
biznesowe i tematyczne z przewodnikiem, stermotorzystą lub na wyłączność. Zdaniem 
właścicieli, jest to najnowocześniejszy obiekt na Wiśle. Statek jest wyposażony w nowo-
czesny sprzęt – w tym w sześć tabletów oraz wielkoformatowy 75-calowy ekran dotykowy, 
a także sprzęt niezbędny do organizacji spotkań i konferencji. Ma dwie łazienki, klimaty-
zację, słoneczny taras20. 

Fot. 5. iBarka zwodowana na Wiśle w Warszawie, na tle zachodzącego słońca
Źródło: http://miamiwars.pl/flota-miami-wars/ [03.03.2019].

Kolejnym ciekawym przykładem możliwości poznania okolicznych atrakcji i spędzenia 
wolnego czasu są szkuty wiślane. Szkuta to „beznapędowy statek (dawniej żaglowy), 
płaskodenny, pozbawiony pokrycia w postaci pokładu. Szkuta jest przeznaczona przede 
wszystkim do transportu śródlądowego ładunków masowych (jednorazowo ładuje się na 
jej pokład do 100 ton, np. zboża)”21. Jak widać, idealnie nadaje się również do przewozu 
turystów. Dwie eleganckie szkuty zaprojektowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie 
pasażerów. Jednostka jest bardzo stabilna na wodzie, pasażerowie mogą swobodnie 
poruszać się podczas rejsu. Jest bardzo bezpieczna i wygodna dla rodziców z dziećmi 
dzięki wysokiej burcie. Nowością w ofercie Miami Wars jest możliwość zorganizowania 
kolacji na szkucie dla 12 lub mniej osób, w trakcie rejsu o zachodzie słońca. 

20 http://miamiwars.pl/flota-miami-wars/ [03.03.2019].
21 L. Furmaga, J. Wójcicki, Mały słownik morski, Wyd. Mitel International Ltd., Gdynia 1993, s. 23.
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Fot. 6. Szkuta wiślana floty Miami Wars w trakcie rejsu na Wiśle w Warszawie
Źródło: http://miamiwars.pl/flota-miami-wars/ [03.03.2019].

Firma zapewnia także inną formę rozrywki, jaką są niewątpliwie motorówki. Miesz-
czą one na swoim pokładzie 7 i 10 osób, mogą zabrać w rejs nawet na wawerską Plażę 
Romantyczną i Zalew Zegrzyński. To dwie ekskluzywne motorówki o mocy 100 koni 
mechanicznych, które dzięki małemu zanurzeniu mogą dopłynąć w najtrudniej dostępne 
miejsca, niezależnie od stanu wody na Wiśle. 

Miami Wars ma również doświadczenie w organizowaniu wielorakich eventów tj.: kon-
ferencji, szkoleń, spotkań integracyjnych czy nawet planów filmowych22. 

Innym przykładem rynkowej działalności turystyczno-transportowej jest Żegluga War-
szawska. Firma oferuje rejsy statkiem Loewentin, który zbudowany został w 1892 roku 
w stoczni Gustawa Fechtera w Królewcu. Przez te wszystkie lata służył jako statek pa-
sażerski, lodołamacz oraz statek wojskowy. Kilkakrotnie przechodził generalne remonty, 
ale jego struktura i wygląd zachowały historyczny pierwowzór. Po zatonięciu w 1945 roku, 
wyłowieniu rok później i porzuceniu bez opieki na 25 lat ostatecznie trafił w ręce Żeglugi 
Warszawskiej. W 2015 roku, po siedmiu latach renowacji zawitał do Warszawy na bul-
war Karskiego, skąd rozpoczyna i kończy swoje rejsy. Oprócz historycznego tła statek 
posiada zbliżoną ofertę do pozostałych, w skład której wchodzą rejsy z przewodnikiem, 
imprezy zorganizowane, eventy biznesowe, wycieczki edukacyjne dla uczniów i wieczory 
panieńskie/kawalerskie23. 

22 http://miamiwars.pl/flota-miami-wars/ [03.03.2019].
23 Instagram/@zegluga_warszawska [20.02.2019].
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Żegluga Stołeczna to kolejna firma oferująca swe usługi na rynku turystyki śródlądo-
wej od 1999 roku. W swojej flocie posiada sześć statków na Wiśle, które pełnią funkcję 
statków wycieczkowych oraz restauracji na wodzie. Są w stanie zorganizować event na 
400 uczestników24. 

Warszawa oferuje także w czterech miejscach bezpłatne przeprawy promowe, łą-
czące obydwa brzegi Wisły:
 – Cypel Czerniakowski – Saska Kępa (prom „Słonka”),
 – most Poniatowskiego – Stadion Narodowy (prom „Pliszka”),
 – Podzamcze-Fontanny – ZOO (prom „Wilga”),
 – Nowodwory – Łomianki (prom „Turkawka”).

24 https://www.pkt.pl/firma/zegluga-stoleczna-sp-z-o-o- [22.02.2019].

Fot. 7. Odrestaurowany statek  
„Loewentin” firmy Żegluga War-
szawska na Wiśle w Warszawie
Źródło: Instagram/@zegluga_ 
warszawska [20.02.2019].

Fot. 8. Tramwaj wodny ZTM  
przewożący pasażerów  
na drugą stronę Wisły
Źródło: warszawa.wyborcza.pl/
warszawa/7,54420,21963346, 
ztm-warszawa-chwali-sie-wynikami-
promow-na-wisle-beda-plywac.html 
[20.02.2019].
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Innym przykładem możliwości turystyczno-transportowych jest statek do Serocka. 
Całodzienny rejs Kanałem Żerańskim do Zapory w Dębem. Jeżeli pozwala na to stan 
wody na Wiśle, w trakcie rejsu odbywa się śluzowanie przed Zalewem Zegrzyńskim. Sta-
tek „Zefir” wypływa o godz. 9.30 z przystani na Kanale Żerańskim w okolicy przystanku 
Cementownia 02. O godzinie 12.30 przybija do brzegu w Serocku, aby o 14.30 wyruszyć 
do Warszawy. Rejs kończy się około godziny 17.4525.

Fot. 9. Statek „Zefir” pływający na trasie Kanał Żerański – Serock, własność ZTM
Źródło: https://www.evitravel.pl/2016/05/warszawa-na-weekend-rejs-do-serocka/ [14.02.2019].

W Warszawie znajduje się wiele klubów żeglarskich i kajakowych, które swoją 
ofertą są w stanie zadowolić nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Oferują 
spływy jednodniowe i kilkudniowe, półkolonie dla dzieci, szkolenia na patenty, licencje 
motorowodne, starszego marynarza i stermotorzystę. Kluby żeglarskie specjalizują się 
w rajdach, regatach i czarterowaniu jachtów. Organizują także kursy regatowe i szkolenia 
na sternika lodowego (kurs bojerowy). Klub Sportowy „Powiśle” organizuje zawody i zajęcia 
rekreacyjne w mało znanej dyscyplinie sportowej o nazwie „kajak polo”.

Przykładowe obiekty rekreacyjno-turystyczne nad Wisłą w Warszawie to m.in:
 – Warszawski Akademicki Klub Kajakowy „Habazie”,
 – Warszawski Klub Wodniaków PTTK,
 – Klub Sportowy „Powiśle”,
 – Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie,
 – Stowarzyszenie Kajakowe „Ważka”,
 – Żeglarski Klub Turystyczny „Rejsy”,
 – Klub Żeglarski Warszawa „Sztorm Grupa”,
 – YKP Warszawa – Port Warszawa.

25 Strona Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie: http://www.ztm.waw.pl/?c=148&amp;l=1 [20.02.2019].
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Oferta jest zróżnicowana pod względem rodzaju aktywności i ceny. Zajęcia organizo-
wane są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów26. 

Bezpieczeństwo i czystość nad Wisłą jako element  
marketingu relacji

O Wiśle od wielu lat krążyła bardzo niepochlebna opinia, która wyraźnie odwodziła 
od pomysłu udania się nad rzekę. W ciągu trzech ostatnich lat wiele w tym względzie się 
zmieniło i pobyt nad Wisłą nie grozi już uszkodzeniem ciała czy utratą dobytku. Pracownicy 
służb miejskich 24 godziny na dobę dbają o porządek i bezpieczeństwo na bulwarach. 
O bezpieczeństwo nad Wisłą dbają też służby porządkowe oraz ochotnicze jednostki, 
które mają za zadanie chronić osoby, mienie oraz środowisko naturalne Wisły. Najstarszą 
instytucją powołaną w tym celu jest policja wodna, działająca na zlecenie Komisariatu 
Rzecznego Policji27. Komisariat powstał w 1920 roku jako pierwszy specjalistyczny komi-
sariat niepodległej Polski, a jego siedziba mieściła się w budynku zoo przy ulicy Ratuszo-
wej. W 1969 roku została przeniesiona do Portu Praskiego, gdzie znajduje się do dzisiaj. 
Głównymi zadaniami policjantów jest dbanie o bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury 
turystycznej nad Wisłą, egzekwowanie przepisów prawa wodnego i żeglugi śródlądowej, 
ochrona naturalnego środowiska otaczającego Wisłę, łapanie kłusowników oraz kon-
trolowanie wałów przeciwpowodziowych i umocnień wodnych. Organizacje państwowe, 
z którymi współpracuje komisariat rzeczny, to: Straż Miejska, Państwowa Straż Rybacka, 
Państwowa Straż Pożarna oraz Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Flota Komisariatu Rzecznego w Warszawie to: cztery samochody terenowe, pięć 
samochodów osobowych, pięć pojazdów typu quad oraz policyjny śmigłowiec. Wodę 
patroluje 20 łodzi policyjnych, w tym dwa poduszkowce oraz płaskodenna łódź z napę-
dem śmigłowym Airboat. Na obszarze podzamcza i bulwarów swoje patrole mają także 
policjanci i policjantki na rowerach. 

Wisła objęta jest także programem „Bezpiecznie nad Wisłą”, który ma za zadanie zwięk-
szyć bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury turystycznej i zapobiegać nieszczęś-
liwym wypadkom nad wodą. W akcji biorą udział patrole medyczne na nadwiślańskich 
plażach, ratownicy z Grupy Ratownictwa PCK Warszawa oraz Jednostki Ratownictwa 
Specjalistycznego, którzy czekają w gotowości, aby udzielić pomocy osobom poparzonym 
przez słońce, ofiarom podtopień oraz przy złamaniach i stłuczeniach. Mają oni do dyspozy-
cji sprzęt ratowniczy i quady z napędem na cztery koła, aby jak najszybciej dostać się na 
miejsce wypadku28. Na plażach przeprowadzane są także zajęcia z udzielania pierwszej 
pomocy osobie poszkodowanej.

Jedną z kampanii Urzędu Miasta Warszawy jest akcja „Płyń z głową”, która ma na 
celu zachęcanie do odpowiedzialnego spożywania alkoholu i ostrożności. Wolontariusze 

26 Ibidem.
27 www.rzeczny.policja.waw.pl/kr/komisariat/historia/1065 [15.02.2019].
28 www.bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/lodz-motorowa-dla-policji-rzecznej [15.02.2019].
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rozdają młodzieży na bulwarach drink-testy, które są w stanie wykryć obecność „pigułki 
gwałtu” w spożywanym napoju, oraz realizują inne działania profilaktyczne w celu zapo-
biegania nieszczęśliwym wypadkom spowodowanym nadmiernym spożyciem alkoholu. 

O czystość nad Wisłą dba Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, który promuje dobre prak-
tyki zachowywania czystości nad rzeką pod hasłem „To się nosi nad Wisłą”. Każdej nocy 
w sprzątanie bulwarów wiślanych zaangażowanych jest 60 pracowników, którzy opróżniają 
setki koszy na śmieci, beczki do segregacji szkła i kontenery. Mogą one pomieścić około 
26 000 litrów odpadów zmieszanych i 20 000 litrów szkła. 

Wybrane działania promocyjne i organizacyjne na rzecz rozwoju 
turystyki śródlądowej na Wiśle w Warszawie

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dokłada wszelkich starań, aby oddać mieszkańcom 
i turystom należne im miejsce do uprawiania rekreacji i turystyki wodnej nad Wisłą. Warto 
jednak wspomnieć, że głównym inicjatorem przywrócenia rzeki do stanu używalności byli 
miłośnicy rzeki oraz ekolodzy. To dzięki nim, za pomocą oddolnej inicjatywy, powstały takie 
organizacje jak te wymienione poniżej, dzięki którym rok 2017 był rokiem rzeki Wisły, co 
z kolei pozwoliło wypromować i zaistnieć turystyce i rekreacji w tym miejscu w Warszawie.

Do głównych inicjatyw i działań mających na celu promocję i rozwój turystyki w re-
jonie Wisły należy zaliczyć m.in.: Rok Rzeki Wisły. To organizacja pozarządowa, która 
wnioskowała o ustanowienie roku 2017 rokiem rzeki Wisły. Działania fundacji mają za 
zadanie uświadamiać użytkowników o walorach Wisły i pomóc w procesie przywrócenia 
silnej marki rzeki. Działania te ukierunkowane były na:
 – kulturę i dziedzictwo narodowe,
 – rekreację i turystykę,
 – ekologię i naturę,
 – infrastrukturę wodną i żeglugę rzeczną.

Działania promocyjne skierowane były także do przedstawicieli samorządów teryto-
rialnych i władz lokalnych, animatorów, organizacji turystycznych oraz przedsiębiorców 
wiążących swoją działalność gospodarczą z potencjałem Wisły. Mogli oni uzyskać miano 

„Obywatela Rzeki Wisły”, biorąc udział w szkoleniach i seminariach poświęconych tema-
tyce ekologii, bezpieczeństwa i wykorzystania potencjału Wisły w celach biznesowych29.

Ponadto kolejną ciekawą i przydatną inicjatywą jest Święto Wisły. To coroczna tradycja 
istniejąca od 11 lat w Warszawie i nie tylko. W trakcie święta uczestnicy mogą przez cały 
dzień bezpłatnie korzystać z atrakcji wodnych, rekreacyjnych, turystycznych, sportowych 
i kulturalnych na terenie Bulwarów Wiślanych. Prowadzone są warsztaty na temat ekologii, 
recyklingu wody, ochrony przyrody oraz promowana jest oferta turystyczno-rekreacyjna 
nad Wisłą w Warszawie30. 

29 http://www.rokwisly.pl/program/ [15.02.2019].
30 http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/swieto-wisly-2017-na-plazy-w-wodzie-i-na-bulwarach [17.02.2019].
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Na uwagę zasługuje także Warszawski Plażowy. To akcja informacyjno-promocyjna, 
mająca na celu urozmaicić pobyt na nadwiślańskich plażach chętnym użytkownikom. Na 
sześciu warszawskich plażach [Saskiej, Poniatówce, ZOO (Rusałce), białołęckiej, żoli-
borskiej i Romantycznej (Wawer)] ustawione są pawilony, które obsługują przeszkoleni 

„plażowi” gotowi, aby udzielić informacji dotyczących okolicy i zasad bezpiecznego prze-
bywania nad wodą i słońcu. W pawilonach można bezpłatnie wypożyczyć sprzęt plażowy 
(leżaki, planszówki, zabawki do zabawy w piasku), sprzęt sportowo-rekreacyjny, książki 
oraz dowiedzieć się, jak i gdzie najprościej wypożyczyć kajak lub udać się w rejs po Wiśle31. 

Z punktu widzenia działania marketingowego prowadzonego przez władze miasta na 
uwagę zasługuje Dzielnica Wisła. To oficjalna submarka miasta Warszawy, która promuje 
Wisłę jako nieformalną, XIX dzielnicę Warszawy. Pod szyldem tej marki Urząd Miasta stara 
się tworzyć otwartą, różnorodną i przede wszystkim czystą przestrzeń dla mieszkańców 
i osób przyjezdnych. Komunikatem „parasolowym” w komunikacji marketingowej dzielni-
cy Wisły jest hasło: „Wisła należy do nas”. Jest to myśl przewodnia działań, składająca 
się z trzech idei: wspólnota, współdziałanie i współodpowiedzialność. Ma za zadanie 
prowadzić działania Urzędu Miasta tak, aby odbiorcy czuli się odpowiedzialnymi za jej 
wygląd i funkcjonowanie współtwórcami przestrzeni32. Dzielnica Wisła to także fanpage 
na portalach społecznościowych, gdzie ogłaszane są informacje o akcjach promocyjnych 
i warsztatowych w celach zwiększania świadomości ekologicznej i odpowiedzialności 
społecznej wśród użytkowników Bulwarów Wiślanych i rzeki. Urząd Miasta Warszawy 
stara się wypromować Dzielnicę Wisłę jako silną markę, kojarzącą się z nowoczesnością, 
rekreacją, turystyką i sportem, czasem wolnym i przyrodą w środku miasta. Ma być ona 
spoiwem i ujednoliconym znakiem, pod którym wszystkie zainteresowane instytucje i firmy 
będą mogły prowadzić swoją działalność, wykorzystując jak najlepiej potencjał turystyczny 
i rekreacyjny Wisły33.

Podsumowanie

Na przykładzie rzeki Wisły możliwa jest obserwacja wielu zjawisk społecznych wy-
stępujących w Polsce na przestrzeni dekad. Począwszy od przedwojennych lat, na tle 
Wisły wyraźnie widać, że Polacy byli narodem otwartym, chętnie spędzającym czas wśród 
przyrody wiślanej, razem z innymi, wśród gier i zabaw. Chętnie brali udział w koedukacyj-
nych zawodach sportowych, tworzyli kluby sportowe i rekreacyjne oraz zapraszali zagra-
niczne drużyny w celach sparingowych w różnorodnych sportach wodnych na Wiśle. Nad 
rzeką najwyraźniej jednak odcisnęły się skutki wojennych zniszczeń, a następnie epoki 
PRL-owskiej industrializacji, kiedy to nowo wybudowana Wisłostrada skutecznie odcięła 
mieszkańców od przyrody wiślanej, a brak świadomości ekologicznej zamienił jej wody 

31 https://warsawtour.pl/events/swieto-wisly-2018-dopoki-plynie/ [15.03.2019].
32 Prezentacja dotycząca strategii komunikacji marketingowej Wisły 2016–2020 ze strony Urzędu Miasta War-
szawy: http://dzielnicawisla.um.warszawa.pl/ [15.03.2019].
33 http://dzielnicawisla.um.warszawa.pl/ [12.03.2019].
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w toksyczny ściek. Dzięki rozwojowi ekonomicznemu kraju i zmianom w nurtach politycz-
nych powoli następowała jednak przemiana w świadomości rządzących i mieszkańców 
Polski. Politycy, wraz z pomocą ekologów i działaczy pozarządowych, dostrzegli wartość 
i piękno Wisły. Rozpoczęto dążenia do redukcji zanieczyszczenia wód. Zbudowano 
oczyszczalnie ścieków oraz wprowadzono kampanię promującą czystość dla użytkowni-
ków Wisły, mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów wrzucanych do wody oraz tych 
pozostawianych na brzegu. 

Biuro Marketingu Miasta zaczęło wykorzystywać zielony potencjał rzeki w celach tury-
stycznych i rekreacyjnych. Powstały ścieżki rowerowe, przeprawa promowa na przeciw-
ległe brzegi wiślane oraz baza gastronomiczna, turystyczna i sportowa. Każdego lata 
użytkownikom towarzyszą liczne atrakcje, takie jak: festiwale, koncerty, Święto Wisły, 

„Godzina W na rzece”, parady jednostek pływających, szkółki żeglarskie dla dzieci, wy-
pożyczalnie kajaków i innego sprzętu wodnego.

Dziś nad Wisłą spotkać można takie same tłumy jak 50 lat wcześniej. Ten złożony 
organizm, jakim jest rzeka, wydaje się być perfekcyjnie inkluzywny, pozbawiony podzia-
łów i uprzedzeń, otwarty na wszystkich odwiedzających, niezależnie od wieku, statusu 
materialnego i pochodzenia. Może być odzwierciedleniem całego młodego pokolenia, 
które Wisłę tworzy i które pragnie, by taka właśnie była cała Polska. Otwarta, różnorod-
na, pełna możliwości i perspektyw. Wisła to miejsce, gdzie można bawić się do białego 
rana, zasnąć w hamaku wśród śpiewu ptaków, rozpalić ognisko na plaży, zrobić patent 
żeglarski, popłynąć na całodzienny rejs z rodziną czy uprawiać różnorodne sporty wodne. 

Rzeka Wisła to miejsce o ogromnym potencjale, mające szansę stać się najchętniej 
odwiedzanym miejscem przez warszawian, przyjezdnych i turystów. Wymaga jednak prze-
myślanych rozwiązań organizacyjnych i klarownych systemów zarządzania, ze względu 
na swoją złożoność i nieustanny rozwój. 
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Streszczenie

Celem opracowania była charakterystyka turystyki śródlądowej na Wiśle w Warszawie. Opisa-
ne zostały funkcje rzeki w przeszłości, a także wpływ rozwoju turystyki śródlądowej na życie 
mieszkańców Warszawy. Nie można było pominąć także charakterystyki środowiska naturalnego 
otaczającego wody Wisły, które dodawało ogromnej wartości i przyczyniało się przez wieki do 
niezwykłej popularności turystyki śródlądowej nad Wisłą. Scharakteryzowano również najważniej-
szą infrastrukturę turystyczną nadwiślańskich brzegów: Bulwary Wiślane, Port Czerniakowski, 
wypożyczalnie sprzętu wodnego i kluby sportowe mające swoją siedzibę nad Wisłą. 

Ponadto przybliżono działania przedsiębiorców i instytucji państwowych na rzecz promocji 
turystyki śródlądowej w Warszawie. Omówione zostały także wybrane działania Urzędu Miasta 
i organizacji pozarządowych mające na celu promowanie aktywności mieszkańców i osób 
przyjezdnych nad Wisłą. 

Słowa kluczowe: rzeka, Wisła, Warszawa, turystyka, turystyka śródlądowa
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Abstract

The aim of the study was to characterize inland tourism on the Vistula in Warsaw. The functions 
of the river in the past have been described, as well as the impact of the development of inland 
tourism on the lives of Warsaw. One could not omit the characteristics of the natural environment 
surrounding the Vistula River, which added enormous value and contributed to the extraordinary 
popularity of inland tourism on the Vistula River for centuries. The most important tourist infra-
structure of the Vistula banks was characterized: Vistula boulevards, Czerniakowski port, water 
equipment rentals and sports clubs based on the Vistula. 

In addition, the approximation of activities of entrepreneurs and state institutions for the promo-
tion of inland tourism in Warsaw. The selected activities of the City Hall and non-governmental 
organizations aimed at promoting the activity of residents and visitors on the Vistula were also 
discussed.

Keywords: River, Vistula, Warsaw, Tourism, Inland
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WALORYZACJA PRZYRODNICZA I KULTUROWA  
ŻÓŁTEGO SZLAKU TURYSTYCZNEGO „DOOKOŁA RZESZOWA”

NATURAL AND CULTURAL INVESTIGATION OF THE YELLOW TOURIST 
ROUTE “DOOKOŁA RZESZOWA”

Wstęp

Podczas wyznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową, miejsca rekreacyjne, 
tereny wymagające ochrony czy podczas wytyczania szlaków komunikacyjnych dla wy-
ceny nieruchomości wymowne znaczenie ma ocena wizualna i atrakcyjność krajobrazu. 
Na całokształt oceny estetycznej krajobrazu składa się świadome lub podświadome po-
równanie z przykładowym wzorcem przyjętym w umyśle człowieka. Ocena wobec tego 
jest subiektywnym procesem, indywidualną relacją między oceniającym a przedmiotem 
ocenianym. Teoria estetyki twierdzi, iż niektóre grupy społeczne podobnie oceniają pewne 
cechy i wartości. Wynika to z faktu, że wielu ludzi traktuje te same cechy jako wyznacz-
niki piękna. W krajobrazie można wyróżnić różnorodne kategorie estetyczne, a są nimi: 
harmonijność, umiar, zrównoważenie, bogactwo, prostota, głębia, spokój, dostojność1. 
W zagadnieniach obejmujących płaszczyznę turystyczną istotny jest fakt zachodzenia 
ścisłej interakcji pomiędzy środowiskiem geograficznym a użytkownikiem przestrzeni 
turystycznej. Często mówi się o multisensorycznej percepcji krajobrazu2. J. Styperek3 
zaproponował geoekologiczną koncepcję linearnych systemów penetracji rekreacyjnej, 
w której wydzielił następujące elementy: rekreanta przemieszczającego się w przestrzeni 
turystycznej, oś systemu, czyli trasę penetracji i jej infrastrukturę oraz środowisko przy-
rodnicze i antropogeniczne położone w strefie percepcji wzrokowej.

1 T. Bajerowski, A. Sanetra, A. Szczepańska, Wycena krajobrazu. Rynkowe aspekty oceny i waloryzacji kraj- 
obrazu, Educaterra, Olsztyn 2000, s. 81.
2 J. Styperek, Wielopłaszczyznowe (wieloaspektowe) ujęcie szlaku turystycznego, „Studia Periegetica” 2008, 
nr 2: Podróże, drogi i szlaki kulturowe, s. 11. 
3 Idem, Linearne systemy penetracji rekreacyjnej, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2002, s. 101.
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Celem opracowania jest ocena potencjału turystycznego żółtego szlaku „Dookoła 
Rzeszowa” i wskazanie najbardziej atrakcyjnych miejsc pod względem przyrodniczym 
i kulturowym. 

Teren badań obejmował żółty szlak „Dookoła Rzeszowa” składający się z 20 odcinków 
o łącznej długości 120,5 km. Szlak podzielony jest na pięć tras:
1. Trasa I Wilkowyja–Tyczyn, długość 20,5 km; 
2. Trasa II Tyczyn–Mogielnica, 29 km;
3. Trasa III Mogielnica–Dąbrowa, 17 km;
4. Trasa IV Dąbrowa–Głogów Małopolski, 26 km;
5. Trasa V Głogów Małopolski–Wilkowyja, 28 km.

Materiał i metody

Badania dotyczące przestrzeni turystycznej żółtego szlaku turystycznego „Dookoła 
Rzeszowa” skupiały się na inwentaryzacji elementów tworzących tę trasę oraz waloryzacji 
przyrodniczej i kulturowej opartej na metodzie krzywej wrażeń4. 

Inwentaryzację elementów tworzących przestrzeń turystyczną żółtego szlaku turystycz-
nego „Dookoła Rzeszowa” wykonano w oparciu o kryteria, którymi posługiwali się W. Kurek 
i M. Mika5. Autorzy ci, dokonując waloryzacji przestrzeni Krakowa na potrzeby turystyki, 
inwentaryzacją objęli zarówno walory turystyczne, jak i materialną bazę turystyczną. 
Adekwatnie do zaproponowanego przez nich schematu wyznaczone zostały walory krajo-
znawcze żółtego szlaku turystycznego „Dookoła Rzeszowa” według poniższych kryteriów:
a) walory przyrodnicze: tereny zielone (leśne, parkowe), obszary chronione, wody, ogrody 

botaniczne i zoologiczne, walory uzdrowiskowe,
b) walory kulturowe: zabytki architektury i budownictwa, muzea, obiekty kulturalne, obiekty 

historyczno-wojskowe, miejsca kultu religijnego, zabytki działalności gospodarczej 
i techniki, miejsca martyrologii i pamięci narodowej. 
W następnej kolejności inwentaryzacji poddano następujące kategorie obiektów za-

gospodarowania turystycznego6:
c) baza noclegowa i gastronomiczna: hotele, motele, restauracje, pizzerie, bary, gospo-

darstwa agroturystyczne, zajazdy,
d) baza towarzysząca: szlaki turystyczne (piesze i rowerowe), ścieżki edukacyjne, punkty 

informacji turystycznej, biura podróży, tereny sportowo-rekreacyjne.
Inwentaryzacja elementów tworzących przestrzeń turystyczną żółtego szlaku turystycz-

nego „Dookoła Rzeszowa” polegała na zbieraniu informacji o obiektach w trakcie wypraw 
terenowych; przeprowadzono je także w oparciu o dane umieszczone w broszurach 
informacyjnych, a także na stronie internetowej Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. 

4 S. Mordwa, Krzywa wrażeń dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica 
Socio-Oeconomica” 2009, 10, s. 90–91.
5 W. Kurek, M. Mika, Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki, Instytut Geografii i Go-
spodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008, s. 9.
6 Ibidem, s. 12–13.
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Na podstawie krzywej wrażeń Wejcherta dokonano waloryzacji przyrodniczej i kultu-
rowej żółtego szlaku turystycznego „Dookoła Rzeszowa”. Metoda ta stanowi graficzne 
przedstawienie doznań wrażeniowych i napięcia emocjonalnego obserwatora, połączonych 
z estetyką otaczającego krajobrazu, podczas przesuwania się w ciągu czasoprzestrzen-
nym7. Metoda opiera się na regule pierwszego wrażenia, zakłada, że pierwszy kontakt 
z krajobrazem oraz spojrzenie obserwatora na oceniany krajobraz mają dostarczyć kom-
pleksowej oceny jego walorów estetycznych. Wrażenia te charakteryzują się formą skrajnie 
subiektywną, trudną do jednoznacznego określenia, czy też pomiaru, które umożliwiają 
ich interpretację8. Przestrzeń krajobrazowa stanowi sumę pewnych elementów oraz re-
lacji pomiędzy nimi. Wykres krzywej obrazuje ustalony przez Wejcherta sposób korelacji 
między przestrzenią9.

Waloryzację krajobrazu oraz stanu środowiska metodą krzywej wrażeń Wejcherta 
dokonano na kilku etapach. Badania w obrębie poszczególnych tras żółtego szlaku 
turystycznego „Dookoła Rzeszowa” prowadzono w okresie od maja do lipca 2015 r. Na 
początku analizowany obszar podzielono na 20 odcinków charakteryzujących każdą 
z tras szlaku. Na każdym odcinku wyznaczone zostały dwukilometrowe trasy, po których 
poruszał się obserwator. Miejsca obserwacji krajobrazu i stanu środowiska wyznaczono 
co 200 m po obydwu stronach trasy (prawa i lewa). Zastosowana skala punktowa wynosiła 
od 0 do 10 punktów. W miejscach obserwacji krajobraz oceniano na podstawie czterech 
kryteriów: stopnia różnorodności krajobrazu, poziomu dewastacji środowiska, nasycenia 
infrastruktury, harmonii kompozycji występujących elementów z własnymi odczuciami10. 
Wyniki krzywej wrażeń stały się podstawą do stworzenia wykresów oraz ocen dowar-
tościowania estetycznego11. Łączną ocenę krajobrazu stanowi suma wszystkich punktów 
za wymienione parametry. W następnej kolejności powstały wykresy krzywych wrażeń 
dla poszczególnych odcinków szlaku. Oś pozioma stanowi miarę odległości wyrażoną 
w metrach, natomiast pionowa – liczbę punktów z oceny wrażeń określonych miejsc 
krajobrazu i stanu środowiska. Na powstałych wykresach oznaczono miejsca wymaga-
jące estetycznego dowartościowania w różnym stopniu: dużym – są to rejony, które leżą 
poniżej poziomu 4 punktów, średnim – dla rejonów leżących w przedziale 4–7 punktów, 
oraz zerowym – rejony leżące w przedziale ponad 7 punktów12. Końcowym rezultatem 
było zsumowanie wszystkich wartości punktowych i wybranie konkretnego odcinka na 
szlaku charakteryzującego się najwyższą i najniższą oceną krajobrazu i stanu środowiska. 

