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WproWadzenie

Regiony turystyczne mają swoją siłę przyciągania i siłę milczenia. Wydaje 
się, że w Polsce i na świecie nadchodzi moment przesycenia obszarami, które 
były dotąd najbardziej popularnymi destynacjami. Mało poznane i niepromowane 
dotychczas miejsca i regiony zyskują uznanie właśnie przez to, że dotychczas nie 
były eksplorowane. Turysta staje się coraz bardziej świadomym podróżnikiem, 
którego już nie zadowala przebywanie w zatłoczonej miejscowości nadmorskiej, 
zjazdy narciarskie w tłumnym gronie czy przesuwanie się w ścisku i w upale od 
jednej świątyni sztuki do drugiej w znanym z zabytków mieście. Pragnie przeby-
wać w miejscu jakby specjalnie przeznaczonym wyłącznie dla niego, odczuwać 
wyjątkowość miejsca, które na czas podróży zawłaszczył, stał się jego odkrywcą, 
dzielącym wrażenia z rdzennymi mieszkańcami. Siła milczenia potencjalnych 
regionów turystycznych staje się ich atutem, kuszą autentycznością przyrody 
i unikalnością miejscowej kultury.

Polska może wiele zyskać na tej tendencji dopiero budzącej się w świato-
wym ruchu turystycznym. Mamy tyleż miejsc powszechnie uznanych, co zale-
dwie wschodzących na mapie turystycznej kraju. Cała promocyjna polityka win-
na zmierzać do eksponowania krain, które szykują się do skoku na turystykę, 
restaurują pozostałości historyczne z różnych epok, odtwarzają żywą tradycję 
w postaci różnych obrzędów, specjałów kulinarnych, tworzą bazę turystyczną, 
budują drogi. Wysiłek promowania lokalnych i regionalnych kultur winien być 
wsparty przez świadome działania państwa, organizacji społecznych, a także od-
powiednich instytucji wspólnotowych.

Autorzy prac, które zawarte są w tomie, przeprowadzili badania obejmujące 
różne aspekty turystyki kulturowej w miejscach i na obszarach o różnym natężeniu 
ruchu turystycznego. Każdy mikro czy makroregion jest interpretowany od strony 
jego najbardziej unikalnych, często jeszcze niezbadanych i społecznie nieuświado-
mionych właściwości. Z zamieszczonych w tomie tekstów wyłania się przesłanie 
o konieczności ukazania walorów kulturowych na nowo, poprzez filtr współczes-
nych kontekstów, w taki sposób, by mogły zainteresować odbiorców współczesnej 
kultury masowej. Animatorzy regionalnych kultur mają poczucie misji wzmacnia-
nia regionalnej tożsamości poprzez ekspozycję artefaktów lokalnej kultury, odtwa-
rzanie dziedzictwa, często zarzuconego i przykrytego patyną czasu, i kreowanie 
jego nowego znaczenia. Owa chęć zaistnienia w kulturowym pejzażu kraju buduje 
współczesny dialog międzykulturowy, różnorodne elementy kultur spotykają się 
na poziomie różnych form masowego przekazu, od małych form wydawniczych 
po media elektroniczne. Spotykają się także na poziomie percepcji indywidualnej 
i zbiorowej w świadomości osób, które zetknęły się z nimi bezpośrednio.



Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy obejmuje rolę dziedzictwa 
kulturowego w rozwoju turystyki w regionach. Znalazły się tu opracowania po-
dejmujące analizę atrakcyjności turystycznej muzeum, wykorzystanie funduszy 
strukturalnych w zakresie dbałości o pomniki dziedzictwa kulturowego, roli parku 
etnograficznego w upowszechnianiu kuchni regionalnej oraz wpływ dziedzictwa 
kulturowego na kształtowanie się nowoczesnego ruchu turystycznego. W drugim 
rozdziale zamieszczono materiały z badań odnoszących się do turystyki kulturo-
wej na poziomie lokalnym. Szczególnie podkreślono rolę samorządów gminnych 
w rozwoju dziedzictwa kulturowego i turystyki oraz współpracę samorządów lo-
kalnych w zakresie rozwoju turystyki kulturowej, a także sposoby wykorzystania 
przestrzeni kulturowej dla potrzeb turystyki.

Osobne miejsce zajmują rozważania poświęcone badaniom kulturowym 
w regionalnej turystyce kulinarnej. Autorzy odnieśli się do tradycji etnograficz-
nej oraz współczesnych badań dotyczących wpływu różnych narodów na kuchnię 
podlaską i jej atrakcyjność turystyczną. Rozdział czwarty jest również w znacznej 
mierze powiązany z kulinariami, odnosi się bowiem do technologii i produktów 
kuchni regionalnych jako ważnego komponentu turystyki kulinarnej. Ukazano 
wybrane procesy technologiczne produkcji żywności jako atrakcję turystyczną 
oraz wskazano na niektóre produkty regionalne, takie jak sery z Wiżajn czy miody 
polskie, wykorzystywane w ofercie turystycznej regionów. Finalna część opraco-
wania zawiera rozważania o nowych możliwościach rozwoju turystyki kulturowej 
w regionach. Udowodniono wagę turystyki kulturowej w zakresie dywersyfikacji 
oferty turystycznej, między innymi rolę szlaków ginących zawodów oraz cennego 
potencjału turystycznego dworków szlacheckich.

Redaktorzy tomu pragną podziękować autorom artykułów za badawczy trud, 
który przyniósł cenną wiedzę o różnorodności powiązań i wzajemnych oddziały-
wań pomiędzy turystyką kulturową a regionami turystycznymi w Polsce.

Redaktorzy mają nadzieję, że monografia spotka się z zainteresowaniem bada-
czy zajmujących się turystyką kulturową, przedstawicieli władz różnego szczebla 
podejmujących istotne decyzje w zakresie rozwoju turystyki, a także wszystkich 
osób zamierzających pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

Dominik Orłowski, Elżbieta Puchnarewicz
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rozdział i 
rola dziedzicTWa kulTuroWego dla 

rozWoJu TurysTyki W regionach





Zygmunt Kruczek
Patrycja Litwicka
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

ocena atrakcyjności turyStycznej muzeum 
inżynierii miejSkiej w krakowie

WproWadzenie

W formułę nowej turystyki, jaka kształtuje się na początku XXI w., a okre-
ślonej regułą 3×E (Entertainment, Excitement, Education – rozrywka, ekscytacja, 
kształcenie), wpisuje się turystyka kulturowa. Światowa Organizacja Turystyki 
podaje, że udział turystyki kulturowej w światowej turystyce wynosi 37% i szyb-
ko rośnie�. Wyjazd z miejsca zamieszkania dla współczesnych turystów staje się 
okazją do rozwoju zainteresowań, poznawania nowych ludzi, zwiedzania zabyt-
ków i muzeów, udziału w wydarzeniach kulturalnych, festiwalach, koncertach, 
czyli szansą na podniesienie poziomu własnej kultury�. Jedną z form turystyki 
kulturowej jest turystyka w obiektach poprzemysłowych, zwana również prze-
mysłową albo industrialną�. 

Tam, gdzie społeczeństwo przemysłowe ulega przekształceniu w społeczeń-
stwo nowoczesne, praca staje się przedmiotem zainteresowania turysty. W każ-
dym zakątku nowoczesnego świata pracę produkcyjną i wytwarzanie pokazuje się 
zwiedzającym w ramach wycieczek tematycznych z przewodnikiem w fabrykach 
oraz muzeach nauki i techniki�. Uznanie dawnych obiektów techniki za zabytki, 
docenienie ich wartości kulturowych i artystycznych stało się impulsem do po-
wstania „turystyki industrialnej”.

Wzrost znaczenia turystyki industrialnej niesie pozytywne efekty dla roz-
woju regionalnego, wpływa na wzrost gospodarczy, może łagodzić skutki re-
strukturyzacji przemysłu na rynku pracy poprzez tworzenie nowych miejsc 
w sektorze usług. Wykorzystanie zasobów dziedzictwa technicznego do celów 
turystycznych sprzyja rozwojowi gospodarczemu zarówno w skali lokalnej, jak 
również w skali całego kraju. Turystyka industrialna podnosi atrakcyjność tu-

1 G. Richards, Cultural attractions and European tourism, Wallingford 2001.
2 Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?,  red. A. Stasiak, Łódź 2007, s. 5 i dalsze. 
3 Por.: P. Koralewska, Turystyka przemysłowa (industrialna) do obiektów poprzemysłowych i technicz-
nych, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Po-
znań 2009, s. 201; Turystyka w obiektach poprzemysłowych. Koncepcja promocji i rozwoju markowego 
produktu turystycznego w zabytkach techniki i przemysłu w Polsce, Warszawa 2004. 
4 D. MacCannel, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2002. 



rystyczną wybranych obszarów, a przez to wzmacnia potencjał gospodarczy 
regionów�.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, założone pod koniec XX w., wpi-
suje się w tendencję wzmożonego zainteresowania zabytkami techniki. Okres 
powstania muzeum to również początek budowy marki Krakowa jako ośrodka 
turystyki kulturowej. Nowe muzeum o wąskiej specjalizacji musiało konkuro-
wać z największymi w Polsce instytucjami muzealnymi, takimi jak Państwowe 
Zbiory Sztuki na Wawelu, Muzeum Narodowe w Krakowie czy Muzeum Histo-
ryczne Miasta Krakowa. Intencją dyrekcji Muzeum Inżynierii Miejskiej było 
stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej, zapewniającej szeroką edukację 
techniczną, popularyzację wiedzy oraz rozrywkę, bazującą na nowoczesnych 
formach interpretacji. 

Zarówno w Polsce, jak i na świecie w ostatnich latach powstaje wiele muze-
ów. Na Wyspach Brytyjskich muzea poświęcone są przede wszystkim nieodle-
głej przeszłości, a nawet współczesnym zagadnieniom. Nie służą przekazywaniu 
zwiedzającym wiedzy historycznej, lecz przypominają lata 20. lub 30. XX w., wy-
wołując poczucie nostalgii. W tematyce wielu z nich dominuje ożywianie epoki 
przemysłowej. Ponadto wzrost atrakcyjności muzeów związany jest z procesem  
starzenia się społeczeństwa, wśród odwiedzających muzea bowiem rośnie liczba 
osób starszych. Podobne tendencje notowane są również Polsce. 

W misję muzeum wpisane jest kształtowanie postaw odbiorców, wyznaczanie  
standardów piękna i wartości. W ostatnich latach w światowym muzealnictwie 
bierze się również pod uwagę opinię odbiorców, którzy nie chcą naukowego wy-
kładu, kolejnej lekcji na jakiś temat, lecz oczekują „przeżycia” – niepowtarzal-
nej, wyjątkowej, nacechowanej emocjami wizyty w muzeum. Placówki muzealne 
mogą w tym celu wykorzystać strategię Market Repositioning Toward Entertain-
ment, która zakłada poszerzenie oferty muzealnej poprzez wprowadzenie do niej 
elementów rozrywki� . Kompromisem pomiędzy potrzebami i oczekiwaniami obu 
stron ma być edutainment (połączenie słów: entertainment i education), a więc 
profesjonalnie skonstruowana oferta zawierająca w wyważonych proporcjach 
elementy wiedzy i emocji (oczywiście bez przekraczania granicy taniej rozryw-
ki). Strategia ta zgodna jest z wspomnianą już regułą 3×E.

Obecnie dużą wagę przywiązuje się do aktywnego udziału w zwiedzaniu sa-
mych widzów. „Żywe” muzeum zastępuje „martwe”, muzeum w otwartej prze-
strzeni zastępuje obiekt zamknięty, dźwięk zastępuje ciszę. Zwiedzający nie są już 
oddzieleni od ekspozycji szybami. Kładzie się nacisk na jakość interakcji spo-
łecznych, które są elementem społecznego doświadczenia�. Minęła już bowiem 

5 Turystyka w obiektach poprzemysłowych, dz. cyt. 
6 A. Rottermund, Muzeum przyszłości, [w:] Spotkania z muzeami. Dwieście lat muzeów w Polsce, dodatek 
do „Spotkań z Zabytkami” 2001, nr 12.
7 M. Nowacki, Analiza stanu atrakcji turystycznych w Polsce: muzea i obiekty paramuzealne. Segmenta-
cja rynku, [w:] Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?, dz. cyt., s. 96. 
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epoka klasycznego muzealnictwa – sal wypełnionych rzędami gablot i ekspona-
tów, oddzielonych od zwiedzających barierkami czy sznurami, ciszy, skupienia 
i filcowych kapci. Współczesne muzeum powinno być miejscem interaktywnym, 
dostarczać gościom wrażeń, rozbudzać emocje, wciągać do dialogu, skłaniać do 
dociekliwych pytań, a także samodzielnego szukania odpowiedzi. Powstają mu-
zea narracyjne, które chcą opowiedzieć jakąś historię, przedstawić wydarzenie 
czy wyjaśnić zjawisko. Muzeum „szklanych gablot” należy już do historii�.

Zmienia się obecnie wizerunek muzeum, a wraz z nim pełnione przez ten 
obiekt funkcje. Co prawda dominują jeszcze funkcje naukowe i edukacyjne, ale 
od muzeów zaczyna się wymagać także rozrywki, zabawy, rekreacji. W ten sposób 
obiekty muzealne stają się częścią gospodarki turystycznej. Obserwacje zacho-
wań odwiedzających muzea wskazują, że niejednokrotnie spędzają oni więcej 
czasu w sklepie z pamiątkami i w kawiarni niż przeznaczają na obejrzenie eks-
pozycji�. 

Jak powinno wyglądać nowoczesne muzeum? Wizje takiego obiektu przed-
stawia Stasiak: 

Ekspozycja muzealna powinna oddziaływać nie tylko na wzrok, ale także na 
pozostałe zmysły: słuch (różnego rodzaju dźwięki powiązane z charakterem 
ekspozycji), węch (bodźce zapachowe), dotyk (możliwość dotknięcia, wzięcia 
do ręki eksponatu), a nawet smak (degustacje). Wykorzystanie takiej spójnej 
kompozycji wielu różnych bodźców tworzy niezwykle silne wrażenia i prze-
życia wśród zwiedzających, buduje niepowtarzalną atmosferę wystawy �0.

W przyszłości muzea staną się obiektami multimedialnymi. Pokazany w eks-
pozycji autentyczny eksponat stanie się tylko pretekstem do złożonej interpretacji, 
pełnej rewelacji historii, scen i obrazów, wszechstronnego przybliżenia zwiedza-
jącym określonej tematyki. Scenariusz interpretacji jest perfekcyjnie przygotowa-
nym widowiskiem z udziałem turystów��. 

Multimedialna interpretacja prezentowanych eksponatów wykorzystuje naj-
nowsze środki techniczne, takie jak sterowane komputerowo oświetlenie, efekty 
laserowe, trójwymiarowe filmy, kioski multimedialne, wizualizację, reprodukcję 
i rekonstrukcję. Przykładem takich multimedialnych placówek w Polsce jest Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, Tyskie Muzeum Piwowarskie, Muzeum Ikon 
w Supraślu czy Muzeum Chopina w Warszawie. 

Celem  artykułu jest ocena atrakcyjności Muzeum Inżynierii Miejskiej w Kra-
kowie. Aby ocenić atrakcyjność jego podstawowej ekspozycji, przeprowadzono 
8 T. Jędrysiak, Turystyka muzealna, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, dz. cyt., s. 52–53.
9 Z. Kruczek, Zabytki architektury i muzea jako atrakcje turystyczne, [w:] Sztuka i podróżowanie. Studia 
teoretyczne i historyczno-artystyczne, pod red. P. Krasnego i D. Ziarkowskiego, Kraków 2009, s. 39–53.
10 A. Stasiak, Muzea wobec wyzwań współczesnej turystyki, 2007, s. 122.
11 Więcej o interpretacji – patrz: Z. Kruczek, A. Kurek, M. Nowacki, Krajoznawstwo. Teoria i Metodyka, 
Kraków 2010. 
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badania wśród publiczności muzealnej, mające na celu poznanie emocji, jakie 
towarzyszą zwiedzaniu muzeum.  Zdaniem autorów poznanie odczuć związanych 
z percepcją muzeum jest niezbędne do skutecznego zarządzania placówką muze-
alną i zwiększenia zainteresowania obiektem.

rola muzeum inżynierii miejSkiej w krakowie w rozwoju 
turyStyki induStrialnej

Założone w 1998 roku Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie to jedyny 
zachowany w kraju i jeden z nielicznych w Europie „kompletny” zespół komu-
nikacyjny z przełomu XIX/XX wieku z zajezdniami tramwajowymi (tramwaj 
konny, wąskotorowy, normalnotorowy), garażami autobusowymi, budynkami 
zaplecza techniczno-administracyjnego, placami manewrowymi i częściowo czy-
telnym układem torowym��. Zbiory muzealne obejmują przedmioty ilustrujące 
dziedziny wytwórczości człowieka, koncentrując się przede wszystkim na zacho-
waniu dziedzictwa technicznego. Jego atutem jest również prowadzona działal-
ność edukacyjna, ukierunkowana na popularyzację osiągnięć nauki i techniki��.

Siedzibą muzeum jest zespół hal ponad stuletniej krakowskiej zajezdni tram-
wajowej przy ul. św. Wawrzyńca 13 w dzielnicy Kazimierz. Muzeum gromadzi, 
opracowuje, dokumentuje oraz upowszechnia obiekty i eksponaty z zakresu hi-
storii techniki, przemysłu i inżynierii miejskiej. Zajmuje się również rewalory-
zacją i adaptacją historycznej zajezdni tramwajowej na obiekty wystawiennicze. 
Muzeum zainicjowało utworzenie Krakowskiego Szlaku Techniki i administruje 
tym produktem turystycznym.

Muzeum powstało z inicjatywy miłośników historycznych tramwajów, w więk-
szości pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, 
pragnących uchronić od zniszczenia nieużytkowane już wozy tramwajowe oraz 
dokumenty i urządzenia ilustrujące rozwój komunikacji zbiorowej w Krakowie. 
W 1984 roku utworzono Sekcję Historyczną przy Miejskim Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym w Krakowie. Starania jej członków oraz Krakowskiego Towa-
rzystwa Ochrony Zabytków Techniki doprowadziły do wpisu zespołu architekto-
nicznego zajezdni tramwajowych przy ul. św. Wawrzyńca do rejestru zabytków 
Krakowa. 