7 urbnews.pl [12.02.2019].
8 E. Malinowska, Wpływ atrakcyjności wizualnej krajobrazu na potencjał turystyczny Narwiańskiego Parku 
Narodowego i jego otuliny, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2010, t. 27, Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, 
wykorzystanie, transformacja, s. 277–285.
9 S. Mordwa, op. cit., s. 89–98.
10 B. Poźniak, Waloryzacja gminy Głogów Młp. na potrzeby turystyki, praca magisterska, UR, Rzeszów 2013, 
s. 20.
11 M. Zając, K. Bałaga, G. Janicki, Waloryzacja krajobrazu podmiejskiej wsi (okolice Lublina) dla potrzeb gospo-
darki przestrzennej, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2014, t. 37, Wybrane zagadnienia z problematyki gospoda-
rowania przestrzenią, s. 77–86.
12 U. Litwin, S. Bacior, I. Piech, Metodyka waloryzacji i oceny krajobrazu, „Gieodezija, kartografija i aerofotozni-
manja” 2009, 71, s. 15.



118 Marta Pisarek, Marta Gargała-Polar

Wyniki badań 

Inwentaryzacja elementów tworzących przestrzeń turystyczną żółtego szlaku turystycz-
nego „Dookoła Rzeszowa” wykazała zróżnicowane walory krajobrazowe. 

A. Walory przyrodnicze

Geograficznie trasa żółtego szlaku turystycznego „Dookoła Rzeszowa” prowadzi przez 
Pogórze Rzeszowskie, wierzchowinę progu nadwisłocznego Pogórza Dynowskiego i Cięż-
kowickiego (Strzyżowskiego), Pradolinę Podkarpacką, wzgórza nad Zgłobniem i Dąbrową, 
a także tereny leśne obrzeży dawnej Puszczy Sandomierskiej i starorzecza Mrowli i Wisłoka.

Głównym bogactwem przyrodniczym na trasie żółtego szlaku turystycznego „Dookoła 
Rzeszowa” są tereny leśne (fot. 1). Na prawie każdym odcinku szlak biegnie licznymi leśny-
mi dróżkami i ścieżkami. Występujący drzewostan cechuje różnorodność pod względem 
gatunkowym i wieku. Na szlaku napotkać można obszary rolnicze (fot. 2), różnego rodzaju 
pola uprawne (głównie zboża) (fot. 3), łąki, sady, a także tereny niezagospodarowane 
rolniczo, będące w stanie odłogu. Można wyróżnić również niewielkie przydomowe ogródki 
warzywne. Na obszarze żółtego szlaku turystycznego „Dookoła Rzeszowa” występują 
różnego rodzaju zjawiska geologiczne. W zależności od położenia miejscowości, przez 
którą przechodzi szlak, tereny są mocno pofałdowane, z głębokimi jarami (fot. 4) lub 
płaskie. Charakterystycznymi elementami wpisującymi się w krajobraz żółtego szlaku są: 
odkrywka łupkowa na drodze prowadzącej z Hermanowej do Budziwoja, a w Mogielnicy 
głęboki jar starego kamieniołomu wapiennego.

Na osiedlu Słocina, w pobliżu żółtego szlaku turystycznego „Dookoła Rzeszowa” znaj-
duje się park dworski z bogatym drzewostanem (fot. 5). W Dąbrowie również rozciąga się 
park z ciekawym dworkiem, ale nie jest on dostępny dla turystów. Obszarem chronionym 
żółtego szlaku turystycznego jest faunistyczny rezerwat „Zabłocie” z ochroną ptactwa 
wodnego (fot. 6). Przestrzeń chronioną wypełniają stawy rybne z bogatą roślinnością: 
trzciny, pałki wodnej, zarośli lasu lęgowego i boru. Jest to idealne miejsce na odpoczynek 
oraz obserwację fauny i flory. Ponadto na terenie omawianego szlaku zlokalizowany jest 
rezerwat przyrody „Bór” w Głogowie Małopolskim. Wyróżnić można w nim gatunki cenne 
i chronione, m.in.: żywiec gruczołowaty, przetacznik górski, tojeść gajowa, wawrzynek 
wilczełyko, storczyki (podkolan biały i gnieźnik leśny), widłak jałowcowaty, czosnek siat-
kowaty i zimowit jesienny13. Hydrologię żółtego szlaku turystycznego „Dookoła Rzeszowa” 
cechuje bogata sieć rzeczek, potoków. Na jego obszarze znajdują się stawy oraz zbiorniki 
wodne. Charakterystyczna jest kotlina potoku ze śladami starych stawów w Mogielnicy. 
Walorem uzdrowiskowym żółtego szlaku są źródła leczniczej wody mineralnej w Przylasku 
Budziwojskim, z kapliczką z cudownym źródłem.

Licznie na trasie szlaku występują punkty widokowe z pięknymi panoramami (fot. 7). 
Przykładem jest m.in.: panorama w Tyczynie z widokami od Rzeszowa, przez dolinę 

13 www.zielonepodkarpacie.pl [12.02.2019].
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Strugu, Wzgórze Marii Magdaleny (394 m n.p.m.), Kielnarową, Chmielnik, Borek Stary 
z klasztorem dominikanów, do wzgórza nad Grzegorzówką i Hyżnem.

Na szlaku można często zaobserwować inne charakterystyczne zjawiska, jakie wy-
kształciła przyroda, a które idealnie wkomponowują się w krajobraz poszczególnych 
miejscowości, przez które przebiega trasa. Przykładem może być np. karłowata sosna, 
która znajduje się w miejscowości Straszydle.

Fot. 1. Lasy słocińskie (fot. J. Bazan) Fot. 2. Pole uprawne w pobliżu lasu (fot. J. Bazan)

Fot. 3. Pole uprawne w Zgłobniu (fot. J. Bazan) Fot. 4. Głęboki jar starego kamieniołomu wapien-
nego w Mogielnicy (fot. J. Bazan)

Fot. 5. Park dworski w Słocinie (fot. J. Bazan) Fot. 6. Flora rezerwatu „Zabłocie” (fot. J. Bazan)
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Fot. 7. Punkt widokowy w Niechobrzu Górnym (fot. J. Bazan)

B. Walory kulturowe

Walory kulturowe na trasie żółtego szlaku turystycznego „Dookoła Rzeszowa” cha-
rakteryzują się znacznie niższym poziomem atrakcyjności niż walory przyrodnicze. Trasa 
obejmuje zabytkowy zespół dworski z parkiem oraz kościoły w Słocinie, Zgłobniu, Niecho-
brzu, Budach Głogowskich. Największą atrakcją związaną z dziedzictwem kulturowym 
jest rynek główny w Głogowie Młp., z ratuszem, kościołem i pomnikiem (fot. 8). Głogów, 
pierwotnie Głowów, uznawany jest na pierwsze założenie renesansowe w Polsce14.

Wśród wszystkich zabytków szlaku „Dookoła Rzeszowa” bardzo licznie rozmieszczone 
są kapliczki (fot. 9), ciekawie wykonane pod względem estetycznym, architektonicznym, 
rzeźbiarskim. Można je spotkać na wielu posesjach, najczęściej w ogródkach przydomo-
wych. Również licznie występują w miejscach przydrożnych, zlokalizowane często wśród 
drzew, mających bardzo często wymowną symbolikę, ciekawą historię, czy też legendę.

Fot. 8. Pomnik na rynku w Głogowie Młp.  
(fot. J. Bazan)

Fot. 9. Kapliczka na trasie I szlak (fot. J. Bazan)

14 J. Kowalczyk, Głowów. Zagadka planu pierwszego miasta renesansowego w Polsce, „Kwartalnik Architektury 
i Urbanistyki” 2012, t. 57(4), s. 39–55.
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C. Baza noclegowa

Ze względu na to, że bezpośrednio na szlaku znajduje się bardzo ograniczona baza 
noclegowa, inwentaryzacja opierała się na zlokalizowaniu hoteli, moteli, zajazdów, go-
spodarstw agroturystycznych, pizzerii, restauracji w bliskim otoczeniu żółtego szlaku tury-
stycznego „Dookoła Rzeszowa” (tab. 1). W najbliższym sąsiedztwie opisywanego szlaku 
odnotowano 39 obiektów tworzących bazę noclegową z zapleczem gastronomicznym. 
Na każdej z wytypowanych tras znajduje się zaplecze noclegowe, a największe nasilenie 
charakteryzuje trasę V. Hotelem znajdującym się w obiekcie zabytkowym jest Dwór Ostoya 
w Jasionce, położony w rozległym parku ze starodrzewiem15.

Tab. 1. Wykaz bazy noclegowej i gastronomicznej znajdującej się w pobliżu żółtego szlaku  
turystycznego „Dookoła Rzeszowa”

Lp. OBIEKT TYP OBIEKTU MIEJSCOWOŚĆ TRASA

1. Park Hotel & Wellness

hotel, restauracja, 
centrum konfe-
rencyjne, SPA, 
siłownia

Rzeszów I

2.
Gospodarstwo agrotury-
styczne „Agrochata nad 
Rzeszowem”

gospodarstwo 
agroturystyczne Matysówka I

3.
Gospodarstwo agrotury-
styczne „Dolina Strugu 
M.W. Płodzień”

gospodarstwo 
agroturystyczne Chmielnik I

4.
Gospodarstwo agrotury-
styczne „Dolina Strugu 
A.P. Filip”

gospodarstwo 
agroturystyczne Chmielnik I

5.
Gospodarstwo agrotu-
rystyczne „Cztery Pory 
Roku”

gospodarstwo 
agroturystyczne Chmielnik I

6. Centrum Turystyki  
i Rekreacji WSiZ

hotel, restaura-
cja „Taberna pod 
Sosnami”, centrum 
konferencyjne, 
ośrodek sportu

Kielnarowa I

7. Hotel „Bursa” hotel Tyczyn II

8. Hotel i Restauracja „Porta”
hotel, restauracja, 
centrum konferen-
cyjne

Tyczyn II

15 A. Konieczna-Domańska, Turystyka jako sposób komercjalizacji kultury na przykładzie hoteli w obiektach 
zabytkowych, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja” 2015, 2(16), s. 188.



122 Marta Pisarek, Marta Gargała-Polar

Lp. OBIEKT TYP OBIEKTU MIEJSCOWOŚĆ TRASA

9. Hotel & Restauracja 
„Hibiskus”

hotel, restauracja, 
centrum konferen-
cyjne

Zarzecze II

10. SPA Hotel „Splendor”
hotel, restauracja, 
centrum konferen-
cyjne, SPA

Siedliska II

11. Gospodarstwo agrotury-
styczne „Dębinówka”

gospodarstwo 
agroturystyczne Budziwój II

12. Hotel „Dwa Bratanki”
hotel, restauracja, 
centrum konferen-
cyjne

Budziwój II

13. Gospodarstwo agrotury-
styczne „Bobo Ranczo”

gospodarstwo 
agroturystyczne Hermanowa II

14. Ośrodek „Maraton”
hotel, restauracja, 
centrum konferen-
cyjne, siłownia

Lubenia II

15. Winnica „Anna Maria” hotel, restauracja, 
winnica Wyżne II

16. Pensjonat „Rentex” hotel Babica II

17. Gospodarstwo agrotury-
styczne

gospodarstwo 
agroturystyczne Lubenia II

18. Gospodarstwo agrotury-
styczne „Płatek Róży”

gospodarstwo 
agroturystyczne Lutoryż III

19. Hotel „Senator Gran Via”
hotel, restauracja, 
centrum konferen-
cyjne, SPA

Olchowa III

20. Hotel „Arka” hotel, restauracja Olchowa III

21. Hotel „Nowy Dwór”
hotel, restauracja, 
centrum konferen-
cyjne, SPA

Świlcza IV

22. Hotel „Imperium”
hotel, restauracja, 
centrum konferen-
cyjne

Świlcza IV

23. Hotel SPA „Blue Diamond”
hotel, restauracja, 
centrum konferen-
cyjne, SPA

Nowa Wieś V

24. Hotel „Fenix”
hotel, restauracja, 
centrum konferen-
cyjne

Nowa Wieś V

25. Hotel „Cztery Pory Roku”
hotel, restauracja, 
centrum konferen-
cyjne

Rudna Mała V
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26. Hotel „Pod Borem”
hotel, restauracja, 
centrum konferen-
cyjne

Rudna Mała V

27. Hotel „Trzy Korony”
hotel, restauracja, 
centrum konferen-
cyjne

Rudna Mała V

28. Hostel „Gospoda  
pod Dębami” hotel Rudna Mała V

29. Dwór Ostoya
hotel, restauracja, 
centrum konferen-
cyjne, rekreacja

Jasionka V

30. Hotel „Puchatek” hotel Głogów Młp. V

31. Hotel „Magnat” hotel, restauracja Głogów Młp. V

32. Hotel „Lider” hotel, restauracja Głogów Młp. V

33. Motel i Restauracja  
„Leśna Wola” motel, restauracja Głogów Młp. V

34. Gospodarstwo agrotury-
styczne

gospodarstwo 
agroturystyczne

Wysoka Głogow-
ska V

35. Pensjonat „u Marty” hotel Załęże V

36. Pensjonat hotel Załęże V

GASTRONOMIA

37. Pizzeria „u Stanka” pizzeria Matysówka I

38. Pizzeria GUSTO” pizzeria Głogów Młp. V

39. Bar „Piast” bar Rudna Mała V

40. Zajazd „Oaza” bar Głogów Młp. V
 
Źródło: opracowanie własne.

D. Baza towarzysząca

Urozmaiceniem pobytu dla turystów mogą być obiekty kulturalne, które na trasie żółtego 
szlaku turystycznego występują bardzo licznie. Niemal każda podrzeszowska miejscowość, 
przez którą przebiega żółty szlak, posiada gminny ośrodek kultury, który często organizuje 
ogólnodostępne plenerowe imprezy tematyczne dla dzieci i dorosłych, np. Dni Głogowa Młp. 
W pobliżu, gdzie przebiega szlak, w miejscowości Nosówka znajduje się Izba Tradycji, 
która jest obiektem muzealnym. Dodatkowo w pobliskiej okolicy zlokalizowany jest teatr 

„Bez Rzędów” mający charakter teatru „pod gołym niebem”. 
Obiekty rekreacyjno-sportowe stanowią najlepiej rozwiniętą bazę towarzyszącą żółtego 

szlaku turystycznego „Dookoła Rzeszowa”. Obiekty najczęściej występujące to boiska 
sportowe „Orlik” oraz stadniny koni, a ponadto pływalnie i pola golfowe (tab. 2). 
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Tab. 2. Obiekty rekreacyjno-sportowe i rozrywkowe w pobliżu trasy żółtego szlaku turystycznego  
„Dookoła Rzeszowa”

Lp. OBIEKT MIEJSCOWOŚĆ TRASA

1. Kompleks boisk sportowych Orlik Słocina I

2. „Albin” stadnina koni Słocina I

3. „Palomino” stadnina koni Chmielnik I

4. Centrum Turystyki i Rekreacji WSiZ, 
ośrodek jeździecki Kielnarowa I

5. „Kamieniec” ośrodek jeździecki Lubenia II

6. Kompleks boisk sportowych Orlik Budziwój II

7. „Leśny Tabor” park linowy i paintball Niechobrz III

8. Odkryta pływalnia Boguchwała III

9. Pole golfowe Trzciana IV

10. „Madlen” paintball Głogów Młp. V

11. „Zabajka” Ludowy Klub Jeździecki – ośro-
dek jazdy konnej Zabajka V

12. „Leśna Wola” stadnina koni Głogów Młp. V

13. NTB Active Club – ogród golfowy Głogów Młp. V

14. Strzelnica myśliwska Polskiego Związku 
Łowieckiego Rezerwat „Bór” V

15. Kryta pływalnia „Fala” Nowa Wieś V

16. Kryta pływalnia „Wodnik” Głogów Młp. V

17. Strzelnica sportowa „Strzelka” Zabajka V

18. Kompleks boisk sportowych Orlik Głogów Młp. V
 
Źródło: opracowanie własne.

Krzywa wrażeń Wejcherta

Krajobraz i stan środowiska oceniono metodą krzywej wrażeń Wejcherta, którą prze-
prowadzono dla wszystkich odcinków żółtego szlaku turystycznego.

Oceny dla odcinka Wilkowyja–Słocina Górna (ryc. 1A) zawierają się w przedziale od 
4 do 6 punktów, a zatem odcinek ten charakteryzuje się miejscami wymagającymi este-
tycznego dowartościowania w stopniu średnim. Cechą charakterystyczną tej trasy było 
bogactwo kapliczek przydomowych. 

Oceny krajobrazu i stanu środowiska dla odcinka nr 2 są stosunkowo wysokie (ryc. 1B) 
i mieszczą się w przedziale 8–9 punktów. Zarówno lewa, jak i prawa strona transektu 
jest bardzo bogata pod względem różnorodności krajobrazu oraz cechuje się harmonią 
wszystkich elementów. Maksymalna ocena – 10 punktów została przyznana na dystansie 
400 m, gdzie rozpoczyna się las.
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Dla odcinka Słocina Roch–Matysówka odnotowano punkty w skali od 6 do 10 (ryc. 1C). 
Trasa przebiegała wzdłuż głównej drogi, po lewej i prawej stronie znajdowały się domostwa 
oraz miejsca z polami uprawnymi i sadami. Na dystansie 800 m rozciągała się panorama 
z widokiem na Rzeszów, dlatego też w tym miejscu przyznano wysokie noty za stopień 
różnorodności krajobrazu. Z wykresu wynika, że większość miejsc na trasie wymaga 
estetycznego dowartościowania w stopniu średnim lub zerowym.

Odcinek nr 4 został oceniony wysoko (ryc. 1D). Najwyższe noty zebrał odcinek od 800 
do 1400 m, który przebiega przez tyczyński las cechujący się brakiem nasycenia infra-
struktury, a przez to niskim stopniem ingerencji w środowisko. Niższe oceny, od opisanego 
odcinka, przyznano otoczeniu pod koniec tej trasy, z polami uprawnymi.

Ryc. 1. Wykres krzywej wrażeń: A) odcinek nr 1. Wilkowyja–Słocina Górna; B) odcinek nr 2. Słocina 
Górna–Słocina Roch; C) odcinek nr 3. Słocina Roch–Matysówka; D) odcinek nr 4. Matysówka–Tyczyn

Oceny dla odcinka Tyczyn–Hermanowa (odcinek nr 5) mieszczą się w przedziale 
punktowym od 7 do 10 (ryc. 2A). Z wykresu wynika, że są to tereny, które potrzebują 
dowartościowania estetycznego w stopniu zerowym, ze względu na wysoki stopień róż-
norodności krajobrazu i harmonię elementów towarzyszących. Obszary cechuje niski 
stopień dewastacji środowiska oraz stosunkowo niewielkie nasilenie infrastruktury. Na 
dystansie 600–1200 m tereny te są najbardziej atrakcyjne.
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Trasa odcinka nr 6 prowadzi do cudownego źródełka w Przylasku. Charakteryzuje 
się wysokim poziomym estetycznym i nie potrzebuje dowartościowania na prawie całej 
długości (ryc. 2B). Oceny odcinka nr 7 mieszczą są w przedziale od 7 do 10 punktów 
(ryc. 2C). Są to tereny, które tylko w kilku miejscach potrzebują dowartościowania w stopniu 
średnim (tj. lewa strona na dystansie 1000 m i 1400 m oraz prawa 2000 m). Odcinek nr 8 
na całej prawie długości przebiega przez las (ryc. 2D), a jego ocena mieści się w grani-
cach od 5 do 10 punktów. Cały odcinek cechuje duży stopień różnorodności krajobrazu 
oraz bogactwo gatunkowe roślin. 

Ryc. 2. Wykres krzywej wrażeń: A) odcinek nr 5. Tyczyn–Hermanowa; B) odcinek nr 6. Hermanowa–
Przylasek Budziwojski; C) odcinek nr 7. Przylasek Budziwojski–Zarzecze Wisłoczanka;  
D) odcinek nr 8. Zarzecze Wisłoczanka–Mogielnica

Oceny dla odcinka nr 9 zawierają się w przedziale od 3 do 10 punktów (ryc. 3A). 
W miarę przemieszczania się transektem oceny zmniejszają swoją wartość ze względu na 
wysoki stopień nasycenia infrastruktury i stosunkowo wysoki poziom dewastacji środowi-
ska. Szczególnie charakterystycznym miejscem jest punkt widokowy z rozległą panoramą. 

Początek przejścia nr 10 oraz większa jego część charakteryzują się niskim pozio-
mem różnorodności krajobrazu i wysokim nasyceniem infrastrukturą (ryc. 3B). Odcinek 
1600–2000 m tej trasy cechuje wysoka różnorodność gatunkowa fauny i flory, co przekłada 
się na unikatowy pejzaż miejscowości Zgłobień i Niechobrz. 
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Ocena odcinka nr 11 zawiera się w przedziale punktowym od 4 do 8 punktów (ryc. 3C). 
Głównie są to tereny, które potrzebują dowartościowania w stopniu średnim. Na badanym 
obszarze można było dostrzec liczne pola uprawne. Odcinek cechował się jednak mono-
tonnością. Jedynym urozmaiceniem wiejskiego krajobrazu były zadrzewienia śródpolne 
oraz kilka kapliczek napotkanych na trasie. Negatywny wpływ na środowisko ma spore 
zachwaszczenie pól uprawnych.

Przejście nr 12 w większości potrzebuje dowartościowania estetycznego w stopniu 
średnim, a przedział punktowy zawiera się od 3 do 9 (ryc. 3D). Są to obszary praktycznie 
o zerowym nasyceniu infrastrukturą, z polami uprawnymi, ugorami i wiejskimi, malowni-
czymi widokami. Na dystansie około 40

0 m brak wytyczonej ścieżki. Odcinek prowadzi przez miedze pól uprawnych i zakrze-
wione nieużytki, o wysokim stopniu trudności do przebycia.

Ryc. 3. Wykres krzywej wrażeń: A) odcinek nr 9. Mogielnica–Niechobrz Górny;  
B) odcinek nr 10. Niechobrz Górny–Zgłobień; C) odcinek nr 11. Zgłobień–Błędowa Zgłobieńska;  
D) odcinek nr 12. Błędowa Zgłobieńska–Dąbrowa

Odcinek nr 13, przebiegający na trasie Dąbrowa–Bratkowice „Doliną podkarpacką”, 
nie został przebadany metodą krzywej wrażeń Wejcherta ze względu na budowaną w tym 
czasie autostradę, która przecina odcinek w najbardziej interesującym miejscu.
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Odcinek nr 14 biegnie przez rezerwat Zabłocie, atrakcyjne miejsce do spędzania 
czasu w otoczeniu przyrody. Punkty przyznane na tej trasie mieszczą się w przedziale 
od 7 do 10 (ryc. 4A).

Przejście nr 15 na prawie całym odcinku potrzebuje dowartościowania w stopniu 
średnim, natomiast oceny przyznane zawierają się w przedziale od 4 do 7 (ryc. 4B). Trasa 
przebiega główną drogą wsi Budy Głogowskie, po czym prowadzi do lasu. Zabudowa, 
zarówno po lewej, jak i prawej stronie, jest typowa dla podrzeszowskich wsi, a w wielu 
ogródkach przydomowych stoją kapliczki. Las z oznakami dewastacji. Można w nim 
zauważyć dzikie wysypiska śmieci oraz tereny zdewastowane wydobywaniem piasku.

Ryc. 4. Wykres krzywej wrażeń: A) odcinek nr 14. Bratkowice–Budy Głogowskie; B) odcinek  
nr 15. Budy Głogowskie–Głogów Małopolski; C) odcinek nr 16. Głogów Małopolski–Wysoka Głogowska; 
D) odcinek nr 17. Wysoka Głogowska–Stobierna

Przejście nr 16 prowadzi przez Głogów Małopolski. Oceny przyznane na trasie miesz-
czą się w przedziale od 3 do 8 punktów (ryc. 4C). Niska zabudowa kamieniczek towarzy-
szy do samego centrum, gdzie znajduje się zabytkowy ratusz oraz kościół. Dalej trasa 
prowadzi do osiedla Borsuk o średniej atrakcyjności krajobrazowej. W końcowej części 
tego transektu pojawia się wiejski krajobraz, któremu przyznano wysokie noty. 

Oceny przyznane w odcinku nr 17 obejmują przedział od 4 do 8 punktów, dlatego 
w większości są to obszary potrzebujące dowartościowania w stopniu średnim (ryc. 4D). 
Trasa przebiega piaszczystą drogą leśną, prowadząc do zabudowań miejscowości Sto-
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bierna. Napotykamy pola uprawne, łąki, tereny niezagospodarowane rolniczo oraz obszary 
leśne. Nasycenie infrastrukturą dostrzegamy dopiero w końcowej części odcinka, gdzie 
przyznano niższe oceny ze względu na zaburzenie harmonii występującego krajobrazu. 

Odcinek nr 18 na całej długości przebiega wzdłuż głównej szosy lubelskiej. Są to te-
reny potrzebujące dowartościowania w stopniu średnim bądź dużym. Przedział punktowy 
zawiera się między 3 a 7 (ryc. 5A). Tak niskie oceny spowodowane są mało atrakcyjnymi 
widokami. Tereny po prawej stronie w większości są niezagospodarowane, zachęcają do 
zwiedzania swoją malowniczością i różnorodnością krajobrazu, dlatego otrzymały wyższe 
noty niż przestrzeń po lewej stronie transektu.

Odcinek nr 19 potrzebuje dowartościowania w stopniu średnim i dużym. Oceny przy-
znane na tej trasie mieszczą się w przedziale punktowym od 8 do 1 (ryc. 5B). Od terenów 
atrakcyjnych pod względem różnorodności krajobrazu kierujemy się do miejsca, gdzie 
z powodu ingerencji człowieka, jaką jest rozbudowa sieci autostrad, walory przyrodnicze 
i estetyczne na tym odcinku otrzymały ocenę 1. Wybudowana stosunkowo niedawno 
autostrada zakłóca harmonię kompozycji elementów, jakie tworzy krajobraz tego miejsca.

Odcinek nr 20 prowadzi od głównej szosy E-40 do klasztoru, mija cmentarz i polną 
drogą kieruje się na tereny ogródków działkowych. Są to obszary potrzebujące dowar-
tościowania w stopniu dużym i średnim. Przedział przyznanych ocen mieści się od 2 do 
7 punktów (ryc. 5C).

Ryc. 5. Wykres krzywej wrażeń: A) odcinek nr 18. Stobierna–Nowa Wieś; B) odcinek nr 19. Nowa Wieś–
Załęże; C) odcinek nr 20. Załęże–Wilkowyja
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Analizując wyniki uzyskane za pomocą krzywej wrażeń Wejcherta, stwierdzono, że 
najwyższą liczbę punktów – 195 z oceny krajobrazu i stanu środowiska przyznano odcin-
kowi Bratkowice–Budy Głogowskie (ryc. 6). Odcinek na całej prawie długości charaktery-
zuje się zerowym stopniem dowartościowania estetycznego. Natomiast najniższą ocenę 
przyznano odcinkowi Stobierna–Nowa Wieś, z liczbą 102 punktów. 

Ryc. 6. Łączna suma punktów każdego z odcinków metody krzywej wrażeń Wejcherta
Źródło: opracowanie własne.

Wnioski 

1. Inwentaryzacja elementów, które tworzą przestrzeń turystyczną żółtego szlaku tu-
rystycznego „Dookoła Rzeszowa”, wykazała, że szlak jest bardzo atrakcyjny pod 
względem turystycznym.

2. Walory przyrodnicze na trasie żółtego szlaku turystycznego wpływają znacznie bardziej 
na atrakcyjność niż walory kulturowe.

3. Większość tras szlaku „Dookoła Rzeszowa” nie potrzebuje dowartościowania este-
tycznego lub wymagają go w stopniu średnim. 
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Streszczenie 

Żółty szlak turystyczny „Dookoła Rzeszowa” przebiega pętlą wokół Rzeszowa i podzielony jest na 
5 głównych tras dających łącznie 20 odcinków. Badania terenowe skupiały się na inwentaryzacji 
elementów tworzących ten szlak oraz waloryzacji przyrodniczej i kulturowej opartej na metodzie 
krzywej wrażeń Wejcherta. Na podstawie tych badań stwierdzono, że przestrzeń żółtego szlaku 
turystycznego „Dookoła Rzeszowa” posiada bogate zasoby turystyczne, które mogą zostać wy-
korzystane do rozwoju różnorodnych jej form. Walory przyrodnicze wpływają znacznie bardziej 
na atrakcyjność niż walory kulturowe. Większość tras szlaku nie potrzebuje dowartościowania 
estetycznego lub wymagają go w stopniu średnim.

Słowa kluczowe: szlak turystyczny, atrakcja turystyczna, inwentaryzacja, ocena, krzywa wrażeń 
Wejcherta

Abstract

The yellow tourist route “Dookoła Rzeszowa” runs along the loop around Rzeszów and is divided 
into 5 main routes giving a total of 20 sections. Field research focused on the inventory of ele-
ments that make up this trail and natural and cultural valorisation based on the sensory curve 
method. Based on these studies, it was found that the area of the yellow tourist route “Dookoła 
Rzeszowa” has rich tourism resources that can be used to develop its various forms. Natural 
values have a much more impact on attractiveness than cultural values. Most routes of the route 
do not need esthetic value or require an average valuation.

Keywords: tourist trail, tourist attraction, inventory, evaluation, Wejchert’s experience curve



132 Marta Pisarek, Marta Gargała-Polar

NOTKA O AUTORKACH

Dr inż. arch. kraj. Marta Pisarek, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kro-
śnie. Autorka licznych publikacji związanych z architekturą krajobrazu. Członek Podkarpackiego 
Oddziału SPAK. Zainteresowania naukowe: kształtowanie i ochrona obszarów wiejskich, zrów-
noważone projektowanie przestrzeni publicznej, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

Dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar, pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka 
licznych publikacji związanych z architekturą krajobrazu. Członek Podkarpackiego Oddziału 
SPAK. Zainteresowania naukowe: przekształcenia krajobrazu miejskiego i wiejskiego, roślinności 
terenów niezurbanizowanych, grafika komputerowa, dziedzictwo kulturowe.



DOROTA ŚWITAŁA-TRYBEK 
Uniwersytet Opolski 
ORCID iD: 0000-0001-8525-5800

GÓRNICZE MIEJSCA PAMIĘCI JAKO TWORZYWO  
DO OPRACOWANIA TEMATYCZNEGO SZLAKU KULTUROWEGO 
W PRZESTRZENI RUDY ŚLĄSKIEJ 

MINING PLACES OF MEMORY AS A PLAST FOR DEVELOPING  
A THEMATIC CULTURAL ROUTE IN THE SPACE OF RUDA ŚLĄSKA

Uwagi wprowadzające 

Ekspansja zainteresowania pamięcią, określana m.in. mianem memory boom1, jest 
dzisiaj faktem bezdyskusyjnym, obejmując coraz to nowe zagadnienia i sfery życia2. „Fe-
nomen pamięci – pisze Aleida Assmann – jest wobec mnogości swych wcieleń nie tylko 
transdyscyplinarny w tym sensie, że żadna profesja nie jest w stanie zagwarantować wy-
czerpującego i prawomocnego jego opisu, ale również w obrębie poszczególnych dyscyplin 
ujawniają się sprzeczności i kontrowersje”3. O pamięci mówi się zarówno w wymiarach: 
wspólnotowym, zbiorowym, indywidualnym, ale i lokalnym, regionalnym, narodowym, 
globalnym, jak również politycznym, społecznym i kulturowym. 

Wielorakie reprezentacje pamięci w formie konkretnych obiektów – miejsc pamięci, 
licznie występujące w rozmaitych przestrzeniach, w sposób naturalny skłaniają do zainte-
resowania się nimi różnych środowisk, także dostęp do informacji na ich temat w środkach 
społecznego komunikowania przyczynia się do zwrócenia na nie uwagi. Niektóre z nich 
od dziesięcioleci obecne są na danym obszarze, wpisując się nie tylko w krajobraz, ale 
i w biografie kolejnych pokoleń. Inne – powstałe niedawno – dopiero zaczynają pełnić 
funkcje memoratywne. 

Górnictwo węgla kamiennego kojarzy się nie tylko z wydobyciem „czarnego złota” wy-
korzystywanego w różnych gałęziach przemysłu, ale również z wypadkami i katastrofami 
w kopalniach. Podziemne wyrobiska, gdzie zalegają pokłady energetycznego surowca, od 
zawsze zagrażały zdrowiu i życiu pracujących tam ludzi (wybuchy gazów, pyłu, wdarcia wody 

1 M. Saryusz-Wolska, Memory boom, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, 
R. Traba, współpraca J. Kalicka, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 225. 
2 M. Napiórkowski, Epidemia pamięci, [w:] Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. R. Chym-
kowski i in., wstęp i red. P. Majewski, M. Napiórkowski, Wyd. UW, Warszawa 2018, s. 16. 
3 A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, tłum. P. Przybyła, [w:] Pamięć zbiorowa 
i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009, s. 108. 
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i kurzawki, tąpnięcia, zawały). Na przestrzeni wieków w kopalniach na całym świecie zginęły 
setki tysięcy ludzi, co jakiś czas media donoszą o kolejnych dramatycznych wydarzeniach. 
Na ziemiach polskich do tragicznych w skutkach wypadków doszło m.in. w kopalniach: 

„Ludmiła” w Sosnowcu (1881 r., ponad 200 ofiar), „Kleofas” w Katowicach Załężu (1896 r., 
105 zabitych), „Makoszowy” w Zabrzu Makoszowach (1958 r., 72 ofiary). Jednakże, co trzeba 
podkreślić, podobnych katastrof, w nieco mniejszej skali, było bardzo wiele4. 

Duża część dramatycznych wydarzeń w kopalniach, począwszy od drugiej połowy 
XIX wieku5 aż po współczesność, została upamiętniona w postaci różnorodnych obiektów 
architektonicznych (pomniki, tablice pamiątkowe, kaplice, zbiorowe i pojedyncze mogiły, 
różnorodne formy przestrzenne). Oddanie hołdu osobom, które zginęły w miejscu pracy 
podczas wykonywania obowiązków zawodowych, traktowane jest niemal w kategorii 
obowiązku i to zarówno przez właścicieli kopalń, gdzie doszło do tragicznych wypadków, 
jak i współpracowników ofiar, również przez mieszkańców, co najlepiej widać na cmenta-
rzach w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, kiedy przy grobach poległych 
górników pali się bardzo dużo zniczy. 

Przedmiotem artykułu są miejsca upamiętnienia tragicznych wypadków i katastrof 
w kopalniach węgla kamiennego w Rudzie Śląskiej (największa gmina górnicza w Polsce), 
które – ze względu na liczne przykłady ich występowania – mogą stanowić interesujące 
tworzywo do opracowania tematycznego szlaku kulturowego. Podstawą niniejszego opra-
cowania są materiały zebrane przez autorkę podczas badań terenowych prowadzonych 
od 2006 roku (rejestracja obiektów pamięci), a także kwerenda archiwaliów oraz dostępna 
na ten temat literatura przedmiotu. 

Ruda Śląska – miasto węgla i stali 

Ruda Śląska jest miastem na prawach powiatu, które zostało utworzone 1 stycznia 
1959 roku z połączenia dwóch innych miast: Rudy i Nowego Bytomia. Leży ono na Wy-
żynie Śląskiej, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, pod względem liczby 
mieszkańców (138 578 w 2017 r.)6. Obecnie składa się z 11 dzielnic (Ruda, Orzegów, 
Godula, Chebzie, Nowy Bytom, Bykowina, Kochłowice, Halemba, Bielszowice, Wirek, 
Czarny Las), z których każda rozwijała się jako odrębna miejscowość. 

Rozwój miasta na przestrzeni wieków miał związek z przemysłem hutniczym (żelaza 
i cynku) oraz z wydobyciem węgla kamiennego. Z 1543 roku pochodzi informacja o Ja-
nie Gierałtowskim, właścicielu Biskupic i Rudy, który uzyskał regale górnicze na swoich 
włościach. Tym samym przyjęło się określać, że był on pierwszym górnikiem węgla 

4 Szczegółowe dane na temat wypadkowości w kopalniach na ziemiach polskich i w świecie: D. Świtała-Trybek, 
Tragedia w kopalni. Kulturowe konteksty katastrof górniczych, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2014, s. 109–125. 
5 W województwie śląskim najstarszy grobowiec poświęcony trzem górnikom, ofiarom katastrofy z 1836 roku 
w kopalni „Renard” w Sosnowcu, znajduje się na cmentarzu przy kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Będzinie. 
6 Dane na podstawie: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018: https://katowice.stat.gov.pl/vademecum/
vademecum_slaskie/portrety_miast/miasto_ruda_slaska.pdf [24.04.2019]. 
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kamiennego na Górnym Śląsku7. Jednakże historycy nie są pewni, czy w zbudowanej 
kuźnicy używał on węgla kamiennego, czy raczej stosowanego powszechnie do tej pory 
węgla drzewnego8. O odkryciu palnych właściwości węgla mówi jedno z podań ludowych 
odnoszących się właśnie do Rudy Śląskiej: „W r. 1754 pasterze koło wsi Ruda pod By-
tomiem obłożyli swe ognisko czarnymi kamieniami, które poczęły się palić. Miało to ludzi 
zainteresować i skłonić potem do poszukiwania tego »czarnego kamienia« na opał”9. 

O kształtującym się przemysłowym charakterze powstałego kilka wieków później 
miasta świadczą między innymi następujące dane z końca XVIII wieku, a mianowicie, że 
na jego obszarze znajdowały się: trzy wielkie piece, cztery zakłady przeróbki surówki na 
żelazo kowalne, pięć kopalń węgla kamiennego, odkrywki rudy żelaza i sześć tartaków 
połączonych z młynami10. W okresie późniejszym wraz z intensywną industrializacją po-
wstały liczne kopalnie i zakłady koksownicze oraz w 1840 roku Huta „Pokój” (działająca 
do dzisiaj), która w 1912 roku miała sześć wielkich pieców, dwie koksownie, trzy stalownie, 
własną centralę elektryczną, walcownie i produkowała 250 tys. ton surówki, co stanowiło 
jedną czwartą całej produkcji górnośląskiej11. 

Po drugiej wojnie światowej w Rudzie Śląskiej działało osiem kopalń węgla kamiennego 
i dwa zakłady koksownicze12. Na początku lat 90. XX wieku, kiedy rozpoczął się proces re-
strukturyzacji przemysłu węglowego w kraju, czynnych było jeszcze pięć kopalń, natomiast 
dzisiaj funkcjonują jedynie trzy zakłady górnicze („Bielszowice”, „Halemba” i „Pokój”), od 
1 lipca 2016 roku połączone administracyjne w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Ruda”, która należy do Polskiej Grupy Górniczej. We wspomnianych 
trzech zakładach w 2018 roku zatrudnionych było ponad 7100 pracowników13. Warto też 
dodać, że w 1993 roku na patronkę Rudy Śląskiej została wybrana św. Barbara, mająca 
w opiece przedstawicieli górniczego stanu, od 1998 jej wizerunek widnieje w herbie miasta. 

Katastrofy górnicze na obszarze Rudy Śląskiej 

Historia Rudy Śląskiej nierozerwalnie związana jest z górnictwem, a tym samym 
z katastrofami i wypadkami w kopalniach. Tragicznych wydarzeń, w których ginęli górnicy 
w tutejszych zakładach wydobywczych, było bardzo wiele. Nie sposób wspomnieć o nich 
wszystkich i to z różnych powodów14, dlatego przywołane zostaną jedynie te, które wy-

7 J.S. Dworak, A. Ratka, Ruda Śląska. Przewodnik, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Rudy Śląskiej, Ruda Śląska 
1985, s. 16. 
8 Por.: H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego pod względem technicznym, 
historyczno-statystycznym i prawnym, t. 1, Warszawa 1841, s. 464; J. Jaros, Początki górnictwa węglowego 
w Rudzie Śląskiej, [w:] Kopalnia „Wawel” 1752–1987, red. J. Jaros, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987, s. 11. 
9 S. Berezowski, Przewodnik turystyczno-krajoznawczy po województwie śląskim, Wyd. Nasza Księgarnia, 
Katowice 1937, s. 87. 
10 J.S. Dworak, Najstarsze wiadomości z dziejów miasta, [w:] Ruda Śląska. Zarys rozwoju miasta, oprac. A. Szefer, 
Wyd. Śląsk, Katowice 1970, s. 42. 
11 J. Szaflik, Większe zakłady przemysłowe na terenie Rudy Śląskiej, [w:] Ruda Śląska. Zarys…, s. 336. 
12 A. Frużyński, Kopalnie węgla kamiennego w Polsce, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2012, s. 251–256. 
13 Na podstawie oficjalnej strony Polskiej Grupy Górniczej: https://www.pgg.pl/o-firmie/oddzialy/2bi [05.03.2019]. 
14 Warto zaznaczyć, że w kopalniach wypadki przy pracy od zawsze stanowiły codzienność górniczą. Dawniej 
rejestrowano przede wszystkim te z dużą liczbą ofiar, natomiast mniejsze wypadki nie były skrupulatnie odnoto-
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różniały się większą liczbą ofiar śmiertelnych. O tych właśnie dramatycznych wypadkach 
mówią różne miejsca pamięci. 

Najstarsza – poświadczona w dokumentach – informacja o zbiorowym wypadku w rudz-
kiej kopalni pochodzi z 1755 roku. Przebieg zajścia szczegółowo zrelacjonował baron Franz 
von Stechow, jej właściciel, który w liście do Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu 
donosił, że górnicy mieli problemy z „parami siarkowymi”, które gasiły im światło. Pewnego 
dnia pod ich wpływem tak osłabli, że po wyjściu z wyrobiska poszli wzmocnić się wódką, 
po czym znów zjechali pod ziemię. W tym czasie do kopalni przybył kowal z zamiarem 
zakupu węgla, a usłyszawszy wówczas słabe wołania górników, postanowił ich ratować 
wraz z dwoma miejscowymi chłopami. Wszyscy śmiertelnie zatruli się gazami15. 

Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że „era katastrof” w kopalniach 
znajdujących się na obszarze dzisiejszej Rudy Śląskiej rozpoczęła się w połowie XIX wieku, 
wtedy doszło do czterech tragicznych wydarzeń, w których jednorazowo zginęło kilkunastu 
i więcej górników. Pierwszy z nich miał miejsce w 1879 roku w kopalni „Paweł” w Chebziu, 
jego przyczyną było oberwanie się liny wyciągowej, co spowodowało śmierć 12 mężczyzn16. 
Kolejne dwa związane były z kopalnią „Karol” w Orzegowie: 22 kwietnia 1879 roku w wyniku 
zawalenia się stropu chodnika w szybie „Zofia” zginęło 10 górników17; dziesięć lat później, 
18 lipca 1898 roku, w szybie „Gotthard” wskutek wyślizgnięcia się klatki z 26 górnikami 
i awarii „łapaczów” runęła ona na dno szybu, grzebiąc 25 osób (przeżyła tylko jedna oso-
ba)18. W innej kopalni – „Gottessegen” w Wirku, 10 czerwca 1895 roku, w wyniku pożaru, 
który wybuchł w starych wyrobiskach i przedarł się przez szczeliny w filarach oporowych 
aż do szybu zjazdowego, zginęło 20 górników19. 

W XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI stulecia tragiczne zajścia wystąpiły w nastę-
pujących kopalniach: „Paweł” (1912, 1917 r.), „Walenty Wawel” (1920, 1934, 1935 r.)20, 

„Wanda-Lech” (1929, 1946, 1950 r.)21, „Halemba” (1980, 1990, 1991, 2006 r.)22, „Nowy 
Wirek” (1995 r.)23, „Bielszowice” (1996, 2003 r.)24 i „Wujek Ruch Śląsk” (2009 r.)25. Ich 
przyczynami były przede wszystkim: tąpnięcia, wybuchy metanu i pyłu węglowego. 

wywane przez zarządców bądź w ogóle ich nie ewidencjonowano. Pamięć o nich zachowała się przede wszystkim 
w przekazach rodzinnych. 
15 Z. Janeczek, Szkice z dziejów kopalni „Wawel”. Wydanie okolicznościowe z okazji zakończenia działalności 
kopalni „Wawel”, Katowice 1999, s. 10–11. 
16 Informator historyczny Kopalń Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, oprac. Stowarzyszenie 
Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej, Spółdzielnia Dziennikarzy „Omnipress”, Katowice 1958, s. 32.
17 Ibidem, s. 35. 
18 Ibidem. 
19 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 r., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 181.
20 B. Ćwięk, Sukcesy i klęski w działaniach ratownictwa górniczego, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, 
Bytom 2006, s. 22. 
21 W. Cybulski, Wybuchy pyłu węglowego i ich zwalczanie, Wyd. Śląsk, Katowice 1973, s. 24; B. Ćwięk, op. cit., s. 168. 
22 B. Ćwięk, op. cit., s. 89–91, 177–178; Informacja o wynikach prac komisji powołanej po katastrofie w kopalni 

„Halemba”, „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 2008, nr 7, s. 38–41.
23 B. Ćwięk, op. cit., s. 178–179. 
24 Ibidem, s. 104–105, 180–187. 
25 J. Kaczmarek, M. Jankowska, Wnioski z prac Komisji powołanej przez Prezesa WUG badającej przyczyny 
i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego zaistniałego 18 września 2009 r. w KHW S.A. KWK 

„Wujek” Ruch „Śląsk” w Rudzie Śląskiej, „Ratownictwo Górnicze” 2010, nr 2, s. 6–10.
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Przywołując dane liczbowe dotyczące ofiar katastrof i wypadków górniczych, koniecznie 
trzeba wspomnieć, że mieszkańcy Rudy Śląskiej niegdyś pracowali i nadal zatrudniają 
się w kopalniach znajdujących się w ościennych miejscowościach, stąd niezwykle trudno 
jest ilościowo ustalić, ilu dokładnie rudzian-górników zginęło w trakcie wykonywania pracy. 

Tabela 1. Największe katastrofy i wypadki górnicze w rudzkich kopalniach

Lp. Nazwa kopalni Rok Liczba ofiar

1 „Paweł” 1879 12

2 „Karol” 1879 10 

3 „Gottessegen” 1895 20

3 „Karol” (szyb „Gotthard”) 1898 25

4 „Karol” (szyb „Gotthard”) ?26 6

5 „Karol” (szyb „Gotthard”) 1912 3

6 „Paweł” 1912 4

7 „Paweł” 1917 3

8 „Walenty-Wawel” i „Castellengo”27 1920 (IV, VI, XII) 16

9 „Wanda-Lech” 1929 16

10 „Walenty-Wawel” 1934 13

11 „Walenty-Wawel” 1935 4

12 „Karol” 1945 8

13 „Wanda-Lech” 1946 2

14 „Wanda-Lech” 1950 3

15 „Walenty-Wawel” 1967 4

16 „Halemba” 1980 8

17 „Halemba” 1990 19

18 „Halemba” 1991 5

19 „Nowy Wirek” 1995 5

20 „Bielszowice” 1996 5

21 „Bielszowice” 2003 16 ciężko poparzonych

22 „Halemba” 2006 23

23 „Wujek Ruch Śląsk” 2009 20
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnej literatury przedmiotu i badań terenowych  
(rejestracja miejsc pamięci). 

26 Na tablicy przytwierdzonej do pomnika nie ma wyróżnionej daty wypadku w kopalni.
27 Mieszkańcy Rudy byli ofiarami katastrofy w kopalni „Castellengo” w Rokitnicy (dzielnica Zabrza), która miała 
miejsce 9 kwietnia 1920 roku, zginęło wówczas 29 górników. Główne nabożeństwo żałobne odbyło się 13 kwiet-
nia w kościele parafialnym w Rudzie, po którym nastąpiło wyprowadzenie zwłok do rodzinnych gmin tragicznie 
zmarłych górników. Zob. szerzej: Pogrzeb ofiar kopalni „Kastellengo”, „Katolik” 1920, nr 48.
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Rudzkie miejsca pamięci katastrof i wypadków górniczych 

Na obszarze Rudy Śląskiej znajduje się kilkanaście obiektów upamiętniających tra-
giczne wydarzenia w kopalniach. Pochodzą one z różnego okresu, najstarsze powstały 
w drugiej połowie XIX wieku, natomiast najmłodszy – w 2011 roku. 

Wyjaśnienia wymaga samo określenie „miejsce pamięci”. Współcześnie termin ten 
definiowany jest dwojako. Po pierwsze – topograficznie, wskazując na konkretne miejsca 
związane z wydarzeniami i procesami godnymi upamiętnienia i gdzie podejmowane były 
lub są akty komemoracji; po drugie – metaforycznie, ukierunkowane (odwołując się do 
Pierre’a Nory i jego koncepcji lieu de mémoire28) ku zbiorowym wyobrażeniom na temat 
przeszłości i jej znaczeniom symbolicznym29. W ostatnim czasie termin „miejsce pamięci” 
używany jest także dla nazwania wirtualnych praktyk żałobnych30. W niniejszym artykule 
autorka odwołuje się do pierwszego rozumienia pojęcia. W centrum jej uwagi znalazły się 
obiekty architektoniczne wskazujące na nieszczęśliwe wypadki w kopalniach, są wśród 
nich przede wszystkim: wspólne mogiły, pomniki i kaplice. 

W przestrzeniach poszczególnych dzielnic miasta najliczniejszą grupę górniczych 
miejsc pamięci tworzą zabytki sepulkralne w postaci zbiorowych grobów. Taka forma po-
chówku ofiar (pochodzących z danej miejscowości, parafii) w jednej mogile bądź w osob-
nych kwaterach obok siebie była charakterystyczna jeszcze po drugiej wojnie światowej. 
Warto dodać, że zgodnie ze zwyczajem, miała miejsce wówczas tylko jedna ceremonia 
pogrzebowa. Dzisiaj inhumacje tragicznie zmarłych odbywają się zazwyczaj w różnych 
terminach, co uwarunkowane jest różnymi względami, w tym i koniecznością przepro-
wadzenia badań prokuratorskich (identyfikacje ciał ofiar, badania DNA). Tak dawniej, jak 
i współcześnie tego typu pogrzeby wyróżniają się uroczystą oprawą, oprócz bowiem 
krewnych i znajomych poległych górników biorą w nich udział obowiązkowo przedstawi-
ciele kierownictwa kopalni, włodarze miasta, radni, ratownicy górniczy, orkiestra górnicza 
i liczni mieszkańcy. Niejednokrotnie też nabożeństwu przewodzi ordynariusz diecezji, 
który wygłasza homilię. 

Zbiorowe mogiły górników znajdują się na cmentarzach parafialnych w Goduli Orze-
gowie i Rudzie. Są okazałych rozmiarów, w większości zadbane, w ostatnim czasie 
część z nich poddano pracom renowacyjnym. We wspomnianych dzielnicach miasta 
można zobaczyć po kilka tego typu obiektów. Każdy z nich wyróżnia się zarówno pod 
kątem architektonicznym, jak i ze względu na materiał (np. piaskowiec, marmur, granit), 
z którego został zbudowany. Najstarszy pomnik nagrobny zlokalizowany jest na nekropolii 
w Goduli, poświęcony został 12 górnikom, którzy zginęli 22 kwietnia 1879 roku w kopalni 

„Paweł” (zob. fot. 1). Oprócz niego są również dwie inne zbiorowe mogiły ofiar górniczych 
wypadków – z 1912 i 1917 roku (zob. fot. 2). 

28 A. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 11–20. 
29 K. Kończal, Miejsce upamiętnienia (hasło), [w:] Modi memorandi…, s. 230–231. 
30 Ibidem, s. 233. 
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Fot. 1. Pomnik ofiar katastrofy w kopalni  
„Paweł” w 1879 r., Godula  
(fot. D. Świtała-Trybek)

Fot. 2. Pomnik nagrobny tragicznie zmarłych  
górników w 1912 r., Godula  
(fot. D. Świtała-Trybek)

Z kolei w Orzegowie mieści się Mauzoleum Poległych Górników powstałe po katastrofie 
w kopalni „Karol” w 1898 roku, jego fundatorami byli Schaffgotschowie (właściciele zakładu). 
Inskrypcja na tablicy nagrobnej informuje zarówno o tragicznej śmierci 25 górników, jak 
również o ośmiu pracownikach kopalni, którzy zginęli na stanowisku pracy 27 stycznia 1945 
roku w wyniku wybuchu pocisku artyleryjskiego (zob. fot. 3). Na tym samym cmentarzu 
usytuowany jest też zbiorowy grób trzech innych górników, o czym w wymowny sposób 
mówi następujący napis na płycie przytwierdzonej do pomnika: „Tu spoczywają w Bogu 
naszi ukochani mężowie i dobrzy ojcowie górnicy [wymienione imiona i nazwiska męż-
czyzn oraz daty ich urodzenia] padli ofiarą zawodu swego 18 listopada 1912 na kopalni 
Gotthardt” (zob. fot. 4). 
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Fot. 3. Mauzoleum ku czci tragicznie  
zmarłych górników w 1898 i 1945 r.,  
Orzegów (fot. D. Świtała-Trybek)

Fot. 4. Tablica z inskrypcją na pomniku  
nagrobnym ofiar wypadku w kopalni „Gotthardt” 
w 1912 r., Orzegów (fot. D. Świtała-Trybek)

W innej dzielnicy – Rudzie, na nekropolii przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej, 
można zobaczyć kilka przykładów zbiorowego pochówku górników. Jeden z nich o im-
ponujących rozmiarach znajduje się w południowej części cmentarza, zaraz przy bramie 
wejściowej. Okazały pomnik, stanowiący część murowanego ogrodzenia, poświęcony 
jest ofiarom dwóch katastrof: z czerwca i grudnia 1920 roku. Klasycyzujący nagrobek 
ma kompozycję trójosiową, w środkowej części (otoczonej pilastrami podtrzymującymi 
trójkątny przyczółek) pierwotnie zawieszony był medalion z głową górnika (dziś są po nim 
jedynie ślady). Ten niezwykle wyróżniający się w przestrzeni sepulkralnej obiekt upamiętnia 
wszystkich miejscowych górników, którzy „ZGINĘLI W PODZIEMIACH KOPALŃ PRZY 
WYKONYWANIU SWYCH CIĘŻKICH OBOWIĄZKÓW PRACY”, co zaznaczono na jednej 
z umieszczonych na nim tablic (zob. fot. 5). 

Następną charakterystyczną grupę miejsc pamięci górniczego trudu stanowią okazałe 
samodzielne pomniki. Lokalizacja pomnika, zdaniem badaczy, nigdy nie jest przypad-
kowa, a jego ekspozycja zależy od usytuowania i otoczenia, tworząc pewnego rodzaju 
znaczeniowy kontekst, który nadaje mu określoną interpretację. Między pomnikiem 
i otoczeniem występuje coś w rodzaju architektonicznego modus vivend31. Jeden z trzech 

31 L. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Wyd. Naukowe 
Scholar, Warszawa 2006, s. 70. 
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pomników górniczych usytuowany jest na cmentarzu komunalnym w Halembie. Swoją 
formą przypomina dużą bryłę węgla. Na jej górze wykuty jest herb górniczy w postaci 
dwóch młotów górniczych (pyrlika i żelazka), poniżej umieszczono inskrypcję: „CZEŚĆ 
PAMIĘCI GÓRNIKOM POLEGŁYM NA STANOWISKU PRACY W KWK HALEMBA”. Na 
nekropolii tej znajduje się również inne miejsce upamiętnienia górników, wyróżniające się 
zarówno pod względem przestrzennym, jak i architektonicznym. Jest ono zlokalizowane 
na dużym placu, naprzeciw bramy wejściowej i każdy, kto wchodzi na cmentarz, automa-
tycznie kieruje na niego wzrok. Konstrukcyjnie składa się z trzech części. Pośrodku stoi 
dużych rozmiarów krzyż, na którym wisi umęczony Chrystus, po obu jego stronach – na 
obeliskach zbudowanych z czerwonej cegły – przytwierdzone są tablice z nazwiskami 
wszystkim tragicznie zmarłych górników od początku działalności kopalni „Halemba” 
(od 1957 r.). Inicjatorem powstania wspomnianego monumentu był Stanisław Kiermes, 
działacz „Solidarności”, internowany w czasie trwania stanu wojennego, były górnik tejże 
kopalni. Warto podkreślić, że miejsce to odgrywa rolę szczególną, symbolizuje bowiem 
wszystkich górników poległych w śląskich kopalniach. To właśnie cmentarz komunalny 
w Halembie najczęściej wizytują znani politycy, składają kwiaty, zapalają znicze w in-
tencji zmarłych górników w dniu wspomnienia św. Barbary – patronki górniczego stanu 
(zob. fot. 6). 

Kolejne dwa pomniki dopełniają przestrzeń wokół kopalni. Pierwszy z nich został od-
słonięty w pierwszą rocznicę katastrofy w kopalni „Wujek Ruch Śląsk” w Kochłowicach 
(zob. fot. 7), w której zginęło 20 górników; jest usytuowany przed bramą wejściową do 
zakładu wydobywczego. Drugi – pierwotnie znajdował się na terenie kopalni „Nowy Wirek”, 
dlatego dostęp do niego osobom z zewnątrz był ograniczony. Po likwidacji kopalni stał się 
osiągalny dla wszystkich zainteresowanych. 

W wymiarze symbolicznym miejscem upamiętnienia tragicznego losu 23 górników jest 
ceglana wieża z wbudowanym na niej zegarem przed kopalnią „Halemba”. To właśnie 
przed tym budynkiem w 2006 roku licznie gromadzili się mieszkańcy Halemby, rodziny 
uwięzionych pod ziemią mężczyzn i oczekiwano na wiadomości o prowadzonej akcji ra-
towniczej. Każdego roku w kolejne rocznice katastrofy składane są tu kwiaty i zapalane 
znicze (zob. fot. 8). 

Miejsce pamięci z kopalnią w tle ma niezwykle ekspresywną wymowę i z pewnością 
wpływa na jego społeczną percepcję. Znajduje się ono bowiem w przestrzeni bezpo-
średnio kojarzonej z tragedią górników, co potęguje wyobrażenie o samym dramacie 
i potwierdza powszechnie znany fakt, że praca w kopalni jest niebezpieczna i zagraża 
życiu ludzi.
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Fot. 5. Pomnik poświęcony górnikom na cmentarzu w Rudzie (fot. D. Świtała-Trybek)

Fot. 6. Miejsce pamięci poświęcone  
górnikom na cmentarzu komunalnym  
w Halembie (fot. D. Świtała-Trybek)

Fot. 7. Pomnik ku czci tragicznie zmarłych 
górników w 2009 r. w kopalni „Wujek Ruch Śląsk”, 
Kochłowice (fot. D. Świtała-Trybek)

Jeszcze innym przykładem obiektu upamiętniającego śmierć górników są małe obiekty 
sakralne. Pierwszy z nich – kapliczka w Nowym Bytomiu, znajdująca się przy jednej z głów-
nych ulic dzielnicy, została zbudowana w 2004 roku ku czci wszystkich górników kopalni 

„Pokój”, którzy zginęli w wypadkach w toku dziejów tejże kopalni. Kaplica poświęcona jest 
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Matce Bożej Piekarskiej – patronce archidiecezji katowickiej, także opiekunce górników32. 
We wnętrzu znajduje się obraz z jej wizerunkiem oraz tablica pamiątkowa z następującą 
inskrypcją: „Ku pamięci górnikom, którzy zginęli śmiercią tragiczną na posterunku pracy 
w kopalni „Pokój” w latach 1902–2000. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie”. Fundato-
rami kaplicy były dwa związki zawodowe działające w kopalni: NSZZ „Solidarność” i ZZG 
(Związek Zawodowy Górników) w Polsce przy KWK „Pokój” (zob. fot. 9). Drugim obiektem 
sakralnym jest drewniany krzyż z wizerunkiem Chrystusa wyciętym z blachy, który stoi na 
terenie ogródków działkowych w dzielnicy Ruda. Na jego temat nie ma żadnych materiałów 
archiwalnych. Zgodnie jednak z przekazami mieszkańców krzyż ten pochodzi z począt-
ku XX wieku, został ufundowany przez górników dawnej kopalni „Minerva” po wypadku, 
w którym miało zginąć 11 górników – przybyszów z Kongresówki (zaboru rosyjskiego)33. 

Fot. 8. Miejsce pamięci – zegar przed kopalnią 
„Halemba” (fot. D. Świtała-Trybek)

Fot. 9. Kapliczka w Nowym Bytomiu  
(fot. D. Świtała-Trybek)

32 Taki tytuł znajduje się m.in. w litanii do Matki Boskiej Piekarskiej. 
33 I. i A. Mateoszkowie, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Rudzie Śląskiej, Muzeum Miejskie w Rudzie 
Śląskiej, Ruda Śląska 2003, s. 166. 
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Propozycja tematycznego szlaku kulturowego związanego 
z górniczymi miejscami pamięci na obszarze Rudy Śląskiej 

Pojęcie szlak w powszechnym użyciu funkcjonuje już od dawna34, wyróżnia się rów-
nież wieloma konotacjami. W Słowniku języka polskiego znajduje się pięć wyjaśnień tego 
terminu, z których trzy uwzględniają aspekt „przemieszczania się”35. W historii cywilizacji 
ludzkiej znane są szlaki (drogi) o dużym znaczeniu handlowym, np.: jedwabny (łączący 
Chiny z Europą i Bliskim Wschodem, wykorzystywany od III w. p.n.e. do XVII w. n.e.) 
i bursztynowy (wiodący od europejskich krajów basenu Morza Śródziemnego do południo-
wych wybrzeży Morza Bałtyckiego, popularny od I w. n.e.) czy pielgrzymkowy (początkowo 
o typowo religijnym charakterze), np. w chrześcijaństwie najbardziej znane, prowadzące 
do Rzymu, Jerozolimy czy Santiago de Compostela. 