W 1994 roku w hali zajezdni tramwaju elektrycznego wąskotorowego z 1901 
roku przy ul. św. Wawrzyńca otwarto Składnicę Taboru Zabytkowego przy MPK 
Kraków Sp. z o.o. Zbiory składnicy stały się zaczątkiem zbiorów Muzeum Inży-
nierii Miejskiej. Niezastąpioną pomoc przy formowaniu muzeum nieśli członko-
wie Krakowskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków Techniki, współpracujący 
z muzeum do dnia dzisiejszego. 
12 M. Golonka, B. Krzaczyńska, P. Turowski, S. Pochwała, E. Wyka, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Kra-
kowie, Kraków 2007.
13 www.mimk.com.pl, dostęp 14.03.2010. 
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Z chwilą powstania muzeum rozpoczęto rewaloryzację i przystosowanie po-
szczególnych budynków do celów muzealnych; aktualnie prace są już na ukoń-
czeniu��. Większość hal została zagospodarowana i zaadoptowana, mianowicie: 

– dawna zajezdnia tramwaju konnego, wybudowana w 1882 roku, zwana ha-
lą E, mieści obecnie wystawę stałą Krakowskie drukarstwo XV–XX wiek, jak rów-
nież warsztat przeznaczony do prowadzenia muzealnych zajęć edukacyjnych; 

– dawna hala tramwaju elektrycznego wąskotorowego, datowana na 1900 
rok, zwana halą D, mieści wystawy i pomieszczenia służące do organizacji eks-
pozycji czasowych; 

– hala tramwaju elektrycznego normalnotorowego z 1913 roku, zwana halą F, 
garażują tu obecnie historyczne tramwaje oraz prezentowana jest wystawa Tram-
waje na Wawrzyńca.

Muzeum Inżynierii Miejskiej gromadzi historyczne obiekty techniki. Szcze-
gólny nacisk kładzie na pozyskiwanie przedmiotów ilustrujących rozwój polskie-
go przemysłu oraz rodzimych firm i zakładów przemysłowych. W swych zbio-
rach posiada również obiekty ilustrujące dzieje inżynieryjnego rozwoju Krakowa. 
W ciągły sposób wzbogacana jest kolekcja motocykli i samochodów krajowej 
produkcji. Szczególną wartość historyczną posiadają tramwaje, autobusy i pojaz-
dy techniczne obsługujące niegdyś sieć komunikacji miejskiej w Krakowie. 

Zbiory usystematyzowane są według następującego podziału tematycznego:
1. Historia komunikacji zbiorowej w Krakowie.
2. Dzieje polskiej motoryzacji.
3. Inżynieria miejska.
4. Techniki odtwarzania dźwięku i obrazu.
5. Techniki gospodarstwa domowego.
6. Techniki biurowe.
7. Rzemiosło i przemysł.
Obecnie na ekspozycji stałej prezentowane są najstarsze pojazdy krakowskiej 

komunikacji zbiorowej, tj. tramwaj konny (1882 rok), imitacja krakowskiego om-
nibusu konnego zbudowana w 1972 roku, wozy techniczne oraz kolekcja kra-
jowych samochodów i motocykli. Niemniej ciekawe obiekty działu Rzemiosło 
i przemysł zgromadzono na stałej ekspozycji pt. Krakowskie drukarstwo XV–XX 
wiek, urządzonej w remizie tramwaju konnego – najstarszym budynku zajezdni. 
Obiekty z pozostałych działów muzeum, ze względu na ograniczoną powierzch-
nię ekspozycyjną oraz prace remontowe budynków zajezdni, prezentowane są na 
wystawach czasowych oraz na stronie internetowej w dziale e-muzeum. Dziś ze-
spół budynków zajezdni o ciekawej architekturze, wpisany do rejestru zabytków 
miasta Krakowa, przystosowany jest do nowych funkcji jako placówka muzealna 
i kulturotwórcza na terenie Kazimierza. 

14 http://www.mimk.com.pl/czytaj/historia-muzeum/42.html; dostęp 14.03.2010.
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Interesująca i ambitna jest działalność edukacyjna muzeum. Wspólnie z Mu-
zeum Lotnictwa Polskiego i Parkiem Wodnym w Krakowie realizowany jest pa-
kiet edukacyjny Przygody z wiedzą, obejmujący m.in. zwiedzanie przez zorga-
nizowane grupy szkolne krakowskich muzeów techniki. Jako jedyne muzeum 
w Krakowie proponuje lekcje o tematyce technicznej, które stanowią uzupełnie-
nie i rozszerzenie programu szkolnego z zakresu techniki i fizyki.  Organizowane 
są następujące zajęcia��:

1. Budujemy poduszkowiec 
Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i średnich. Tematyka lekcji jest odpowiednio dostosowana do poziomu uczniów. 
Zajęcia trwają 60 minut. W trakcie lekcji uczestnicy zapoznają się z następują-
cymi pojęciami: ciśnienie, tarcie, grawitacja, bezwładność. Uczniowie budują 
poduszkowce zdolne unieść jedną osobę. 

2. Od Prometeusza do Volty – teatrzyk
W czasie zajęć wybrani uczniowie odgrywają postacie mityczne, filozofów, le-

karzy, chemików, fizyków. Posługując się scenariuszem, prezentują ich obserwacje 
i odkrycia. Wraz z widownią, którą stanowią pozostali uczniowie, zapoznają się 
z historią rozwoju elektryczności, od czasów Prometeusza do czasów Volty. 

3. Kopiące talerze
Lekcja ma charakter warsztatu. Zajęcia adresowane są do uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Z przygotowanych materiałów uczniowie samodziel-
nie budują elektrofor i butelkę lejdejską. Na podstawie przeprowadzonych do-
świadczeń zostają wyjaśnione pojęcia: ładunek elektryczny, elektrofor i butelka 
lejdejska. 

4. Zabawy z tornado w butelce 
Lekcja ma charakter warsztatu łączonego z pogadanką. Przeznaczona jest 

dla uczniów szkół podstawowych. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się, skąd 
biorą się trąby powietrzne, tornada, cyklony, wiry w rzece i jak się kręci dym 
w kominie. 

5. Kochający kamień
Lekcja ma charakter warsztatu. Zajęcia skierowane są do uczniów klas zero-

wych oraz nauczania początkowego. W kolejnych etapach zabawy dzieci poznają 
własności magnesu. 

6. Bezpieczna droga do szkoły
Lekcja ma charakter warsztatu łączonego z pogadanką. Przeznaczona jest dla 

klas nauczania początkowego szkoły podstawowej. W czasie lekcji omawiane są 
zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Dzieci poznają, co zatrzymuje 
pędzący samochód, jak działają części samochodu zapewniające bezpieczeństwo 

15 http://www.mimk.com.pl/czytaj/historia-muzeum/42.html; dostęp 14.03.2010.
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jazdy i bezpieczeństwo pieszych na ulicach. Uczniowie sami wykonują „świateł-
ko odblaskowe”, które zabierają ze sobą do domu. 

7. Budujemy baterie Volty
Warsztaty przeznaczone dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i dla 

gimnazjalistów. W czasie zajęć uczniowie dowiedzą się, kto wynalazł pierwszą 
baterię oraz spróbują samodzielnie wykonać ogniwo Volty. Następnie uczestnicy 
poznają różne przykłady baterii szeroko stosowanych w życiu codziennym, np. 
baterie do telefonu komórkowego, do rozrusznika serca, baterie słoneczne, aku-
mulator samochodowy.  

8. Poznajemy układ słoneczny
Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Podczas zajęć wy-

konywane są prezentacje i proste doświadczenia, które pozwalają dowiedzieć się 
m.in. dlaczego mamy noc i dzień na Ziemi, dlaczego poziom morza podnosi się 
i opada w ciągu doby, jak powstały kratery na Księżycu i czym jest atmosfera 
ziemska. 

9. Dlaczego samolot lata? 
Lekcja ma charakter pokazu połączonego z warsztatami. Skierowana jest do 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Podczas warsztatów prowadzone są 
eksperymenty z profilem skrzydła samolotowego po to, aby sprawdzić, jak uzy-
skuje się siłę nośną potrzebną do przemieszczania się. W drugiej części warszta-
tów można dowiedzieć się, dlaczego huragany zrywają dachy domów, a drzewa 
wyrywają z korzeniami i co to ma wspólnego ze zmianą ciśnienia powietrza.

10. Dlaczego żaglówka płynie?
Co sprawia, że statki pływają? Na warsztatach poprzez wykonanie doświad-

czeń dzieci sprawdzają, które ciała pływają, a które toną. Poznają warunki, jakie 
muszą być spełnione, aby ciężkie pojazdy pływające nie zatonęły.

11. W dawnej drukarni
Zajęcia przeznaczone dla przedszkolaków, uczniów nauczania początkowego 

i starszych klas szkół podstawowych. Kim był Johannes Gutenberg i co mu za-
wdzięczamy? Jak wyglądała drukarnia w czasach Gutenberga? Kim był giser i czym 
zajmował się preser? Po omówieniu tematów uczniowie wykonują samodzielnie 
inicjał na wzór książki średniowiecznej, uczą się składu tekstu i robią odbitki. Ist-
nieje możliwość dostosowania warsztatów do dzieci nieznających pisma. 

12. Trąbka kibica, czyli jak powstaje dźwięk 
Podczas zajęć uczniowie poznają fizyczne aspekty dźwięku. Chętni będą 

mogli zobrazować swoje umiejętności wokalne na ekranie oscyloskopu. Na wy-
branych instrumentach muzycznych, takich jak trąbka kibica, poznaną teorię za-
stosują w praktyce. Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół średnich.
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13. Z promieniowaniem jądrowym na Ty
Uczestnikom lekcji przedstawia się obecny stan wiedzy na temat budowy 

materii, promieniowania i jego wpływu na człowieka. Porusza się problem ener-
getyki jądrowej. Uczniowie wyposażeni w licznik Geigera mierzą naturalne pro-
mieniowanie materiałów, z którymi każdy ma do czynienia na co dzień. Lekcja 
adresowana do starszych klas gimnazjów i szkół średnich. 

14. Bańki mydlane – napięcie powierzchniowe w akcji
Lekcja ma charakter warsztatów. Skierowana jest do uczniów szkół podsta-

wowych i gimnazjum. Podczas zajęć uczestnicy poznają zjawisko napięcia po-
wierzchniowego wody, zastosowania wynikające z jego zmiany (środki czyszczą-
ce), zjawisko włoskowatości. Na koniec zajęć uczestnicy wykonują gigantyczne 
bańki mydlane. 

15. Czerpiemy papier
Lekcja ma charakter warsztatów przeznaczonych dla uczniów szkół podsta-

wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W trakcie zajęć uczniowie sa-
modzielnie czerpią papier. Zaznajamiają się z różnymi technikami pisania, m.in. 
piszą przy pomocy gęsiego pióra, chińskiego pióra bambusowego oraz stalówką 
w obsadce. Poznają ewolucję nośników pisma na przestrzeni wieków. 

16. Maszyny ułatwiające pracę
Uczestnicy warsztatów spośród zgromadzonych przedmiotów wybierają te, 

które ułatwiają im wykonanie określonej czynności. Wspólnie przeprowadzone 
eksperymenty obrazują zastosowanie tzw. maszyn prostych w życiu codziennym. 
Zasady fizyki i techniki uczniowie wykorzystują np.: ubierając buty, remontując 
pokój czy podczas jazdy na rowerze. Pobudzi to w uczestnikach chęć samodziel-
nego wyjaśniania, jak działają inne przedmioty.

17. Fizyka na rowerze
Lekcja ma charakter warsztatu. Zajęcia skierowane są do uczniów szkoły pod-

stawowej i gimnazjum. W czasie ćwiczeń uczestnicy poszukują maszyn prostych, 
z których zbudowany jest rower, dowiadują się też, jakie wielkości fizyczne są 
ważne dla jazdy na rowerze.

18. Świat kolorów
Warsztaty dla grup przedszkolnych oraz dla młodszych klas szkoły podsta-

wowej. Podczas doświadczeń z pryzmatem wywoływane jest zjawisko tęczy, 
uczestnicy warsztatów dowiedzą się, kiedy powstaje i jaka jest kolejność ułoże-
nia jej kolorów (zabawa z tęczowymi wstążkami). W części plastycznej dzieci 
mają okazję poznać ciepłe i zimne odcienie, a malując tylko trzema barwami, 
odkrywają zasady tworzenia kolorów pochodnych. Każdy uczestnik wykona tak-
że krążek Newtona, za pomocą którego sprawdzi, co się stanie, jeśli połączymy 
wszystkie kolory. 
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19. Świat dźwięków
Warsztaty dla grup przedszkolnych oraz dla młodszych klas szkoły podstawo-

wej. Doświadczenia wstępne pomogą „zobaczyć” dźwięk – zaobserwować, jak drga 
kamerton i membrana, od czego odbija się dźwięk, posłuchać grających kieliszków. 
W dalszej części warsztatów uczestnicy sami przygotują instrumenty dla orkiestry 
(rurkowe organy i butelkowy ksylofon), na koniec spróbują zagrać prostą melodię. 

ocena atrakcyjności turyStycznej muzeum inżynierii 
miejSkiej w krakowie

Z badań atrakcyjności muzeów, przeprowadzonych w 2006 roku przez Marka 
Nowackiego��, wynika, że atrakcyjność placówek muzealnych dla zwiedzających 
jest pochodną nie tylko wartości posiadanych eksponatów. Decyduje o niej tak-
że wartość historyczna i architektoniczna obiektów, w jakich są zlokalizowane. 
Duże znaczenie mają usługi rekreacyjne, gastronomiczne i rozrywkowe, jakie 
oferują muzea, jak i jakość tych usług. Muzea, stanowiąc główną atrakcję miejsc 
docelowych podróży, są istotnym elementem regionalnego produktu turystycz-
nego, dlatego winny być przedmiotem szczególnej troski władz samorządowych 
i organizacji turystycznych.

Nowacki wykazał różnice w zarządzaniu obiektów muzealnych w zależności 
od postrzegania ich misji, co skutkuje odpowiednim kształtowaniem cen wstę-
pu. Duże obiekty w większym stopniu uwzględniają kryteria rynkowe, takie jak 
utrzymanie cen na poziomie zbliżonym do konkurencji lub używanie ceny jako 
narzędzia w walce z nadmiernym zatłoczeniem na terenie obiektu. Pozwala im to 
na zastosowanie polityki cenowej jako narzędzia marketingowego w zarządza-
niu obiektem. Jednak dominującą strategią wśród badanych obiektów pozostaje 
utrzymywanie jak najniższej ceny.

Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIK) w Krakowie organizuje wiele imprez, 
pokazów techniki, włącza się aktywnie w proces podnoszenia atrakcyjności Kra-
kowa poprzez proponowanie nowych, alternatywnych dla Starego Miasta pro-
duktów turystycznych. 

Ekspozycja muzeum cieszy się rosnącym powodzeniem, w ciągu ostatnich 
kilku lat frekwencja wzrosła od 22 364 osób w 2004 roku do 110 434 w rekor-
dowym 2008 roku (ryc. 1.). W ciągu 5 lat frekwencja w MIK wzrosła zatem pię-
ciokrotnie, a w roku 2007 miało miejsce prawie podwojenie frekwencji z roku 
2006. Na tak znaczący wzrost ma wpływ uruchomienie nowej ekspozycji Ogród 
doświadczeń (ekspozycja ta przyciąga ostatnio ponad 50 tys. odwiedzających), 
a także organizowanie wystaw i imprez zewnętrznych (ryc. 2.). Niewielki spa-
dek liczby odwiedzających w 2009 roku związany był z odczuwanym również 
w Krakowie światowym kryzysem w turystyce. 

16 M. Nowacki, dz. cyt. 
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Ryc. 1. Frekwencja w Muzeum Inżynierii Miejskiej w latach 2004–2009

Źródło: dane Muzeum, opracowanie własne.

Ryc. 2. Struktura odwiedzających Muzeum Inżynierii Miejskiej w roku 2009 wg oddziałów

Źródło: dane Muzeum, opracowanie własne.
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Największe nasilenie ruchu przypada na miesiąc maj, kiedy szkoły masowo 
organizują wycieczki (ryc. 3.). Istotny wpływ na wzrost frekwencji ma tradycyjna 
„Noc Muzeów”. W 2010 roku, w trakcie siódmej krakowskiej „Nocy Muzeów” 
Muzeum Inżynierii Miejskiej odwiedziło łącznie 5140 osób (w Muzeum 4640 
zwiedzających, a w Ogrodzie Doświadczeń 500).

Badania ankietowe – „teSt zróżnicowania Semantycznego”

Istotą testu zróżnicowania semantycznego jest badanie doświadczenia tury-
stycznego, a także satysfakcji z odwiedzanych przez turystów atrakcji. Metoda 
skupia się na doświadczeniach afektywnych spowodowanych procesem „trawie-
nia” informacji poznawczej. Pojęcie afektu ma oznaczać całe spektrum odczuwa-
nych przez turystę doświadczeń subiektywnych, takich jak: ocena, preferencje, 
humory, emocje.

Test zróżnicowania semantycznego�� prezentuje bardzo zróżnicowany mo-
del pomiaru. Zamiast po prostu mierzyć, jak usatysfakcjonowani są turyści po 
odwiedzeniu danej atrakcji, można użyć metody, która dostarcza dane o ilości 
informacji, na które turyści zwracali uwagę podczas swojego pobytu w danym 
miejscu. Test zróżnicowań semantycznych ukazuje bardziej wszechstronny opis 
sądów turystów dotyczący danej atrakcji w porównaniu z oceną indywidualną 
satysfakcji. Są to cenne informacje przede wszystkim dla przyszłego planowania 
rozwoju danej atrakcji.
17 Z. Kruczek, Methods for Studying Tourist Attractions.  Tourism in Scientific Research, Kraków – Rze-
szów 2005.

Ryc. 3. Frekwencja w Muzeum Inżynierii Miejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2007 roku  

Źródło: dane Muzeum, opracowanie własne.
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Badania w Muzeum Inżynierii Miejskiej wykonano w okresie od listopada do 
stycznia 2008 roku. Wywiady prowadzono zarówno z turystami indywidualnymi, 
jak i grupami zorganizowanymi. Wybranym respondentom, krajowym i cudzo-
ziemcom, wręczano odpowiednio przygotowane ankiety z prośbą o ich wypełnie-
nie na miejscu. Najchętniej uczestniczyli w badaniach ludzie młodzi w przedziale 
wiekowym 26–35 lat. W sumie skompletowano 200 ankiet. Wśród obcokrajow-
ców znaleźli się turyści z Niemiec, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii, USA. 