Wraz z rozwojem podróżowania zaczęły powstawać szlaki turystyczne36, które przygo-
towane z myślą o turystach „są widomym znakiem opanowywania (oswajania) przestrzeni 
geograficznej i podporządkowywania jej potrzebom podróżników. Obecnie istnienie sieci 
szlaków turystycznych jest już trwałym atrybutem przestrzeni turystycznej”37. Współcześ-
nie z każdym rokiem tras turystycznych przybywa, informacje o nich są powszechnie 
dostępne, w dużej mierze dzięki środkom społecznego komunikowania. Aby jednak 
powstający tematyczny szlak turystyczny uzyskał status materialny, „konieczne okazują 
się m.in.: oznakowanie go w terenie, utworzenie usług skoncentrowanych wokół tematu, 
koordynacja działań oraz poparcie władzy samorządowej”38. 

W obszernej literaturze przedmiotu z zakresu turystyki funkcjonują różne klasyfikacje szla-
ków turystycznych uwzględniające określone parametry. Ich szczegółowego przeglądu podjął 
się Armin Mikos von Rohrscheidt, który przedstawił najważniejsze z kryteriów i wyodrębnione 
na ich podstawie typy szlaków39. Trzeba też wspomnieć, że w celu propagowania i ochrony 
spuścizny przodków, budowania europejskiej wspólnoty kulturowej, dbałości o całokształt 
dorobku ludzkości w 1986 roku zrodziła się koncepcja wyznaczania szlaków kulturowych 
w Europie. Rok później Rada Europy zainicjowała program Europejskich Szlaków Kulturo-
wych, a w 1997 roku powstał Instytut Szlaków Kulturowych z siedzibą w Luksemburgu. Jego 

34 Zob. np. Słownik języka polskiego ułożony pod redakcją Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego, 
Warszawa 1909, s. 631–632. 
35 http://sjp.pwn.pl/szukaj/szlak.html [25.01.2019]. 
36 Nie ma jednej obowiązującej definicji szlaku. W rozumieniu PTTK brzmi ona następująco: „jest [to] wytyczona 
i oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) wyposażona w urządzenia i znaki informacyjne trasa wędrówki 
zapewniająca bezpieczne jej przebycie turyście o przeciętnym poziomie umiejętności i doświadczeniu bez względu 
na porę roku i poza ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Szlak lub jego odcinek może być czasowo zamknięty, 
jeżeli wymagają tego szczegółowe warunki (np. niekorzystne warunki pogodowe, zagrożenie lawinowe, prace leśne 
czy czasowa ochrona walorów przyrodniczych)”; Instrukcja znakowania szlaków turystycznych, Warszawa 2014, s. 5.
37 A. Stasiak, Szlaki turystyczne – zagospodarowywanie, atrakcja czy produkt turystyczny, [w:] Szlaki turystyczne 
a przestrzeń turystyczna, Wyd. PTTK Kraj, red. P. Kuleczka, Warszawa 2007, s. 45. 
38 Z. Kruczek, A. Bukowska, Rola szlaków tematycznych w ożywianiu przestrzeni turystyki kulturowej, [w:] 
Przestrzeń turystyki kulturowej, red. nauk. D. Orłowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 
2017, s. 20. 
39 A.M. von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Kraków 2010, s. 22–26. 
Nadto: Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. UJ, Kraków 2011.
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zadaniem jest koordynacja działań nad rozwojem tras już istniejących oraz powoływanie 
kolejnych. Obecnie w Europie funkcjonuje około 30 szlaków kulturowych40, które obejmują 
następujące zakresy tematyczne: ludzie, migracje, rozprzestrzenianie się głównych prądów 
europejskich w dziedzinie filozofii, sztuki, religii, nauki, techniki i handlu41. 

Na obszarze Polski jest wiele oznaczonych szlaków i tras, które odwołują się do 
dziedzictwa górniczego, prowadzonej dawniej eksploatacji różnych kopalin (rud żelaza, 
ołowiu, srebra, złota, miedzi, uranu, także soli, węgla kamiennego, skał węglanowych itd.). 
Najwięcej ich znajduje się w regionach, w których przez wieki wydobywano surowce 
naturalne, w tym m.in. na Dolnym i Górnym Śląsku i w Małopolsce. Dla przykładu w woje-
wództwie śląskim dziedzictwo górnicze jest ujęte w ramach tematycznego Szlaku Zabyt-
ków Techniki Województwa Śląskiego, Szlaku Historii Górnictwa Górnośląskiego, Szlaku 
Gwarków; natomiast w dolnośląskim funkcjonują: Szlak Górnictwa Złota, Szlak Tradycji 
Górniczych w Karkonoszach, w małopolskim: Szlak Dawnego Górnictwa, Szlak Górnictwa 
Siarkowego w Swoszowicach, Wielicki Szlak Szybów Górniczych, Szlak Solny. Oprócz 
wspomnianych szlaków można wyróżnić także ścieżki dydaktyczno-turystyczne, np. „Ko-
palnia przywrócona naturze” w nieczynnym kamieniołomie Lipówka w Rudnikach, „Ścieżka 
geologiczno-kruszcowo-górnicza” na Karczówce, „Ścieżka siarkowa” w Tarnobrzegu, 

„Geopark – śladami dawnego górnictwa kruszców” w Mirowie itd. 
Z powyższego pobieżnego zestawienia wynika, że dziedzictwo górnicze jest dość licz-

nie reprezentowane na szlakach, trasach czy ścieżkach edukacyjnych. Jednakże dopiero 
kilka lat temu pojawiła się inicjatywa, aby wyeksponować również zagadnienie wypadków 
górniczych. Zadania tego podjęli się członkowie Koła Kolarskiego „Sokół” Oddziału PTTK 
w Radlinie. Dzięki ich zaangażowaniu powstała (i cały czas jest uzupełniana) nieoznako-
wana ścieżka tematyczna „Śladami ofiar górniczego stanu”42. 

W Rudzie Śląskiej miejsca pamięci związane z ofiarami katastrof i wypadków w kopal-
niach należą do krajobrazu kulturowego miasta, są elementem zbiorowej pamięci rudzian. 
Informują nie tylko o dziejach oraz górniczym charakterze poszczególnych dzielnic, ale są 
przede wszystkim materialnymi świadectwami trudnych doświadczeń społeczności zwią-
zanych z kopalniami. Ich liczba i różny czas powstania wskazują na fakt, że dramatyczne 
zdarzenia w zakładach wydobywczych na tym obszarze nie należą do przeszłości, ale 
współtworzą również teraźniejszość, co ma wyraz m.in. w budowaniu – po każdej kolejnej 
katastrofie – nowych miejsc upamiętniania ofiar górniczego trudu. 

Opracowanie tematycznego szlaku kulturowego, którego motywem przewodnim byłyby 
przestrzenie i obiekty poświęcone poległym górnikom na posterunku pracy, wydaje się 
zatem w pełni uzasadnione. Szlak ten miałby charakter przede wszystkim historyczny, 
pełnił funkcje poznawcze i edukacyjne. Informował o ważnych wydarzeniach z perspektywy 
lokalnej, ale również szerzej – regionalnej i odnosił się do historii przemysłu górniczego, 
w tym zagadnienia dotyczącego wypadkowości w kopalniach. Turysta miałby także okazję 

40 Zob. http://www.efhr.eu/2017/06/08/europejskie-szlaki-kulturowe-rady-europy/ [25.01.2019]. 
41 K. Orzechowska-Kowalska, Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy, „Turystyka Kulturowa” 2009, nr 12, s. 4. 
42 Zob. Oficjalna strona Oddziału PTTK Radlin, https://pttk.radlin.pl/?page_id=108 [13.03.2019]. 
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zaznajomić się z różnymi stylami architektonicznymi pomników powstałych na przestrzeni 
ostatnich 150 lat oraz z rozmaitymi formami pochówku ofiar, np. w zbiorowych mogiłach, 
osobnych kwaterach leżących obok siebie itp. 

W większości przypadków te charakterystyczne miejsca pamięci pełnią funkcję aktyw-
nych nośników pamięci43, przy nich są bowiem realizowane różnorodne praktyki memo-
ratywne, tak o charakterze indywidualnym, jak i zbiorowym. Przy niektórych regularnie 
odbywają się uroczystości upamiętniające kolejne rocznice wystąpienia danej katastrofy 
(np. przy pomnikach w Kochłowicach i Halembie). 

Funkcjonowanie szlaku miałoby szczególne znaczenie w edukacji młodego pokolenia 
rudzian, pozwoliłoby mu poznać bliżej dzieje miasta, jego kulturę, w tym i kulturę grupy 
zawodowej górników. Dziedzictwo górnicze to nie tylko wszak galowe mundury, orkiestra 
górnicza i Barbórka odprawiana uroczyście 4 grudnia, jak powszechnie się uważa. To 
również charakterystyczne budynki i konstrukcje przemysłowe, stanowiące symbol ciężkiej 
pracy, a dziś – w dobie przeobrażeń sektora górniczego – niejednokrotnie popadające 
w ruinę44, nadto cały wachlarz praktyk zwyczajowych, folklor pieśniowy, charakterystycz-
ne sposoby spędzania czasu wolnego itp.45 Poza tym bezpośredni kontakt z miejscami 
pamięci uwrażliwiałby młode pokolenie na los innych ludzi, kształtowałby poczucie od-
powiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego „małej ojczyzny”, regionu i kra-
ju, wskazywałby na konieczność dbania o przestrzenie pamięci. To ważne aspekty, które 
wpływają na budowanie tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Zdaniem Łukasza Gawła: 

Bez względu na indywidualnie wyznaczane dla poszczególnych szlaków cele, za-
wsze ich podstawą musi być rozważne dysponowanie zasobami, co w przypadku 
dziedzictwa kulturowego jest szczególnie istotne, gdyż stanowi ono zbiór niezwykle 
wrażliwy. Składa się z dóbr nieodnawialnych, które raz utracone, nie mogą być już 
nigdy odzyskane w pierwotnej formie46. 

Tak dzieje się w przypadku górniczych miejsc pamięci i to w kwestii ochrony zarówno 
dziedzictwa materialnego (niektóre z obiektów zostały bezpowrotnie utracone), jak i nie-
materialnego (np. przekazy świadków tragicznych wydarzeń). 

Szlak, biorąc pod uwagę środek transportu, mógłby przyjąć trzy warianty: samochodowy, 
rowerowy i pieszy. W pierwszym i drugim przypadku prowadziłby po wszystkich wyzna-
czonych miejscach pamięci znajdujących się w różnych dzielnicach miasta (Halemba–
Kochłowice–Nowy Bytom–Ruda–Orzegów–Godula) niejednokrotnie oddalonych od siebie 
o kilkanaście kilometrów, cała trasa wyniosłaby wówczas 37 km. W przypadku pieszego 
podróżowania trasa wiodłaby po kilku sąsiadujących ze sobą dzielnicach, np. Halemba–

43 M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Wyd. DiG, Warszawa 2002, s. 7–8.
44 D. Świtała-Trybek, Dziedzictwo (po)górnicze – dylematy i perspektywy, [w:] Kulturowo-językowy obraz Śląska, 
red. L. Przymuszała, D. Świtała-Trybek, Wyd. UO, Opole 2017, s. 95–111. 
45 Zob. Górniczy stan w wierzeniach, humorze, obrzędach i pieśniach, red. D. Simonides, Wyd. Śląsk, Katowice 
1988. 
46 Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego – praktyka zarządzania: refleksje po audycie śląskiego Szlaku 
Zabytków Techniki, „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 2, s. 20. 
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Kochłowice (pięć miejsc pamięci – 16,5 km); Nowy Bytom–Ruda (trzy obiekty upamięt-
niające – 17,6 km); Ruda–Orzegów–Godula (osiem miejsc pamięci – 9,4 km). Możliwe 
są propozycje opracowania także innych tras, które uwzględniałyby np. różną sprawność 
fizyczną potencjalnych grup turystów czy konkretne obiekty (np. zbiorowe mogiły) znaj-
dujące się na cmentarzach. Oczywiście, to, jaki byłby to szlak (materialny, realny szlak 
turystyczno-kulturowy, wirtualny szlak turystyczno-kulturowy)47, jest uzależnione od stopnia 
jego faktycznej organizacji i możliwości korzystania z niego. 

Podsumowanie 

Ruda Śląska jest miastem górniczym, co można zaobserwować na każdym kroku. 
Charakterystyczna zabudowa przemysłowa z szybami kopalnianymi jako dominantami 
przestrzennymi, także hałdy (część z nich jest zrekultywowana), niszczejąca infrastruktura 
budowlana: mieszkaniowa, drogowa (efekt wstrząsów podziemnych) stanowią wyraźne 
tego przykłady. Do innych materialnych świadectw funkcjonującego tu od ponad dwóch 
wieków przemysłu wydobywczego należą rozmaite miejsca informujące o tragicznych 
wydarzeniach w kopalniach. Ofiarom pracy pod ziemią poświęcono kilkanaście obiek-
tów, na trwale wpisały się one w rudzki krajobraz. Ich lokalizacja jest różna, co w jakimś 
stopniu wskazuje na fakt, że ich powstanie w konkretnych przestrzeniach wynikało ze 
społecznego zapotrzebowania: upamiętnienia tych, którzy stracili życie podczas wyko-
nywania obowiązków zawodowych. Współcześnie miejsca te mogą stać się tworzywem 
do opracowania tematycznego szlaku turystyczno-kulturowego. 

Choć zasięg terytorialny proponowanego szlaku obejmuje tylko przestrzeń Rudy Ślą-
skiej, to autorka jest przekonana, że jego temat przewodni może stanowić propozycję do 
zaprojektowania europejskiego szlaku kulturowego pamięci wielkich katastrof i wypadków 
górniczych, obejmując regiony i miejsca, w których doszło do tragicznych w skutkach 
wydarzeń w kopalniach. Dzieje przemysłu wydobywczego w poszczególnych państwach 
Europy (np. we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Rosji, na Ukrainie, 
w byłej Jugosławii itd.) obfitują w liczne przykłady tego typu zdarzeń i tym samym miejsc 
ich upamiętniających48. Warto wspomnieć, że w latach 2006–2007 w ramach europej-
skiego programu „Kultura 2000 – Sieć miejsc pamięci” muzea w różnych krajach Europy 
(we Francji, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii) upamiętniły na swych stronach interneto-
wych wielkie katastrofy górnicze. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przyłączyło 
się do tego projektu, przygotowując (we współpracy z kopalnianymi izbami tradycji) serwis 
o dwóch katastrofach: w kopalni „Sośnica” (1955 r.) i „Makoszowy” (1958 r.)49. 

47 A.M. von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Podręcznik akademicki, Wyd. 
KulTour.pl, Poznań 2010, s. 321–323. 
48 Zob. dane o największych katastrofach w brytyjskich, niemieckich, czeskich, jugosłowiańskich itd. kopalniach 
węgla kamiennego: D. Świtała-Trybek, Tragedia w kopalni…, s. 117, 120–122. 
49 Z. Szmidtke, Wielkie katastrofy w kopalniach „Sośnica” (1955 r.) i „Makoszowy” (1958 r.) – projekt strony 
internetowej w ramach europejskiego programu „Śladem miejsc pamięci”, [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako 
strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, red. T. Burzyńki, Katowice 2007, s. 173–179. 
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Streszczenie 

Dramatyczne wydarzenia, w których jednorazowo ginie większa liczba osób, pozostawiają po 
sobie materialne ślady w postaci obiektów architektonicznych: pomników, tablic pamiątkowych, 
krzyży, a także kaplic. Nie inaczej jest w przypadku katastrof górniczych. Miejsc upamiętnia-
jących tragicznie zmarłych w kopalniach węgla kamiennego w krajobrazie osiedli górniczych 
i pogórniczych jest bardzo wiele. 

Przedmiotem artykułu są miejsca pamięci nieszczęśliwych wydarzeń w kopalniach na obszarze 
Rudy Śląskiej, które powstały od połowy XIX wieku po współczesność. Ze względu na liczne 
przykłady ich występowania (pomniki, mogiły zbiorowe, małe obiekty sakralne) mogą one sta-
nowić interesujące tworzywo do opracowania szlaku turystyczno-kulturowego „Rudzkie miejsca 
pamięci górniczego trudu”. Podstawą niniejszego opracowania są materiały zebrane przez 
autorkę podczas badań terenowych prowadzonych od 2006 roku (rejestracja obiektów pamięci), 
a także kwerenda archiwaliów oraz dostępna na ten temat literatura przedmiotu. 

Słowa kluczowe: miejsce pamięci, katastrofa, kopalnia, szlak turystyczno-kulturowy, Ruda Śląska

Abstract 

Dramatic events, where a lot of people die at once, leave behind material traces in the form of 
architectural objects: monuments, commemorative plaques, crosses, and chapels. This is true 
also in the case of mining accidents. There are many memorial sites commemorating the victims 
of accidents in coal mines in the landscape of mining and post-mining settlements. 
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This article focuses on memorial sites devoted to unfortunate events that happened in mines 
in the area of Ruda Śląska, established from the mid-nineteenth century to the present. Due 
to numerous occurrences (monuments, mass graves, small sacral objects), they may provide 
interesting material for the development of a tourist and cultural trail “Miner’s toll memorial sites 
in the area of Ruda Śląska”. The basis of this study are materials gathered by the Author during 
field studies carried out since 2006 (registration of memorial sites), as well as a query of archives 
and available literature. 

Keywords: memorial site, catastrophe, mine, tourist and cultural trail, Ruda Śląska

NOTKA O AUTORCE 

Dr hab. Dorota Świtała-Trybek, prof. Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Kulturoznawstwa 
i Folklorystyki. Zainteresowania naukowe: tradycyjna i współczesna kultura, dziedzictwo kuli-
narne, turystyka kulturowa, subkultura górnicza, religijność i pobożność ludowa. Autorka ponad 
100 prac naukowych, w tym 8 książek; wiceprzewodnicząca Rady Wykonawczej ds. badań 
i praktyk kulturowych Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (International Organization 
of Folk Art – IOV) Sekcja Polska. 



P R O B L E M A T Y K A  Ż Y W I E N I A  
I  G A S T R O N O M I I  W  T U R Y S T Y C E

HALINA MAKAŁA
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
ORCID iD: 0000-0003-2739-0734

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA I CZYNNIKI JEJ WYBORU  
PRZEZ KONSUMENTÓW

ORGANIC FOOD AND FACTORS OF ITS CHOICE BY CONSUMERS

Wprowadzenie

Żywność ekologiczna to kategoria produktów spełniających określone kryteria związane 
z warunkami uprawy lub chowu, przetwarzania oraz zawartości składników. Jej walory 
podkreślają świadectwa ekologiczne, gwarantujące szczególny charakter i cechy.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie ekożywnością. Jest ono wynikiem nowych 
trendów żywieniowych, wzrostu świadomości na temat wpływu odżywiania na zdrowie, 
zdrowego stylu życia konsumentów, a także wiąże się z upowszechnianiem informacji 
o szkodliwości niektórych składników znajdujących się w masowo produkowanej żywności 
oraz o epidemiach, jakie dotknęły w ostatnich latach zwierzęta hodowlane. 

Nabywcy w wysoko rozwiniętych społeczeństwach coraz częściej demonstrują swoją 
świadomość ekologiczną, stąd wzrasta zainteresowanie szeroko pojętym ekoprzemysłem 
oraz ekokonsumpcją, w tym żywnością ekologiczną. Ocenia się, że w krajach UE sprzedaż 
żywności ekologicznej doszła już do fazy nasycenia, tymczasem w Polsce rynek żywności 
cechuje duża dynamika wzrostu1. 

Żywność ekologiczna daje konsumentom możliwość zdrowego odżywiania, dostarcza-
nia organizmowi pożywienia o wysokiej jakości, zawierającego jedynie naturalne składniki 
i pozbawionego dodatków, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Wiedza na temat rynku 
żywności ekologicznej, a zwłaszcza postaw i zachowań konsumentów względem tej formy 

1 M. Stefańska, Preferencje konsumentów w zakresie wyboru miejsca nabywania żywności ekologicznej. 
Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2010, 16, s. 215–227. 
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żywności, ma istotne znaczenie dla producentów, ponieważ pozwala w większym stopniu 
dostosować podaż i jakość oferowanych produktów do potrzeb oraz oczekiwań nabywców2.

Celem opracowania jest przedstawienie współczesnej roli żywności ekologicznej oraz 
zainteresowania nią i czynników jej wyboru przez konsumentów na podstawie danych 
literaturowych, prac przeglądowych oraz wyników prac badawczych.

Zasady produkcji ekologicznej

Produkcja żywności metodami ekologicznymi jest jedną z odpowiedzi na zmienia-
jącą się strukturę popytu na rynku. Po okresie fascynacji ogromną ofertą żywności 
produkowanej w warunkach przemysłowych współczesny konsument coraz częściej 
jest świadomy faktu, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych 
do naturalnych spełni jego oczekiwania zdrowotne. Funkcjonowanie systemu kontroli 
i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym jest podstawowym gwarantem dla konsumen-
ta, że produkty spożywcze znajdujące się na rynku wyprodukowane zostały zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od za-
nieczyszczeń takich jak pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas 
ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie. Prognozuje się, że w 2030 roku około 50% europejskich gruntów rolnych 
będzie zarządzane zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego opartego na zdrowiu, 
ekologii, uczciwości i empatii3.

Produkcja ekologiczna definiowana jest jako ogólny system zarządzania gospodar-
stwem i produkcji żywności, łączący najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki sto-
pień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich 
standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji. Wyroby wytwarzane są 
przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów4. Uprawa tego rodzaju surowców 
powinna być prowadzona na terenach cechujących się: czystą glebą, powietrzem i wodą 
oraz wolnych od zanieczyszczeń wpływami przemysłu czy infrastruktury komunalnej5.

Aby gospodarstwo zostało uznane za ekologiczne, powinno spełniać określone stan-
dardy. Wśród nich wymienia się głównie:
 – stosowanie biologicznych i agrotechnicznych metod w celu zapobiegania rozprzestrze-

nianiu się szkodników, chorób i chwastów w miejsce syntetycznych środków;
 – stosowanie różnorodnych działań agrotechnicznych;
 – działania mające na celu zachowanie zdrowia, długiego życia i wydajności zwierząt, 

a także dostosowanie obsady zwierząt do powierzchni użytków rolnych;

2 R. Zabrocki, I. Liedtke, Postawy i zachowania młodych konsumentów polskich i niemieckich na rynku żywności 
ekologicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 
2010, 16, s. 203–213.
3 E. Brągiel, B. Ślusarczyk, Tendencje na europejskim rynku żywności ekologicznej, „Zeszyty Naukowe SGGW 
w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2017, 17(3), s. 30.
4 Żywność ekologiczna w Polsce 2017, oprac. zbiorowe, IMAS International Sp. z o.o. 2017.
5 W. Łukasiński, Zarządzanie jakością produktu ekologicznego, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2008, 
1(56), s. 146–153. 
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 – uprawę roślin w systemie mozaikowym, co oznacza uprawę na niewielkich polach 
oddzielonych od siebie kolumnami z drzew lub krzewów, które skupiają wiele gatunków 
ptaków i owadów, czyli naturalnych wrogów szkodników;

 – utrzymywanie żyzności gleby za pomocą łączenia nawozów zielonych (roślinnych) 
z nawozami odzwierzęcymi (obornik, gnojak etc.) i jednoczesne ich stosowanie z wap-
nowaniem gleby;

 – stosunkowo niskie wydatki na zakup środków produkcji;
 – stosowanie się do zasady „płytko orać, głęboko spulchniać”, dzięki czemu nie odwra-

ca się gleby, zachowując naturalną stratyfikację zawartych w niej mikroorganizmów;
 – niestosowanie antybiotyków, hormonów i innych nienaturalnych substancji do produkcji 

paszy dla zwierząt hodowlanych; pokarm dla zwierząt powinien pochodzić z własnego 
gospodarstwa;

 – zwierzęta powinny być hodowane w systemie ściółkowym, co pozwala na naturalne 
wytwarzanie obornika;

 – położenie gospodarstwa – istnieje bowiem wiele czynników, które naturalnie eliminują 
poszczególne ziemie z możliwości dostosowania ich do wymogów ekologii, jako przy-
kład można podać ziemie znajdujące się w pobliżu często uczęszczanych o dużym 
natężeniu ruchu dróg, ponieważ przez bliskie ich sąsiedztwo gleby te zawierają dużo 
zanieczyszczeń szczególnie metalami ciężkimi;

 – stosowanie różnych metod ochrony gleb, wody i ogólnego krajobrazu – dzięki temu 
produkty z danej uprawy mają wysoką biologiczną jakość; ograniczona ingerencja 
człowieka w ekosystem ogranicza proces degradacji siedliska rolniczego6.
Produkty pochodzące z rolnictwa ekologicznego są określane mianem żywności: 

ekologicznej, organicznej, biologicznej lub biodynamicznej7. Są to nieprzetworzone płody 
rolne pochodzące z rolnictwa ekologicznego, a także produkty z nich wytworzone. Zalicza 
się tu także produkty i różnego rodzaju przetwory pochodzenia zwierzęcego produkowane 
w gospodarstwie ekologicznym8. 

Żywność ekologiczna zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Unii Europej-
skiej to żywność wyprodukowana przynajmniej w 95% w sposób ekologiczny, a więc bez 
użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, przy zachowaniu 
żyzności gleby i różnorodności biologicznej oraz poszanowaniu środowiska naturalne-
go. Żywność ekologiczną charakteryzuje wysoka jakość ze względu na pochodzenie 
surowców z gospodarstw ekologicznych stosujących ściśle określone metody produkcji9.

Żywność ekologiczna charakteryzuje się następującymi cechami: 

6 J.S. Zegar, Współczesne wyzwanie rolnictwa. Paradygmaty – globalizacja – polityka, Wyd. PWN, Warszawa 
2012, s. 59–65.
7 M. Miśniakiewicz, G. Suwała, Żywność ekologiczna w świadomości Polaków, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie” 
2006, 705, s. 57–75. 
8 S. Pilarski, M. Grzybowska, M. Brzeziński, Rynek żywności ekologicznej, Wyd. Wyższej Szkoły Agrobiznesu 
w Łomży, Łomża 2003.
9 J. Gadomska, T. Sadowski, M. Buczkowska, Ekologiczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu, „Probl. 
Hig. Epidemiol.” 2014, 95(3), s. 556–560. 
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 – do produkcji nie używa się chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, 
w uprawach stosuje się płodozmian w celu zapewnienia żyzności gleby; 

 – zwierzęta z gospodarstwach ekologicznych mają zapewnione zdrowe warunki i są 
karmione paszą ekologiczną lub z dopuszczalną domieszką pasz konwencjonalnych; 

 – przetworzona żywność ekologiczna nie zawiera sztucznych barwników, aromatów, 
polepszaczy smaków, konserwantów i nie jest modyfikowana genetycznie (bez GMO)10. 
Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego opierają się 

na ustawodawstwie krajowym oraz Unii Europejskiej. Zasady funkcjonowania rolnic-
twa ekologicznego i produkcji żywności ekologicznej na poziomie Unii Europejskiej są 
regulowane Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporzą-
dzenie (EWG) nr 2092/9111. W roku 2008 Komisja Europejska w następstwie powyż-
szego dokumentu wydała wykonawcze Rozporządzenie nr 889/2008 z 5 września 
2008 r.12 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 
w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Przepisy zawarte w po-
wyższych rozporządzeniach określają m.in. rodzaj środków i substancji, które można 
stosować w rolnictwie ekologicznym oraz w przetwórstwie surowców rolnictwa ekolo-
gicznego. Dotyczą także systemu kontroli na etapie produkcji, przetwórstwa i importu 
produktów ekologicznych oraz ustalają zasady znakowania surowców ekologicznych 
i produktów przetworzonych. 

Zadaniem rolnictwa ekologicznego jest nie tylko produkcja wysokojakościowej żywności 
przy jednoczesnym zrównoważeniu środowiska przyrodniczego, ale także zapewnienie 
dobrostanu zwierząt oraz dbałość o prowadzone uprawy. Ekologiczne metody produkcji 
żywności mają więc zapewniać ochronę człowieka oraz otaczającej go natury oraz stanowić 
system zrównoważony pod względem ekologicznym (nie powinien obciążać środowiska 
bardziej niż naturalne ekosystemy), ekonomicznym (w dużym stopniu powinien być 
niezależny od nakładów z zewnątrz) oraz społecznym (powinien umożliwiać zachowanie 
oraz rozwój rolnictwa i wsi)13.

Kontrola i certyfikacja żywności ekologicznej 

Jakość produktu ekologicznego jest uwarunkowana wieloma czynnikami, przede 
wszystkim zależy od zastosowanych metod produkcji oraz czystości miejsca uprawy 

10 E. Brągiel, B. Ślusarczyk, op. cit., s. 29–38. 
11 Rozporządzenie Rady EWG nr 834/2007/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych, Dz.U. UE z 2007 nr 189 poz. 1, z późn. zm.
12 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli zmienione przez Rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 z dnia 5 sierpnia 
2009 r.
13 L. Kilcher et al., The Organic Market in Europe, 3rd edition, SIPPO, Zürich and FiBL, Frick 2011.
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i hodowli. Ekologiczna produkcja roślin odbywa się na odpowiednim płodozmianie przy 
użyciu nawozów naturalnych, zielonych i kompostów z własnego gospodarstwa rolnego14.

Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych jest ściśle zintegrowany z produkcją 
roślinną. Zwierzęta korzystają w głównej mierze z pasz wyprodukowanych w obrębie 
własnego gospodarstwa, a tym samym są źródłem naturalnego nawozu, a zależności 
pomiędzy nimi, roślinami a glebą są bardzo duże i determinują ilość i jakość uzyskiwanych 
produktów. Skutkiem tego jest dostosowanie (w praktyce zmniejszenie) liczby zwierząt 
do wielkości dostępnego obszaru swobodnego wypasu oraz wybiegów15.

Do istotnych uwarunkowań w ekologicznej produkcji zwierzęcej są: rasa zwierzęcia, 
jego żywienie i warunki utrzymania. Ważną zasadą jest też ta mówiąca, że zwierzęta po-
winny pochodzić z gospodarstw ekologicznych, chociaż w pewnych sytuacjach dopusz-
czalne są ustępstwa. Aby uzyskać odpowiednią jakość produktów, należy stosować pasze 
naturalne bez dodatków paszowych, ponadto nie ograniczać zwierzętom korzystania 
z wybiegów, trzeba dbać o ściółkę, zapewnić czystą, świeżą wodę oraz odpowiedni dostęp 
światła. Niedozwolone jest używanie jakichkolwiek leków weterynaryjnych czy antybiotyków, 
a także leków chemioterapeutycznych oraz stymulatorów wzrostu, za to za dozwolone 
uznaje się podawanie ekstraktów z roślin czy mikroelementów16.