 Wśród respondentów liczniejszą grupę stanowiły kobiety – 52% badanych. 
Wiek ankietowanych był zróżnicowany. Przeważały osoby w wieku produkcyj-
nym do 35 lat oraz ludzie młodzi do 25 roku życia. Stosunkowo mało liczebna 
w badanej próbie była populacja osób powyżej 45 roku życia (14%). Ankietowa-
ni okazali się w zdecydowanej większości osobami wykształconymi lub w dal-
szym ciągu uczącymi się. Wśród nich 84 osoby posiadały wykształcenie wyższe 
(42%), natomiast 88 osób średnie (44%). Wykształcenie zawodowe zaznaczyło 
28 osób, co stanowi 14%. Respondenci w 70% (140 osób) byli mieszkańcami 
dużych miast. Tylko 16% badanych zadeklarowało, że pochodzą z miast średniej 
wielkości, 6% badanych przyjechało z małych miast, a pozostałe 8% ze wsi.

Odwiedzający Muzeum Inżynierii Miejskiej w większości odebrali je bardzo 
pozytywnie.  Respondenci podkreślili (co widać na  ryc. 4.), że muzeum bawi, 
znikoma liczba odwiedzających wybrała wariant „nudne”. Zarysowały się jednak 
pewne różnice w ocenie w zależności od wieku. Z badań wynika, że najmłodsza 
grupa wiekowa (w przedziale do 25 lat) zdecydowanie wyżej oceniała odwiedza-
ny obiekt. 

Ankietowani w Muzeum Inżynierii Miejskiej czuli się raczej zrelaksowani. 
Przeważały osoby, które w ankiecie zaznaczyły najwyższe oceny, to jest 6 i 7, 
choć znalazły się też osoby czujące swego rodzaju napięcie – 10%, czyli 20 osób, 
oceniło poziom napięcia stosunkowo wysoko.

Muzeum Inżynierii Miejskiej zostało uznane za przyjemne. Aż 46% ankie-
towanych zaznaczyło oceny 6 i 7. Jednak znaleźli się i tacy, którzy zaznaczyli 
odwrotnie, 16% ankietowanych uznało muzeum za nieprzyjemne. Zdecydowana 
większość ankietowanych uznała muzeum za estetyczne. Aż 26% – 52 osoby 
przypisały maksymalne oceny za estetykę,  10% badanych zaznaczyła w ankie-
tach 0, co oznacza, że osoby te nie potrafiły zdecydować się na skrajne odpowie-
dzi lub nie miały w tej kwestii wyrobionego zdania. 

Zwiedzanie Muzeum Inżynierii Miejskiej okazało się być prowokujące dla 
większości badanych turystów – 96% ankietowanych wybrało na skali ocen takie 
opcje, natomiast dla ośmiu osób zwiedzana atrakcja okazała się być nieznacznie 
monotonna.
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W sumie ocena Muzeum Inżynierii Miejskiej wystawiona przez respondentów 
jest bardzo wysoka. Zostało ono uznane za przyjemne, interesujące i prowokujące 
do myślenia oraz estetyczne. Rzeczywiście zbiory znajdujące się w muzeum są 
zróżnicowane i każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego.

podSumowanie

Przeprowadzone badania emocji, jakie przynosi zwiedzanie Muzeum Inży-
nierii Miejskiej w Krakowie, jednoznacznie pozwalają ocenić wizytę w tej pla-
cówce pozytywnie. Muzeum bawi, relaksuje, jest przyjemne w odbiorze, mimo 
specyficznych zbiorów oceniane jako estetyczne i przede wszystkim w wysokim 
stopniu prowokujące odwiedzającego do refleksji. 

W Krakowie działa obecnie 41 placówek muzealnych, wśród nich Muzeum 
Narodowe ze swoimi 10 oddziałami, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu czy 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Frekwencja na poziomie 70–80 tys. od-
wiedzających rocznie sytuuje Muzeum Inżynierii Miejskiej w pierwszej piątce 
najczęściej odwiedzanych placówek muzealnych Krakowa.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie jest przykładem dobrze zarządza-
nego obiektu��. W działalności każdego muzeum niezbędne jest kreowanie pozy-
tywnego wizerunku placówki jako instytucji przyjaznej, ciekawej i tym samym 
uzyskanie społecznej akceptacji. Służy temu public relation (PR), operujący ta-
kimi narzędziami jak wyczerpująca informacja o prowadzonej działalności, dy-

18 Do 31 grudnia 2009 roku dyrektorem Muzeum był dr Stanisław Pochwała, pasjonat techniki, osoba 
wielce zasłużona dla ratowania zabytków techniki w Polsce, autor wielu publikacji z tego zakresu.

Ryc. 4. Emocjonalne oceny odwiedzających Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Źródło: badania własne.
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namiczna współpraca z dziennikarzami, zapewniająca stałą obecność w mediach, 
otwartość i elastyczność w kontaktach z odbiorcami oferty, opracowanie i konse-
kwentne stosowanie systemu identyfikacji wizualnej (w tym m.in. logo muzeum 
czy jednolitej stylistyki materiałów reklamowych), tworzenie i wspieranie grup 
sympatyków (przyjaciół) muzeum, honorowanie lojalnych (wielokrotnych) zwie-
dzających��. Muzeum jest twórcą, a ostatnio również administratorem Krakow-
skiego Szlaku Techniki�0. Główną atrakcją turystyczną na tym szlaku jest dawna 
zajezdnia tramwajowa i działające w niej Muzeum Inżynierii Miejskiej, w któ-
rym umieszczono punkt informacji o Krakowskim Szlaku Techniki i dziedzictwie 
przemysłowym miasta.

Zdaniem A. Kowalczyka�� oferta muzealna powinna być przygotowana na 
podstawie wyników analizy szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron mu-
zeum, a także szczegółowych badań rynkowych. 

Niewątpliwie prowadzenie badań publiczności muzealnej pozwala na identy-
fikację zainteresowań odwiedzających, a uzyskane oceny mogą służyć kreowa-
niu nowych tematów ekspozycji czy rozwiązań organizacyjnych. Oferta musi 
zaspokajać istotne potrzeby odbiorców, winna być możliwie najwyższej jakości, 
podana w estetyczny sposób w najbardziej odpowiednim czasie. Należy ją też co 
pewien czas zmieniać, aby do muzeum warto było zajrzeć po raz kolejny. 

Oceniając atrakcyjność Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, można 
stwierdzić, że jest placówką nowoczesną, dobrze zarządzaną, stosującą zasady 
marketingu muzealnego. Przeprowadzone badania odbioru emocjonalnego eks-
pozycji muzeum potwierdzają wysoką ocenę ekspozycji. Ceniona jest interak-
tywność ekspozycji i profesjonalizm obsługi. Muzeum realizuje dostosowane do 
różnych grup odbiorców programy interpretacji dziedzictwa techniki. 
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aBStract

Tourist attractiveness estimation of the Museum of Urban 
Engineering in Cracow

The Museum of Urban Engineering in Cracow is a distinctive museum facility 
which prides itself on preserving monuments of technology as well as on ways of 
providing access in a contemporary form. The museum’s principal contribution 
is the creation of Cracow’s trail of technology. The article presents an analysis of 
attendance at the museum and, on the basis of poll results, it also reveals the visi-
tors’ reactions to the exhibits. The latter results suggest further enhancing tourist 
service system in this kind of facilities.
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wykorzyStanie funduSzy Strukturalnych 
w zakreSie dBałości o pomniki dziedzictwa 

kulturowego regionu luBelSkiego 

wStęp 

Fundusze strukturalne są jedną z form pomocy zagranicznej, z której Polska 
korzysta od chwili przystąpienia w 2004 roku do Unii Europejskiej. Pomoc zagra-
niczna w ogólnym ujęciu oznacza przekazanie określonych zasobów (pieniędzy, 
wiedzy, towaru, sprzętu wojskowego), które nie wynikają z działania rynku, a ich 
przepływ ma charakter międzynarodowy. Rozwój gospodarczy poszczególnych 
krajów na świecie jest bardzo zróżnicowany. Aby pomóc krajom biedniejszym 
w przeprowadzeniu niezbędnych reform albo zapewnieniu stabilności, udzielane 
są im środki na wszechstronny rozwój. Przekazywanie środków pomocowych ma 
sens, gdy dawca sam nie traci, a biorca potrafi je efektywnie spożytkować i dzięki 
nim pomnożyć swoje wyniki. Polska otrzymuje wsparcie w ramach programów 
pomocy zagranicznej od 1989 roku. Obecnie nasz kraj jest największym odbiorcą 
bezzwrotnej pomocy. Jednym z jej elementów są środki unijne przeznaczone na 
realizację inicjatyw kulturalnych.

Celem artykułu jest ukazanie możliwości dofinansowania inwestycji w dzie-
dzinie kultury ze środków funduszy strukturalnych, które zostały przyznane Polsce 
w latach 2004–2006 oraz ich wykorzystanie na terenie województwa lubelskiego. 
Praca prezentuje strukturę funduszy europejskich, ich źródła finansowania, cele 
i priorytety, a także narzędzia, dzięki którym realizowano cele określone w nad-
rzędnych dokumentach unijnych i polskich. Przedstawia również istotę Regional-
nych Programów Operacyjnych oraz osiągnięcia instytucji kultury w dziedzinie 
pozyskiwania środków unijnych na rzecz podtrzymania dziedzictwa kulturowego 
na terenie województwa lubelskiego. Niniejsza praca opisuje także najważniejsze 
z punktu widzenia instytucji kultury priorytety brane pod uwagę w poszczegól-
nych programach operacyjnych.

Dziedzictwo kulturowe regionu lubelskiego przyczynia się do podnoszenia 
jego atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Nowe możliwości pojawiły się 
dzięki funduszom strukturalnym, które zapewniają środki niewspółmiernie wyż-
sze do środków krajowych (budżetowych). 



metody Badań 

W opracowaniu niniejszego tematu zastosowano technikę analizy doku-
mentów źródłowych, pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie oraz poszczególnych samorządowych instytucji kultury na terenie 
województwa lubelskiego. Analiza została również zastosowana w odniesieniu 
do dotychczasowego piśmiennictwa z zakresu zagadnień poruszanych w opra-
cowaniu, będącego wynikiem badań ostatnich lat. Poza wskazanymi źródłami 
głębokiej analizie komparatystycznej poddano dokumenty strategiczne: Wstępny 
projekt Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013, zaakceptowany przez 
Radę Ministrów 14 lutego 2006 roku, opracowany na zlecenie strony rządowej 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, oraz Narodową Strategię Spójno-
ści, zaakceptowaną decyzją Komisji Europejskiej w 2007 roku. Wynikiem badań 
własnych są tabele opracowane w oparciu o materiały źródłowe z zakresu apliko-
wania samorządowych instytucji kultury o dotacje ze środków UE. 

funduSze Strukturalne i ich rola 

Rozdział środków z funduszy strukturalnych pomiędzy państwa członkowskie 
w minionym okresie programowania odbywał się w oparciu o trzy cele: 

1. Promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów opóźnionych w roz-
woju.

2. Wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji regionów przeżywających 
strukturalne trudności.

3. Wspieranie adaptacji i modernizacji polityki i systemów edukacji, szkolenia 
oraz zatrudnienia. 

Fundusze strukturalne są najważniejszym instrumentem finansowania kultu-
ry przez Komisję Europejską w krajach członkowskich UE. Projekty kulturalne 
współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych traktowane są jako inwe-
stycje mające bezpośredni wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów, 
wzmacnianie ich konkurencyjności oraz podnoszenie szeroko rozumianej jakości 
życia ich mieszkańców�.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej są rozdzielane i wydatkowane w kilku-
letnich tzw. okresach programowania. Niniejszy artykuł traktuje o okresie programo-
wania od 2000 do 2006 roku. Każdy z okresów programowania kieruje się innymi 
zasadami i metodami dotyczącymi alokacji środków funduszy oraz posiada inne cele 
i wytyczne. Zarówno zasady, jak i metody opierają się na doświadczeniach związa-
nych z wdrażaniem programów we wcześniejszych okresach programowania�.
1 Fundusze strukturalne na rzecz kultury, oprac. Zespół Zadaniowy ds. Funduszy Strukturalnych i Strate-
gii Rozwoju Kultury w Regionach – Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2003, s. 1–2; S. Lis, Kultura 
– rozwój – integracja, Tarnów 2003, s. 102–107. 
2 Przygotowanie i realizacja regionalnych programów operacyjnych w ramach Funduszy Strukturalnych  
Unii Europejskiej, Wałbrzych 2001, s. 7–8.
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Możliwości pozyskania środków na projekty kulturalne w Polsce zostały za-
gwarantowane zarówno w programach operacyjnych, jak i inicjatywach wspól-
notowych (zwłaszcza Interreg III)�.

W ramach pomocy strukturalnej Unii Europejskiej obowiązuje zasada, że 
fundusze są przyznawane w oparciu o zasady: koncentracji i programowania, 
współfinansowania, dodatkowości, subsydiarności i kompatybilności. Przyznane 
środki z funduszy strukturalnych podlegają monitoringowi i ewaluacji. Państwo 
otrzymujące pomoc musi przedstawić Komisji Europejskiej doroczne raporty 
z wdrożenia pomocy. W połowie okresu programowania dokonuje się średnio-
terminowej ewaluacji pomocy, co należy do obowiązków państw członkowskich. 
Oceną końcową ex post zajmuje się Komisja Europejska�.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego� 
W okresie programowania 2004–2006 najważniejsze źródło finansowania 

projektów kulturalnych stanowił Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego. ZPORR był programem ukierunkowanym na zrównoważony roz-
wój regionów w aspekcie gospodarczym i społecznym, w tym także na rozwój 
kultury. Wśród typów projektów znajdują się m.in. inwestycje w zakresie infra-
struktury kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego i działania o charakterze 
miękkim. 

ZPORR jest finansowany z dwóch źródeł:
• z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) finansowane 

są priorytety I i III, dotyczące rozwoju infrastruktury na poziomie regionalnym 
i lokalnym; 

• z Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) finansowany jest priorytet II, 
ukierunkowany na rozwój zasobów ludzkich.

 Na realizację ZPORR w latach 2004–2006 przeznaczono ok. 4,1 mld EUR, 
z czego prawie 3 mld EUR pochodzi z funduszy strukturalnych. Priorytet I posia-
da największą alokację z zasobów funduszy strukturalnych, która stanowi 59,2% 
całości środków w ramach programu, pozostałe priorytety kolejno 14,8%, 24,5% 
oraz 1,3% na pomoc techniczną.

Działania ZPORR wspierające kulturę:
Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna; 
Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury; 
Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; 
Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego 

rynku, pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie; 
3 Fundusze strukturalne na rzecz kultury, dz. cyt., s. 102–107. 
4 ABC Unii Europejskiej. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, oprac. Przedstawicielstwo Unii Eu-
ropejskiej w Polsce, Warszawa 2004; Jankowska A., Kierzkowski T., Knopik T., Fundusze strukturalne 
UE, Warszawa 2005.
5 Informacje na temat ZPORR opracowano na podstawie danych aktualizowanych na stronach www.
lubelskie.pl – wrzesień 2005.
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Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy sty-
pendialne;

Działanie 3.1. Obszary wiejskie; 
Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji; 
Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe; 
Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa; 
Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna�. 
Spośród wymienionych warto bliżej wspomnieć o Działaniu 1.4. Rozwój tury-

styki i kultury. Cel tego priorytetu był realizowany poprzez projekty związane z: 
• budową i modernizacją publicznej infrastruktury turystycznej, pod warun-

kiem że projekty będą wpływać na rozwój ekonomiczny i tworzenie miejsc pracy;
• budową, modernizacją i rozwojem infrastruktury kulturalnej oraz ochroną 

dziedzictwa kulturowego, pod warunkiem że projekty będą wpływać na rozwój 
ekonomiczny i tworzenie miejsc pracy;

• rozwojem publicznej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i czasu wolne-
go w celu przyciągnięcia turystów, pod warunkiem że projekty będą wpływać na 
rozwój ekonomiczny i tworzenie miejsc pracy; 

• rozwojem systemu informacji kulturalnej i turystycznej; 
• przygotowaniem i wdrażaniem regionalnych programów rozwoju oraz pro-

mocji turystyki i kultury, włączając wydarzenia i kampanie promocyjne w Polsce 
i za granicą. 

W szczegółowych kryteriach wyboru projektów zgodnie z wytycznymi Ko-
misji Europejskiej wyszczególniono m.in.: wartość projektu przekraczająca 1 mln 
EUR, wpływ na wzrost miejsc pracy, kompleksowość i ponadregionalny charak-
ter projektu. 

Wśród kwalifikujących się projektów znalazły się m.in. dotyczące: 
1. rewitalizacji (konserwacji, renowacji, ochrony, modernizacji, adaptacji, tworzenia 

systemu ochrony przed zagrożeniami) obiektów historycznych i postindustrialnych wraz 
z otoczeniem w celu wykorzystania ich na cele kulturalne i turystyczne; 

2. budowy, rozwoju i modernizacji infrastruktury kulturalnej wspierającej aktywne 
uczestnictwo w kulturze i zwiększającej atrakcyjność regionu; 

3. opracowania i wdrażania programów rozwoju oraz promocji lokalnych 
i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych; 

4. adaptację zabytków techniki i architektury w celu promocji regionu i akty-
wizacji społeczności lokalnej; 

5. rozwoju i modernizacji infrastruktury informacyjnej (m.in. punkty i centra 
informacji); 

6. rozwoju i wdrażania systemu internetowej informacji kulturalnej i tury-
stycznej�.
6 A. Etmanowicz, J. Sanetra-Szeliga, Kultura w programach i funduszach Unii Europejskiej, Warszawa 
2003, s. 125; materiały z Internetu: www.zporr.gov.pl, Fundusze strukturalne na rzecz kultury, s. 2–3. 
7 Fundusze Strukturalne na rzecz kultury, dz. cyt., 4–5.
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Beneficjentami Działania 1.4. były jednostki samorządu terytorialnego (sa-
morządy województwa, powiatowe i gminne), stowarzyszenia i związki jedno-
stek samorządu terytorialnego (miast, powiatów i gmin), instytucje, dla których 
organizatorem są organy administracji rządowej i samorządowej, regionalne or-
ganizacje turystyczne, organizacje pozarządowe: stowarzyszenia i fundacje, ko-
ścioły i związki wyznaniowe oraz inne instytucje publiczne. Z grupy beneficjen-
tów wyłączone są natomiast osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. 