Do pakowania ekologicznych produktów przetworzonych stosuje się materiały biode-
gradowalne, pochodzące ze recyklingu. W czasie transportu i okresie przechowywania 
należy zachowywać integralność produktów ekologicznych poprzez ochronę i niemieszanie 
ich z produktami konwencjonalnymi, jak również przez unikanie ich kontaktu z materiałami 
i substancjami niedozwolonymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym17.

System kontroli i certyfikacji żywności ekologicznej stanowi gwarancję dla konsumen-
ta, że kupowany przez niego produkt pochodzący z rolnictwa ekologicznego ma wyso-
ką jakość. Został on wprowadzony, aby uniknąć fałszerstw, które zdarzają się również 
w przypadku innych rodzajów żywności, i wymaga, aby na etykiecie każdego produktu 
ekologicznego znajdował się wspólnotowy znak „Rolnictwa ekologicznego”. Na etykiecie 
powinny widnieć także: nazwa i numer upoważnionej jednostki certyfikującej, której pod-
lega producent, nazwa i adres producenta, nazwa produktu, znak identyfikacyjny partii 
towaru oraz napis „Rolnictwo ekologiczne – system kontroli WE”. Żywność ekologiczna 
powinna być sprzedawana w zamkniętych opakowaniach jednostkowych18. 

Znakowanie jest jedynym elementem umożliwiającym konsumentom odróżnienie 
żywności ekologicznej od innych produktów żywnościowych, dlatego podlega uregulowa-

14 S. Staniak, Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach rolnictwa ekologicznego, „Polish Journal 
of Agronomy” 2014, 19, s. 25–35.
15 Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, red. R. Nestorowicz, B. Pilarczyk, Wolters Kluwer, War-
szawa 2010, s. 38–70.
16 S. Staniak, op. cit., s. 25–35.
17 D. Pomykała, Praktyczny przewodnik ekologicznej produkcji zwierzęcej, Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie, Oddział w Radomiu, Radom 2009.
18 Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna − regulacje prawne, system 
kontroli i certyfikacji, red. M. Kwasek, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy 
Instytut Badawczy, Warszawa 2013, s. 21. 
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niom prawnym. Od 1 lipca 2010 r. znakiem bezpośrednio potwierdzającym ekologiczność 
produktu, wspólnym dla wszystkich krajów UE, jest tzw. euroliść na zielonym tle19.

Diagram 1. Wybrane oznaczenia żywności ekologicznej

Znak przyznawany przez Komisję  
Europejską dla produktów ekologicznych 
w Unii Europejskiej

Znak przyznawany przez EKOLAND,  
czyli Polskie Stowarzyszenie Producentów  
Żywności Metodami Ekologicznymi

Znak ekologiczny „EKO” nadawany jest przez 
PCBC od 1998 roku. Znak ten mogą otrzymać 
usługi, wyroby krajowe i zagraniczne,  
w drodze dobrowolnej certyfikacji

Znak rolnictwa ekologicznego w Unii  
Europejskiej. Oznakowanie to jest dobrowolne

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego

19 Żywność ekologiczna w Polsce 2017.
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Niemiecki certyfikat rolnictwa ekologicznego

Certyfikat ekologiczny przyznawany  
przez holenderską organizację SKAL

Znak ekologiczny przyznawany  
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Znak przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych w Unii 
Europejskiej umieszczany jest obowiązkowo na wszystkich paczkowanych produktach 
ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających 
obowiązujące normy wspólnotowe. Nie obejmuje produktów importowanych spoza terenu 
Unii. Użycie tego znaku jest dobrowolne. Wybierając produkty oznakowane właśnie w taki 
sposób, konsument zyskuje pewność, że przynajmniej 95% składników tych produktów 
zostało wyprodukowanych metodami rolnictwa ekologicznego oraz że były one kontrolo-
wane podczas produkcji zgodnie z przyjętymi wytycznymi20.

Najczęściej kupowanymi spożywanymi produktami pochodzącymi z upraw ekologicz-
nych są: owoce i warzywa, przetwory zbożowe, mleko krowie lub kozie i jego przetwory. 
Sprzedaż mięsa i wyrobów mięsnych ma znaczący udział w europejskim rynku, zwłasz-
cza w Belgii, Holandii, Finlandii oraz we Francji, stanowiąc około 10% rynku produktów 
ekologicznych w tych krajach21. Niewielkie zainteresowanie konsumentów ekologicznymi 
wyrobami mięsnymi wynika m.in. z ich stosunkowo niewielkiej podaży, wysokiej ceny, ale 
także niskiej lub zbliżonej do produktów konwencjonalnych jakości22. 

20 Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, s. 38–70.
21 D. Komorowska, Rozwój produkcji ekologicznej i rynku żywności ekologicznej na świecie, „Roczniki Naukowe” 
2012, XVI, 6, s. 254–262.
22 Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów 
i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów. Sprawozdanie z badań 
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Dotychczasowe badania wskazują na istotne różnice pomiędzy surowcem mięsnym po-
chodzącym z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Mięsne produkty ekologiczne 
pochodzące z tuczników odznaczają się większą zawartością składników odżywczych. 
Wyniki badań dotyczących analizy wpływu chowu bydła w systemie gospodarki ekologicz-
nej na jakość uzyskanego mięsa dowodzą, że istnieje możliwość wytworzenia tej grupy 
produktów bez dodatków chemicznych (związków azotowych, chemicznie produkowanych 
askorbinianów), a zarazem spełniających wymagania sensoryczne i mikrobiologiczne 
według ustalonych norm23.

Rynek żywności ekologicznej i konwencjonalnej

Rynek żywności ekologicznej na świecie rozwija się w wielu krajach, ale przede 
wszystkim w krajach zamożnych, ponieważ ceny produktów ekologicznych są na ogół 
wyraźnie wyższe od cen produktów konwencjonalnych24. Regiony świata o największym 
udziale w rynku żywności ekologicznej to Ameryka Północna i Europa. 

Istotnym problemem związanym z produkcją wyrobów ekologicznych jest naśladowanie 
procesów technologicznych stosowanych podczas produkcji wyrobów konwencjonalnych 
lub tradycyjnych. Wynikiem tych praktyk jest niestety gorsza jakość, ze względu na ogra-
niczenie stosowania do tych wyrobów dodatków wydłużających trwałość przechowalniczą 
i kształtujących jakość wyrobu. Producenci żywności ekologicznej są zobowiązani do sto-
sowania takich technologii produkcyjnych, które są zgodne ze zrównoważonym rozwojem. 
Do znanych i od dawna powszechnie wykorzystywanych form konserwowania żywności 
zalicza się procesy fermentacyjne, wędzenia, solenia, słodzenia, suszenia i chłodzenia. 
W obszarze przetwórstwa większość uregulowań prawnych dotyczy przemysłowej produk-
cji żywności, podczas gdy żywność ekologiczna najczęściej wytwarzana jest rzemieślniczo, 
w małych i średnich zakładach, a także bezpośrednio w gospodarstwach ekologicznych. 
Stosowane często metody tradycyjnego przetwarzania, przede wszystkim wysokiej ja-
kości sensorycznej, wymagają przystosowania do dzisiejszych warunków i oczekiwań 
konsumentów. Produkty ekologiczne muszą bowiem spełniać wymagania jakościowe, nie 
tylko po wyprodukowaniu, ale również w czasie okresu przechowywania. Bezpieczeństwo 
zdrowotne tych produktów musi być bezwzględnie zagwarantowane25.

Rolnictwo ekologiczne przynosi wiele korzyści, zarówno środowiskowych, jak i zdrowot-
nych, ekonomiczno-społecznych i etyczno-estetycznych. Korzyści wynikające z rolnictwa 
ekologicznego przedstawiono na diagramie 2.

podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011, red. Z.J. Dolatowski, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie, Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, Lublin 2011.
23 Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Badania nad innowacyjnymi 
rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów oraz jedno-
czesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa 
ekologicznego w roku 2017, red. D. Stasiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2017.
24 W. Łuczka-Bakuła, Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, PWE, Warszawa 
2007.
25 Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa…
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Diagram 2. Korzyści rolnictwa ekologicznego

Źródło: W. Łuczka-Bakuła, Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, PWE, 
Warszawa 2007.

Do czynników wpływających na wzrost popytu na żywność ekologiczną zalicza się: 
zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia i jakości spożywanej żywności, bezpieczeń-
stwo żywności, zwiększenie świadomości związanej z ochroną środowiska, dobrostan 
zwierząt, zwiększenie świadomości dotyczącej produktów regionalnych, wiarygodność, 
poziom wykształcenia, zainteresowanie mediów. 

Do czynników wpływających na ograniczenie popytu na żywność ekologiczną zalicza 
się: wysoką cenę, słabą znajomość dostępności ekożywności, struktury handlu i prze-
twórstwa, dostępność, aspekty jakościowe, zainteresowanie mediów26. 

Za wadę żywności ekologicznej można uznać aspekt ekonomiczny, gdyż produkty 
ekologiczne sprzedawane są po znacznie wyższych cenach27. Według przeprowadzo-
nych badań, konsumenci są skłonni zapłacić cenę o 10% wyższą za ekologiczne artykuły 
żywnościowe. Jednak produkty ekologiczne charakteryzują się aż 30–50% wzrostem cen 
w stosunku do produktów konwencjonalnych28.

Według przeprowadzonych dotychczas badań, żywność ekologiczna charakteryzuje 
się wysoką wartością odżywczą. Z reguły zawiera ona więcej składników mineralnych, wi-
tamin (szczególnie witaminy C) oraz zwiększoną ilość suchej masy, związków fenolowych 

26 Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym… 
27 W. Łuczka-Bakuła, op. cit.
28 S. Pilarski, M. Grzybowska, M. Brzeziński, op. cit.
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i antocyjanów. Cechuje ją natomiast mniejsza zawartość szkodliwych substancji, w tym 
azotanów bądź wolnych aminokwasów29. Jakość żywności ekologicznej przedstawiono 
na diagramie 3. 

Diagram 3. Czynniki kształtujące jakość żywności ekologicznej

Źródło: E. Rembiałkowska, A. Załęcka, Jakość ekologicznych surowców roślinnych w badaniach anali-
tycznych, [w:] Żywność ekologiczna, red. J. Tyburski, UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 63–81.

Wiele informacji wskazuje również na to, że surowce ekologiczne zawierają mniej 
pozostałości pestycydów niż żywność pochodząca z innych systemów gospodarowania. 
Jednak nie zawsze uzyskane dane jednoznacznie informują o mniejszej zawartości metali 
śladowych. Obecność niepożądanych substancji w roślinach nie zawsze jest wynikiem 
złej gospodarki, lecz może być powodowana stanem środowiska, w którym prowadzona 
jest produkcja ekologiczna30. 

29 E. Rembiałkowska, A. Załęcka, Jakość ekologicznych surowców roślinnych w badaniach analitycznych, [w:] 
Żywność ekologiczna, red. J. Tyburski, UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 63–81.
30 Ibidem, s. 77.
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Czynniki wyboru żywności ekologicznej przez konsumentów

Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku żywności ekologicznej powodują, że pojawia 
się coraz więcej czynników mających wpływ na zachowanie konsumentów. W ekologicznej 
produkcji żywności istotnym aspektem jest regionalizacja i sezonowość. Większość pol-
skich konsumentów preferuje polskie produkty ekologiczne, zwłaszcza warzywa, owoce 
ze względu na ich szczególny smak, lepszy od analogicznych zagranicznych produktów 
żywnościowych.

Biorąc po uwagę rosnący udział produktów ekologicznych w strukturze spożycia 
współczesnych społeczeństw, należy prowadzić szeroko zakrojone badania na temat 
możliwości ich produkcji, rozszerzenia asortymentu, metod przetwórstwa, dostosowania 
dystrybucji do oczekiwań konsumentów i przedsięwzięć promocyjnych, a także podjąć 
działania edukacyjne kształtujące świadomość społeczną w zakresie produkcji, jakości 
i kontroli produktów ekologicznych oraz ich wpływu na zdrowie i środowisko naturalne. 
Światowy i europejski rynek żywności ekologicznej stoi przed wielką szansą rozwoju, 
a wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i poziomu zamożności społeczeństw 
zwiększa się zainteresowanie tego typu produktami31.

Zapewnienie dostępu do ekoproduktów żywnościowych w większej liczbie sklepów 
lub na odpowiednich stoiskach przyspiesza rozwój tego rynku, ponieważ obecnie jej brak 
w masowej dystrybucji jest postrzegany jako główna bariera dalszej ekspansji. Świad-
czą o tym doświadczenia krajów europejskich, w których po wprowadzeniu tej kategorii 
żywności do supermarketów i sklepów dyskontowych nastąpił zarówno wzrost sprzedaży 
ekożywności, jak i rozszerzanie oferty podażowej32.

Konsumenci są przekonani, że produkty ekologiczne wyróżniają się szczególnymi wa-
lorami sensorycznymi, nie zawierają szkodliwych pestycydów ani związków chemicznych 
pochodzących ze sztucznego nawożenia ziemi, są bogatsze w składniki odżywcze. Do 
motywu zakupu produktów ekologicznych, jakie stosują polscy konsumenci, najważniej-
szym był pozytywny wpływ produktów ekologicznych na zdrowie i brak w nich obecności 
substancji szkodliwych33. 

Z analizy wyników badań ilościowych przeprowadzonych przez S. Żakowską-Biemans34 
wynika, że walory sensoryczne żywności ekologicznej nie były postrzegane jako bariera 
jej zakupu. Należy jednak podkreślić, że były to opinie wyrażane przez osoby niekupu-
jące żywności ekologicznej. Konsumenci zaopatrujący się w żywność ekologiczną mają 
tendencję do traktowania walorów sensorycznych żywności ekologicznej jako czynnika 
o mniejszym znaczeniu w ich decyzjach nabywczych.

Inne badania podkreślały coraz wyższą świadomość konsumentów przy zakupie żyw-
ności ekologicznej. Obok kryteriów zdrowotnych i dbałości o środowisko naturalne, jakimi 

31 E. Brągiel, B. Ślusarczyk, op. cit., s. 29–38.
32 S. Staniak, op. cit., s. 25–35.
33 E. Rembiałkowska, M. Badowski, Mięso z produkcji ekologicznej, „Gosp. Mięsna” 2010, 8, s. 16–19.
34 S. Żakowska-Biemans, Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekolo-
gicznej, “Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2011, 56(4), s. 216–220.
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kierowali się konsumenci podczas dokonywania zakupów, kolejnym była deklarowana 
przez nich chęć wspierania lokalnych gospodarstw ekologicznych, które w dużej mierze 
sprzedają swoją produkcję bezpośrednio do klienta35. 

Włoscy naukowcy badali rynek wędlin ekologicznych. Wyniki potwierdziły założenia, że 
konsumenci rynku wybierali te produkty ekologiczne, które posiadały certyfikat, wierząc, 
że są one zdrowsze i pozbawione substancji chemicznych. Nasycenie rynku wyrobami 
z produkcji konwencjonalnej powoduje, że klienci w coraz większym stopniu są zainte-
resowani pochodzeniem zakupionego produktu. Takie zachowania w pośredni sposób 
motywują również kupujących do dbałości o środowisko naturalne, w którym produkowana 
jest żywność ekologiczna36. 

Konsumenci znają założenia produkcji ekologicznej i są w stanie zapłacić odpowied-
nio więcej za ekologiczne przetwory mięsne. Najchętniej spośród produktów mięsnych 
kupują ekologiczne przetwory typu wędzonki i kiełbasy, jako miejsce zakupu najczęściej 
wybierają supermarkety37. Nieco inne dane dotyczące wyboru miejsca zakupu żywności 
ekologicznej przez konsumentów przedstawiły na podstawie przeprowadzonych badań 
J. Wojciechowska-Solis i A. Soroka38, podając najczęściej targowiska, jak również wy-
specjalizowane sklepy, ukierunkowane na sprzedaż tego rodzaju wyrobów. W mniejszym 
stopniu miejscem zakupu są hipermarkety, a już marginalnie produkty ekologiczne kupo-
wane są w dyskontach, które raczej nie prowadzą sprzedaży żywności ekologicznej lub 
w bardzo ograniczonym zakresie asortymentowym. Obecnie rynek żywności ekologicznej 
jest uważany za rynek niszowy. Jego znaczenie z roku na rok jednak systematycznie się 
zwiększa. 

Żywność ekologiczna zazwyczaj kojarzy się respondentom z naturalną produkcją, 
czyli z wytwarzaniem jej w gospodarstwach ekologicznych i w naturalnym środowisku. 
Badanie przeprowadzone w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych wyka-
zało, iż zboża uprawiane bez wykorzystania substancji chemicznych nie były obciążone 
metalami ciężkimi39. 

Konsumenci, którzy nie kupują żywności ekologicznej, jako podstawowe przyczyny tej 
sytuacji podają jej niedostępność i nieumiejętność odróżniania tego rodzaju produktów od 
innych artykułów żywnościowych. Obserwuje się zróżnicowanie opinii konsumentów na 
temat barier zakupu żywności ekologicznej zależnie od zmiennych społeczno-demogra-
ficznych i miejsca zamieszkania respondentów. Konsumenci zamieszkujący tereny wiejskie 
częściej wskazują na to, że żywność ekologiczna nie jest dostępna w preferowanych przez 
nich miejscach zakupu oraz brakuje im informacji na temat miejsc sprzedaży tego typu 

35 J. Wojciechowska-Solis, A. Soroka, Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez polskich konsumentów w od-
niesieniu do konsumpcji światowej, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 
2016, 16(2), s. 353–362.
36 Ibidem, s. 361.
37 A.M. Salejda, G. Krasnowska, Ocena wybranych wyróżników jakości oraz analiza spożycia ekologicznych 
przetworów mięsnych, „Nauka Przyr. Technol.” 2014, 8(1),  nr 7, s. 1–12. 
38 J. Wojciechowska-Solis, A. Soroka, op. cit., s. 353–362.
39 Ibidem, s. 360.
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żywności. Konsumenci z wyższym wykształceniem w mniejszym stopniu postrzegają jako 
bariery zakupu żywności ekologicznej czynniki związane z dostępnością, ale jednocześnie 
częściej wskazują na brak zaufania w stosunku do tego rodzaju produktów40.

Wykazano, że rolnictwo ekologiczne ma potencjał w postaci otrzymywania produktów 
o wysokiej jakości białek i wysokiej zawartości mikroelementów, a także zmniejszonym 
zanieczyszczeniu toksynami. Takie produkty powinny być mało przetworzone, nawet 
kosztem krótszej daty spożycia oraz nie powinny zawierać środków konserwujących, co 
będzie je odróżniało od żywności konwencjonalnej. Również taka oferta produktów winna 
być skierowana do konkretnych segmentów rynku konsumenckiego41.

Dostępne badania naukowe i opracowania nie wykazały stałej i istotnej różnicy mię-
dzy żywnością ekologiczną a żywnością konwencjonalną względem takich kategorii, jak: 
bezpieczeństwo, wartość odżywcza, smak. Wpływ na to mogą mieć dwa czynniki, tj. se-
zonowość i lokalność, które maskują różnice powstałe w wyniku zastosowania różnych 
metod produkcyjnych42.

Podsumowanie

Aktualnie popyt na żywność ekologiczną w Polsce ma charakter niszowy, natomiast 
zachowania nabywców zmieniają się w sposób globalny i konsumenci zaczynają zwracać 
większą uwagę na produkty bezpieczne i korzystnie wpływające na zdrowie. 

Dotychczasowe badania wskazują na fakt, że żywność ekologiczna charakteryzuje się 
wyższą zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych, niektórych witamin i innych 
antyoksydantów oraz niektórych mikroelementów oraz niższą zawartością pozostałości 
środków ochrony roślin i azotanów. Ograniczeniem dla powszechniejszej konsumpcji 
żywności ekologicznej są jej niewystarczająca dostępność oraz wysoka cena, a także 
niedostatek krajowej żywności ekologicznej, która jest preferowana przez konsumentów43.

System ekologicznego gospodarowania daje możliwość pozyskiwania wielu różno-
rodnych biologicznie i bezpiecznych zdrowotnie produktów. W tym aspekcie rolnictwo 
ekologiczne stanowi najpoważniejsze źródło naturalnej żywności funkcjonalnej.

Rozwój rynku żywności ekologicznej może przynieść spore korzyści nie tylko rolnikom 
ekologicznym, ale także przetwórcom, pośrednikom, klientom i ostatecznie całemu społe-
czeństwu. Ożywienie zarówno rozwoju rolnictwa ekologicznego, jak i rynku ekożywności 
powinno być wynikiem działań rządów poszczególnych państw oraz UE jako całości. Rynek 
żywności ekologicznej w Polsce nie jest jeszcze tak rozwinięty jak w innych krajach UE, 
ale biorąc przykład z ich praktyki i wykorzystując specyfikę i możliwości polskiego rolnictwa 
ekologicznego, można w najbliższej przyszłości zminimalizować te różnice.

40 S. Żakowska-Biemans, op. cit., s. 216–220.
41 J. Koudelka, Segmentation of Czech consumers as for their relationship to organic foods, „Agricultural Eco-
nomics (Zemědělská ekonomika) – Czech” 2013, 59, s. 348–360.
42 Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym… 
43 S. Staniak, op. cit., s. 25–35.
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Streszczenie

Scharakteryzowano założenia i zadania produkcji ekologicznej oraz wymagania dotyczące żyw-
ności ekologicznej. Opisano system kontroli i certyfikacji żywności ekologicznej. Omówiono zna-
kowanie dla tej kategorii produktów. Porównano rynek żywności ekologicznej i konwencjonalnej. 
Opisano czynniki wyboru żywności ekologicznej przez konsumentów w świetle przeprowadzonych 
badań. Stwierdzono, że żywność ekologiczna znajduje rosnące zainteresowanie i nabywców 
wśród świadomych konsumentów. System ekologicznego gospodarowania daje możliwość 
pozyskiwania wielu różnorodnych biologicznie i bezpiecznych zdrowotnie produktów. W tym 
aspekcie rolnictwo ekologiczne stanowi najpoważniejsze źródło naturalnej żywności funkcjonalnej.

Słowa kluczowe: żywność ekologiczna, konwencjonalna, jakość żywności ekologicznej, czynniki 
wyboru i konsumenci

Abstract

The assumptions and tasks of ecological production as well as requirements for organic food 
were characterized. The system of control and certification of organic food has been described. 
The labeling for this product category is discussed. The market for organic and conventional food 
was compared. The factors determining the choice of organic food by consumers in the light 
of the research have been described. It was found that organic food finds growing interest and 
buyers among conscious consumers. The eco-management system provides the opportunity to 
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acquire a wide range of biologically and health-safe products. In this respect, organic farming is 
the most important source of natural functional food.

Keywords: ecological, conventional food, organic food quality, factors of choice and consumers
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CZY CZEKOLADA JEST ZINTEGROWANYM PRODUKTEM 
TURYSTYKI KULINARNEJ?

IS CHOCOLATE AN INTEGRATED PRODUCT OF CULINARY TOURISM?

Wprowadzenie

Czekolada1 należy do najpopularniejszych smakołyków wśród dzieci, a i z pewnością 
sami dorośli nie odmówią sobie przyjemności jej skosztowania. Niezapomniany smak, 
zapach i wydzielające się endorfiny podczas konsumpcji powodują u wielu osób potrzebę 
poznania sposobu jej produkcji oraz możliwości udziału w wydarzeniach i warsztatach 
kulinarnych związanych z czekoladą, wraz z możliwością jej degustacji. W odpowiedzi na 
te rozwijające się potrzeby, niektórzy producenci – chcący „wypełnić” swoistą niszę w tego 
typu atrakcjach – niekiedy oferują klientom możliwość zwiedzania linii produkcyjnych, 
zaspokajając tym samym ich ciekawość i chęć degustacji. Można to powiązać z jednym 
z trendów rozwoju oferty turystyki kulinarnej, jakim jest poszukiwanie nowych doznań 
związanych z dotychczas nieodkrytymi dla tej dziedziny turystyki daniami. W związku z tym 
celem artykułu było sprawdzenie, czy czekolada może inspirować do kreowania produktu 
turystycznego, a tym samym – czy jest ona rdzeniem rozumianym w ten sposób przez 
J. Kaczmarka i in.2 i rdzeniem produktu (ang. core product) definiowanym przez P. Kotlera3. 
Wynikiem przeprowadzonej kwerendy literatury i stanu aktualnego „atrakcji czekolado-
wych”4 było utworzenie klasyfikacji jednostkowych produktów turystycznych istniejących 

1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 4 grudnia 2002 r., Dz.U. z 2002 r. nr 214 poz. 1813: 
„czekolada jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych i cukrów, zawierającym nie mniej niż 35% suchej 
masy kakaowej, w tym:
a) nie mniej niż 18% tłuszczu kakaowego;
b) nie mniej niż 14% beztłuszczowej suchej masy kakaowej”.
2 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – zarządzanie, Polskie 
Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2010.
3 P. Kotler, Marketing Management: Analysis, Planning, and Control, Prentice Hall, New York 1984, s. 463.
4 Na potrzeby niniejszego artykuł przyjęto, że „atrakcje czekoladowe” są to wszystkie miejsca, wydarzenia 
i warsztaty tworzone dla gości (odwiedzających) w oparciu o produkcję, eksponowanie, sprzedaż i degustację 
czekolady. 
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w Polsce oraz analiza opinii odwiedzających i internautów dotyczących zwiedzania obiektu 
podczas wydarzenia kulinarnego odbywającego się w fabryce czekolady E. Wedel. 

W coraz bogatszej literaturze przedmiotu opisującej zjawisko turystyki kulinarnej, jej 
oferty i produkty turystyczne, wielokrotnie zwracano uwagę na wykorzystanie dziedzictwa 
kulinarnego oraz produktów tradycyjnych i regionalnych w kreowaniu oferty turystycznej 
regionu5. Kategoryzując produkty turystyki kulinarnej tworzone na podstawie wybranego 
dania, można wskazać istniejące na rynku jego rodzaje, czego przykładem było takie 
ujęcie Rogala Świętomarcińskiego6.

Często się zdarza, że turyści nie przywiązują większej wagi w życiu codziennym do 
pracy swych zmysłów. Zmienia się to natomiast w momencie odbywania podróży. Podczas 
wypoczynku nasze zmysły także odpoczywają i tym samym są bardziej wyczulone na nowe 
doznania, w tym szczególnie te związane z szeroko rozumianymi kulinariami. W czasie 
podróży kulinarnej jest duża szansa na przyciągnięcie i zainteresowanie odwiedzającego 
przez zaangażowanie jego zmysłów i autentyczność miejsca7. Potwierdza to również 
H. Gonera, podkreślając, że turystyka kulinarna jest jedyną formą turystyki angażującą 
pięć zmysłów8. Dzięki temu uzyskuje się większe zaangażowanie zmysłowe turysty, co 
powoduje większą satysfakcję z uczestnictwa w turystyce9. Ma to swoje uzasadnienie 
w doświadczaniu „atrakcji czekoladowych”.

W odniesieniu do zaangażowania zmysłów w turystyce kulinarnej, co również ma 
przełożenie na doświadczanie „atrakcji czekoladowych”, przyjęto za J. Kaczmarkiem i in., 
że produkt turystyczny to zbiór użyteczności związanych z podróżami turystycznymi, czyli 
dostępne na rynku dobra i usługi turystyczne umożliwiające planowanie, realizowanie, 
przeżywanie i gromadzenie doświadczeń10.

5 P. Borowczyk, Produkty tradycyjne i regionalne – dziedzictwo i smaki Podkarpacia, „Studenckie Naukowe 
Czasopismo Internetowe Th!nk” 2010, nr 1(2), s. 54–64; K. Iwan, B. Iwan, Produkty tradycyjne i regionalne jako 
atrakcje turystyczne regionu Świętokrzyskiego, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja” 2018, nr 2(22), s. 67–83; 
B. Iwan, Promocja produktów tradycyjnych i kuchni regionalnych, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja” 2015, 
nr 1(15), s. 141–162; M. Warmińska, A. Dąbrowska, W. Mozolewski, Produkty regionalne narzędziem promocji 
turystyki na obszarach wiejskich województwa pomorskiego, „Barometr Regionalny” 2012, nr 4(30), s. 111–118; 
A. Jęczmyk, A. Sammel, Ochrona tradycyjnych produktów regionalnych jako czynnik rozwoju turystyki kulinarnej, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 4(20), s. 217–228; J. Krupa, Żywność tradycyjna i regio-
nalna atrakcją turystyki kulinarnej w regionie, [w:] Trendy żywieniowe w Turystyce. Tradycje i dziedzictwo kulinarne, 
red. H. Makała, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa 2016; B. Zuromskaite, 
R. Daciulyte, Dziedzictwo kulinarne Karaimów jako regionalny produkt turystyczny Trok, [w:] Trendy żywieniowe 
w turystyce…; D. Świtała-Trybek, Dziedzictwo kulinarne w kontekście europejskiego ruchu turystycznego, „Studia 
Etnologiczne i Antropologiczne” 2014, 14, s. 28–43; H. Makała, Atrakcyjność dziedzictwa kulinarnego Podlasia, 

„Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja” 2014, nr 2(14), s. 81–90; E. Bekier-Jaworska, K. Koprucha, M. Lubaś, 
Wykorzystanie dań regionalnych oraz lokalnych obiektów gastronomicznych w rozwoju turystyki kulinarnej na 
terenie miasta Zamość, „Turystyka Kulturowa” 2014, nr 12, s. 21–37.
6 M. Drozdowska i in., Rogal Świętomarciński – zintegrowany produkt turystyki kulinarnej?, „Zeszyty Naukowe. 
Turystyka i Rekreacja” 2017, nr 19(1), s. 199–212.
7 D. Orłowski, Polskie kuchnie regionalne i ich miejsce w turystyce kulinarnej na obszarach wiejskich, „Turystyka 
Kulturowa” 2018, nr 7, s. 133.
8 H. Gonera, Szlak kulinarny jako markowy produkt turystyczny, referat wygłoszony na konferencji „Partnerstwo 
szansą na rozwój lokalnego produktu tradycyjnego”, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Szepietów 2017.
9 M. Rogowski, Multisensoryczność krajobrazu jako inspiracja w kreowaniu produktu turystycznego, „Turyzm” 
2016, 26(2), s. 23–32.
10 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, op. cit., s. 74.
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Wraz z turystyką kulinarną pojawił się nowy turysta nazywany kulinarnym (ang. culinary 
tourism), który jest nastawiony na doświadczanie smaków i zainteresowany dziedzictwem 
kulinarnym11. Obecnie turyści kulinarni nazywani są foodies (ang. food) w podróży12, których 
J. Stanley i L. Stanley13 podzielili na 13 segmentów podróżników kulinarnych. Wśród nich 
„atrakcjami czekoladowymi” mogą być zainteresowani foodies smakosze (ang. gourmet 
foodies) jako podróżnicy premium w aspekcie doświadczeń smakowych najbardziej wy-
kwintnych produktów sprzedawanych w równie ekskluzywnych obiektach handlowych 
i gastronomicznych. Następną grupą są podróżnicy innowatorzy (ang. innovative travelers) 
poszukujący nowych kulinarnych pomysłów, jakim z pewnością są odwiedzane miejsca 
związane z wytwarzaniem czekolady. Trzecią grupą są modni foodies (ang. trendy foodies), 
podążający za trendami, a uzupełnieniem mogą z pewnością być również swoiści nowi-
cjusze (ang. novices) rozpoczynający zbieranie doświadczenia w smakowaniu kulinariów, 
wykorzystując w tym przypadku czekoladę. W odniesieniu do wyróżnienia przez M. Du-
rydiwkę sześciu kategorii turystów kulinarnych w Polsce14 „czekoladowymi atrakcjami” 
mogą być zainteresowani: „wykwintni smakosze”, czyli goście wykwintnych restauracji 
i miłośnicy „wyszukanych” potraw, o zainteresowaniach podobnych jak w przypadku 
ww. foodies smakoszy, i „turyści kulinarni zdobywający umiejętności”, poprzez uczestnic-
two w kursach i warsztatach kulinarnych, czego przykładem są uczestnicy czekoladowych 
warsztatów i kursów Instytutu Sztuki Kulinarnej w Płocku, Warszawie i Łodzi. 

W ramach realizacji celu badawczego na pierwszym etapie dokonano kwerendy 
informacji w Internecie i doniesień medialnych dotyczących istniejących miejsc, atrakcji 
i wydarzeń w Polsce związanych z czekoladą, a następnie je uporządkowano i sklasyfi-
kowano zgodnie z ww. kategoryzacją produktów turystycznych według J. Kaczmarka i in.15 
Dalszy etap obejmował badania sondażowe skupiające się na rozpoznaniu motywów 
uczestnictwa w zwiedzaniu fabryki czekolady pośród dwóch grup respondentów (dzieci, 
dorośli) w celu określenia poziomu satysfakcji w związku z tą wizytą. Ostatecznie doko-
nano uzupełnienia i weryfikacji uzyskanych wyników w oparciu o oceny i opinie na temat 
analizowanego miejsca zamieszczone w witrynie Google.

Klasyfikacja produktów kulinarnych inicjowanych czekoladą 

Tworząc zestawienie kategorii produktów turystycznych inicjowanych czekoladą, należy 
skupić się na głównych potrzebach turystów, jakimi są: poznanie i smakowanie. W pierw-
szym przypadku motyw poznawczy należy utożsamiać ze świadomością długiej i bogatej 
tradycji produkcji czekolady w Polsce, sięgającej połowy XIX wieku. To właśnie w 1851 roku 

11 D. Orłowski, M. Woźniczko, Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania nad fenomenem zjawiska, „Tu-
rystyka Kulturowa” 2016, nr 5, s. 60–81. 
12 Buczkowska-Gołąbek K., Foodie w podróży, [w:] Kultura i turystyka wokół wspólnego stołu, red. B. Krakowiak, 
A. Stasiak, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2015, s. 173–189.
13 J. Stanley, L. Stanley, Food Tourism. A Practical Marketing Guide, CABI, Oxfordshire, Boston 2015.
14 M. Durydiwka, Turystyka kulinarna – nowy(?) trend w turystyce kulturowej, „Prace i Studia Geograficzne” 2013, 
52, s. 9–30.
15 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, op. cit., s. 74.
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w Warszawie Karol Wedel otworzył pierwszą cukiernię wraz z manufakturą czekolady. 
Następnie przekazał ją swojemu synowi Emilowi, a ten swojemu – Janowi16. W ten sposób 
czekolada Wedel znana jest wszystkim aż do dziś. Innym przykładem tradycji produkcji 
czekolady jest otwarta w 1912 roku Poznańska Fabryka Czekolady „Gonda” założona przez 
braci Janusza i Wiesława Wilkońskich17. W późniejszych latach została przemianowana na 
Poznańską Fabrykę Czekolady „Goplana”18. Marka ta jako pierwsza w Polsce w 2009 roku 
wprowadziła do swojego asortymentu czekolady bezglutenowe. Uzupełnieniem potrzeb 
poznawczych jest odwiedzanie „atrakcji czekoladowych” ze względu na chęć prześledzenia 
procesu produkcyjnego oraz zapoznania się z tajnikami technologicznymi poszczególnych 
etapów jej wytwarzania. Ponadto sama degustacja daje satysfakcję, tym większą, jeśli 
odbywa się w miejscu o długiej tradycji związanej ze znaną marką. 

Współcześnie w Polsce i za granicą istnieją miejsca związane z produkcją tego przy-
smaku, które można odwiedzać, czego przykładem są: muzea czekolady w Poznaniu, 
Strasburgu, Kolonii, Pradze, Brugii czy w Barcelonie. Popularne są także tematyczne 
wydarzenia, imprezy i festiwale, np. Święto Czekolady w Kargowej. Zupełną nowością 
na polskim rynku jest możliwość zwiedzania zakładów produkcyjnych, tj. Fabryki Cze-
kolady E. Wedel w Warszawie czy Fabryki Czekolady Wawel w Dobczycach. W związku 
z powyższym można te przykłady przyporządkować (uporządkować) do kategoryzacji 
produktów turystycznych.

Tabela 1. Klasyfikacja jednostkowych produktów turystycznych powiązanych z czekoladą

Kategoria Charakterystyka Przykład Możliwe funkcje  
turystyczne Przykład

Rzecz

przedmiot, produkt 
materialny możliwy 
do nabycia w for-
mie pamiątki

smakołyk,  
pamiątka

bezpośrednie spo-
życie, pamiątka

Torcik Wedlowski 
z dedykacją, ory-
ginalna tabliczka 
czekolady z autor-
skim napisem 

Impreza zorganizowany 
pakiet zwiedzania

oferta przewodni-
ków miejskich zwiedzanie

Fabryka czekola-
dy – „Czekoladowy 
Weekend” 

Wydarzenie

zorganizowana 
w określonym 
miejscu i czasie 
impreza

festiwale kulinar-
ne, targi, pokazy 
kulinarne, zawody 
kulinarne, warszta-
ty kulinarne

nauka, współ-
uczestnictwo,  
konsumpcja, 
zakup

Święto Czekolady 
w Kargowej

16 https://wedel.pl/historia/ [13.03.2019].
17 http://wielkopolskie.naszemiasto.pl/artykul/jezyce-z-zapachem-aromatycznej czekolady,234595,art,t,id,tm.html 
[13.03.2019].
18 https://www.goplana.pl/manufaktura-goplany/ [13.03.2019].
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Obiekt budynek lub ze-
spół budynków

zakład produkcyjny, 
zakład gastrono-
miczny, muzeum

zwiedzanie,  
konsumpcja

Fabryka czeko-
lady – E. Wedel, 
pijalnie czekolady – 
Wedel, Mt. Blanc, 
muzeum czekola-
dy, sklepy firmo-
we – Wawel

Szlak
wyznaczona trasa 
łącząca obiekty 
i wydarzenia

szlak kulinarny
zwiedzanie,  
konsumpcja, 
zakup

brak

Obszar
powiat, gmina, 
miejscowość, 
region

farmy, plantacje, 
teren posiadający 
określony walor

zwiedzanie brak

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Góralewicz i in. (2017). 

W ramach prostych produktów turystycznych można podać wiele przykładów dla kategorii 
rzecz, którą są wszystkie przedmioty i produkty stanowiące oryginalne pamiątki związane 
z miejscem produkcji, sprzedaży i degustacji czekolady, np. sama czekolada w unikatowej 
formie (ręcznie dekorowany Tort Wedlowski) oraz książka, album, magnes, breloczek itd. 

W kategorii złożonych produktów turystycznych można wskazać przykłady wydarzenia 
i imprezy. Pierwszym z nich jest Święto Czekolady w Kargowej organizowane od 2011 
roku, podczas którego turyści mogą odwiedzić fabrykę Nestle, wybrać miss czekolady, 
wziąć udział w warsztatach czekoladowych oraz uczestniczyć w Biegu Princessy. Innym 
przykładem wydarzeń są warsztaty i pokazy w Instytucie Sztuki Kulinarnej w Warsza-
wie. Imprezą o charakterze wycieczki jest możliwość zwiedzania fabryki czekolady wraz 
z degustacją oraz pokazem dekoracji wyrobów czekoladowych, np. w Fabryce Czekolady 
E. Wedel w ramach „Czekoladowego Weekendu”. 

W kategorii produktów turystycznych w ujęciu przestrzennym można wskazać różne 
rodzaje obiektów. Są to miejsca związane z produkcją lub konsumpcją, co w przypadku 
naszego kraju umożliwia wyróżnienie czterech kategorii, tj. fabryki czekolady, pijalne, mu-
zea i sklepy firmowe. Chcąc zaspokoić ciekawość dotyczącą procesu produkcji czekolady, 
turyści mogą udać się do fabryki czekolady lub muzeum czekolady, gdzie dowiedzą się, 
jak z ziarna kakao powstaje ich ulubiony smakołyk. Zważywszy na to, że wejście na teren 
zakładu produkcyjnego nie jest proste, turyści w zamian mogą odwiedzić np. Poznańskie 
Muzeum Czekolady, gdzie można zobaczyć film dotyczący historii kakao i czekolady oraz 
smakować belgijskie czekoladki19. Zwiedzający nastawieni tylko na degustację nowych 
wyrobów cukierniczych mogą udać się do pijalni czekolady oraz do sklepów firmowych, 
w których mogą też dokonać zakupów. Pijalnie takie jak: Wedel, Mount Blanc czy Karmello 
Chocolatier w swojej karcie oferują nie tylko czekolady na ciepło i zimno, ale także pralinki, 
ciasta, makaroniki, fondue oraz desery. 

19 http://www.muzeumczekolady.edu.pl/muzeum-czekolady-poznan-zwiedzanie/ [13.03.2019].
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Kolejne produkty – szlak i obszar – nie występują na obszarze Polski, jednak można 
je wskazać za granicą. Przykładem szlaku czekoladowego jest organizowany przez biu-
ro podróży Blastours The Ghana Cocoa Trail20. Turyści, przemierzając szlak, odwiedzą 
The Cocoa Research Institute of Ghana, Center for Scientific Research into Plant Medicine 
oraz farmę kakaowców Tetteh Quarshie, zwiedzą oni także ogród botaniczny Aburi. Innym 
przykładem czekoladowego szlaku jest Blackhawk Chocolate Trial Northwest Illinois21, 
który oferuje zakupy w sklepach z czekoladą i akcesoriami czekoladowymi, tj.: Baker 
Street, Blarney Stone Popcorn czy Bushel Basket Candle Company. 

Z kolei obszarami postrzeganymi jako produkt turystyczny są: Farma Tetteh Quarshie 
w Mampongu22, która była pierwszą farmą kakao na terenie Ghany. Pierwotnie sadzonki 
zostały przywiezione z wyspy Fernando w 1879 roku przez Tetteh’a Quarshie23. Innymi 
obszarami o charakterze produktu turystycznego są: plantacja Rio Chico oraz centrum 
ogrodnicze Creole Cocoa w Ekwadorze24.

Rys. 1. Kategorie produktów turystycznych w Polsce inicjowanych czekoladą
Źródło: opracowanie własne.

20 https://www.blastours.com/ghana-tours/ghana-cocoa-trail [13.03.2019].
21 https://www.thechocolatetrail.com/ [13.03.2019].
22 https://www.blastours.com/ghana-tours/ghana-cocoa-trail [13.03.2019].
23 https://www.timeout.com/accra/attractions/tetteh-quarshies-cocoa-farm [13.03.2019].
24 https://www.viator.com/tours/Manta/From-Cacao-to-Chocolate-Private-Tour-in-Manta/d4512-5640P38 
[13.03.2019].
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Czekolada jako obiekt zainteresowania odwiedzających fabrykę

Aby rozpoznać motywy i charakter zainteresowania czekoladą w ujęciu turystycznym, 
przeprowadzono badania sondażowe podczas „Czekoladowego Weekendu” w fabryce 
E. Wedel w Warszawie w dniu 6 grudnia 2017 r. W badaniach wzięło udział łącznie 
108 osób, w tym 59 dorosłych i 49 dzieci. W obu grupach kobiety stanowiły niewielką 
przewagę, gdyż wśród dzieci było ich 53%, a pośród dorosłych 54%. Na potrzeby sondażu 
przygotowano dwa formularze badawcze – dla obu grup – z pytaniami otwartymi, półotwar-
tymi i zamkniętymi. Widoczna różnica w liczbie pytań skierowanych do dzieci i dorosłych 
wynikała ze złożoności ostatniego pytania, które dotyczyło mankamentów związanych ze 
sposobem informacji społeczeństwa o wydarzeniach mających związek z czekoladą na 
terenie Polski. Wówczas istniało prawdopodobieństwo, że dzieci mogą nie zinterpretować 
poprawnie tego pytania. Pytania dotyczyły znajomości marek czekolad dostępnych na 
polskim rynku, dotychczasowego korzystania z produktów turystycznych inicjowanych 
czekoladą, motywów uczestnictwa w imprezie oraz zalet i wad zwiedzania fabryki. 

Najpopularniejszą marką czekolad wśród respondentów był E. Wedel, wskazany przez 
97% respondentów, a także przez zbliżoną liczbę dzieci i dorosłych. Wynik nie zaskakuje, 
gdyż uczestnicy badań wskazali markę, w której fabryce właśnie gościli. Kolejne wskazania 
dotyczyły czekolad „Milka”, „Wawel”, „Alpen Gold” oraz „Goplana”. W przypadku dwóch 
ostatnich widoczna jest spora dysproporcja w odpowiedziach pomiędzy dziećmi a dorosłymi 
za sprawą zmienności asortymentu w ostatnich latach. Jeszcze kilka lat temu czekolady 

„Alpen Gold” i „Goplana” można było zakupić na polskim rynku, jednak obecnie z powodu 
dominacji międzynarodowych koncernów fabryki produkujące wyżej wskazane marki 
zostały wykupione. W dalszej kolejności podawano marki austriackie i niemieckie (rys. 2). 

Rys. 2. Popularność marek czekolad pośród respondentów (n = 108)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Kolejne pytanie miało na celu określenie popularności „atrakcji czekoladowych” pośród 
respondentów. Jak wynika z odpowiedzi, największą popularnością cieszyły się pijalnie 
czekolady odwiedzane przez 80% respondentów – 88% dorosłych i 69% dzieci. Drugim 
w kolejności miejscem były sklepy firmowe charakteryzujące się zbliżoną liczbą wskazań 
u obu grup respondentów: 61% dorosłych i 63% dzieci. W dalszej kolejności znalazło 
się przedsiębiorstwo produkcyjne wskazane przez 58% dorosłych i 41% dzieci oraz 
muzeum (10% dorosłych, 22% dzieci). Pomimo faktu, iż muzea powinny być najbardziej 
kojarzone z aktywnością turystyczną, to jednak nie należą do najpopularniejszych miejsc 
wśród respondentów, co może być spowodowane istnieniem tylko trzech takich obiektów 
w Polsce, które są mało popularne. 

Rys. 3. Popularność „atrakcji czekoladowych” pośród respondentów (n = 108)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Próbowano także ustalić dotychczasowy udział respondentów w aktywnościach typu 
pokazy i warsztaty. Dotychczas w pokazach wzięło udział jedynie 11% respondentów, 
natomiast w warsztatach jedynie 9% (7% dorosłych i 12% dzieci). W tym przypadku naj-
częściej wymieniano święta czekolady w Łodzi, Elblągu i Kargowej. To wskazuje na jeszcze 
mniejszą popularność tego typu atrakcji aktywizujących zmysły, gdyż aż 80% ankietowa-
nych nie uczestniczyło w żadnym z nich. Można przypuszczać, że tak niska frekwencja 
była spowodowana zbyt małą liczbą takich wydarzeń i atrakcji lub niewystarczającą ich 
promocją.

Na dalszym etapie próbowano ustalić, co skłoniło respondentów do odwiedzin fabryki 
czekolady E. Wedel (rys. 4). Najczęściej wskazywano motyw poznawczy, jakim była chęć 
poznania sposobu produkcji (81% respondentów, w tym 78% dorosłych i 86% dzieci). 
Drugim z kolei motywem była chęć odpoczynku oraz pragnienie degustacji (15% respon-
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dentów, w tym 19% dorosłych i 10% dzieci). Wśród pozostałych motywów wskazywano: 
brak pomysłu na spędzenie czasu wolnego oraz chęć zobaczenia czegoś nowego.

Rys. 4. Motywy, dla których respondenci odwiedzili fabrykę (n = 108) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Kolejne pytania dotyczyły wskazania atutów i słabości zwiedzania fabryki podczas 
„Czekoladowego Weekendu” (rys. 5). Analizowane wydarzenie oceniono dobrze, gdyż 
69% respondentów nie wskazało żadnego mankamentu. Pozostałe osoby najczęściej 
wymieniały: słabe wyeksponowanie linii produkcyjnej (15%), brak pokazu produkcji 
i zbyt mało informacji o sposobach produkcji (po 8%), brak możliwości wyrobu cze-
kolady własnoręcznie oraz ubogi asortyment degustacyjny (po 5%). Nieliczna grupa 
respondentów wyraziła swoje niezadowolenie w związku z krótkimi czasem zwiedzania, 
brakiem filmu promocyjnego i brakiem fontanny czekoladowej. Dzieci odczuwały nieza-
dowolenie związane ze zbyt słabym doświadczaniem, typu: brak możliwości wykonania 
własnoręcznie tabliczki czekolady, mały asortyment podczas degustacji, czego uzupeł-
nieniem były kwestie wskazywane przez dorosłych dotyczące informacji czy obserwacji 
produkcji „na żywo”. 
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Rys. 5. Zastrzeżenia dotyczące zwiedzania fabryki E. Wedel z punktu widzenia respondentów (n = 108)
Legenda: 1 – brak zastrzeżeń, 2 – brak możliwości obserwacji większej liczby linii produkcyjnych,  
3 – brak pokazu produkcji czekolady, 4 – zbyt mało informacji o produkcji czekolady, 5 – brak moż- 
liwości wyrobu czekolady własnoręcznie, 6 – ubogi asortyment degustacyjny, 7 – inne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Podsumowując, należy podkreślić, że 84% dorosłych respondentów wskazało, że 
w Polsce brakuje ogólnodostępnych informacji dotyczących atrakcji, wydarzeń i miejsc 
związanych z czekoladą. Nieliczna grupa ankietowanych (14%) wyraziła pogląd, iż w me-
diach jest zbyt mało informacji o tego typu wydarzeniach. Znikomy odsetek (2%) ankie-
towanych odczuwa brak jakichkolwiek atrakcji poświęconych czekoladzie odbywających 
się na terenie Polski.

„Atrakcje czekoladowe” w opinii internautów

Przedstawione powyżej wyniki sondażu uzupełniono i zweryfikowano ocenami i opi-
niami zamieszczonymi na portalu Google (z dnia 3.05.2018 r.). Wypowiedzi te zostały 
uporządkowane zgodnie z podziałem zawartym w tabeli nr 1, ze wskazanymi typami 
atrakcji, tj. muzea, pijalnie, sklepy, fabryki, oraz aktywności, na które składają się warsztaty 
i pokazy kulinarne związane z czekoladą. Pod uwagę brane były zarówno oceny wysta-
wione przez recenzentów (w skali od 1,0 do 5,0), jak również ich opinie. Na zakończenie 
porównano przytoczone opinie internautów i respondentów na temat zwiedzania fabryki 
E. Wedel. Pierwsze zestawienie wyróżnia dwie grupy „atrakcji czekoladowych”, jakimi 
były aktywności i obiekty, natomiast drugie uszczegóławia drugą grupę, wyróżniając 
typy obiektów. 
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Aktywności w postaci udziału w pokazach i warsztatach internauci ocenili wyżej (4,68) 
niż obiekty (4,45). Jednakże do wyników tych należy podejść z dystansem, gdyż istnieje 
dysproporcja w liczbie ocen (rys. 6). 

Rys. 6. Oceny internautów dotyczące aktywności i obiektów związanych z czekoladą (n = 10 296)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Obiekty oceniło 10 097 osób, a aktywności jedynie 199. Ponadto istnieje różnica 
pomiędzy liczbą ocenianych obiektów i aktywności, pierwszych było 76, a drugich tylko 
4. Pomimo to można wyciągnąć wniosek, iż ze względu na coraz większą liczbę miejsc 
oferujących warsztaty i pokazy kulinarne klasyczne zwiedzanie obiektów staje się coraz 
mniej atrakcyjne. Ma to związek z rozwijającym się zjawiskiem turystyki doświadczeń25, 
w ramach której turyści poszukują możliwości doświadczania zgodnie ze wskazywaną 
przez H. Gonerę „Turystyką 3E” (Entertainment, Excitement, Education)26. W odniesieniu 
do produktu turystycznego, jakim jest aktywność, oznacza to, że turyści chętniej korzy-
stają z warsztatów i pokazów kulinarnych, doświadczając nowych wrażeń przy udziale 
wielozmysłowości – odczuwają większą radość i satysfakcję. 

Wyróżniając w ramach ocenianych obiektów ich poszczególne typy, tj. muzea, pijalnie, 
sklepy oraz fabryki, można również wskazać różnice w ocenach. 

25 A. Niezgoda, Turystyka doświadczeń – dawna czy nowa forma turystyki?, [w:] Nowe-stare formy turystyki 
w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 3, red. R. Wiluś, J. Wojciechowska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2013, s. 37–47. 
26 http://podroze.onet.pl/turystyka-3e-zastepuje-3s/plsw8 [16.05.2018].
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Rys. 7. Oceny internautów dotyczące kategorii obiektów związanych czekoladą (n = 10097)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Najlepiej oceniono sklepy firmowe (Wawel i Karmello Chocolatier), którym przyzna-
no średnią ocenę 4,6 ze 176 oceniających. Najwyższą ocenę (5,0) otrzymały sklepy 
firmowe Wawel w Bydgoszczy i Sosnowcu oraz Karmello Chocolatier w Katowicach, 
jednakże jest ona niemiarodajna, gdyż przyznała ją jedna osoba. Rzetelnym sposo-
bem na zestawienie skrajnych ocen dla sklepów firmowych było uporządkowanie ich 
pod względem liczby osób oceniających. Tym sposobem można wydedukować, że 
największą popularnością cieszył się sklep firmowy Wawel w Dobczycach, oceniony 
przez największą liczbę recenzentów (75), ze średnią ocen 4,1. Duże zainteresowanie 
tymi miejscem wynikało z sąsiedztwa fabryki czekolady Wawel. Dobrze oceniono także 
sklepy firmowe Wawel w Krakowie na Wawelu i na Rynku Staromiejskim. Najmniejszą 
popularnością cieszyło się stoisko sklepu firmowego Karmello Chocolatier w Katowicach 
ocenione bardzo dobrze (5,0) przez jedną osobę. Dysproporcję w liczbie wystawionych 
ocen między sklepami firmowymi obu marek można tłumaczyć faktem, iż Wawel posiada 
dłuższą tradycję na polskim rynku (od 1898 roku) w stosunku do istniejącego od 2010 
roku przedsiębiorstwa Karmello Chocolatier.

Zwiedzanie fabryk czekolady oceniło 152 osoby, wskazując notę 4,25, natomiast zwie-
dzanie muzeów 256 osób z notą 4,17. Najniżej oceniono pijalnie czekolady (Wedel, Mount 
Blanc, Karmello Chocolatier). Przeciętna wartość oceny wyniosła 4,11 przy uwzględnieniu 
9513 ocen. Tak duża liczba oceniających w stosunku do pozostałych atrakcji mogła zde-
cydować o najniższej ocenie. Pijalnie czekolady są najpowszechniej występującymi, a tym 
samym również najpopularniejszymi atrakcjami związanymi tym produktem w naszym 
kraju. Z tego powodu liczba oceniających była w ich przypadku największa, podobnie jak 
największa była dysproporcja w samych ocenach.
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Analizując opinie użytkowników kont Google na temat zwiedzania fabryki czekolady E. 
Wedel, można znaleźć sporo wspólnych odniesień do wcześniej przytoczonych wyników 
badań sondażowych. Do najczęściej wymienianych słabych stron zwiedzania fabryki 
należał zbyt krótki czas zwiedzania, czego potwierdzeniem jest przytoczona opinia: „Za 
krótka wycieczka ale ogólnie ok.”. Tym niemniej wśród respondentów i internautów zna-
lazły się osoby, którym zwiedzanie bardzo się podobało. Na forum Google można znaleźć 
wiele przychylnych opinii, jak: „Pyszne miejsce”, „Magiczne miejsce” lub „Super miejsce 
polecam;-)”. Można zatem uznać, że oceny i opinie zamieszczone w Internecie pozytyw-
nie weryfikują wyniki badań ankietowych, ponieważ obie grupy respondentów wskazują 
te same wady i zalety. 

Podsumowanie i wnioski 

Czekolada na polskim rynku spożywczym jest smakołykiem o długiej tradycji. W związ-
ku z tym prócz chęci degustacji w naszym społeczeństwie istnieje potrzeba poznania miejsc 
związanych z jej produkcją i historią, traktowanych jako potencjalne produkty turystyczne 
o charakterze poznawczym – 80% respondentów utożsamia zwiedzanie tych obiektów 
z motywem poznawczym. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że większość respondentów, poza znajomością 
poszczególnych marek czekolady, rzadko odwiedza miejsca związane z jej produkcją 
oraz rzadko uczestniczy w warsztatach, pokazach czy festiwalach. Jest to – zdaniem 
respondentów – spowodowane niewystarczającą informacją i słabą promocją takich 
miejsc. Ponadto kiedy już nadarza się okazja, by odwiedzić fabrykę czekolady, zwiedza-
jący czują spory niedosyt, wskazując zbyt krótki czas przeznaczony na przedstawienie 
linii produkcyjnej oraz podejrzenie produkcji czekolady „na żywo”. Duże miasta, z których 
pochodziła większość respondentów, mają więcej możliwości eksponowania miejsc ko-
jarzonych z produkcją, degustacją czy sprzedażą czekolady. Dlaczego tak rzadko z tego 
korzystają? Na pytanie związane z uczestnictwem w warsztatach i pokazach czekola-
dowych ankietowani ponownie w zdecydowanej większości odpowiedzieli, iż nigdy nie 
brali w takowych udziału, mimo że w Warszawie istnieje Instytut Sztuki Kulinarnej, który 
organizuje kursy poświęcone czekoladzie. Równorzędnie badani uważają, że na terenie 
Polski nie brakuje ogólnodostępnych informacji dotyczących atrakcji, wydarzeń ani miejsc 
mających związek z tym wyrobem cukierniczym. Domniemać można, że respondenci nie 
zdają sobie sprawy z istnienia takich miejsc oraz możliwości. 

Respondenci zapytani o uczestnictwo w wydarzeniach mających związek z czekoladą 
potwierdzili je w znikomej liczbie. Problem polega na tym, że wydarzenia takie odbywają 
się głównie w Kargowej, Elblągu i Łodzi, a uczestnicy ankiety pochodzili w największej 
mierze z Warszawy. Wniosek nasuwa się sam – w stolicy brakuje wydarzeń mających zwią-
zek z czekoladą. W tym przypadku w Warszawie można zorganizować event podobny do 
odbywającego się w mieście województwa lubuskiego, jakim jest Kargowa, gdzie cyklicznie 
od 2011 roku organizowane jest Święto Czekolady. Włodarze Warszawy mogliby podjąć 
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się organizacji takiej imprezy szczególnie w dniu 12 kwietnia, kiedy to przypada Światowy 
Dzień Czekolady. Jeśli odsetek uczestniczących w wydarzeniach i aktywnościach zwią-
zanych z czekoladą jest tak mały, oznacza to, że w mediach brakuje informacji na ten 
temat, a w Polsce jest niewystarczająca liczba miejsc oferujących takie atrakcje. Dobrą 
praktyką popularyzacji czekolady jako produktu turystycznego w Polsce byłoby otwarcie 
dodatkowych punktów mających związek z czekoladą, tj.: muzea czekolady, sklepy firmo-
we, pracownie gastronomiczne, czy też otwarcie dla zwiedzających bram innych fabryk 
np. czekolady Goplana. Można więc wywnioskować, że w tym przypadku istnieje nisza 
rynkowa, którą w przyszłości należałoby wypełnić tego typu atrakcjami i aktywnościami.

W celu sprawdzenia, czy czekolada może inspirować w kreowaniu produktu turystycz-
nego, a tym samym – czy jest ona jego rdzeniem, przeprowadzono badania terenowe 
oraz kwerendę informacji. Zgromadzone dane dają pozytywny wynik. Okazuje się bowiem, 
że czekolada może inspirować w kreowaniu produktu turystycznego (muzea), co więcej, 
może stać się jego rdzeniem (fabryka). Obecnie nowością na rynku turystycznym stają 
się produkty mające związek z turystyką kulinarną. Powstało wiele obiektów oferujących 
warsztaty i pokazy kulinarne. Wzrasta też zainteresowanie samym procesem produkcyj-
nym i z pewnością będzie to miało również przełożenie na zainteresowanie czekoladą 
w przyszłości. Produkt turystyczny, którego podstawą jest ten wyrób cukierniczy, cha-
rakteryzuje się złożonością, elastycznością, komplementarnością oraz różnorodnością. 
Często bywa tak, że podczas zwiedzania fabryki możliwa jest degustacja, obserwacja 
i dekoracja własnej tabliczki czekolady – jest to charakterystyczne dla złożoności produktu 
turystycznego w kontekście teorii ekonomii doświadczeń. Elastyczność wykazują muzea 
czekolady, dostosowując często swoją ofertę do różnych potrzeb odwiedzających (dzie-
ci, dorośli, firmy). Warsztaty kulinarne zazwyczaj przygotowywane są dla każdej grupy 
indywidualnie; jest to charakterystyczne dla komplementarności produktu turystycznego. 

Dużym atutem produktu turystycznego, jakim jest czekolada, okazuje się jego pokaźna 
grupa potencjalnych odbiorców. Wskazuje na to wiek respondentów, którzy odwiedzili 
fabrykę czekolady E. Wedel i wzięli udział w badaniach ankietowych. Czekolada spełnia 
warunki elastycznego produktu turystycznego, ponieważ istnieje możliwość dostosowania 
go jednocześnie do różnych grup wiekowych. Dla młodszych odwiedzających ważnym 
aspektem jest edukacja przez zabawę oraz możliwość eksperymentowania. Dorośli na-
tomiast, odwiedzając nowe miejsca, kierują się motywem poznawczym. 