Priorytet 3. Rozwój lokalny
Realizacja projektów z zakresu kultury możliwa była również poprzez Prio-

rytet 3. ZPORR Rozwój lokalny, dzięki zapisowi celu priorytetu „wykorzystanie 
zasobów potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego 
poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kultu-
ralnej”. W działaniach 3.1., 3.2. i 3.3. zwracano uwagę na możliwość realizacji 
projektów z zakresu infrastruktury kulturalnej (włączając poprawę stanu i rewi-
talizację obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego). 

Działanie 3.1. Obszary wiejskie
W ramach Działania 3.1. współfinansowano m.in. projekty z zakresu budowy, 

modernizacji i wyposażenia podstawowej infrastruktury kulturalnej (włączając 
poprawę stanu i rewitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego). 
Beneficjenci działania: jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), 
stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego (miast, powiatów 
i gmin), instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wy-
znaniowe. 

Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji 
W ramach działania finansowano inwestycje z zakresu ożywienia obszarów 

występowania przemysłów tradycyjnych (restrukturyzowanych bądź wygasają-
cych), wsparcia budowy i rozbudowy podstawowej infrastruktury społecznej na 
tych obszarach, w tym dotyczące budowy, rozbudowy i poprawy stanu infrastruk-
tury kulturalnej tych obszarów (także w zakresie rewaloryzacji obiektów zabyt-
kowych). Beneficjenci to: jednostki samorządu terytorialnego i związki jednostek 
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i inne 
instytucje użyteczności publicznej.

Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powoj-
skowe 

W ramach działania składano projekty z zakresu kultury, dotyczące m.in. 
renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, 
znajdujących się na obszarach zdegradowanych, i ich adaptacji m.in. na cele 
kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne i gospodarcze, jak i budowa, mo-
dernizacja i wyposażenie publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 
turystycznych i kulturalnych.

Beneficjenci działania to: jednostki samorządu terytorialnego, związki i sto-
warzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne.
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Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa 
Działanie mające na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez współ-

finansowanie doradztwa i inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach w początkowym 
okresie ich działalności (firmy zatrudniające do 9 pracowników). W ramach tego 
działania wskazano m.in. na projekty z zakresu przemysłów kultury szczególnie 
związane z wsparciem przedsięwzięć innowacyjnych (np. wydawnictwa, wy-
twórnie płytowe, studia nagrań, firmy IT, firmy działające w sektorze filmowym 
i telewizyjnym itp.). 

Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna
Celem działania było podniesienie jakości kształcenia i wyposażenia placó-

wek działających w systemie oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edu-
kacji na poziomie wyższym pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich 
poprzez wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury edukacyjnej. W ramach tego 
działania wskazano również na możliwość realizacji projektów z zakresu eduka-
cji artystycznej, dotyczących budowy, rozbudowy, wyposażenia średnich szkół 
artystycznych, w tym budowy bibliotek, remontów pomieszczeń dydaktycznych, 
budowy i rozbudowy obiektów sportowych, wyposażenie szkół w dostęp do In-
ternetu i odpowiednie oprogramowanie. Beneficjentami działania były jednostki 
samorządu terytorialnego i placówki oświaty (publiczne i non profit)�. 

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora  
Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich

Realizację projektów z zakresu kultury umożliwiły także działania zagwaran-
towane w Sektorowym Programie Operacyjnym Restrukturyzacja i Moderniza-
cja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, w Priorytecie 2. 
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, w Działaniu 2.1. Odnowa wsi oraz 
zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego oraz Działaniu 2.2. Różnicowa-
nie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorod-
ności działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Działanie 2.1. Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturo-
wego

W ramach tego działania wspierano projekty inicjowane przez środowiska 
lokalne, dotyczące opracowania i wdrożenia strategii rozwoju obszarów wiej-
skich. Działanie służyć będzie mobilizacji lokalnych społeczności do podejmo-
wania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na 
wsi, tworzenia warunków dla rozwoju funkcji gospodarczych oraz społecznych 
i kulturalnych wsi�.

Działanie 2.2. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa 
w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

8 Fundusze Strukturalne na rzecz kultury, dz. cyt., 4–5.
9 A. Etmanowicz, J. Sanetra-Szeliga, dz. cyt., s. 125–132.
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W ramach działania wspierano m.in. projekty związane z rozwojem wielo-
funkcyjności wsi, w tym m.in. poprzez rozwój agroturystyki, rękodzielnictwa, 
promocji tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, tworzenia i upowszechniania 
kultury regionalnej i dziedzictwa kulturowego.

Projekty składane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restruk-
turyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiej-
skich mogły ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego ze środków ministra 
kultury, pod warunkiem uczestnictwa w programie Polskie Regiony w Europej-
skiej Przestrzeni Kulturowej.

Jedną z możliwości dofinansowania wkładu własnego do projektów realizo-
wanych w ramach funduszy strukturalnych był program Polskie Regiony w Eu-
ropejskiej Przestrzeni Kulturowej – granty Ministra Kultury. Minister Kultury 
podjął decyzję o udziale w montażu finansowym wkładu własnego niektórych 
projektów, które były realizowane ze środków strukturalnych, dostrzegając wagę 
funduszy strukturalnych dla rozwoju kultury. Warunkiem ubiegania się o dofinan-
sowanie ministra kultury był udział w programie Ministerstwa Kultury wdraża-
nym przez Narodowe Centrum Kultury�0 pod nazwą Polskie regiony w europej-
skiej przestrzeni kulturowej – w części o „grant Ministra”��. 

zaSada programowania funduSzy Strukturalnych 

Unia Europejska określiła w tzw. okresach programowania priorytetowe cele, 
które chce realizować, oraz narzędzia realizacji tych celów – fundusze struktu-
ralne. Poprzedni okres programowania przypadał na lata 2000–2006; bieżący to 
lata 2007–2013.

Na poziomie UE, jak również państw członkowskich przygotowywane są 
odpowiednie dokumenty, które szczegółowo określają, jakie działania będą reali-
zowane. Każde państwo członkowskie zobowiązane jest do przygotowania Naro-
dowego Planu Rozwoju. Plan Rozwoju podzielony jest na priorytety i wdrażany 
za pomocą Programów Operacyjnych. Uszczegółowienia zapisów zawartych 
w Programie Operacyjnym państwa członkowskie dokonują w Uzupełnieniu 
Programu.

Regionalne Programy Operacyjne są podstawą działań operacyjnych. Zgodnie 
ze wstępnym projektem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 każde 
województwo przygotowuje i wdraża RPO. Poszczególne ministerstwa nie mogą 
prowadzić bez porozumienia z samorządami województw polityki różnicującej 
sytuację poszczególnych regionów i ingerującej w ich rozwojowy potencjał. 

10 Na mocy decyzji Ministra Kultury w maju 2005 roku Narodowe Centrum Kultury zostało przekształ-
cone w Instytut im. Adama Mickiewicza, który przejął dotychczasowe zadania NCK. 
11 Europa szansa dla kultury – finansowanie przedsięwzięć kulturalnych. Materiały konferencyjne, War-
szawa 2004, s. 21–48; więcej informacji na stronach www.mk.gov.pl, www.nck.gov.pl.
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RPO uchwala sejmik województwa. Warunkiem wdrażania koncepcji regio-
nalnych programów operacyjnych jest utrzymanie przez UE wielofunduszowych 
programów operacyjnych. Instytucją zarządzającą RPO jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego (wykonawczo Departamenty Rozwoju Regionalnego 
i Zarządzania Projektami). Poszczególne merytoryczne departamenty Urzędu 
Marszałkowskiego przyjmują wnioski, oceniają pod względem formalno-technicz-
nym, przygotowują listy rankingowe dla Departamentu Rozwoju Regionalnego. 
Odmiennie niż przy ZPORR, gdzie w działaniach związanych np. z zachowaniem 
i odbudową dziedzictwa kulturowego wnioski oceniał Departament Rozwoju Re-
gionalnego. Stąd interesujące jest, czy departamenty w urzędach marszałkowskich 
będą przygotowane kadrowo do oceny wniosków w dziedzinie kultury��.

Programy Operacyjne zarządzane są przez odpowiednie ministerstwa, a Re-
gionalne Programy Operacyjne przez samorządy poszczególnych województw. 
Tworząc własny RPO, samorządy muszą uwzględnić aktualną sytuację społecz-
no-ekonomiczną województwa w oparciu o dokumenty definiujące cele i strate-
gie rozwoju regionu (np. dla woj. lubelskiego Regionalny Program Operacyjny 
dla Województwa Lubelskiego) oraz badania i analizy, w tym analiza SWOT1. 
Jednocześnie Regionalne Programy Operacyjne powinny zawierać dziedziny 
wsparcia zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z 21.12.2005 
w sprawie EFRR.2

Dziedziny wsparcia to:
– badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość;
– społeczeństwo informacyjne;
– inicjatywy lokalne w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy;
– środowisko;
– zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych;
– turystyka;
– inwestycje w sferze kultury;
– inwestycje energetyczne i transportowe;
– inwestycje w kształcenie;
– inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i infrastrukturę społeczną��.

oSiągnięcia Samorządowych inStytucji kultury 
w korzyStaniu z funduSzy Strukturalnych

Wydatkowanie funduszy strukturalnych opiera się na planach rozwoju każdego 
państwa członkowskiego, które są zgodne z europejską polityką regionalną. Strate-

12 Dokumenty znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem 
www.funduszestrukturalne.gov.pl; www.ngo.pl.
13 A. Szymańska, Fundusze unijne i europejskie 2007–2013?, Gliwice 2006.
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gia rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski na lata 2000–2006 została określona 
w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). NPR plan rozwoju skupia się głównie na 
działaniach strukturalnych, które są realizowane przy wsparciu UE. NPR jest jed-
nym z podstawowych elementów programowania wydatkowania funduszy struk-
turalnych oraz Funduszu Spójności. Działania przewidziane w NPR zostały pogru-
powane w pięciu Sektorowych Programach Operacyjnych: SPO Wzrost Konkuren-
cyjności Przedsiębiorstw, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, SPO Restrukturyzacja 
i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Obszarów Wiejskich, SPO Rybołówstwo 
i Przetwórstwo Ryb, SPO Transport – Gospodarka Morska oraz wielofunduszo-
wym Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 
Obok SPO i ZPORR opracowany został Program Pomocy Technicznej, którego 
celem jest pomoc przy wdrażaniu funduszy strukturalnych. Każdy z programów zo-
stał podzielony na priorytety, a te z kolei na działania. Wszystkie regiony w Polsce 
zostały zakwalifikowane do celu 1., co oznacza największe możliwości korzystania 
z funduszy strukturalnych. Średnia wielkość środków wykorzystanych na kulturę 
z funduszy strukturalnych wyniosła w krajach UE ok. 2,8% wszystkich środków. 
Zakładając, że Polska wykorzysta je w analogicznym stopniu, szacunkowo wyli-
czono dodatkowe 200 tys. euro dla sektora kultury w latach 2004–2008 (projekty 
złożone do końca 2006 r. i zakończone do końca 2008 r.)��. W ramach Sektorowych 
Programów Operacyjnych wnioskodawcy z województwa lubelskiego zgłosili do 
realizacji w latach 2004–2005 szereg projektów, wykorzystując możliwości, jakie 
dają programy w szeroko rozumianej kulturze. 

W ramach Działania 1.4. Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego, 
zgłoszono do realizacji 48 wniosków (zostały zarejestrowane w bazie ERDF). Ich 
realizacja miała nastąpić z początkiem 2004 roku. 

Działanie 1.4. otrzymało w województwie następujące uzasadnienie: 

Krajobraz kulturowy województwa lubelskiego zaliczany jest do najbogatszych 
w skali kraju pod względem liczby i różnorodności obiektów zabytkowych. Sta-
nowić to powinno jeden z ważnych czynników rozwoju turystyki oraz przyciąga-
nia inwestorów do województwa. W regionie zachowało się ok. 22 tys. obiektów 
o historycznej wartości kulturowej (wśród nich znajduje się ponad 20 tys. obiektów 
architektury i budownictwa, 1242 cmentarze i 511 parków). Niepowtarzalna tożsa-
mość kulturowa winna być elementem budowania zewnętrznego wizerunku woje-
wództwa i poprawy jego konkurencyjności w zabieganiu o inwestorów i turystów. 

W ramach działania wsparcie miały otrzymać projekty służące rewaloryza-
cji i efektywnemu wykorzystaniu na funkcje użyteczności publicznej związane 
z kulturą i turystyką kulturalną obiektów zaliczanych do dziedzictwa kulturowego, 
w szczególności wpisanych do rejestru zabytków (w tym m.in. zespoły zabudo-
wy i przestrzenie publiczne w historycznych układach urbanistycznych i rurali-
stycznych, zespoły dworsko-pałacowo-parkowe, zabytki architektury, przemysłu 
14 A. Etmanowicz, J. Sanetra-Szeliga, Kultura w programach, s. 125–130. 
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i techniki, etnografii, rezerwaty archeologiczne, parki kulturowe, miejsca pamięci 
i martyrologii, w tym byłe obozy zagłady). W szczególności:

– restauracja i rewitalizacja zabytkowych budynków i otoczenia poprzez ich 
adaptację do celów kultury i turystyki kulturowej (np. centra kulturalne, informa-
cyjne i edukacyjne, galerie, muzea, ośrodki konferencyjne itp.);

– modernizacja infrastruktury i zagospodarowania otoczenia obiektów zabyt-
kowych służących celom kultury i turystyki kulturowej;

– odbudowa (w oparciu o ustalenia badawczo-naukowe, zachowane relikty) 
historycznych elementów zabudowy, kształtujących w przeszłości historyczne 
układy urbanistyczne, ruralistyczne i założenia przestrzenne, mających służyć ce-
lom użyteczności publicznej w zakresie kultury i turystyki kulturalnej (np. muzea, 
galerie, ośrodki turystyki);

– systemowe zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek 
zagrożeń (w tym pożarami i włamaniami);

– adaptacja zabytków techniki i architektury na cele związane z promocją i tu-
rystyką kulturalną (np. wykorzystanie taboru i tras zabytkowych kolei wąskotoro-
wych w celu promocji atrakcji kulturowo-przyrodniczych regionu);

– poprawa infrastruktury służącej działaniom kulturalnym w obiektach użytecz-
ności publicznej i turystyki kulturalnej – wprowadzanie odpowiednich oznaczeń 
i systemów informacji na drogach dojazdowych, wyposażenie sal widowiskowych, 
konferencyjnych muzealnych, wystawowych itp.

Wnioski przeszły następujący tryb rozpatrywania: 
1) zalogowanie projektów do bazy (zalogowano 48 projektów);
2) ocena projektów według procedury konkursowej na podstawie kryterium 

określonych w pkt. 2.;
3) zaopiniowanie przez Komitet Sterujący listy projektów kwalifikujących się 

do wsparcia z funduszy strukturalnych;
4) zatwierdzenie listy projektów przez Zarząd Województwa;
5) weryfikacja projektów przez Komitet Monitorujący��.

Spośród 11 samorządowych instytucji kultury projekty inwestycyjne do dofi-
nansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działa-
nia 1.4. złożyło 6 instytucji (tabela 1.).

15  Materiały udostępnione przez Departament Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
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Tab. 1. Wykaz projektów inwestycyjnych złożonych w ramach Działania 1.4. Zachowanie i odbu-
dowa dziedzictwa kulturowego przez 6 instytucji kultury województwa lubelskiego

Nazwa instytucji Tytuł projektu Charakterystyka

Muzeum Lubelskie w Lublinie 
Rewaloryzacja najcenniej-
szych obiektów zabytko-
wych Lublina 

Projekt zakładający rewaloryzację 
Kaplicy Trójcy Św., Zamku Lubelskiego 
i Bramy Krakowskiej 

Muzeum Wsi Lubelskiej 

Odbudowa obrazu histo-
rycznych miasteczek Lu-
belszczyzny w Muzeum 
Wsi Lubelskiej w Lublinie 

Muzealne miasteczko – odwzorowanie 
zabytkowych drewnianych budynków 
przeniesionych z historycznych miaste-
czek Lubelszczyzny. Scenariusze eks-
pozycji, wnętrz i przestrzeni otwartych 
dotyczą okresu II Rzeczypospolitej

Teatr im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie 

Renowacja Teatru im. 
J. Osterwy w Lublinie 

Projekt mający na celu przywrócenie 
pierwotnego stanu zabytkowego budyn-
ku z 1886 r. z możliwością adaptacji na 
potrzeby Małej Sceny 

Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce 

Przywrócenie funkcji hi-
storycznych zabytkowym 
oficynom – restauracja 
i adaptacja na ośrodek 
konferencyjno-hotelowy

Adaptacja oficyny południowej (dawniej 
kuchennej) oraz północnej (reprezenta-
cyjnej) na cele gastronomiczne i hote-
lowe. Ma na celu odtworzenie dawnych 
funkcji tych obiektów oraz stworzenie 
sprawnej bazy dla obsługi ruchu tury-
stycznego oraz uatrakcyjnienia pobytu 
na terenie zespołu pałacowo-parkowego 
w Kozłówce 

Ośrodek Praktyk Teatralnych 
w Gardzienicach 

Modernizacja i adaptacja 
obiektów zabytkowych 
na rzecz Ośrodka Praktyk 
Teatralnych w Gardzie-
nicach wraz z renowacją 
parku w Gardzienicach 

Budowa, modernizacja, adaptacja oraz 
rozbudowa zespołu budynków Ośrodka 
Praktyk Teatralnych wraz z adaptacją 
i renowacją parku w Gardzienicach 
i wyposażeniem wszystkich obiek-
tów objętych projektem oraz nadzór 
inżynierski będą realizowane przez 
wykonawcę wybranego w drodze prze-
targu nieograniczonego. Projekt ściśle 
związany z planowanym w kolejnym 
okresie programowania projektem 
adaptacji m.in. zabytkowego Spichlerza, 
Rządcówki oraz w dalszej części Pałacu 
w Gardzienicach. Projekt jest reali-
zacją kolejnego etapu prac podjętych 
wcześniej przez ośrodek, zmierzających 
do restauracji zabytkowego zespołu 
pałacowego w Gardzienicach wraz 
z otaczającym parkiem i zabudowania-
mi dworskimi
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Muzeum Nadwiślańskie 
w Kazimierzu Dolnym 

Adaptacja ruin i otoczenia 
zamku w Janowcu do 
celów turystycznych. 
Ścieżka muzealno-
edukacyjna

Projekt mający na celu zabezpieczenie 
przed zniszczeniem dobra kultury, 
jakim jest zamek, zwiększenie oferty 
turystycznej regionu poprzez połączenie 
funkcji muzealnego zespołu zamkowego 
z bazą noclegową, organizacja imprez 
plenerowych, udostępnienie fragmentów 
zamku, parku, budynków zespołu 
dworskiego dla celów edukacyjno-
muzealnych 

Źródło: materiały udostępnione przez Departament Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie (2006 rok).