Przewagą czekolady postrzeganej jako produkt turystyczny może być zasięg wy-
stępowania określonych marek, niepowtarzalny smak oraz sentyment, którym darzą ją 
konsumenci. Niektóre produkty mają charakter subkontynentalny, są dostępne i znane 
w różnych państwach świata (np. czekolada E. Wedel jest eksportowana do krajów Ameryki 
Północnej czy Azji27); inne wykorzystują popularność na rynku regionalnym czy krajowym 
(polska czekolada Wawel, czeska Studentská pečeť). Niestety, w wielu przypadkach po-
tencjał ten jest niewystarczająco wykorzystany, czego przykładem jest fenomen czeskiej 

27 http://wedel.com/#map [26.02.2019].
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czekolady Studentská pečet. Ten kultowy produkt znany również wśród Polaków – z uwa-
gi na niebanalne połączenie orzechów arachidowych, rodzynek oraz żelków – stanowi 
istotną pamiątkę z pobytu w tym kraju lub na pograniczu. Brakuje jednak w tym przypadku 
produktów turystycznych wykorzystujących to zainteresowanie. W trakcie analizy badań 
można było zauważyć zgodność odpowiedzi respondentów i internautów w przypadku wad 
i zalet zwiedzania fabryki E. Wedel. Obie grupy nie były do końca usatysfakcjonowane 
z powodu zbyt krótkiego czasu zwiedzania i niskiego stopnia szczegółowości w zakresie 
przedstawiania tajników produkcji. W tym względzie należy upatrywać dalszy rozwój oferty, 
co potwierdzają sami odbiorcy. Pomimo to większość z nich pozytywnie ocenia zwiedzanie, 
opiniując pobyt przez pryzmat doskonałej zabawy czy świetnej organizacji czasu. 

Kompleksowy produkt turystyczny stanowi szeroką, zintegrowaną ofertę; to nie jest 
przypadkowa kombinacja atrakcji, ale wszystkie elementy produktu są spójne i prze-
myślane28. W takim rozumieniu wszystko wskazuje na to, że czekolada nie jest jeszcze 
kompleksowym i zintegrowanym produktem turystycznym. W klasyfikacji jednostkowych 
produktów powiązanych tematycznie z czekoladą w Polsce istnieje część kategorii pro-
duktów, tj.: rzecz, obiekt, aktywność, impreza i wydarzenie. Brakuje jednak tematycznie 
powiązanego z czekoladą szlaku oraz obszaru i w tych kierunkach należy się spodziewać 
dalszego rozwoju oferty turystycznej. Być może zawiązanie współpracy na szerszą skalę 
w dotychczas nieznanej płaszczyźnie o charakterze turystycznym pomiędzy wiodącymi pro-
ducentami w Polsce zaowocuje utworzeniem produktu o charakterze szlaku turystycznego. 
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Streszczenie

W ostatnich latach zauważyć można rosnące zainteresowanie kulinariami w sektorze usług, ja-
kim jest turystyka. Turyści, korzystając z możliwości poszerzenia swoich horyzontów, zaczynają 
interesować się produktami, które dotychczas nie były postrzegane w kontekście turystycznym. 
Doskonałym tego przykładem może być czekolada, która determinuje powstawanie wielu nowych 
atrakcji. Celem pracy było rozpoznanie potencjału turystycznego tego wyrobu cukierniczego, który 
kreuje miejsca i wydarzenia postrzegane w charakterze produktu turystycznego. W ramach pracy 
dokonano zestawienia istniejących na polskim rynku obiektów, miejsc czy też przedsięwzięć 
mających związek ze smakowaniem czekolady, roboczo nazwanych „atrakcjami czekoladowymi”. 
Pod tymi pojęciami kryje się kompleksowość wszystkich podmiotów klasyfikacji jednostkowych 
produktów turystycznych. W ramach tak przedstawionej hipotezy przeprowadzono badania an-
kietowe, których wyniki uzupełniono oraz zweryfikowano w oparciu o oceny i opinie internautów. 
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Ostatecznie dokonano próby odpowiedzi na pytanie, czy czekolada może być traktowana jako 
zintegrowany produkt turystyczny. 

Słowa kluczowe: produkt turystyki kulinarnej, czekolada, zintegrowany produkt turystyczny, 
turystyka kulinarna, produkt turystyczny

Abstract

In recent years, there is a growing interest in various forms of culinary tourism. In order to satisfy 
the curiosity of tourists, they are provided with previously unavailable places, ie a chocolate 
factory. This work was created to verify chocolate as an integrated tourist product. Under this 
concept is the complexity of all entities for the classification of unit tourist products. The essential 
part of the work is to get the answer to the question contained in the title of the work. As part of 
the hypothesis presented in this way, surveys were carried out and verified based on the ratings 
and opinions of Internet users. Based on the research, the degree of knowledge of culinary at-
tractions related to chocolate was established.

Keywords: culinary tourism product, integrated tourist product, chocolate
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BARISTIC PROFESSION AND SPECIFICATION OF ITS WORK  
IN THE COFFEE INDUSTRY ON THE HORECA MARKET IN POLAND

Wprowadzenie

Kawa jest jednym z najbardziej popularnych napojów w Polsce. Pod względem ilości 
jej spożycia Polacy zajmują siódme miejsce w Europie. Współcześnie ponad 80% doro-
słych Polaków deklaruje regularne picie kawy, a ponad połowa czyni to w kawiarniach1. 

Rynek kawiarniany w Polsce dynamicznie wzrasta w ostatnich latach. Eksperci wy-
ceniają jego wartość na 1,5 mld zł. W naszym kraju funkcjonuje ponad 5,4 tys. kawiarni. 
Codziennie powstają kolejne lokale gastronomiczne oferujące różne rodzaje kawy przy-
gotowywane przez baristów. Według Słownika języka polskiego PWN, barista jest osobą 
zajmującą się zawodowo sporządzaniem różnych rodzajów kawy2. Sposób jej parzenia 
potrafi podnieść do rangi dzieła sztuki. Zaparzoną kawę podaje gościom w naczyniach 
właściwych dla danego jej rodzaju. Poza wybieraniem, parzeniem oraz podawaniem kawy 
barista ma opanowaną latte art – sztukę tworzenia rysunków i wzorów na powierzchni 
kawy espresso za pomocą spienionego mleka.

Na końcowy wynik pracy baristy składa się wiele elementów: odpowiednio dobrana 
mieszanka ziaren kawy, stopień jej zmielenia, czas i sposób parzenia. Zanim ziarna kawy 
trafią do kawiarni, przechodzą kilka etapów, począwszy od ręcznego zbioru na plantacjach, 
usunięcia z nich łupinek metodą suchą lub mokrą, następnie poddaje się je procesowi 
fermentacji, suszeniu, sortowaniu, mieszaniu, na paleniu i pakowaniu skończywszy. Proces 
palenia kawy nadaje jej subtelny smak oraz aromat. Ogrzanie ziaren w czasie kilkunastu 
minut do temperatury 200–300oC uwalnia olejki aromatyczne zwane esencją kawową. 

1 S. Stodolak, Wielka czarna, czyli kawiarniany szał Polaków, http://www.newsweek.pl/biznes/wielka-czarna-
czyli-kawiarniany-szal-polakow-newsweek-pl,artykuly,284373,1.html [04.02.2019]; Rynek kawy, http://research.
inse.pl/images/pdf/rynek kawy inse research.pdf [04.02.2019].
2 https://sjp.pwn.pl/szukaj/barista.html [04.02.2019].
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Podczas parzenia kawy olejki rozpuszczają się w wodzie, wówczas zapachy i smaki 
przechodzą do naparu, dając niezwykłe bukiety zapachowe3.

Dwadzieścia lat temu w Polsce mało kto słyszał o zawodzie baristy, natomiast obecnie 
jest to praca doceniana i szanowana. Definicja profesji baristy została przedstawiona 
w Krajowym standardzie kompetencji zawodowych4. Zgodnie z tym dokumentem, barista 
to zawód o charakterze produkcyjnym, usługowym oraz artystycznym. Celem jego pracy 
jest parzenie i podawanie kawy oraz sporządzanie napojów kawowych. Barista dobiera 
właściwy gatunek kawy oraz odpowiednie proporcje składników, a także metodę parzenia – 
według standardów kawiarni oraz wymagań gościa. Przygotowuje kawy artystyczne, które 
poza walorami smakowymi wyróżniają się również efektem wizualnym. Barista zajmuje 
się obsługą klienta, doradza oraz udziela informacji. Jego obowiązkiem jest zachowa-
nie technologii oraz przestrzeganie norm jakościowych, w tym ocena organoleptyczna 
finalnego produktu. Jest odpowiedzialny również za sprzęt i maszyny używane w pracy, 
utrzymywanie czystości i porządku, a także dbanie o dobry wizerunek lokalu gastrono-
micznego, w którym pracuje.

Celem opracowania jest przedstawienie pracy baristy we współczesnych kawiarniach 
i innych lokalach gastronomicznych, głównie typu uzupełniającego, prowadzących dzia-
łalność na rynku HoReCa w Polsce. Zastosowano metodę badawczą w formie analizy 
treści (ang. content analysis), która jest badaniem niereaktywnym. Dokonano przeglądu 
źródeł wtórnych: literatury przedmiotu, doniesień branżowych oraz portali internetowych 
dotyczących badanego zagadnienia. Ponadto wykorzystano metodę obserwacji uczest-
niczącej – w odwołaniu się do aspektów praktycznych.

Rynek kawiarniany i kawowy w Polsce

W ostatnich latach na rynku gastronomicznym w Polsce obserwuje się silny wzrost 
sektora kawiarnianego, zwłaszcza kawiarni sieciowych. W 2017 r. największe sieci 
powiększyły liczbę placówek, a także obszar zasięgu na kolejne miasta i dzielnice. Coraz 
większe znaczenie w segmencie kawiarni miały stacje paliw. Fast foody systematycznie 
rozszerzały swoją ofertę dla kawoszy (np. McCafé), dlatego stawały się coraz częściej 
konkurencją dla kawiarni sieciowych.

Duże miasta Polski zaadaptowały dobre „wzorce kawowe” płynące zza granicy. Stąd 
powstają w nich kawiarnie niezależne (gastronomia indywidualna), które kładą nacisk na 
jakość serwowanej kawy oraz alternatywne metody jej parzenia. Działa to w dwie strony – 
dobre kawiarnie i wykształceni, pełni pasji bariści przekonują gości do nowych smaków. 
Natomiast rosnąca liczba świadomych klientów powoduje podwyższanie standardów lokali 
gastronomicznych oraz powstawanie nowych. 

3 A. Fiedoruk, Kawa, Wyd. Pascal, Bielsko-Biała 2008, s. 24–26.
4 Krajowy standard kompetencji zawodowych. Barista, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 6.
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Na rynku kawowym wzrasta segment premium, który oferuje dziesiątki rodzajów 
i gatunków kawy z całego świata. Dużym zainteresowaniem cieszą się kawy smakowe, 
a także te wysokogatunkowe i drogie. Filiżanka kawy w Polsce to nadal większy wydatek 
w stosunku do zarobków niż u naszych zachodnich sąsiadów. Niemiec zapłaci za nią 
3 euro, a zarabia ponad 2 tys. euro. Polak wyda 10 zł przy zarobkach około trzech razy 
mniejszych. Parzenie kawy się opłaca, bo koszt surowca to jedynie 25% ceny filiżanki 
w detalu. Większość kosztów generuje prowadzenie samego lokalu, zwłaszcza w presti-
żowej lokalizacji, np. w galerii handlowej. Najbardziej jednak sprzedaż kawy opłaca się 
,,przy okazji”, na stacjach benzynowych albo właśnie w cukiernio-piekarniach. Obserwuje 
się wzrost sieci kawiarnio-lodziarni marki Grycan oraz Cukierni Sowa, gdzie także sprze-
dawana jest kawa i napoje kawowe.

Rynek kawiarniany w dużych miastach Polski zdominowały kawiarnie sieciowe, czyli 
kawiarnie należące do gastronomii systemowej (sieciowej). W porównaniu z tymi przy-
należnymi do gastronomii indywidualnej różnią się one zasadami i filozofią działania. Ich 
strategia marketingowa oparta jest na oferowaniu standardowego produktu, stosowaniu 
jednakowej dla całej sieci reklamy oraz scentralizowanego zaopatrzenia i dystrybucji. Ka-
wiarnie sieciowe (systemowe) charakteryzują się nowoczesnym zarządzaniem – koncepcja 
ich funkcjonowania jest dokładnie opracowana, docelowi klienci-goście i ich upodobania 
są sprecyzowane oraz zbadane, a asortyment potraw i napojów jest ściśle określony, 
oparty na specjalizacji5.

Kawiarnie sieciowe charakteryzują się szybkim rozwojem potencjału usługowego. 
Ich oferta gastronomiczna oparta jest przede wszystkim na szerokim, zróżnicowanym 
asortymencie kaw i napojów kawowych. Dodatkowo udostępniają szeroką gamę innych 
napojów, takich jak: herbaty, świeżo wyciskane soki, zimne napoje, czekolady na gorąco, 
oraz ciast, kanapek i przekąsek. Klienci-konsumenci mogą nabyć w nich firmowe filiżanki, 
kubki, opakowania kawy ziarnistej bądź mielonej oraz inne produkty związane z kulturą 
picia kawy6.

Kawiarnie sieciowe mają na celu stworzenie warunków do miłego spędzenia wolego 
czasu, w których aspekty towarzyskie przeważają nad żywieniowymi. Styl oraz aranża-
cja wnętrza stanowią ważne elementy budowania charakteru oraz atmosfery tych lokali 
gastronomicznych typu uzupełniającego. Kawiarnie sieciowe cechuje duża elastyczność 
w zakresie wielkości i wyboru lokalizacji. Dlatego aby umożliwić jak największej liczbie osób 
skorzystanie z ich usług, najczęściej zlokalizowane są w miejscach o dużym natężeniu ruchu, 
takich jak centra handlowe, główne arterie, dworce kolejowe i autobusowe czy lotniska7. 

Na polskim rynku pierwszą kawiarnią sieciową była Coffee Heaven, która powstała 
w 1999 r. Szybko odniosła sukces – rozwijała się dynamicznie i otwierała kawiarnie 

5 M. Świątkowska, S. Okraska, Działania promocyjne kawiarni sieciowych i ich ocena w świetle badań konsu-
mentów, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki 
Żywnościowej” 2016, nr 113, s. 66.
6 Ibidem, s. 67.
7 J. Sala, Podsystemy rynku usług gastronomicznych w gospodarce rynkowej, „Food Service” 1999, 7, s. 35.
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w dużych miastach. W 2010 r. została sprzedana za 170 mln zł brytyjskiemu potentatowi 
Costa Coffee. Obecnie na naszym rynku kawiarnianym „sieciówka” ta zajmuje pierwsze 
miejsce pod względem liczby lokali. W 2009 r. pojawiła się amerykańska firma Starbucks. 
Pozycję numer trzy zajmuje sieć Green Caffè Nero, która rozwija się bardzo dynamicznie 
na warszawskim rynku kawiarni sieciowych.

Wśród kawiarnianych „sieciówek” w Polsce nieustannie niezagrożoną pozycję utrzy-
muje marka Costa Coffee, która dysponowała w 2017 r. 144 kawiarniami. Pojawiła się 
ona także w takich miastach, jak Olsztyn czy Lublin. Lokale z tym logo działały w 21 mia-
stach w Polsce. Sieć zamierza otwierać kawiarnie także w miastach z liczbą mieszkań-
ców w przedziale 100–200 tys. Kilka lat temu głównie mieszkańcy największych miast 
korzystali często z kawiarni sieciowych. Teraz obserwuje się taki sam trend w mniejszych 
miejscowościach.

Starbucks rozpoczął rok 2018 z 64 lokalami. Działa w 10 miastach: Warszawie, Kra-
kowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i ostatnio 
zdobytym nowym rynku – Bydgoszczy. W Łodzi sieć otworzyła swoją największą w kraju, 
dwupoziomową kawiarnię. Od kilku lat utrzymuje stałe tempo rozwoju w Polsce, które 
oscyluje w granicach 12 otwarć lokali rocznie. Nowym trendem wprowadzonym przez tę 
markę są kawiarnie w formacie „drive-thru” dla zmotoryzowanych – lokale wyposażone 
w okienko, przy którym kierowcy zamawiają kawę na wynos, nie wychodząc z samochodu.

Znaczny skok pod względem liczby lokali odnotowało Green Caffè Nero. Sieć za-
kończyła 2017 r. z 58 kawiarniami – 53 w Warszawie, 2 w Krakowie i 3 we Wrocławiu. 
To właśnie Wrocław okazał się nowym, najciekawszym kierunkiem rozwoju sieci. Green 
Caffè Nero chce na stałe zagościć w tym nowoczesnym europejskim mieście, tętniącym 
życiem. Pierwsza wrocławska kawiarnia sieciowa wystartowała w sierpniu 2017 r. w Ga-
lerii Dominikańskiej. Dwa tygodnie od jej otwarcia marka pojawiła się na placu Kościuszki, 
następnie w Galerii Handlowej „Wroclavia”.

Na uwagę zasługuje ponadto rozwój wrocławskiej Etno Cafe, która 2017 r. zakończyła 
z liczbą 14 kawiarni. Pod tym logo pojawiło się 7 nowych lokalizacji, co oznacza, że marka 
podwoiła liczbę placówek. Oprócz Wrocławia kawy Etno można się napić w Warszawie, 
Poznaniu, Lesznie i Szczecinie. Sieć serwuje nie tylko kawy przygotowywane przy użyciu 
ekspresów kolbowych, ale także zaparzone alternatywnymi metodami.

Kawiarnie sieciowe wyznaczają trendy, ale tylko w wielkomiejskim krajobrazie. Mało-
miasteczkowy klient, który też lubi kawę, musi sobie radzić inaczej. Dla niego kawiarnia-
nym salonem stały się stacje benzynowe. Dlatego w 2017 r. widać było olbrzymi wzrost 
znaczenia stacji paliw jako miejsca, gdzie konsumenci mogą kupić kawę (barek kawowy). 
Costa Coffee prężnie rozwijała koncept „Costa Express z siecią kawomatów”. Dyspo-
nuje 218 maszynami zlokalizowanymi na stacjach paliw i w sklepach.

Próbę wejścia na stacje benzynowe podjął również Starbucks z projektem „Starbucks 
on to go”. Pierwsze takie punkty zostały uruchomione na 8 stacjach paliw Shell. O tym, jak 
bardzo jest to perspektywiczny segment, świadczą m.in. sukcesy Wild Bean Cafe, która 
obecna jest na stacjach BP. Sieć ta w 2017 r. otworzyła 400. „kawiarenkę”. Tym samym 
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wyprzedziła sieć McDonald’s, jeśli chodzi o liczbę punktów gastronomicznych z kawą na 
wynos. Rozwój rynku coffee barów w systemie „coffee to go” (czyli „kawa w kubkach 
na wynos”) widoczny jest zwłaszcza w kontekście znaczącego wzrostu liczby punktów 
kawiarnianych firm sieciowych przy stacjach paliw. Z badań ARC Rynek i Opinia wynika, 
że Polacy najwięcej kawy wypijają właśnie na stacjach paliw (na pierwszym miejscu – 
dom)8. Zakaz handlu w niedziele jeszcze bardziej umocnił pozycję stacji benzynowych 
na kawowym rynku9.

Rozwój rynku kawiarnianego w branży HoReCa uzależniony jest od zainteresowania 
konsumentów ofertą serwowania kawy i napojów kawowych. Z obserwacji własnych 
wynika, że wśród klientów wzrasta popularność kawiarni sieciowych i sprzedawanych 
tam różnych rodzajów kawy wraz z dodatkami. Kupowanie markowej kawy, mimo jej 
wysokich cen, wpisuje się w styl życia Polaków, zwłaszcza tych z pokolenia milenialsów 
(czyli tzw. pokolenia Y). Kawa jest stałym elementem życia „korpoludków”, studentów, 
hipsterów, biznesmenów i młodych mam (tzw. matek-Polek z podwójnymi wózkami). 
Jednakże należy zaznaczyć, że Polacy wypijają napar z zaledwie 3 kg kawy rocznie (dla 
porównania: Włosi z 5, Niemcy z 9, a Szwedzi z ponad 10 kg), ale wartość polskiego 
rynku kawiarnianego wynosi prawie 6 mld zł10.

Mimo że coraz więcej osób wybiera kawiarnie sieciowe jako miejsca, w których najczę-
ściej piją kawę, to istnieje grupa bardziej świadomych konsumentów – „smakoszy” kawy, 
którzy chętnie wybierają lokalne kawiarnie. Wybór niezależnych lokali kawiarnianych to 
wyraz ogólnoświatowego trendu slow life. Coraz większa grupa polskich klientów chęt-
niej żyje zgodnie z „zasadami powolności”, identyfikuje się ze swoim regionem, miastem, 
dzielnicą i wspiera świadomie przedsiębiorców tam działających – właścicieli kawiarni, 
cukiernio-piekarni itp.

Goście odwiedzający kawiarnie sieciowe w Polsce najczęściej wybierają kawę latte. 
Szczegółowe dane przedstawiono na rysunku 1. Należy zauważyć, że klienci kawiarni sie-
ciowych zdecydowanie częściej sięgają po łagodne kawy z mlekiem. Klasyczne espresso 
wybiera zaledwie 1/4 spośród osób pijących kawę w kawiarniach sieciowych. Podobne 
wartości przedstawione są w badaniu ARC Rynek i Opinia (rysunek 2).

Wyniki badań zamieszczonych w raporcie z 2018 r. Rynek gastronomiczny w Polsce 
pokazują, że kawy na bazie mleka najbardziej popularne są w młodszych grupach wieko-
wych. Dla przykładu kawę mrożoną trzykrotnie częściej wybierają nastolatkowie niż osoby 
po 30. roku życia. Również kawa typu flat white jest dwukrotnie częściej kupowana przez 
najmłodsze grupy wiekowe niż te powyżej 30 lat11.

8 Badanie Café Monitor 2018, ARC Rynek i Opinia, https://arc.com.pl/Mlodzi-w-kawiarniach-blog-pol-1535060713.
html [04.02.2019].
9 J. Solska, Rozkosze kawosza, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1742908,1,wojny-kawiarniane.
read [04.02.2019].
10 Ibidem.
11 Raport 2018. Rynek gastronomiczny w Polsce, lipiec–sierpień 2018, s. 90, www.horecanet.pl [04.02.2019].
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Rys. 1. Najczęściej kupowane napoje kawowe w kawiarniach sieciowych w Polsce w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rynek gastronomiczny w Polsce. Raport 2015,  
https://issuu.com/brogmarketing/docs/rg_2015 [04.02.2019].

Rys. 2. Najczęściej wybierany rodzaj kawy w kawiarniach
Źródło: Badanie Café Monitor 2018, ARC Rynek i Opinia,  
https://arc.com.pl/Mlodzi-w-kawiarniach-blog-pol-1535060713.html [04.02.2019].

Zamawiając kawę, klienci najczęściej kupują do niej ciastko lub ciasto, znacznie 
rzadziej kanapki lub inne przekąski. Osoby korzystające z oferty pozakawowej kawiarni 
to przede wszystkim osoby młode, ich odsetek jest niemal dwukrotnie wyższy w porów-
naniu z klientami powyżej 20. roku życia. Młodzi ludzie najczęściej jako dodatek do kawy 
wybierają: desery, napoje na bazie mleka, soki czy inne napoje gorące12.

Warto także zwrócić uwagę na różnice w oczekiwaniach względem kawiarni sieciowych 
ze strony różnych pokoleń klientów. Badania zamieszczone w Raporcie gastronomicz-

12 Ibidem, s. 90.
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nym z 2018 r. pokazują, że młodzi konsumenci mają w pewnej części inne oczekiwania 
niż osoby starsze. Dla tych pierwszych ważna jest szeroka oferta pozakawowa i dużo 
miejsca do siedzenia, ponieważ przychodzą do kawiarni głównie po to, by spotkać się ze 
swoimi znajomymi. Natomiast u osób powyżej 30. roku życia największe znaczenie ma 
możliwość relaksu w kawiarni. W związku z tym ważne jest to, aby w lokalu znajdowały 
się zarówno duże stoły dla grup, jak i niewielkie, w bardziej spokojnych miejscach dla 
osób szukających odpoczynku13.

Zawód baristy i specyfika jego pracy w lokalu gastronomicznym

Rozwój kawiarni sieciowych sprawił, że z kawiarni zniknęli kelnerzy, a zastąpili ich 
bariści. Okazało się, że gościom niekoniecznie trzeba podać napój kawowy do stolika. 
Bardzo ważne natomiast okazało się dostarczenie im nowych wrażeń, zaprezentowa-
nie show przy okazji przygotowywania kawy oraz rozmowa z nimi. Dlatego młodych 
baristów, poza technikami parzenia kawy, edukuje się w zakresie sztuki konwersacji. 
Istotne jest to, aby zapamiętywali stałych klientów, witali ich po imieniu, nawiązywali 
relację barista–gość. A na rynku kawiarnianym utrzymują się tylko te kawiarnie, które 
mają wielu stałych klientów.

Przeszkolony barista posiada wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości gatunków 
kawy, sposobów jej przyrządzania, przygotowywania artystycznych kaw (warstwowych itp.), 
zasad prawidłowego dbania o ekspres do kawy, rozróżniania rodzajów mleka, obsługi 
klienta. Najczęściej w kawiarniach sieciowych szkoleni są studenci, bo to oni głównie 
dorabiają jako bariści. Gdy stają się mistrzami w swoim fachu, kończą studia i często rezy-
gnują z pracy w kawiarni. Jednakże zdarzają się pasjonaci parzenia kawy, którzy zajmują 
się tym zawodowo, startują w konkursach baristycznych, zdobywają tytuły Mistrza Polski 
Baristów czy Mistrza Świata Baristów (WBC – World Barista Championship). Z czasem 
stają się trenerami baristów, zyskują tytuł sędziego międzynarodowego zawodów baristów. 
Przykładem jest Agnieszka Rojewska, która jako młoda baristka wzięła udział w Olim-
piadzie Kawy organizowanej przez Apro Trade/Akademię Kawy oraz MT Targi Polska. 
W konkursie tym zmagania baristów odbywają się przy pełnej widowni. Zawody rozgry-
wane są w różnych dyscyplinach, z których niektóre wymagają większego skupienia, jak 
choćby „Caffe latte and macchiato art”, a niektóre błyskawicznego działania i refleksu, 
jak „Espresso na czas”. Obecnie Agnieszka Rojewska prowadzi szkolenia i warsztaty, 
m.in. „Jak wygrać Mistrzostwa Barista”. 

Barista jest mistrzem ceremonii przyrządzania kawy. Zna się na odpowiednim jej prze-
chowywaniu, mieleniu, przyrządzaniu oraz serwowaniu. Powinien zaparzyć doskonałe 
espresso, a także przygotować wszelkie kawy na jego bazie, np. cappuccino bądź latte. 
Barista powinien również dbać o swój warsztat pracy, wiedzieć, jak działa ekspres, młynek 
oraz wszelkie służące do pracy akcesoria. Musi wiedzieć oraz rozumieć, co się dzieje 

13 Ibidem, s. 91.
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na każdym etapie przygotowywania kawy, a także jakie ma to znaczenie dla uzyskania 
najlepszego efektu końcowego14. 

Kolejnym zadaniem baristy, w ostatnim czasie coraz bardziej docenianym, jest tzw. latte 
art, czyli sztuka tworzenia artystycznych wzorów na powierzchni mlecznej pianki za-
barwionej na brązowo mikropianką z espresso. Namalowanie rozety czy kilku innych 
podstawowych wzorów nie jest bardzo trudne, ale i tak wymaga wprawnej ręki, a także 
dużego doświadczenia. Zarówno kawa, jak i mleko są specjalnie przygotowywane. Mleko 
jest spieniane gorącą parą, do wykonywania wzorów używa się mlecznej pianki, którą 
nanosi się na powierzchnię kawy. Trwałość wzoru zależy od jakości maszyny do parze-
nia oraz doświadczenia baristy. Kawiarnie poszukują baristów, którzy potrafią sprostać 
nowym zadaniom, aby przyciągnąć oraz zatrzymać u siebie klientów. Tacy bariści znają 
podstawowe zasady latte art: 
1. dobór właściwego mleka do pracy i jego temperatura; 
2. technika freepour – tworzenie wzorów, lejąc mleko na espresso;
3. trzy podstawowe wzory: serce, rozeta, tulipan; 
4. technika eatching – tworzenie wzorów za pomocą dodatków;
5. Latte Art Pen, sosy czekoladowe, posypki.

Kolejną dziedziną, która również zyskuje na znaczeniu, jest sztuka łączenia 
kawy z różnego rodzaju alkoholami. Tak zwane drinki kawowe, które są podawane 
w finezyjnych naczyniach, nierzadko z dodatkiem owoców, także przyczyniają się do 
wzbogacenia oferty lokalu gastronomicznego. Warto zauważyć, że jeden z polskich ba-
ristów zdobył uznanie na międzynarodowych zawodach, przygotowując drink na bazie 
espresso połączonego z żubrówką, musem jabłkowym i śmietanką. Wszystko zależy 
od fantazji, umiejętności oraz wiedzy dotyczącej łączenia różnych, często zupełnie 
odmiennych, smaków15.

Dobry barista to w głównej mierze miłośnik kawy, jej zapachu, aromatu oraz smaku. 
Musi codziennie poszerzać swoją wiedzę oraz pielęgnować w sobie pasję do tego, co 
robi. Klient odwiedzający kawiarnię powinien od razu odczuć, że człowiek, który zrobi dla 
niego kawę, to prawdziwy fachowiec i pasjonat, dla którego kawa to coś wyjątkowego16.

Jakość kawy ma istotne znaczenie. Barista wie, że ta cecha dzieli się na kilka pod-
stawowych kategorii:
 – specialty (najwyższa jakość, gourmet) – do 5 drobnych defektów;
 – premium (bardzo dobra) – do 8 defektów, możliwy poważny defekt;
 – exchange (dobra) – do 23 defektów, możliwe poważniejsze defekty;
 – below standard (poniżej standardu) – do 86 defektów, możliwe poważniejsze defekty;
 – off (zła, odpad) – powyżej 86 defektów, możliwe poważniejsze defekty17.

14 Szerzej: A. Oleksak, Jak smakuje mistrzowskie espresso, „Food Service” 2019, nr 2(182), s. 24.
15 A. Gróżewska, Kawa, biblia prawdziwych pasjonatów, wszystko co o kawie warto wiedzieć, „Czas na Wnętrze” 
2014, 1, s. 18.
16 Ibidem, s. 29.
17 I. Graboń, Kawa. Instrukcja obsługi najpopularniejszego napoju na świecie, Wyd. Otwarte, Kraków 2017, s. 14.
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Wypalone ziarna kawy badane są w cuppingu, czyli ocenie sensorycznej. Na tym 
etapie barista ocenia aromat wypalonych ziaren, flavor (smakowitość – połączenie smaku 
z aromatem), posmak, kwasowość, słodycz, cielistość, balans. Próbka kawy może zdo-
być maksymalnie 100 punktów. Aby można było ją zaliczyć do kategorii specialty, musi 
otrzymać przynajmniej 80 punktów. Ocena poniżej tej wartości oznacza spadek kawy do 
kategorii premium18.