Tab. 2. Lista projektów z zakresu kultury wybranych do współfinansowania z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4. ZPORR 2004–2006��

Miejsce 
w rankingu

Numer 
projektu

Nazwa Benefi-
cjenta Tytuł projektu

Wnioskowana 
kwota z EFRR
w zł 

Średnia oce-
na zbiorcza 
uzyskana 
przez projekt

1. Z/2.06/
I/1.4/568/04

Archidiecezja 
Lubelska

III etap renowacji 
Archikatedry św. 
Jana i organizacja 
Muzeum 200-lecia 
Archidiecezji Lu-
belskiej

6 085 952,43 56

2.
Z/2.06/
I/1.4/571/04

Ośrodek Praktyk 
Teatralnych 
w Gardzienicach

I etap budowy 
nowych oraz 
rozbudowa i adap-
tacja zabytkowych 
obiektów i parku 
w Gardzienicach

5 252 925, 00 51,67

3. 
Z/2.06/
I/1.4/569/04

Wojewódzka 
Biblioteka 
Publiczna im. 
H. Łopacińskiego 
w Lublinie1

Rozbudowa 
Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej 
im. H. Łopaciń-
skiego w Lublinie 
– II etap

9 804 525,00 45,25

Źródło: materiały udostępnione przez Departament Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie (2006 rok).

Limit środków na Działanie 1.4 zgodnie z zapisaną w UP ZPORR alokacją na 
2004 rok wynosił 17 535 065,71 zł. Projekty w całości współfinansowane w ra-
mach limitu środków na 2004 rok dały łączną kwotę 11 338 877,33 zł. 

16 Materiały udostępnione przez Departament Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 
(2006 rok).
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Przedmiotem projektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopaciń-
skiego w Lublinie była realizacja II etapu rozbudowy istniejącego 6-kondygnacyj-
nego magazynu książek wraz z częścią administracyjną i usługową. Wzniesiony 
obiekt biblioteczny spełnia funkcję uzupełniającą wobec wcześniej użytkowa-
nego kompleksu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. G. Narutowicza 
4 w Lublinie, do którego został dobudowany. Bryła budynku wkomponowana 
została w architekturę zespołu obiektów dawnych oficyn popijarskich i gmachu 
Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej, wpisanych do rejestru zabytków pod nr 
A/459. Nowy obiekt biblioteczny zlokalizowany jest w sąsiedztwie zabytkowych 
obiektów o wysokich wartościach historycznych i architektonicznych, jakimi są 
kościół MB Zwycięskiej, ufundowany przez króla Polski Władysława Jagiełłę 
w 1416 roku oraz pałac Tarłów. 

Na układ funkcjonalny zrealizowanego budynku biblioteki składa się: 
1. Część podziemna – mająca 2 kondygnacje o całkowitej powierzchni 

1646,6 m2. W tej części obiektu przewidziano urządzenie sali wielofunkcyjnej, 
pomieszczenia magazynowe książek, pomieszczenia techniczne, ochrony obiektu 
i socjalne, czytelnię, kawiarnię internetową, szatnię, wnętrzową stację transfor-
matorową, parking samochodowy, hall komunikacyjny, toalety, także dla osób 
niepełnosprawnych. Koszt I etapu realizacji: 2343,8 tys. zł (netto). 

2. Część nadziemna – II etap realizacji. Część nadziemna obejmuje 4 kon-
dygnacje o powierzchni użytkowej całkowitej 555,1 m2, na których przewidzia-
no urządzenie: magazynów książek, czytelni czasopism, magazynów zbiorów 
specjalnych z czytelniami na dwóch kondygnacjach, główny hall wejściowy, po-
mieszczenia porządkowe, powierzchnie komunikacyjne i toalety.

Projekt realizowano w powiązaniu z przedsięwzięciem inwestycyjnym pod 
nazwą „Renowacja Starego Miasta Lublina”. Inwestycja pn. „Rozbudowa Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej” wpłynęła na poprawę estetyki zabudowy za-
bytkowej ul. Narutowicza – obecnie projekt został już zakończony, a sam obiekt 
został oddany do użytku. 

Poza już wspomnianymi w 2005 roku do naboru wniosków do Działania 1.4 
złożone zostały następujące projekty wojewódzkich samorządowych instytucji 
kultury: 

– Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 2005 r., projekt turystyczny, bez no-
tyfikacji przy I naborze; 

– Muzeum Lubelskie w Lublinie – 2005 r., nie poprawiono błędów wyszcze-
gólnionych w piśmie Departamentu Rozwoju Regionalnego (Urząd Marszałkow-
ski w Lublinie) podczas oceny formalnej; 

– Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach – 2004 r., projekt doszedł do 
etapu podpisania umowy z Wojewodą, ale nie było pozwolenia na budowę;

– Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. 
 Na realizację kolejnych projektów przeznaczono z budżetu województwa 

lubelskiego w 2005 r. następujące środki finansowe: 
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– Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 250.000 zł – dokumen-
tacja techniczna;

– Muzeum Lubelskie w Lublinie – 1.050.000 zł – wydatki inwestycyjne;
– Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 120.000 zł – wydatki inwestycyjne;
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna – 1.210.900 zł – wydatki inwestycyjne.
Z kolei w ramach promesy Ministra Kultury zagwarantowano następujące 

środki w latach 2006–2007: 
– Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 2006 r. – 1.713.700,94 zł; 2007 r. 

– 113.214,64 zł;
– Muzeum Lubelskie – 2006 r. – 1.243.169, 25 zł; 2007 r. – 1.193.970, 15 zł��.
Przy omawianym okresie programowania 2004–2006 warto zwrócić uwagę 

na możliwości finansowania dziedzictwa kulturowego wsi i ochrony krajobrazu 
z innych źródeł niż te, które wcześniej zostały omówione w niniejszym artykule. 
Mowa o środkach, które rozdysponowywała Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD. Jedną z głównych przesłanek był 
wówczas rozwój turystyki na obszarach wiejskich oraz zachowanie rodzimej tra-
dycji ludowej. Priorytety te są nadal aktualne w obecnym okresie programowania 
2007–2013 – ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich koordynowa-
nych przez ARiMR przyznawane są dotacje skierowane na szeroko pojęty rozwój 
obszarów wiejskich��. Kwestia wysokiej pozycji, jaką dziedzictwo kulturowe zaj-
muje w rozwijaniu i promowaniu walorów turystycznych polskiej wsi, jest obec-
nie faktem bezspornym. Relacje integralnego współistnienia kultury i turystyki 
znajdują aktualnie szeroki oddźwięk w literaturze naukowej oraz wypowiedziach 
ekspertów, reprezentujących różne dziedziny gospodarki oraz sferę kultury��.

podSumowanie 

Warto podkreślić, że w minionym okresie programowania 2004–2006 samo-
rządowe instytucje kultury korzystały nie tylko ze środków strukturalnych. W ra-
mach programu ramowego Kultura 2000, edycja 2003 Ośrodek Praktyk Teatral-
nych w Gardzienicach zrealizował projekt „Nieznane źródła muzyki europejskiej 

17 Materiały udostępnione przez Departament Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 
(źródła z roku 2006) oraz samorządowe instytucje kultury.
18 B. Sawicki, M. Bętkowski, Możliwości fianansowego wsparcia turystyki na obszarach wiejskich w ra-
mach instrumentów wdrażanych przez ARiMR, [w:] Kierunki rozwoju turystyki w województwie lubel-
skim,  red. J. Bergier, M. Stelmach, Biała Podlaska 2007, s. 179–185; I. Sikorska-Wolak, Rola turystyki 
w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z ob-
szarami wiejskimi, red. B. Sawicki, J. Bergier, Biała Podlaska 2005, s. 72–79.
19 B. Sawicki, Miejsce turystyki wiejskiej w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regio-
nalnego, [w:] Absorpcja unijnych środków finansowych wspierających rozwój obszarów wiejskich, red. 
M. Wójcik-Augustyniak, Siedlce 2004, s. 269–272; B. Sawicki, J. Janicka, Region lubelski jako świadec-
two dziejowego współistnienia wielu kultur, których dziedzictwo sprzyja rozwojowi turystyki, [w:] Dzie-
dzictwo i turystyka w Europie XXI wieku – dystanse i przenikanie kultur, pod red. T. Studzienieckiego, 
Gdynia – Lubieszynek 2009, s. 97–100. 
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– antyczna Grecja”. Współorganizatorami inicjatywy była również Austriacka 
Akademia z Wiednia oraz Earth Dance Theatre Cardiff z Wielkiej Brytanii. Te-
matem projektu było badanie, rekonstrukcja, prezentacja i popularyzacja muzyki 
antyku, celem zaś rekonstrukcja muzyki z okresu starożytnej Grecji, przedstawie-
nie jej słuchaczowi oraz umożliwienie żywego z nią kontaktu�0. 

W oparciu o wykorzystanie funduszy strukturalnych w województwie lu-
belskim w minionych latach można stwierdzić, że kultura jest częścią projek-
tów leżących w zakresie oddziaływania innych elementów gospodarki, jak np. 
turystyka. Przestawione przykłady potwierdzają, jak różne projekty mogą być 
wspierane w ramach funduszy strukturalnych – ochrona i konserwacja zabytków, 
budowa centrów kultury, nowe inwestycje, wyposażenie i rozbudowa muzeów, 
wykorzystanie potencjału turystycznego. Istotny jest fakt, że region lubelski może 
korzystać z dotychczasowych doświadczeń państw członkowskich UE. Stanowią 
bowiem ogromny materiał praktycznych rozwiązań, z których można czerpać 
przy tworzeniu programów operacyjnych dla województwa (łącznie z najbardziej 
chyba potrzebnym regionowi programem ramowym „Kultura”). Wzrastająca 
społeczna rola kultury – czynnika rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów 
wskazuje, że w całej rozciągłości zasadne jest zwiększenie możliwości finanso-
wania kultury z funduszy strukturalnych dla zaspokojenia istniejących potrzeb. 
Działalność przedstawiona w artykule świadczy bezsprzecznie o kreatywności 
samorządowych instytucji kultury, które poprzez rozwój własny przyczyniają się 
do polepszenia oferty turystycznej województwa lubelskiego.

Istotne są również działania podejmowane przez samorządy, uwzględniają-
ce elementy kulturowe województwa lubelskiego jako regionu transgranicznego, 
gdzie turystyka może stanowić jeden z filarów rozwoju gospodarczego tych ziem. 
Kwestie te jednak są przedmiotem szerszego opracowania w innych artykułach��.
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aBStract

The use of structural funds in the scope of maintaining cultural 
heritage monuments in the Lubelskie region

Research undertaken by Polish specialized institutions proves that cultural 
heritage and tourism are very closely mutually connected. The aim of this article 
is to reveal the way of financing of cultural investment using structural funds in 
years 2004–2006. It is analyzed on the case study of Lublin Voivodeship how 
European Union funds were transferred through regional programmes, and how 
they were adapted to the specificity and needs of a given voivodeship. The article 
also characterizes how past experience is used by regional council. A portrayal 
of application of European Union funds is connectedness of two area – tourism 
and culture in a two priority groups “Infrastructure of culture and tourism” and 
“promotion of culture and tourism”.
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Anna J. Parzonko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dziedzictwo kulturowe jako czynnik 
rozwoju turyStyki regionów – na przykładzie 

kurpiowSzczyzny

wStęp

Dziedzictwo kulturowe odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju turystyki. Tu-
rysta pragnie spędzić wolny czas w sposób aktywny, czerpiąc jak najwięcej ko-
rzyści ze świadomego obcowania z kulturą, tradycją i krajobrazem danego regio-
nu. Dla większości odwiedzających jednym z głównych motywów podróżowania 
jest szeroko rozumiane zwiedzanie, czyli poznawanie dziedzictwa kulturowego 
danego regionu. Współczesny turysta jest przesycony globalną kulturą masową, 
dlatego następuje wzrost zainteresowania unikalnymi kulturami regionalnymi.

Ludność zamieszkująca Puszczę – Kurpie, dzięki istnieniu naturalnej bariery 
w postaci rozległych terenów leśnych zachowała do dziś odrębność kulturową, 
która wraz z pięknymi krajobrazami tworzy niepowtarzalny, charakterystyczny 
tylko dla Kurpiowszczyzny urok. Bogactwo i żywa kultura regionu kurpiowskie-
go oraz jego położenie na obszarach tzw. Zielonych Płuc Polski powoduje, że jest 
on terenem atrakcyjnym pod względem kulturalnym, turystycznym i wypoczyn-
kowym w skali kraju i Europy.

Celem artykułu jest przedstawienie ważniejszych wyróżników tożsamości 
kulturowej Kurpiowszczyzny oraz określenie ich roli w rozwoju turystyki w re-
gionie.

dziedzictwo kulturowe i jego rola w rozwoju turyStyki

Dziedzictwo kulturowe to całokształt materialnego i duchowego dorobku 
ludzkości, narodu i epoki. Pod tym pojęciem kryje się także poziom rozwoju do-
robku ludności, społeczeństw, grup i jednostek�. 

Kultura, tradycja, legendy i podania przekazywane z pokolenia na pokole-
nie świadczą o cywilizacyjnym dorobku człowieka. Dziedzictwo kulturowe to 
również walory przyrodniczo-krajobrazowe, które zachowywane w naturalnym 
stanie i poddane ochronie świadczą o stosunku człowieka do natury. 

Do dziedzictwa kulturowego (według konwencji ONZ o w sprawie ochrony 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego z 1972 r.) zalicza się m.in.:

1 J.P. Piotrowski, W. Idziak, Kultura bogactwem turystyki wiejskiej, Warszawa 2001, s. 18.



– zabytki architektury, rzeźby i malarstwa, przedmioty i struktury archeo-
logiczne, inskrypcje, jaskinie mieszkalne oraz kombinacje wymienionych ele-
mentów, które mają wybitną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub innej 
dziedziny nauki;

– grupy budynków, tj. grupy pojedynczych lub połączonych budynków, któ-
re ze względu na swoją architekturę, jednorodność lub położenie w krajobrazie 
odgrywają ważną rolę;

– miejsca i wytwory ludzi lub korelaty stworzone przez naturę i ludzi oraz ob-
szary zawierające stanowiska archeologiczne, które są wartościowe z historycz-
nego, estetycznego, etnograficznego lub antropologicznego punktu widzenia2. 

Poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu jest celem podróży osób po-
szukujących spokoju, oczekujących autentycznego kontaktu z lokalną społecz-
nością. Warto o tym pamiętać, gdyż istnieje wiele związków między dziedzi-
ctwem kulturowym i turystyką. Zasoby dziedzictwa kulturowego działają inspi-
rująco na rozwój turystyki. Jednocześnie turystyka powinna pełnić rolę ochronną 
dla tradycji kulturowych. Największe wyzwania stają w tym momencie przed 
turystyką kulturową i edukacyjną�. Można powiedzieć, że dziedzictwo kultu-
rowe jest kapitałem, którego odpowiednie wykorzystanie może przyczynić się 
do rozwoju regionów i wzrostu natężenia ruchu turystycznego na danym tere-
nie. Pielęgnowanie duchowej i materialnej spuścizny danego miejsca pomaga 
lokalnej społeczności w zachowaniu odrębności regionalnej, która powinna być 
wykorzystywana w tworzeniu atrakcyjnych, unikalnych ofert turystycznych. 
Z pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu, utrwalania i eksponowania 
wyróżników tożsamości kulturowej płyną wymierne korzyści ekonomiczne. 
Kształtując u potencjalnych turystów potrzebę poznania charakterystycznych 
cech tożsamości kulturowej regionu, motywujemy ich do przyjazdu, skorzysta-
nia z lokalnej bazy noclegowej i gastronomicznej, zakupu pamiątek wykonywa-
nych najczęściej przez miejscowych artystów, uczestnictwa w różnego rodzaju 
imprezach folklorystycznych. Wpływa to pośrednio na tworzenie nowych miejsc 
pracy, zachęca do rozwijania przedsiębiorczości (tworzenie gospodarstw agrotu-
rystycznych, wyrób i sprzedaż produktów regionalnych) i pobudza, szczególnie 
wśród młodzieży, zainteresowanie swoim regionem i kultywowaniem lokalnych 
tradycji. 

O atrakcyjności turystycznej regionu decydują nie tylko walory przyrodni-
cze, ale też i kulturowe. Dlatego należy dbać, aby spuścizna minionych poko-
leń nie odeszła w zapomnienie bądź nie była postrzegana jako coś niemodnego, 
a nawet wstydliwego. W polskim społeczeństwie, wywodzącym swe korzenie 
z chłopskich warstw społecznych, sztuka ludowa w dalszym ciągu utożsamiana 
jest z „cepeliadą” – niechcianym spadkiem po wiejskim pochodzeniu, a miasto 

2 Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak, Warszawa, s. 176.
3 Tamże.
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postrzegane jest jako szansa awansu społecznego. Dlatego rozbudzanie zaintere-
sowań młodzieży lokalna kulturą staje się jeszcze bardziej celowe�.

zaryS dziejów puSzczy kurpiowSkiej

W historii Polski Puszcza Kurpiowska nigdy nie była i nie jest wyodrębnioną 
jednostką terytorialną. Aktualnie region ten graniczy z trzema województwami: 
mazowieckim, podlaskim i w niewielkim zakresie warmińsko–mazurskim.

Puszcza Zielona leży w dorzeczu środkowej Narwi. Od wschodu ograniczona 
jest rzeką Pisą, od południa rzeką Narwią, na zachodzie środkowym biegiem rzeki 
Orzyc, na południowym zachodzie przekracza dolny bieg rzeki Omulwi, a na 
północy sięga do dawnej granicy Prus Wschodnich. W XVI wieku Puszcza zwana 
była Zagajnicą. W XVIII wieku Puszcza Zielona, nazywana również Myszynie-
cką, i sąsiednia Puszcza Biała, która należała do biskupów płockich, uzyskały 
wspólne miano Puszczy Kurpiowskiej�.