Włosi twierdzą, że przygotowanie idealnego espresso związane jest z przestrzeganiem 
zasady 4 M, czyli należy zadbać, aby na najwyższym poziomie były: miscela – kawa, ma-
cinadosatore – młynek, macchina – ekspres, mano, czyli wprawna ręka. Wszystkimi tymi 
elementami zajmuje się barista, czyli dopilnowuje jakości kawy, odpowiednio ją mieli (tuż 
przed zaparzeniem), następnie zaparza w ekspresie ciśnieniowym (oczywiście kolbowym, 
nie automatycznym) lub stosuje alternatywną metodę parzenia oraz podaje klientowi19. Ba-
riści znają też zasadę 5 M dotyczącą przygotowywania perfekcyjnego wywaru kawowego, 
poszerzoną o piąty element w porównaniu z zasadą 4 M, czyli następująco wyróżnia się:
1. miscela (mieszanka) – jakość ziarna, świeżość; 
2. macinadosatore – rodzaj ziarna, stabilność dozowania;
3. macchina espresso – rodzaje, powtarzalność, temperatura i czas parzenia; 
4. mano (ręka) – grubość zmielenia, podekstracja i nadekstracja; 
5. manutenzione (konserwacja).

Reasumując, profesja baristy wymaga specjalnych umiejętności i predyspozycji. Praca 
ta polega na przeprowadzaniu procesu ekstrakcji kawy oraz podawaniu jej w specjalny 
sposób. Zanim ziarna kawy trafią do kawiarni, muszą przebyć bardzo długą drogę, która 
rozpoczyna się na plantacjach, często w odległych zakątkach świata. O ostatecznym 
smaku naparu decyduje wiele czynników. Niezwykle ważną rolę w tym procesie odgrywa 
barista, który dzięki swoim zdolnościom może nadać temu napojowi wyjątkową formę, 
smak i aromat. 

Chcąc stać się profesjonalnym baristą, należy mieć dużą wiedzę na temat kawy oraz 
procesu jej parzenia. Niezbędne są też umiejętności, które można zdobyć podczas spe-
cjalnych kursów baristycznych. Obierając tę ścieżkę kariery, warto stale się dokształcać 
i szukać możliwości rozwoju. W Polsce zawód ten nie jest jeszcze zbyt popularny, stąd 
też warto się nim zainteresować ze względu na wzrost oraz rozwój rynku kawowego 
i kawiarnianego. 

Sztuka parzenia kawy w naszym kraju nie jest jeszcze tak doceniana, jak np. we 
Włoszech, w związku z czym profesja baristy nie należy do najprostszych. Wiele osób 
z branży HoReCa twierdzi, że jest to hobby, zamiłowanie, ale nie sposób na życie. Ka-
rierę baristy wybierają zazwyczaj persony, dla których zgłębianie tajników przyrządzania 
aromatycznego napoju z ziaren kawy jest pasją, dlatego też ogromną zaletą tej pracy jest 
przyjemność płynąca z poszerzania swoich zainteresowań. Dla wielu osób dużą zaletą 

18 Ibidem, s. 15.
19 A. Gróżewska, op. cit., s. 29.
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jest także kontakt z ludźmi, możliwość pracy w prestiżowych lokalach gastronomicznych, 
czy dodatki do wypłaty w postaci napiwków. Wadą jest praca zmianowa, konieczność 
pracy często przez wiele godzin na stojąco, niskie zarobki oraz stres, jaki może wynikać 
z kontaktów z trudnymi klientami.

Techniki i metody parzenia kawy przez profesjonalnych baristów

Barista ma możliwość przyrządzania kawy oraz doprawiania jej na wiele sposobów, 
tak aby dogodzić gustom największych smakoszy. Podstawą wszystkich metod sporzą-
dzania naparu z kawy jest zanurzenie w gorącej wodzie zmielonych ziaren kawowych20.

Metody parzenia kawy dzieli się na:
 – ekspresowe – przyrządzane z użyciem ekspresów: przelewowego, ciśnieniowego 

(ręcznego, automatycznego), ciśnieniowo-przelewowego;
 – bezekspresowe – przy użyciu alternatywnych metod parzenia, do których należą: 

kafieterka (kawiarka), aeropress, dripper (drip V60), chemex, frenchpress, syfon, 
kalita, cold brew.
Ekspres przelewowy i ciśnieniowy automatyczny są najczęściej wybieranymi 

urządzeniami do parzenia kawy w domu. Ten pierwszy należy do najprostszych urządzeń 
służących do przygotowania kawy. Urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu. Wystarczy do 
specjalnego filtra wsypać zmielone ziarna, a do zbiornika wlać wodę, żeby w stosunkowo 
krótkim czasie przygotować pełen dzbanek napoju. W zależności od ilości wsypanego 
proszku kawowego można przyrządzić mocniejszy bądź słabszy napar. Zaparzona kawa 
w dzbanku cały czas pozostaje ciepła, ponieważ podgrzewa ją specjalna płytka znajdu-
jąca się pod dzbankiem. Daje to możliwość wypicia 2–3 filiżanek kawy bez ponownego 
zaparzania.

Automatyczny ekspres ciśnieniowy ma wbudowany młynek oraz zbiornik na wodę 
i fusy, dzięki czemu jest bardzo wygodny w użyciu i można go postawić w dowolnym miej-
scu. Woda podgrzewana jest w nim przez tzw. termobloki, czyli przepływowe podgrzewa-
cze. W małych urządzeniach stosuje się zazwyczaj jeden termoblok, który jest stosowany 
w celu podgrzewania wody do espresso (ok. 90ºC), herbaty (ok. 98ºC) oraz do spieniania 
mleka (ok. 100ºC). Ekspresy automatyczne służą do przygotowywania głównie espresso, 
jednakże dostępne są modele z automatycznym systemem spieniającym mleko, co daje 
możliwość przyrządzenia cappuccino lub caffè latte.

Ciśnieniowy ekspres kolbowy półprofesjonalny lub profesjonalny jest przezna-
czony do kawiarni, barów kawowych i innych lokali gastronomicznych, w których pracuje 
barista. Sprzęt ten dzięki odpowiedniej budowie jest bardziej niż domowe urządzenia 
do parzenia kawy stabilny temperaturowo, co powoduje, iż jest także bardziej wydajny 
oraz umożliwia uzyskanie wyższej jakości naparu21. Woda do espresso, a także para 

20 A. Fiedoruk, Kawa bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Kreator, Białystok 2004, s. 119.
21 M. Rusnarczyk, Sekrety kawy. Poradnik dla amatorów i profesjonalistów, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2014, 
s. 68.
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wodna uzyskiwane są poprzez system bojlerów bądź bojlera i wymienników ciepła. Daje 
to możliwość przyrządzenia kawy oraz spienienia mleka w tym samym czasie22. Jedną 
z kluczowych różnic pomiędzy urządzeniem profesjonalnym i półprofesjonalnym jest rodzaj 
użytej pompy. W ekspresie półprofesjonalnym stosowane są pompy wibracyjne, takie jak 
w urządzeniach domowych, natomiast w profesjonalnym używane są pompy rotacyjne, 
które wytwarzają stałe ciśnienie, dzięki czemu uzyskuje się najlepsze espresso. Urzą-
dzenia półprofesjonalne mają, tak samo jak urządzenia do użytku domowego, zbiornik 
na wodę i zamkniętą tackę ociekową, profesjonalne zaś są bezpośrednio podłączone do 
wody i odpływu23. 

Poza metodami parzenia kawy w ekspresie istnieje również wiele metod alterna-
tywnych, które zna profesjonalny barista i wykorzystuje je w swojej pracy, zwłaszcza 
w kawiarniach niezależnych. Jedną z nich jest zaparzanie kawy w kafieterce (kawiarce). 
Kafieterka powstała jako alternatywa dla ekspresu, po to by maksymalnie uprościć proces 
przygotowywania aromatycznej kawy. Kawiarka została skonstruowana przez włoskie-
go rzemieślnika Alfonso Bialettiego w 1919 roku. Obecnie można ją spotkać w wielu 
domach, szczególnie w Europie, a swoją popularność zyskała przede wszystkim dzięki 
niskiej cenie oraz prostocie w przygotowywaniu naprawdę dobrego naparu24. Parzenie 
kawy w kawiarce jest bardzo proste, natomiast wybór kawy, jeżeli chodzi o tę metodę 
parzenia, jest bardzo szeroki i zależy od indywidualnych preferencji. Zazwyczaj używa 
się mieszanek do espresso, ale można również wypróbować ziarna przeznaczone do 
metod alternatywnych – jasno wypalone. Nie poleca się jednakże używania gotowej kawy 
mielonej, ze sklepowych półek, ze względu na zbyt drobno zmielone ziarna25.

Kolejną alternatywną metodą parzenia kawy jest aeropress. To jedno z najmłodszych 
urządzeń służących do zaparzania kawy. Zostało wprowadzone na rynek w Stanach 
Zjednoczonych w 2005 r. przez firmę Aerobie26. Cały proces parzenia kawy tą metodą 
zajmuje tylko kilka minut. Urządzenie składa się z tłoka, sitka z filtrem i cylindra, przez 
który przeciska się gotowy już napar kawy. Użycie tego urządzenia wymaga wytworzenia 
ciśnienia na kawie za pomocą tłoka, który jest górną częścią urządzenia. Do przygoto-
wania naparu najlepiej używać kaw przeznaczonych do alternatywnych metod parzenia, 
czyli o jasno palonych ziarnach. Grubość mielenia ziaren powinna być dosyć drobna27.

Dripper jest łatwym i ciekawym sposobem na parzenie kawy metodą przelewową. 
Nazwa tego urządzenia wzięła się z języka angielskiego – od słowa drip, czyli przelewać, 
a najpopularniejszym modelem jest dripper „Hario V60”, japońskiej marki Hario Glass 
Corporation, istniejącej na rynku od 1921 r. Jest to najbardziej klasyczna metoda przygo-
towywania kawy. Podkreśla zalety ziarna, wydobywa kwasowość oraz owocowe aromaty. 

22 Sz. Jackowski, Kawa. Sekrety parzenia. Porady. Przepisy, Wyd. SBM, Warszawa 2014, s. 17.
23 M. Rusnarczyk, op. cit., s. 68.
24 Ibidem, s. 42.
25 Sz. Jackowski, op. cit., s. 12.
26 M. Rusnarczyk, op. cit., s. 58.
27 K. Rzyman, A. Bielicki, Przewodnik po warszawskich kawiarniach – Varsavia Coffee Spots, Wyd. Storming 
the city, Warszawa 2017, s. 152.
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Jest to stożkowy filtr, wykonany ze szkła, metalu, porcelany, a również plastiku. Warto 
wiedzieć, że każdy z materiałów ma inne właściwości. Żłobienia we wnętrzu drippera 
powodują doskonały przepływ wody oraz wydobywają z kawy pełnię aromatów28.

Chemex to urządzenie, które służy do zaparzania kawy metodą przelewową. Został 
stworzony w 1941 r. przez Petera Schlumbohma, który szukał metody na wydobycie jak 
największej ilości aromatów z naparu. Zasada przygotowania kawy w chemeksie jest 
podobna do parzenia w dripperze. Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi dwoma urządze-
niami jest ich budowa. W przypadku pierwszego mamy do czynienia z kompletnym urzą-
dzeniem, przez co jest ono wygodniejsze, w szczególności podczas parzenia większej 
ilości kawy. Filtry są wykonane z grubego papieru, złożone na cztery części koło bądź 
kwadrat. Po włożeniu do urządzenia z jednej strony mamy pojedynczy, natomiast z dru-
giej – potrójny filtr. Użycie takiego filtra powoduje, że kawa ma jeszcze bardziej czysty 
smak oraz większą zawartość kofeiny29. Chemex podbił serca wielu kawoszy – co wię-
cej, jest coraz bardziej popularny zarówno w kawiarniach, jak i w domach. Przez ponad 
70 lat swojego istnienia stał się przedmiotem wręcz kultowym. Pojawia się w książkach, 
filmach oraz serialach. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że został on wybrany przez 
Instytut Technologii w Illinois jako jeden ze 100 najlepiej zaprojektowanych produktów 
współczesnych czasów30.

Następne spośród klasycznych urządzeń do parzenia kawy to frenchpress, czyli pra-
ska francuska. Urządzenie to zostało po raz pierwszy opatentowane w 1929 r. przez wło-
skiego projektanta Attilia Calimaniego, zaś obecną jego wersję rozpropagował w Europie 
w 1958 r. Faliero Bondanini. Frenchpress jest bardzo popularną metodą przygotowywania 
aromatycznego napoju przede wszystkim ze względu na szybką oraz łatwą obsługę. Do 
praski wsypuje się kawę, dość grubo zmieloną, zalewa wodą, miesza i chwilę czeka31.

Syfon to kolejne urządzenie wykorzystywane do parzenia kawy. Został on skonstru-
owany w 1930 r. i do tej pory uznawany jest przez wielu specjalistów za najlepszy sposób 
przygotowania kawy. Jego budowa powoduje, że parzenie jest niezwykle widowiskowe32. 
Wiąże się ono z obowiązkowym użyciem wrzącej wody, która później poprzez próżnię jest 
zaciągana do komory, w której następuje prawidłowe parzenie kawy. Ciśnienie wywołane 
przez różnicę temperatur powoduje późniejszą ekstrakcję kawy do dolnego pojemnika. 
Kawa parzona przy użyciu syfonu jest bardzo intensywna i aromatyczna33.

Kalita to metoda, która w ostatnim czasie zyskała wielu zwolenników. Płaskodenny 
dripper jest doceniany przez wielu baristów ze względu na wysoką powtarzalność oraz 
konstrukcję filtra, która zapobiega przyklejaniu się kawy do ścianek drippera34. 

28 M. Rusnarczyk, op. cit., s. 50.
29 Ibidem, s. 54.
30 Sz. Jackowski, op. cit., s. 13.
31 M. Rusnarczyk, op. cit., s. 46.
32 Ibidem, s. 62.
33 K. Rzyman, A. Bielicki, op. cit., s. 154.
34 Ibidem, s. 153.



Profesja baristy i specyfika jego pracy w branży kawiarnianej… 197

Stosunkowo mało popularnym sposobem na ,,parzenie” kawy jest cold brew, czyli 
napój przygotowywany bez użycia gorącej wody. Do jego otrzymania potrzebna jest jedynie 
woda, kawa, młynek, naczynie, w którym będzie zachodziła maceracja, oraz filtr. To, co 
może zniechęcać w tej metodzie, to fakt, że na kawę trzeba czekać długie godziny. Dzięki 
temu, że kawa cold brew ma niższy poziom kwasowości, jest również słodsza w smaku, 
a także bardzo orzeźwiająca35. 

Typy kaw i napojów kawowych przyrządzanych przez baristę 
w lokalu gastronomicznym

W kawiarni, barze kawowym i innych lokalach gastronomicznych, w których barista 
zaparza i serwuje kawę oraz napoje kawowe, klienci-goście znajdą wiele ich rodzajów 
podawanych w charakterystyczny sposób oraz z różnymi dodatkami. Poniżej (tab. 1) do-
konano przeglądu najczęściej spotykanych typów kaw dostępnych w kawiarniach i innych 
lokalach gastronomicznych.

Tabela 1. Zestawienie kaw i napojów kawowych oraz ich krótka charakterystyka

Kawy i napoje kawowe
Lp. Nazwa Charakterystyka

1. espresso

Jest to napar przygotowywany z drobno zmielonych ziaren kawy w specjalnym 
ekspresie. Nazwa najprawdopodobniej wywodzi się od włoskiego przymiot-
nika espressivo, czyli „wyrazisty”. To doskonałe określenie charakteru tej 
kawy – wyrazisty smak, zapach oraz barwa. Typowe włoskie espresso parzy 
się najczęściej z mieszanki różnych gatunków kaw. Na powierzchni dobrze 
zaparzonej kawy unosi się gęsta orzechowo-brązowa pianka36

2. ristretto

Jest to espresso o podwójnej mocy. Przygotowuje się je również w ekspre-
sie, ale przy wykorzystaniu dwa razy mniejszej ilości wody niż przy parzeniu 
espresso. Taki sposób przygotowania sprawia, że napar ma intensywny, ale 
dosyć cierpki smak. To właśnie ze względu na ten specyficzny smak jest uwa-
żane za napój koneserów37

3. americano
Jest to kawa przygotowywana przy użyciu ekspresu ciśnieniowego. Prawidło-
wym sposobem przyrządzenia tego napoju jest dopełnienie espresso gorącą 
wodą38

4. lungo

Jest to przedłużone espresso. Lungo po włosku oznacza „długo”, a nazwa wy-
wodzi się od przedłużonego espresso, czyli charakterystycznego sposobu pa-
rzenia. Przygotowuje się ją jak espresso, jednak po uzyskaniu około 25–30 ml 
ekstraktu nie przerywa się zaparzania, tylko kontynuuje, aż do uzyskania 
50–60 ml, przez co kawa jest delikatniejsza39

35 Ibidem, s. 157.
36 10 najpopularniejszych typów kawy. Poznaj rodzaje kaw w kawiarniach, https://www.garneczki.pl/blog/ 
10-najpopularniejszych-sposobow-podawania-kawy/ [16.05.2018].
37 Espresso, cappuccino, latte, americano… Czym się różni kawa od kawy?, https://kawowy.guru/espresso- 
cappuccino-latte-americano-czym-sie-rozni-kawa-od-kawy/ [16.05.2018].
38 M. Rusnarczyk, op. cit., s. 92.
39 A. Grużewska, op. cit., s. 64.
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Kawy i napoje kawowe

Lp. Nazwa Charakterystyka

5. cappuccino

Jest to dobrze znany włoski napój kawowy, którego głównymi składnikami są 
espresso oraz spienione mleko. Do cappuccino używa się około 100 ml mle-
ka, które po spienieniu powinno mieć 125 ml objętości. Przygotowany napój 
ma według włoskich standardów 150 ml. Mleczna pianka na powierzchni ma 
1–2 cm grubości i jest całkowicie pozbawiona pęcherzyków powietrza, ma kre-
mową konsystencję

6. caffè latte

Jest to wyjątkowo mleczna i łagodna kawa, która zyskała popularność wśród 
ludzi na całym świecie. W napoju tym niezwykle ważna jest kolejność dodatko-
wych składników. Jeżeli do kawy dodawany jest smakowy syrop, należy dodać 
go na początku, na sam spód szklanki. Kolejne składniki to porcja espresso 
zalana gorącym, mocno spienionym mlekiem40

7. macchiato
Jest to espresso z niewielką ilością spienionego mleka. W języku włoskim 
macchiato oznacza „splamiony”, taki napój jest zatem espresso splamionym 
niewielką ilością mleka41

8. latte  
macchiato

Jest odwrotnością macchiato, czyli jest to gorące spienione mleko, do którego 
wlewa się porcję espresso (czasami dwie porcje). Całość przykrywa się 
niekiedy bitą śmietaną, ale nie jest to obowiązek42. Prawidłowo przygotowane 
latte macchiato ma trzy warstwy: mleko na dole szklanki, mleko zmieszane 
záespresso pośrodku oraz mleczną piankę na szczycie43

9. mocha
Jest to jeden z wariantów kawy latte. Jej przygotowanie polega na dodaniu do 
espresso czekolady (może być w proszku bądź w syropie). Kolejno dolewa się 
gorące mleko oraz kładzie bitą śmietanę44

10. mochabreve
Jest to wariant kawy mocha. Mleko oraz bita śmietana są w tej wersji zastą-
pione podgrzaną mieszanką mleka i śmietanki. Kawa ta pochodzi z Ameryki, 
i w Europie jest raczej rzadko spotykana45

11. marochino

Jest to espresso, do którego dodaje się kakao bądź syrop czekoladowy, a ko-
lejno niewielką ilość spienionego mleka. Kawa ta pochodzi z włoskiej Aleksan-
drii, jej nazwa zaś odnosi się do koloru tak powstałego napoju. Marochino to 
w języku włoskim rodzaj skóry w kolorze jasnego brązu46

12.
irish coffee 
(kawa po 
irlandzku)

Jest to espresso bądź po prostu mocna czarna kawa, do której dodaje się 
podgrzaną miarkę whiskey, brązowy cukier, a następnie całość dekoruje bitą 
śmietaną. Sztuka parzenia tej kawy polega na tym, aby „kożuszek” ze śmieta-
ny nie zmieszał się z warstwą kawy i whiskey47

13. kawa po 
wiedeńsku

Jej nazwa wskazuje na to, że pochodzi ona z Wiednia. Jest to espresso bądź 
mocna czarna kawa parzona w inny sposób, udekorowana bitą śmietaną. 
Niektóre przepisy zalecają roztopienie w rondelku czekolady i dodanie do niej 
kawy, następnie przelanie do filiżanki oraz położenie bitej śmietany48

40 Ibidem, s. 97.
41 Ibidem, s. 89.
42 Espresso, cappuccino… [17.05.2018].
43 Wiesz co pijesz – rodzaje kawy, https://www.coffeedesk.pl/blog/rodzaje-kawy-espresso-macchiato-latte/ 
[17.05.2018].
44 Espresso, cappuccino… [17.05.2018].
45 Ibidem.
46 10 najpopularniejszych… [17.05.2018].
47 Wiesz co pijesz… [22.05.2018].
48 Ibidem.
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14. romano
Jest to espresso podane ze skórką cytrynową, której jedna końcówka jest 
zamoczona w kawie. Istnieje także wersja z sokiem cytrynowym dodanym  
do espresso

15. corretto
Jest to espresso z niewielką ilością alkoholu. We Włoszech tradycyjnie używa 
się grappy, chociaż inne alkohole takie jak: koniak, brandy czy whisky są także 
popularne. Do całości można opcjonalnie dodać spienione mleko

16. flat white
Jest to kawa z dodatkiem mleka. Tradycyjnie przygotowuje się ją z podwójnego 
espresso, które zalewa się gorącym mlekiem. Jak sama nazwa wskazuje, flat 
white powinna być płaska na powierzchni.

17. freddo

Jest to espresso na zimno. Wiele jest przepisów na jego przyrządzenie, ale 
zgodnie z najpopularniejszym zaleca się zalanie kostek lodu espresso i doda-
nie opcjonalnie alkoholu. Inna wersja zakłada użycie wystudzonego espresso, 
zaś jeszcze inna zastąpienie alkoholu niewielką ilością spienionego mleka49

18. cafe frappe

Jest to kawa mrożona, zwana także kawą grecką, w przeciwieństwie do po-
przednich kaw serwowanych na bazie espresso przygotowywana jest z kawy 
rozpuszczalnej. Kawę rozpuszczalną zalewa się wodą, mlekiem oraz dodaje 
cukier, a następnie wszystko razem miesza

 
Źródło: opracowanie własne.

Jak przedstawiono w powyższym zestawieniu tabelarycznym, serwowane w kawiar-
niach i innych lokalach gastronomicznych, głównie typu uzupełniającego, kawy oraz napoje 
kawowe w większości przyrządzane są na bazie espresso, jednakże należy zauważyć, że 
występuje wiele różnic pomiędzy poszczególnymi krajami, a nawet regionami. Przykładowo, 
w Ameryce espresso con panna i kawa po wiedeńsku to praktycznie to samo, podobnie 
jak americano i lungo. Dry cappuccino jest popularne w Ameryce w wersji z bitą śmietaną, 
co z kolei w Europie może być uznane za kawę po wiedeńsku. W Australii natomiast flat 
white będzie właściwie tym samym co latte we Włoszech50.

Podsumowanie

Polacy polubili kawę, dlatego segment kawiarni na rynku HoReCa wzrasta nie tylko 
w dużych miastach, ale również w małych ośrodkach. Kawa w każdej sieci kawiarnianej 
jest dobra w opinii konsumentów i w dużym wyborze. To jednak za mało, by przywiązać 
klientów-gości do marki, zwłaszcza „bywalca polskiego”, który w ulubionym miejscu 
spędza nawet kilka godzin. Green Caffè Nero ma tylko 15% „klientów to go”, czyli takich, 
którzy biorą kawę na wynos. Pozostali chcą posiedzieć, a wielu po prostu tam pracuje 
przy laptopie.

Perfekcyjnie zaparzona kawa ma niepowtarzalny smak i aromat. Taka kawa dostęp-
na jest w kawiarniach niezależnych, gdzie bariści najwyższej klasy, poza ciśnieniowym 
ekspresem kolbowym do użytku profesjonalnego, dysponują sprzętem do alternatywnego 
przygotowywania kawy oraz mają w ofercie szeroki wybór ziaren kawy z całego świata, 

49 A. Fiedoruk, op. cit., s. 119.
50 M. Rusnarczyk, op. cit., s. 101.



200 Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski

z „półki” premium. Kawiarnie tego typu często stają się kultowe, sprawiają, że goście 
chcą przychodzić, bo dobrze się w nich czują. To połączenie najwyższej jakości obsługi 
i serwowanych produktów z zadowoleniem personelu.

Siłą hamującą rynek kawowy i kawiarniany w Polsce jest koszt filiżanki kawy w porów-
naniu z siłą nabywczą. Za filiżankę kawy w naszym kraju trzeba zapłacić często więcej 
niż we Włoszech, a średnie zarobki w Polsce są zdecydowanie niższe. Tematyka rynku 
kawowego i kawiarnianego jest bardzo szeroka. Kawa to producenci i jej dystrybutorzy, 
sprzęt i akcesoria do parzenia, dodatki, porcelana, szkło i naczynia jednorazowe, serwis 
i usługi szkoleniowe. Zagadnienia te zostaną rozwinięte w kolejnych opracowaniach.
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Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie pracy baristy we współczesnych kawiarniach i innych 
lokalach gastronomicznych, głównie typu uzupełniającego, prowadzących działalność na rynku 
HoReCa w Polsce. W artykule przedstawiono rynek kawiarniany i kawowy w Polsce. Dokonano 
charakterystyki zawodu baristy oraz specyfiki jego pracy w lokalu gastronomicznym typu uzupeł-
niającego. Opisano techniki i metody parzenia kawy przez profesjonalnych baristów. Zestawiono 
typy kaw oraz napojów kawowych przyrządzanych i serwowanych przez baristę w kawiarniach, 
jak również w innych lokalach gastronomicznych, zatrudniających profesjonalnego pracownika.

Słowa kluczowe: rynek kawowy i kawiarniany, barista, sprzęt i metody parzenia kawy, rodzaje 
kawy i napojów kawowych

Abstract

The aim of the study is to present the work of a barista in contemporary cafes and other gastro-
nomic premises, mainly of a complementary type, operating on the HoReCa market in Poland. 
The coffee and cafeteria market in Poland is shown in this article . Characteristic of the barista’s 
profession and the specifics of his work in a gastronomic type of complementary type were 
made. Coffee techniques and methods have been described by professional baristas. The types 
of coffee and coffee drinks prepared and served by the barista in cafes and other gastronomic 
premises employing a professional employee are listed.

Keywords: coffee and cafe market, barista, equipment and coffee brewing methods, types 
of coffee and coffee drinks

NOTKA O AUTORACH

Dr inż. Magdalena Woźniczko, doktor nauk rolniczych SGGW w Warszawie w zakresie technolo-
gii żywności i żywienia człowieka, absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 
SGGW, specjalistka ds. żywności wysokiej jakości, ekspertka w zakresie kuchni regionalnych 
w Polsce oraz szeroko pojętej gastronomii w turystyce i hotelarstwie, a także w dziedzinie 
turystyki kulinarnej (w tym biro-, eno-, spiri- i tynkturoturystyki). Autorka i współautorka ponad 
150 artykułów naukowych, opracowań i rozdziałów w monografiach, zeszytach oraz czasopismach 
naukowych, a także Turystyki kulinarnej (PWE, 2015). 
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Dr Dominik Orłowski, doktor nauk rolniczych SGGW w Warszawie w zakresie technologii żyw-
ności i żywienia człowieka, specjalista ds. gastronomii i dziedzictwa kulinarnego. Zainteresowania 
naukowe: turystyka kulinarna, turystyka etnograficzna, wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego 
Polski i świata w rozwoju oraz promocji turystycznej krajów, regionów i konkretnych miejsco-
wości oraz zagadnienia związane z pożywieniem ludowym, mające swoje odzwierciedlenie we 
współczesnej turystyce kulinarnej.
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The book written by Prof. Leszek Butowski, Phd., Maritime Sailing Tourism: Conditions 
and Consequences of Development, published in 2018 by Polish Economic Publishing 
House, is an ideal compendium of knowledge about nautical tourism on the sea. This 
book fills a gap that existed in literature dealing with active tourism.

The study consists of 15 chapters, and the first two provide the definition of maritime 
sailing tourism and its characteristics as a form of active tourism. In the book, a typology 
of sailors and maritime sailing tourism is presented. The fourth chapter discusses the natu-
ral factors that determine the development of this type of tourism, and the socio-economic 
and historical-cultural conditions related to this form of tourism. The sixth and seventh 
chapters discuss the characteristics of the main areas of maritime sailing tourism and 
oceanic nautical tourism in the intercontinental and global system. Two further chapters 
present the history of global yachting and Polish nautical sailing. Marine sailing yachts and 
nautical tourism infrastructure are presented. The next chapters are of a more commercial 
nature, and they present a maritime and nautical tourist product, and also marine cruises 
as tourist products, along with maritime and nautical tourist space. The last chapter is 
concerned with formal qualifications and maritime sailing certificates, which are important 
because of safety in navigation. Ensuring safe sailing is a priority for many countries, and 
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this chapter indicates how certification issues have been resolved in countries such as 
Australia, the United States, France, Canada, the Netherlands, Spain, and Croatia.

According to the 2016 Polish Sailing Market Report, it is estimated that over 0.5 million 
people are connected with sailing as a sporting activity, in a competitive, personal and 
professional manner. However, about 3.4 million Poles declared that they had they had at 
least once sailed as a crew member. They are the potential readers of this book. It should 
also be noted that, according to the report, as many as 30% of Poles over 15 years of 
age have encountered sailing in a more or less professional capacity at some stage, so 
in the future they may be interested in this subject.

Apart from central administration, those interested in the book may also be self-gov-
ernment administration units dealing with water tourism, Marshal Offices of voivodships 
where sailing tourism develops, for example offices in the West Pomeranian, Pomeranian 
and Warmian-Masurian Voivodships, as well as people with sailing licences and patents. 
It should also be remembered that there are over one thousand inland sailing yachts reg-
istered in Poland, and one person out of three in our society has had contact with sailing.

The publication is enriched with figures prepared by the author. This book organizes 
knowledge of the topic of sailing tourism, but also brings new knowledge about sea sail-
ing based on foreign literature. The work also refers to publications that deal scientifically 
with sailing and maritime subjects.

The book is a great source of information and is worth recommending both to sailing 
enthusiasts as well as to people professionally involved in water tourism.
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