Obszar Puszczy Zielonej posiada bardzo bogate pradzieje. Po raz pierwszy 
tereny te penetrowane były przez człowieka ok. 9 tys. lat p.n.e. Ziemie środkowe-
go dorzecza prawobrzeżnej Narwi były obszarem nieurodzajnym (piaski, bagna 
i torfowiska), porośniętym gęstą puszczą. Te niesprzyjające warunki środowiska 
geograficznego sprawiły, iż przez kolejne wieki tereny puszczańskie długo nie 
posiadały stałego osadnictwa. Początki osadnictwa datuje się dopiero na pocz. 
XIII wieku, kiedy na obrzeżach Puszczy powstał pierwszy gród obronny, zwany 
Starym Miastem, z osadą podgrodową na wyspie w ramionach Narwi, naprze-
ciw ujścia Omulwi. Mniej więcej w tym samym czasie powstała pierwsza osada 
o charakterze targowym�, która dała początek przyszłemu miastu – Ostrołęce. Pod 
koniec tego okresu na teren Puszczy wkroczyło rozproszone osadnictwo słowiań-
skie, lokując się nad rzekami: Omulwią, Rozogą i Szkwą. 

W opisie A. Chętnika czytamy, że tereny puszczy, jak i całego Mazowsza 
były „dzikie, niedostępne i niezależne dla Polski w wieku X i XI. Bliskość barba-
rzyńskich wtedy Litwinów i Jadźwingów odstraszała od niej osadników, a piaski 
i błota grząskie nie bardzo zachęcały do osiedlenia. Ze względu na trudne warunki 
puszcza była przez długi czas niezamieszkana […], tylko zwierz dziki krył się 
w kniejach, przerywając swym rykiem ciszę leśną”�. Wiek XV i XVI to czas, 
kiedy Polska prowadziła liczne wojny z najeźdźcami, którzy napadali jej granice. 
Wskutek nieustannych wojen ludzie z pogranicza nie mogli osiedlić się na stałe, 
ani dorobić się majątku. Dlatego wielu kmieci udawało się do puszczy w po-
szukiwaniu spokoju. Do puszczy uciekali również „nieszczęśliwcy ścigani złym 
losem i różni zbiegowie z kmieci, mieszczan i szlachty, przestępcy państwowi 

4 J. Słomska, Lekcje z dziedzictwa kulturowego, Poznań 2005, s. 2.
5 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka. Dzieje miasta, Ostrołęka 2002, s. 18.
6 Obecnie na tym terenie znajduje się pl. Bema i ul. Farna w Ostrołęce.
7 A. Chętnik, Puszcza Kurpiowska, Ostrołęka 2004, s. 15.
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i chłopi pańszczyźniani ze dworów”�. Tutaj bowiem prawo nie dosięgało nikogo. 
Tak osiedliło się tu setki, a nawet tysiące przybyszów. Ze względu na warunki 
fizjograficzne puszczy rozwój gospodarczy ukierunkowany został na eksploatację 
zasobów i bogactw leśnych. Między innymi dlatego Puszcza Zielona była tak 
odrębna terytorialnie w stosunku do całego Mazowsza. 

Na przełomie XIV i XV wieku wokół puszczy powstało wiele nowych wsi 
i miast. Największe z nich to: Ostrołęka (1375 r.), Kolno (1425 r.), Nowogród 
(1434 r.). Na obszarze puszczy nie zakładano wsi. Brak wiosek i gospodar-
ki rolnej nie oznacza, że bory ostrołęckie nie były eksploatowane�. Od czasów 
ukształtowania się na ziemiach polskich władzy dzielnicowej, tereny północno-
wschodniego Mazowsza były własnością książąt mazowieckich, którym służyły 
do polowań. Poza tym prowadzono wyrąb drewna i jego spław Narwią i Wisłą do 
Gdańska, „produkcję” smoły, potażu, wytop żelaza z rudy darniowej, rybołów-
stwo, wyrób przedmiotów z bursztynu oraz hodowlę pszczół w barciach leśnych. 
Zarówno bartnictwem, jak i innymi przemysłami leśnymi zajmowali się miesz-
kańcy miasteczek i wsi leżących na obrzeżach Puszczy Zielonej (XIV–XVI w.). 
Początkowo zajęcia te traktowano jako sezonowe, ale z biegiem czasu, wraz ze 
wzrastającym zapotrzebowaniem na miód, wosk, wyroby żelazne, popiół drzew-
ny, przenosili się do puszczy, bliżej miejsca pracy. Bartnicy, smolarze, rudnicy 
stanowili pierwszą, niewielką, ale zwartą grupę osadniczą. Łączyli oni prowa-
dzone zajęcia leśne ze skromną gospodarką rolną na nieurodzajnej, wydzieranej 
borom ziemi. Pionierskie osadnictwo od samego początku kształtowało specy-
ficzne stosunki społeczne�0. 

Ważną datą w historii Kurpi jest rok 1526, kiedy ziemie Mazowsza włączono 
do Korony. Wtedy właśnie ludność bezpośrednio związana z eksploatacją bo-
gactw leśnych i wodnych zaczęła osiedlać się coraz głębiej w lasach kurpiowskich. 
Mieszkańcy tych ziem, którzy nazywali siebie puszczakami, kierowali się we 
współżyciu zasadami prawa bartnego��, spisanego przez Starostę Przasnyskiego 
Krzysztofa Niszczyckiego pod koniec XVI wieku, a w 1630 roku zatwierdzonego 
przywilejem Zygmunta III Wazy. Opieka królów polskich, posiadanie prawa bart-
nego, prawa do posiadania broni i korzystania z puszczy miały znaczący wpływ 
na ukształtowanie się grupy etnograficznej Puszczaków, których cechowała chęć 
odróżnienia się od okolicznej ludności pańszczyźnianej i podkreślenia swej god-
ności i wolności. Stąd też przysłowiowa hardość, duma i zadzierżystość Kurpiów. 
8 Tamże.
9 Z. Niedziałkowski, dz. cyt., s. 15–22.
10 Por.: www.free.of.pl/k/kurpie/autorska.htm, http://strony.wp.pl/wp/kurpik/region.htm
11 Prawo bartne, spisane w 94 artykułach, regulowało funkcjonowanie samorządu i roczną daninę za-
mieszkałej tu ludności. Mieszkańcy tych kresowych ziem, pokrytych gęstymi borami, pełnych dzikiego 
zwierza do końca XVIII wieku nie znali pańszczyzny. Ich bytowanie było trudne, tym niemniej byli 
ludźmi wolnymi. To o nich w Encyklopedii Powszechnej S. Olgebrandta, wydanej w 1864 r. (tom XVI), 
znajdujemy znamienny zapis: „Kurp zawołany łowiec, słynny z celności w strzelaniu. Był to pan Pusz-
czy, wolny jak cietrzew”.
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Fakt publicznego znieważenia i pobicia szlachcica przez człowieka z gminu mógł 
mieć miejsce w Rzeczypospolitej szlacheckiej jedynie na Kurpiach: „Wiatr mar-
cowy, a Kurp borowy”, „Spotkać Kurpia w borze, to lepiej w łeb strzelić sobie” 
– mówią przysłowia ludowe��. Poza tym obcowanie z bronią wykształciło znane 
i do dziś podkreślane umiejętności strzeleckie, odwagę i męstwo w boju z każdym 
najeźdźcą. Oddziały strzelców kurpiowskich wyróżniały się podczas powstania 
kościuszkowskiego (nazwa stolicy Kurpi Ostrołęka wyryta została nawet na łuku 
Triumfalnym w Paryżu wśród długiej listy miejsc chwały wojsk napoleońskich), 
powstania listopadowego (bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku) i stycznio-
wego, podczas którego ludność puszczańska wspierała grupy powstańcze (bitwa 
oddziału Z. Padlewskiego i Puszczaków z wojskami rosyjskimi pod Myszyńcem 
9 marca 1863 roku). 

Mieszkańcy Puszczy Zielonej i Białej byli wolnymi i dzielnymi ludźmi, bez 
podziału na poddanych i szlachtę. Odróżniali się od innych mieszkańców Polski 
charakterem, obyczajami, a nawet wyglądem zewnętrznym. Kurpie nigdy nie byli 
poddanymi szlachty i nie odrabiali pańszczyzny. „Życie ich było tak wolne, jak 
nigdzie więcej w Polsce; nikt ich do pracy nie zmuszał ani wypędzał z własnego 
zagona lub ojcowizny. I kiedy w całej Polsce chłop z wiekiem każdym popadał 
w coraz większą niewolę, gdy obarczano go robocizną i podatkami, gdy odebrano 
mu ziemię, odsunięto od szkół i urzędów i poddano władzy panów – tu na Pusz-
czy Kurp samodzielnym gospodarzem”��. Jedyną zależnością, jaką Kurpie mieli 
wobec państwa, było opłacanie podatku, który nie był zbyt uciążliwy. Kurpie 
z Puszczy Zielonej zachowali po dziś dzień swą odrębność etnograficzną.

Ponieważ błotniste ziemie i lasy nie sprzyjały rolnictwu, Kurpie od począt-
ku osadnictwa zajmowali się eksploatacją bogactw leśnych i wodnych. Pierw-
si mieszkańcy Kurpiowszczyzny byli przede wszystkim rybakami, myśliwymi, 
bartnikami (posiadali przywilej bartny do 1801 roku), rudnikami, smolarzami, 
węglarzami, flisakami, trudnili się wydobyciem bursztynu i jego obróbką, rze-
miosłem drzewnym i tkactwem. Pod koniec kolonizacji puszczy, ok. XIX wieku, 
rolnictwo zyskało przewagę nad leśnictwem. Jednak piaszczyste gleby nie po-
zwalały na uzyskanie urodzajnych plonów. Dlatego wielu mieszkańców Kurpi 
wyemigrowało do Niemiec i USA w celach zarobkowych. Większość z nich była 
jedynym źródłem finansowym dla członków rodziny, którzy pozostali w kraju. 

Do 1864 roku prawie całkowicie zanikły tradycyjne zajęcia ludności, a na 
ziemiach puszczy powstały osady, rozrzucone wśród bezdroży i mokradeł. Aby 
przetrwać, musiały zapewnić sobie samowystarczalność. Tak właśnie powstała 
miejscowa kultura materialna, duchowa i społeczna Kurpi. Ukształtowana przez 
mieszkańców kultura kurpiowska regulowała wszystkie sfery życia Kurpi��. 

12 A.K. Bakuła, Dawne bartnictwo kurpiowskie, „Kurpie”, 2003, nr 1.
13 A. Chętnik, dz. cyt., s. 15–16.
14 www.zbojna.powiatlomzynski.pl.
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Kurpie wyodrębnili się nie tylko pod względem położenia, kultury czy oby-
czajów, ale również i języka. Mieszkańcy wciąż posługują się gwarą kurpiowską, 
która jest bardzo charakterystyczna. Wszystkie te czynniki są niewątpliwie atutem 
Kurpiowszczyzny, dlatego powinny być promowane, aby kultura ta przetrwała, 
a tradycja była nadal kultywowana.

dziedzictwo materialne kurpiowSzczyzny

Ponieważ w lasach kurpiowskich w dużych ilościach występowało dobrej ja-
kości drewno, przyczyniło się to do rozwinięcia wspaniałego budownictwa drew-
nianego. Typowe chałupy kurpiowskie były obszerne, ustawione zawsze szczy-
tem do drogi. Szczyty ozdabiano  oryginalną dekoracją. Na wsi typu ulicówki 
chałupy budowano po obydwu stronach ulicy. Od drogi oddzielone były kwia-
towym ogródkiem z nagietkami, malwami oraz krzakami bzu. Owocowe sady 
ulokowane były za chałupą, rosły w nich zazwyczaj wiśnie i grusze. Pomiędzy 
nimi znajdowała się pasieka. Natomiast za sadem położony był bielnik – miejsce, 
gdzie składano płótno do wybielenia. Za bielnikiem rozciągało się pole��. Cha-
łupa kurpiowska wywodzi się z „budy” kleconej z dylów, przetykanych mchem 
i obrzuconych darnią lub obłożonych gałęziami. Rodzaj poszycia świadczy 
o rolniczym charakterze napływowej ludności, która pomimo bogactwa drew-
na hołdowała dawnym nawykom i kryła domy słomą. Najpierw chata składała 
się z jednej izby i sieni. Później wyodrębniono nieogrzewaną komorę i zapiecek, 
przekształcony w dalszej fazie w alkierz. W efekcie tych przekształceń powstały 
cztery pomieszczenia (sień, komora, izba, alkierz), stykające się narożami przy 
kominie. Okna z 6 szybek miały ornamentowe górne belki – nadokienniki – mi-
sternie wycinane, ażurowe deski, tworzące dekorację okien. Okiennice, podobnie 
jak drzwi, malowano zwykle na niebiesko i zdobiono w kwiaty. Chatę otaczały 
płoty o specjalnie wycinanych zakończeniach sztachet i słupków ze zdobionymi 
bramami wjazdowymi do zagród.

Szczyty wieńczone były skrzyżowanymi nad dachem „śparogami” (bądź 
„koźlarzami” w Puszczy Białej), które mogły mieć kształt rogów jelenich, ptaków 
czy końskich łbów. Istotny element dekoracyjny chat stanowiły drzwi, które od-
znaczały się pomysłowym i starannym wykonaniem��. Wnętrza chat były pięknie 
zdobione. Na ścianach wieszano święte obrazy (czasami nawet dwoma rzędami), 
a na stole urządzano ołtarzyk z figurkami świętych i krzyżem ozdabianym palma-
mi z papierowych kwiatów. Ponadto ściany zdobiono własnoręcznie wykonywa-
nymi wycinankami z kolorowego papieru, a pod sufitem wieszano „pająka” bądź 
„kierec”, ozdobę z nici, słomek i kolorowych bibułek. Wszystkie chaty kurpiow-
skie charakteryzują się oryginalnością i niepowtarzalnością. 

15 Z. Niedziałkowska, Kurpie. Bory Ostrołęckie, Warszawa 1988, s. 118–120.
16 T. Żebrowski, Pierścień Kurpiowski, Ostrołęka 2004, s. 22–23.
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Inną, charakterystyczną wizytówką kultury kurpiowskiej jest strój ludowy, 
zwłaszcza kobiecy, który zachował się do czasów nam współczesnych. Na terenie 
Puszczy Zielonej i Białej wyodrębniły się ze wspólnej grupy strojów mazowiec-
kich��. Jak podaje A. Chętnik „ubiór kurpiowski jest oryginalny i przystosowany 
do klimatu i zajęcia, szczególnie u mężczyzn, których ubranie jest obcisłe, wy-
godne i lekkie; ubiór Kurpianek jest barwny i ładny, przeważają w nim kolory 
niebieski, żółty, czerwony i zielony”��. Podstawą stroju kobiecego jest szeroka, 
wełniana spódnica. Może być ona w trzech wzorach: 1) mienista, czyli gładka; 
2) w kilku odmianach krat (w zależności od wsi lub parafii) na czerwonym albo 
bordowym tle; 3) wzór najstarszy, tzw. gurowa, czyli drobne, wąskie pionowe pa-
seczki  o przewadze kolorów czerwonego, żółtego i ciemnej zieleni. Do spódnicy 
wiąże się fartuch gurowy (pasiasty) bądź biały, lniany, z piękną koronką u dołu. 
Na białą, lnianą koszulę ze skromnym haftem na kołnierzyku i mankietach zakła-
da się satynowy lub aksamitny stanik koloru zielonego lub szafirowego (młodsze 
kobiety i dziewczęta) lub kaftan z rękawami w ciemnych kolorach (starsze kobie-
ty). Na głowę młoda Kurpianka wkłada wysokie, sztywne „czółko” z czarnego 
aksamitu, przybrane cekinami, koralikami, zakończone pękiem wstążek. Starsze 
kobiety noszą na głowie chustkę wiązaną do tyłu. Uzupełnieniem stroju Kurpia-
nek są jeszcze piękne bursztyny lub szklane, a także drewniane, malowane korale. 
Były to bardzo cenne ozdoby, które przechodziły z pokolenia na pokolenie. Mę-
ski strój zanikł dość wcześnie. Składał się z lnianej koszuli wiązanej pod szyją 
czerwonym „faforkiem” (wstążeczką), lnianych lub sukiennych białych spodni, 
u dołu okręconych rzemieniem, wchodzących w łapcie (chodaki) ze skóry lub 
łyka lipowego (w późniejszym okresie, wraz z rozwojem gospodarki rolnej, do 
użytku weszły buty z cholewami), krótkiej do pasa kurtki i ciemnosiwej lub brą-
17 A. Chętnik, dz. cyt., s. 62.
18  Tamże, s. 109.

Fot. 1. Rekonstrukcja chaty kurpiowskiej – Kadzidło (fot. S. Balas, A.Wołosz)
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zowej, marszczonej na plecach sukmany, przepasanej wełnianym paskiem. Na-
krycie głowy stanowił kapelusz ozdobiony pawim piórem, a w zimie granatowa 
czapka z czterema rogami obłożona „barankiem”. W strojach ludowych lubowały 
się głównie kobiety, z tego względu, że były kolorowe i bardziej efektowne od 
strojów męskich. Zwracał też on uwagę mieszkańców innych regionów.

Strój ludowy Kurpi przetrwał przede wszystkim dlatego, że we wsiach dobrze 
rozwinięte było tkactwo, w którym wykorzystywano dostępne surowce. Również 
duchowieństwo miało swój wpływ na zachowanie stroju, gdyż pary zawierają-
ce związek małżeński musiały być ubrane w stroje ludowe, które obowiązywały 
również w procesjach kościelnych. Obecnie stroje te oglądać można w regional-
nych muzeach lub na wielu imprezach regionalnych Kurpiowszczyzny. 

Dziedzictwo kulturowe to również bogata twórczość kurpiowska, wśród której 
na wyróżnienie zasługują piękne wycinanki, palmy wielkanocne, plecionkarstwo, 
zdobnictwo, w tym snycerstwo, kowalstwo artystyczne czy wyroby z bursztynu. 

Snycerstwem, tak charakterystycznym w tym regionie, trudnili się mężczyź-
ni. Zdobiono tu elementy budynku i sprzęty gospodarstwa domowego, takie jak 
krzesła, fotele, maglownice, laski, kufle, solnice, drewniane miski i dzbanki. 
W Puszczy Zielonej popularne były rzeźby świątków kurpiowskich w drewnie, 
przedstawiające najczęściej świętego Rocha, św. Mikołaja, św. Jana Nepomuce-
na, Chrystusa Ukrzyżowanego czy Frasobliwego. 

Większe figury stawiane były na rozstajach dróg i przy drogach we wsiach. 
Obecnie można podziwiać dość dobrze zachowane małe kapliczki z rzeźbionymi 
figurami oraz przydrożne drewniane krzyże. Są one świadectwem poczucia pięk-

Fot. 2. Odświętny strój kurpiowski 

Źródło: www.kurpie.myszyniec.pl.
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na i harmonii ich wykonawców, którzy niezwykle umiejętnie wpisali je w płaski 
krajobraz Równiny Kurpiowskiej��. Skrzyżowania dróg według wierzeń Kurpi 
były terenem działania złych mocy (czasem przeciwnie – duchów, nawet świę-
tych), dlatego też na skrzyżowaniach dróg oraz na terenie samej wsi stawiano 
rzeźby świętych, tzw. „figury”, „świątki” czy „osóbki”, na przykład rzeźbę Pana 
Jezusa Frasobliwego�0. Przetrwały one do dzisiaj między innymi dlatego, iż aktu-
alny jest obyczaj odprawiania nabożeństw majowych, czerwcowych czy różańco-
wych przy przydrożnych krzyżach i figurach. Gospodarze pielęgnują znajdujące 
się w ich sąsiedztwie przydrożne krzyże czy kapliczki. Wynika to nie tylko z tra-
dycji, ale przede wszystkim z głębokiej religijności mieszkańców tego regionu.

Wycinanka kurpiowska rozwijała się od początku XIX wieku. Na samym 
początku były to kolorowe opłatki, które wieszano na nitce lub końskim włosiu 
u sufitu. Później wyrabiane były już z kolorowego papieru, który był dostępny 
i tani. Wówczas zaczęto robić papierowe firanki. Wycinaniem zajmowały się 
jedynie kobiety. W zależności od zdolności autorki przedstawiały one rozmaite 
figury, smoki, kwiaty itp. W kurpiowskim roku obrzędowym najważniejsze były 
dwa święta: Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Dlatego na te święta wycinano 
wzorzyste figury z kolorowego papieru. Charakterystyczny dla tych świąt był for-
mat: na Święta Bożego Narodzenia wycinanki były okrągłe, zwane „gwiazdami”, 
wyglądające jak okrągłe, ażurowe serwetki; na Wielkanoc zaś były podłużne, 

19  T. Żebrowski, dz. cyt., s. 30.
20  http://kapliczki.tc.pl/kurptekst.html.

Fot.. 3. Kapliczka przydrożna w Cyku

Źródło: Atrakcje turystyczne Puszczy Zielonej, red. A. Bis i inni, Myszyniec b.r., s. 14.
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tzw. „leluje”, drzewka z postaciami ptactwa leśnego i domowego, zwierzętami, 
czasami z postaciami ludzkimi. 

Fot. 4. Wycinanki kurpiowskie 

Źródło: www.ostroleka.info.pl.

Nieco inne wycinanki występowały na terenie Puszczy Białej. Tutaj wycina-
no tzw. „zielka” bądź wielobarwne „wstęgi”. Charakterystyczne dla tego regio-
nu są również piękne bukiety kwiatów wyrabiane z kolorowej bibuły. Te formy 
wyrobów ludowych pochodzące z Puszczy Zielonej i Białej są znane nie tylko 
w kraju, ale również w Europie i na świecie��. Mimo że wycinankami nie ozdabia 
się już domów, to poprzez swoje niepowtarzalne w kraju wzory stały się jednym 
z symboli kultury kurpiowskiej.

Inną, równie popularną i znaną w całym kraju wizytówką Kurpi są palmy 
wielkanocne. Wykonywane są z leśnej roślinności, a zdobione kwiatkami i wstąż-
kami z bibuły, osiągają wysokość nawet kilku metrów. W tradycji wielkanocnej 
obok palm na stałe zagościły pisanki, które głównie spełniały rolę prezentów dla 
dzieci. Najczęściej stosuje się dwie techniki robienia pisanek: pisanie woskiem 
lub skrobanie wzoru na jednobarwnej powierzchni.

Ponieważ Puszcza Zielona nie obfitowała w glinę, dlatego rozwinęło się ple-
cionkarstwo. W plecionkarstwie podstawowymi surowcami są: wiklina, korzeń 
sosny i jałowca, słoma, łyko lipowe. Wyplatano sprzęt gospodarstwa domowe-
go (dzbanki, koszyki, talerze), narzędzia rybackie, części wozów i części stro-
jów (kapelusze, łapcie lipowe). Każdy Kurp był stolarzem. Do końca XIX w. 
większość mebli i sprzętów wykonywał sam gospodarz. Kurpiowszczyzna słynie 
również z koronkarstwa. Kobiety wykonywały serwetki, poduszki, koronkowe 
wstawki do pokryć pościeli i damskich strojów ludowych.

21  Tamże, s. 30–31.
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Wytwory sztuki ludowej, własnoręcznie zrobione przez miejscowych mi-
strzów,  stanowią współcześnie jedną z atrakcji turystycznych, chętnie kupowaną 
w celach pamiątkowych. 

dziedzictwo niematerialne kurpiowSzczyzny

Dziedzictwo niematerialne Kurpiowszczyzny zachowało się w formie kul-
tywowanych przez pokolenia zwyczajów, pieśni, tańców, baśni, podań i legend, 
które wiązały się z obrzędami i z zajęciem Kurpiów, np. z hodowlą pszczół, 
z pasterstwem, z myślistwem itp. W Puszczy Kurpiowskiej szczególnie znacze-
nie miały święta: Wielkanoc, Wielki Tydzień, Zielone Świątki, Święto Bożego 
Ciała i Nowy Rok. 

Kultura kurpiowska obecnie jest kultywowana głownie przez prywatne 
stowarzyszenia, takie jak Związek Kurpiów, czy samorządowe organizacje, na 
przykład Związek Gmin Kurpiowskich. Ponadto prężnie funkcjonują zespoły 
folklorystyczne i twórcy ludowi. Dużą rolę w utrzymaniu obyczajów odgrywają 
organizowane cyklicznie imprezy. Niektóre ze zwyczajów, które miały walory 
widowiskowe, w celu promocji regionu zostały opracowane scenicznie i są pre-
zentowane na imprezach folklorystycznych. Na terenie Kurpiowszczyzny odby-
wa się ponad dwadzieścia takich imprez regionalnych, spośród których najbar-
dziej znane są: 

• „Śladami Kurpiów” – odbywające się w marcu w gminie Kadzidło wido-
wisko obrzędowe, podczas którego można podziwiać miejscowe rękodzieło oraz 

Fot. 5. „Pająk” Kurpiowski (fot. Anna Strzelecka)
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spotkać się z twórcami ludowymi. Najważniejszym elementem widowiska są in-
scenizacje obrzędowe prezentowane przez zespoły folklorystyczne. Różnorodna 
tematyka, corocznie zmieniana przedstawia dawne zajęcia, tradycje i obyczaje, 
m.in. „zasiedliny”, „wtorek zapustny”, „wiano i przenosiny”, „majówkę”;

• „Palma Kurpiowska” – jest najstarszą i najefektowniejszą imprezą Kur-
piowszczyzny. Niedziela Palmowa, dawniej zwana Kwietną albo Białą, to jedno 
z ważniejszych świąt chrześcijańskich. Ponieważ w Polsce prawdziwe palmy nie 
rosną, mieszkańcy różnych regionów naszego kraju zaczęli wyrabiać je ręcznie. 
Tak powstała tradycja robienia palemek wielkanocnych. Najpiękniejsze powstają 
w gminie Łyse��. Odbywająca się w Niedzielę Palmową wokół drewnianego ko-
ścioła w Łysych procesja z palmami jest najbarwniejszą procesją w Polsce i jed-
nocześnie konkursem na najładniejszą, tradycyjną palmę kurpiowską��. Wierzono, 
że zjedzeniu kilku baziek wierzbowych zabezpiecza przed bólem gardła. Same 
zaś palmy chroniły dom przez złymi duchami, dlatego były tak wysokie��. Impre-
zie tej towarzyszą: kiermasz sztuki ludowej, kiermasz wydawnictw regionalnych, 
okolicznościowe wystawy (m.in. nagrodzonych palm), występy zespołów regio-
nalnych. Można też skosztować kuchni regionalnej oraz nabyć małą regionalną pa-
lemkę. Jest to duża impreza folklorystyczna przyciągająca rzesze turystów z kraju 
i zagranicy, przedstawicieli świata dyplomacji, polityki, kultury i nauki;

22  J. Krzyżewska, Z. Frydrych, Najpiękniejsze są palmy kurpiowskie, „Kurpie”, 2003, nr 2.
23  Pierwszy konkurs odbył się w 1969 roku z inicjatywy A. Chętnika i miejscowego proboszcza ks. 
A. Pogorzelskiego. 
24 Palma Kurpiowska. Konkursy w Łysych w latach 1969–1988, oprac. Muzeum Okręgowe w Ostro-
łęce, s. 3.

Fot. 6. Palmy wielkanocne w kościele w Łysych

Źródło: Atrakcje turystyczne Puszczy Zielonej, red. A. Bis i inni, s. 14.
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• „Na Łowy” – odbywające się w pierwszą niedzielę czerwca w Czarni wido-
wisko ukazujące dawne kurpiowskie zwyczaje myśliwskie, któremu towarzyszy 
przegląd zespołów regionalnych i kiermasz twórczości ludowej;

• „Wesele Kurpiowskie” – widowisko plenerowe odbywające się w trzecią 
niedzielę czerwca, rozgrywające się w kilku miejscach Kadzidła (dom pana mło-
dego, kościół, dom panny młodej), zgodnie z przebiegiem tradycyjnego obrzędu 
weselnego. Przybyli turyści stają się gośćmi weselnymi, mogą m.in. skosztować 
potraw regionalnych i zatańczyć z panną młodą��. Od 2000 r. imprezie towarzy-
szy Ogólnopolski Przegląd Obrzędów Weselnych, który gości corocznie zespoły 
folklorystyczne z całego kraju;

• „Niedziela na Św. Rocha” – patronem imprezy jest św. Roch, najpopu-
larniejszy święty na Kurpiowszczyźnie, który według wierzeń chronił zwierzęta 
hodowlane przed zarazą. Pierwsza impreza na św. Rocha została zorganizowana 
w 1995 r. przez pracowników skansenu w Nowogrodzie. Odtąd corocznie spo-
tykają się na niej rzemieślnicy, twórcy i artyści ludowi, których wyroby prezen-
towane są na kiermaszu sztuki ludowej. Artyści również demonstrują techniki 
wykonywania m.in. wycinanek i haftów, rzemieślnicy wiejscy prezentują przy-
byłym dawne wiejskie zajęcia, np. kowalstwo, plecionkarstwo czy różne formy 
obróbki drewna;

• „Miodobranie Kurpiowskie” – impreza folklorystyczna odbywająca się 
w ostatnią niedzielę sierpnia w Zawodziu (4 km od Myszyńca). Nawiązuje do 
tradycji uroczystego zakończenia ciężkiej pracy bartników. Każdy z bartników 
zobowiązany był oddać określoną ilość miodu staroście (od jednego boru, czyli 
60 drzew bartnych, „rączkę” miodu). Składanie daniny rozpoczynało się w dniu 
św. Bartłomieja, patrona bartników (24 sierpnia), a kończyło w dniu św. Michała 
(29 września). Rozliczanie się bartników ze starostą było okazją do spotkań i za-
bawy. Podczas imprezy w Zawodziu pod Myszyńcem można obejrzeć specjalnie 
przygotowywane na tę okazję widowisko „Miodobranie na Kurpiach”, występy 
zespołów regionalnych, popisy gawędziarzy i muzykantów kurpiowskich, wysta-
wy i kiermasze sztuki ludowej, sprzętu pszczelarskiego, a także można zapoznać 
się z bogatą ofertą miodu, jaki prezentują potomkowie dawnych bartników. Mio-
dobranie Kurpiowskie to znacząca impreza kulturalno-rekreacyjna. Pomimo że 
program imprezy od lat się nie zmienia, w Miodobraniu stale uczestniczy ponad 
kilkanaście tysięcy odwiedzających, a także zespoły folklorystyczne z zagranicy, 
m.in. Danii, Rosji, Francji i Słowacji;

• „Niedziela Kadzidlańska” – odbywający się w pierwszą niedzielę wrześ-
nia turniej wsi, podczas którego prezentowane są dawne zajęcia gospodarskie 
i kiermasz sztuki ludowej;

• „Grzybobranie” – na terenie Puszczy Białej już od kilku lat organizowa-
na jest w pierwszej połowie września oryginalna impreza, poświęcona zbieraniu 
25  „Wesele Kurpiowskie” nawiązuje do entuzjastycznie przyjętej w okresie międzywojennym sztuki tea-
tralnej „Wesele na Kurpiach” księdza Władysława Skierkowskiego. 
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grzybów i poznawaniu uroków miejscowej leśnej przyrody. Jej ideą jest promocja 
walorów przyrodniczych gminy Długosiodło oraz umożliwienie wypoczynku na 
łonie natury. Od 2003 r. organizowane są również Mistrzostwa Polski Aktorów 
i Dziennikarzy w Grzybobraniu. Udział wielu znanych i lubianych osób uatrak-
cyjnia widowisko. Poszczególne drużyny przemierzają lasy w poszukiwaniu 
grzybów. Oprócz tego uczestnicy imprezy mogą oglądać wystawy nadleśnictw 
i kół łowieckich;

• „Ginące zawody” – warsztaty odbywające się w pierwszym tygodniu czerw-
ca w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Dzieci i młodzież mogą zaznajomić 
się z tradycyjnym rękodziełem. Ideą tej imprezy jest pokazanie, w jaki sposób 
wieś kurpiowska była kiedyś samowystarczalna. Co roku w tych warsztatach 
uczestniczy ok. 40 twórców i rzemieślników ludowych. 

Podczas tego typu imprez, mających na celu kultywowanie i promowanie tra-
dycji regionalnych, można skosztować kuchni kurpiowskiej. Najpopularniejsze 
dania to: fafernuchy – chrupiące kluski, sporządzone z mąki żytniej i buraków lub 
marchwi, kapusta z kaszą, grzybami i olejem lnianym, rejbaki – kluski z tartych 
ziemniaków, placki gryczane, chłodnik kurpiowski, pilaw kurpiowski, psiwo ko-
zicowe, sok brzozowy czy krupnik kurpiowski – sporządzany z miodu, spirytusu, 
wanilii, cynamonu i skórek cytryny lub pomarańczy.

Większość zwyczajów prezentowanych jest w gwarze kurpiowskiej, która 
wyróżnia się od dialektu mazowieckiego głównie zmiękczaniem spółgłosek (kurp 
– kurpś, piwo – psiwo, widziałem – zidziałem). Ksiądz Antoni Brykczyński, autor 
niepokaźnej, ale bardzo ciekawej książeczki zatytułowanej Wycieczka na Kurpie 
(wydana w 1892 r.), napisał: 

Gdy przejeżdżając przez Kadzidło, zapytałem dzieci bawiących się w kałuży, 
w bieliźnie mniej białej od ich włosów, czy woda ciepła, a one odpowiedzia-
ły „tsiepła”, na pozdrowienie zaś chrześcijańskie odebrałem odpowiedź „na 
sieki sieków”, powiedziałem sobie: oto prawdziwi kurpie, bo i mowa ich tego 
dowodzi.�� 

Trudno mówić o Kurpiach, nie wspominając o pieśniach ludowych. Pieśń 
kurpiowska jest wyrazem głębokich tęsknot i marzeń człowieka. Kultura Pusz-
czy Zielonej jest bardzo bogata w pieśni ludowe. Z samej Puszczy Zielonej za-
chowało się ponad 1500 pieśni na różne okazje roku obrzędowego. Zostały ze-
brane przez proboszcza parafii Brodowe Łąki, Władysława Skierkowskiego. Po 
II wojnie światowej część pieśni i tańców kurpiowskich rozpowszechnił zespół 
„Mazowsze”. Gdy w 1996 r. powstał Związek Kurpiów, podjęto prace nad przy-
gotowaniem trzytomowego dzieła pod tytułem Puszcza Kurpiowska w pieśni, 
przyczyniającego się do popularyzacji kultury kurpiowskiej w Polsce. Z najcie-
kawszych i najstarszych tańców kurpiowskich można wyróżnić takie jak: „stara 

26 S. Pajka, Wycieczka na Kurpie (z zapisków Księdza Antoniego Brykczyńskiego), „Tygodnik Ostrołę-
cki”, 1998, nr 52.
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baba”, „powolniał”, „fafur”, „żuraw”, „olender”, „wyrwas” oraz „goniony”��. 
Śpiewanie było uznawane za zajęcie typowo kobiece, natomiast muzykowanie 
na instrumentach należało do mężczyzn, którzy od najmłodszych lat szkolili się 
w grze na fujarkach i piszczałkach. Dawna kapela składała się z muzykantów 
grających na skrzypcach, baretli, bębenku z brzękadełkami, klarnecie. Potem 
pojawiła się harmonia pedałowa. Inne instrumenty kurpiowskie to: piszczałki 
wierzbowe, gwizdki gliniane, fujarki, rogi myśliwskie, ligawki, skrzypki. Kurpie 
to ludzie weseli, lud puszczański, choć pełen uporu, jest towarzyski, gościnny 
i życzliwy. Mimo trudnych warunków życia i licznych wyzwań codzienności, 
Kurpie lubili zabawy i muzykę. W tańcach, podobnie jak w pieśniach, znajduje 
oddźwięk muzykalność i żywiołowość ludności kurpiowskiej. Tańce kurpiow-
skie mają specyficzną melodię, rytm i są bardzo żywiołowe. Tańce te są atrak-
cyjne dla młodzieży i dzieci. Nauka tańca i pieśni prowadzona jest w szkołach 
i na tej bazie tworzą się zespoły folklorystyczne, do których należą nawet sze-
ściolatki. Również dorośli angażują się w działalność folklorystycznych grup 
tanecznych i śpiewaczych. Grupom tanecznym towarzyszą zespoły muzyczne 
grajków lub artyści-muzycy należący do zespołu. Do dzisiaj tradycja pieśni 
kurpiowskiej jest kultytowana przez szereg zespołów śpiewaczo-tematycznych 
działających na terenie Puszczy Zielonej, między innymi w Czarni, Kadzidle, 
Myszyńcu, Brodowych Łąkach, Zalesiu i Ostrołęce. 

Przedstawione kurpiowskie imprezy regionalne są niewątpliwie ciekawymi 
formami promocji regionu, a tym samym czynnikiem przyciągającym turystów.

warunki rozwoju turyStyki na kurpiowSzczyźnie

Kurpiowszczyzna jest regionem rolniczym, zaliczanym do tzw. Zielonych 
Płuc Polski. Niewielkie zanieczyszczenie środowiska naturalnego, piękno przy-
rody i położenie na szlaku wiodącym na Pojezierze Mazurskie mają duży wpływ 
na rozwój turystyki.

 Gęsta sieć dróg gruntowych, prowadzących przez malownicze obszary leśne, 
zachęca do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a piękne dorzecza do wy-
poczynku i rekreacji. 

Generalnie o Kurpiach mówi się „piaski i laski”. Rzeczywiście nieurodzaj-
ność gleb wpływa na to, iż krajobraz tej ziemi w głównej mierze tworzą lasy 
i pola przetykane błękitem rzek. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni przyroda 
malowana jest barwami złota i zieleni. Jest to kraina, w której miłośnicy natury 
znajdą wiele ciekawych miejsc, spokój, ciszę i świeże powietrze. Czyste rzeki 
i rozległe, piękne lasy, w których zachowały się rzadkie gatunki roślin i zwierząt, 
zasobne w grzyby i bogate w owoce leśne, sprawiły, że tereny te są częścią Zie-
lonych Płuc Polski. 

27 T. Żebrowski, dz. cyt., s. 32.
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Północna część powiatu ostrołęckiego to obszar kurpiowskiej Puszczy Zie-
lonej. Wiele jej fragmentów zachowało się w stanie zbliżonym do pierwotne-
go i w tej chwili są rezerwatami przyrody. Naturalny charakter Puszczy można 
podziwiać w ośmiu rezerwatach przyrody: „Torfowisko Serafin”, „Tabory”, 
„Mingos”, „Czarnia”, „Surowe”, „Podgórze”, „Olsy Płoszyckie”, „Karaska”. 
Dają wyobrażenie o świetności dawnej Puszczy Zielonej. Szczególną uwagę 
zwracają dwa z nich: 1. „Czarnia” – jest to 200-letni bór świerkowo-sosnowy, 
którego osobliwością są rzadko już spotykane sosny bartne; 2. „Torfowisko 
Serafin” – jest to przejściowe torfowisko powstałe w wyniku zarastania Jeziora 
Serafin. Jak pamiętają jeszcze niektórzy Kurpie, w okresie międzywojennym po 
jeziorze można było pływać łódką. Melioracja spowodowała, że poziom wody 
znacznie się obniżył. Powierzchnię torfowiska w większości porasta „kożuch” 
pływającej roślinności, tzw. pło. Niekwestionowanym królem rezerwatu jest 
łoś. Rezerwat można zwiedzać tzw. ścieżką edukacyjną oraz podziwiać z wieży 
widokowej.

Występują tu bory mieszane, sosnowo-świerkowe oraz bory sosnowe, a na 
terenach podmokłych – lasy olszowo-brzozowe. Domieszkę stanowią dęby, gra-
by, brzozy i osiki. Częste są leszczyny, jarzębiny i jałowiec pospolity. Na kur-
piowskich rozlewiskach i mazowieckich rzekach można spotkać żurawie, dzikie 
gęsi, derkacze, orliki, rzadkie lelki, kozodoje. Zdaniem ekologów obszar ten na-
leży do najpiękniejszych terenów w kraju, a nawet w Europie. Czyste powietrze 
i przepiękne dukty leśne to idealne miejsca na wędrówki piesze oraz przejażdżki 
rowerowe, konne i zimowe kuligi.

Puszcza Biała to tereny o bardzo żyznej glebie. Przeważają tutaj lasy mie-
szane, w których występuje spora ilość dębów, grabów, modrzewia polskiego 
i świerka. Lasy słyną z obfitości różnych gatunków grzybów. Obecnie fragmenty 
pierwotnych lasów można znaleźć w rezerwatach: „Czuraj”, „Bojany”, „Wielgo-
las”, „Nagoszewo”. Natomiast na bagnie  Pulwy – roślinność bagienną. Ptactwo 
wodne podziwić można w rezerwacie „Stawinoga” nad Narwią.

Meandry rzek Kurpiowszczyzny stwarzają niepowtarzalne warunki dla spły-
wów kajakowych i wędkarstwa. Główną rzeką przepływającą przez powiat ostro-
łęcki jest Narew. To rzeka niżowa z licznymi zakolami, a miejscami z wysokimi 
i urwistymi brzegami. W południowej części powiatu płynie niewielki dopływ 
Narwi – Orz. W kurpiowskiej części powiatu wyróżniają się rzeki: Omulew, Roz-
oga i Szkwa, które wypływają z jezior mazurskich i płyną równolegle do siebie 
w nieregularnych obniżeniach rzek proglacjalnych. Wody wszystkich rzek ucho-
dzą do Narwi. Połączenie tych rzek z Krainą Wielkich Jezior stwarza możliwość 
rozwoju turystyki wodnej na tym terenie.

Głównym ośrodkiem obsługi ruchu turystycznego na Kurpiach jest Ostrołęka. 
Tu rozpoczyna się większość szlaków turystycznych. Miasto chętnie wita gości. 
Wyposażone jest w niezbędną bazę turystyczną. Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji dysponuje hotelem, boiskami sportowymi i urządzeniami lekkoatletycznymi. 
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W Ostrołęce Wojciechowicach znajduje się Dom Sportowca. Nad Narwią, jedną 
z niewielu europejskich rzek, która niemal na całej długości zachowała naturalny 
charakter, urządzono plażę miejską z kąpieliskiem. Ofertę uzupełniają jeszcze 
4 hotele, 15 restauracji, barów, pizzerii i 3 biura obsługi ruchu turystycznego. 
Poza Ostrołęką w większych miejscowościach, przez które przebiegają szlaki 
turystyczne, znajdują się hotele (np. w Nowogrodzie), zajazdy (np. w Lelisie, 
Myszyńcu), motele (np. w Lelisie) i schroniska młodzieżowe. Również baza ży-
wieniowa jest dobrze rozwinięta. Można tu posmakować regionalnych potraw, 
takich jak: kugiel, kapuśniak, ziemniaki z zsiadłym mlekiem, miód pitny, kaszę 
jaglaną czy piwo kozicowe. Bardzo dobrze rozwinięta jest sieć gospodarstw agro-
turystycznych o wysokim standardzie, które swą działalność opierają głównie na 
częstych wycieczkach weekendowych. 

podSumowanie

Kurpiowszczyzna to jeden z barwniejszych obszarów Polski. Jego unika-
towość kryje się w bogatych tradycjach, pięknych strojach ludowych, gwarze 
i pieśni kurpiowskiej, a przede wszystkim rękodziele wybitnych kunstmistrzów. 
Liczne imprezy kulturalno–rozrywkowe wprowadzają każdego turystę w niezwy-
kły świat puszczańskiego ludu. W tak bogatym kulturowo regionie nie dziwi, że 
sztuka ludowa odgrywa olbrzymią rolę w rozwoju turystyki. 

Odbywające się od lat wielkie imprezy folklorystyczne, sławiące Kurpiow-
szczyznę, artyści ludowi zdobywający wyróżnienia na festiwalach i przeglądach 
ogólnopolskich (Apolonia Nowak, Czesława Kaczyńska, Witold Kuczyński) 
i liczne występy zespołów regionalnych świadczą o tym, iż kultura kurpiowska 
zaznacza swoją odrębność na mapie kulturowej Polski��. Jednocześnie powstrzy-
mują proces zanikania dawnych zwyczajów, obrzędów i tego, co składa się na 
tradycję kurpiowską.
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aBStract

Cultural heritage as a factor of tourism development of regions on 
the example of Kurpiowszczyzna

In this work the concept of cultural heritage has been defined as well as an 
attempt to assess its role in development of agricultural tourism has been made. 
The region of Kurpiowszczyzna which has very favourable conditions for de-
veloping a lot of different forms of tourism was chosen as an example. Addition-
ally, the work presents a variety of local, social activities that use the richness of 
cultural and natural heritage preserved in material culture and multigenerational 
tradition.
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Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

kaSzuBSki park etnograficzny i jego rola 
w upowSzechnianiu kuchni regionalnej wśród 

turyStów

wStęp

Idea tworzenia muzeów skansenowskich jako formy ochrony zabytków liczy 
już sobie ponad sto lat. W Polsce doczekała się po II wojnie światowej znaczne-
go rozwinięcia w postaci kilkudziesięciu różnego rodzaju muzeów budownictwa 
ludowego, muzeów wsi, a także parków etnograficznych, które obecnie stanowią 
atrakcję turystyczną danego regionu�.

Obecnie w Polsce istnieje ponad trzydzieści tego rodzaju placówek muze-
alnych oraz kilkadziesiąt punktów ochrony zabytkowej architektury wiejskiej, 
która znajduje się w jej pierwotnym miejscu posadowienia. Muzea na wolnym 
powietrzu zdaniem J.P. Piotrowskiego są obecnie

swoistymi rezerwatami pejzażu kulturowego wsi polskiej, a niekiedy także 
małych miasteczek. Ważnym jest nie tylko fakt zgromadzenia w jednym miej-
scu cennych obiektów i zespołów architektonicznych, charakterystycznych 
dla poszczególnych obszarów, ale także dbałość o tło, czyli krajobraz przypo-
minający miejsca, skąd te obiekty pochodzą�.

Parki etnograficzne umożliwiają turystom refleksyjną podróż w czasie, a jed-
nocześnie spełniają ważną rolę edukacyjną i stanowią idealne miejsce rodzinnego 
wypoczynku, gdyż przemawiają do przedstawicieli wszystkich pokoleń. Według 
D. Orłowskiego i M. Woźniczko

w ofercie turystycznej muzeów skansenowskich istotną rolę odgrywa także 
prezentacja kuchni regionalnej, która uwarunkowana jest specyfiką regionu 
geograficznego, obyczajami panującymi na danym obszarze, wyznawaną re-
ligią oraz ludową tradycją kulturową�. 

1 W. Śliwiński, „Paramuzealne” zespoły skansenowskie – pożądane współcześnie rozwinięcie czy pro-
fanacja idei muzeów na wolnym powietrzu?, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu 
w Polsce”, 2002, nr 4, s. 47.
2 J.P. Piotrowski, Turystyka w parkach etnograficznych, „Travel Trade Gazette”, 2009, nr 2 (206), s. 14.
3 D. Orłowski, M. Woźniczko, Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny jako impreza promująca kuch-
nię regionalną w Muzeum Wsi Kieleckiej, [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palich, 



Tego rodzaju pożywienie jest sporządzane według dawnych i często zapo-
mnianych przepisów kulinarnych oraz tradycyjnych metod produkcji żywności, 
gdzie wykorzystywane są oryginalne sprzęty kuchenne oraz charakterystyczne 
produkty żywnościowe�. Działania te umożliwiają turystom odwiedzającym 
muzea skansenowskie odkrywanie nowych smaków i zapachów, a tym samym 
przyczyniają się do rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej, w której szczególne 
miejsce zajmuje regionalne dziedzictwo kulinarne.

Celem artykułu jest ukazanie Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzy-
dzach Kiszewskich i jego roli w upowszechnianiu dziedzictwa kulinarnego regio-
nu w ofercie turystycznej muzeum.

kaSzuBSki park etnograficzny im. teodory i izydora 
gulgowSkich we wdzydzach kiSzewSkich jako najStarSze 

muzeum SkanSenowSkie w polSce

Kaszubska wieś Wdzydze Kiszewskie położona jest nad jednym z pięciu 
jezior tworzących kompleks Jeziora Wdzydze (fot. 1.) o łącznej powierzchni 
1655 ha. W dawnej Rzeczpospolitej korzyści z władania tymi akwenami czer-
pali starostowie (kiszewski i tucholski) oraz opat cysterskiego klasztoru w Pel-
plinie. Właśnie w celu eksploatacji tego bogactwa powstała osada rybacka, 
z której rozwinęła się wieś Wdzydze�.

W 1904 roku we wsi mieszkało 197 osób, a w szkole uczyło się 48 uczniów.  
Pierwszym murowanym z cegieł budynkiem we Wdzydzach Kiszewskich był właś-
nie budynek szkoły, w której od 1898 roku pracował Izydor Gulgowski. Współ-
cześnie w sołectwie Wdzydze Kiszewskie mieszka ok. 200 osób. Niewielu z nich 
zajmuje się rybołówstwem, a prawie nikt rolnictwem. Wszystkie dawne grunty rol-
ne o niskiej jakości gleb (VI klasa bonitacyjna) zostały zalesione albo przekształ-
cone w tereny rekreacyjne�. Wieś bardzo zmieniła swój charakter w ciągu ostatnich 
czterdziestu lat, coraz wyraźniej widoczna staje się jej funkcja turystyczna. 

Etnograficzne zainteresowania Izydora Gulgowskiego (1874–1925) i jego ko-
lekcjonerskie zamiłowania doprowadziły do utworzenia w 1906 roku pierwszego 
na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Inspirujący był przykład 
krajów skandynawskich, gdzie odradzało się rzemiosło i sztuka ludowa, odkry-
wane przez folklorystów i regionalistów, a także krzewiący się szeroko i ożywia-
jący kulturę europejską prąd regionalistyczny. 

Gdynia 2009, s. 66.
4 D. Orłowski, M. Woźniczko, Tradycyjne pożywienie ludowe jako element wzbogacający muzealną ofer-
tę turystyczną Kujaw, [w:] Kultura i Turystyka – wspólnie zyskać, red. A. Stasiak, Łódź 2009, s. 266.
5 S. Klein, D. Sudak, T. Sadkowski, Muzeum Gulgowskich we Wdzydzach, [w:] Wiosna Europejskich 
Muzeów na Wolnym Powietrzu, Wdzydze Kiszewskie 2006, s. 10.
6  Tamże.
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Muzeum stało się ukoronowaniem wielostronnej działalności Gulgowskie-
go, w której uczestniczyła również jego żona Teodora (1860–1951), która przy-
czyniła się zwłaszcza do ożywienia zanikających dziedzin przemysłu ludowe-
go: tkactwa, plecionkarstwa (z korzeni sosny), ceramiki i haftu. Wielobarwny 
haft (fot. 2.) jest dzisiaj najbardziej znaną gałęzią kaszubskiej sztuki ludowej. 
Wskrzeszenie tego domowego przemysłu dało mieszkańcom wsi możliwość do-
datkowego zarobku, a małżonkowie Gulgowscy dostrzegali w tym także cele 
wychowawcze i estetyczne�.

7 T. Sadkowski, 90 lat Muzeum we Wdzydzach, [w:] Tradycje architektury regionalnej, red. T. Sadkowski, 
T. Święch, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, 2002, nr 5, s. 13.

Fot. 1. Jezioro Wdzydze

Źródło: zbiory własne.

Fot. 2. Haft kaszubski prezentowany w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach 
Kiszewskich

Źródło: zbiory własne.

Kaszubski Park Etnograficzny i jego rola w upowszechnianiu kuchni...  65 



Muzeum Gulgowskich urządzone zostało w osiemnastowiecznej podcienio-
wej chałupie, wykupionej od wdzydzkiego gospodarza Michała Hinza� (o łącznej 
powierzchni działki ok. 1,4 ha). Po przedwczesnej śmierci Izydora Gulgowskiego 
w 1925 roku jego żona kontynuowała dzieło, mimo tragicznego w skutkach po-
żaru w 1932 roku, który zniszczył zabytkową chałupę wraz z unikalną kolekcją 
czepców, malarstwa na szkle, mebli i sprzętów gospodarskich. Cztery lata trwały 
prace nad rekonstrukcją chałupy oraz ponownym wyposażeniem w oryginalne 
sprzęty kaszubskie.

Teodora Gulgowska przekazała Muzeum Skarbowi Państwa w 1948 roku. 
Zmarła w 1951 roku, została pochowana obok męża, na wzgórzu znajdującym się 
na terenie Muzeum. W 1954 roku staraniem Muzeum Pomorskiego w Gdańsku 
nieopodal chałupy gburskiej postawiono chałupę rybacką (fot. 3.), przeniesioną 
z Wdzydz Tucholskich, gdzie ówczesny skansen nazwano „Chatami Kaszubski-
mi”, które pozostawały pod bezpośrednią opieką wiejskiego „kustosza” – Wiktora 
Grulkowskiego�.

Przełom lat 60. i 70. XX wieku to kolejny etap rozwoju tego wyjątkowego 
muzeum na wolnym powietrzu. Opracowany wówczas projekt parku etnograficz-
nego zakładał, że obok spełniania podstawowych, muzealno-konserwatorskich 
zadań, stanowić on powinien dużą atrakcję turystyczną. W związku z tym w pro-
jekcie znalazły się punkty widokowe, przystań, sieć punktów gastronomicznych, 
estrada dla występów zespołów folklorystycznych itp.

We wsi zbudowano motel, przystań wodną, drogi, zapewniono stałą komuni-
kację z Kościerzyną i Trójmiastem, a rekreacyjne walory znalazły się w ofertach 
biur turystycznych. Okoliczni twórcy ludowi mieli zapewniony zbyt swoich ory-
ginalnych wyrobów. Niestety, z powodu braku środków finansowych plan zreali-
zowano tylko częściowo.�0

Obecny stan zagospodarowania muzeum kształtował się etapowo. Na prze-
łomie 1969 i 1970 roku z inicjatywy kościerskiego społeczeństwa powstał pro-
jekt rozbudowy na 12,5 ha. Dziesięć lat później obszar muzeum powiększono do 
22 ha oraz podzielono na sektory charakteryzujące budownictwo całych Kaszub 
i Kociewia (bez pasa nadmorskiego), czyli: Kaszub Południowych, Środkowych, 
Północnych, Kociewia Polnego i Leśnego. Na tym 22-hektarowym terenie zaj-
mowanym przez Muzeum nad jeziorem Gołuń (fot. 4), który jest pięknym i cha-
rakterystycznym zakątkiem Kaszub, zgromadzonych będzie około osiemdziesiąt 
obiektów architektury ludowej. Plan nadal jest realizowany. Zasięg oddziaływa-

8 T. Sadkowski, Dzieło Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich: u źródeł polskiego muzealnictwa et-
nograficznego na wolnym powietrzu, [w:] Muzea pomorskie – twórcy, zbiory i funkcje kulturowe, red. 
C. Obracht-Prondzyński, Słupsk – Gdańsk 2005, s. 235.
9 Praca zbiorowa, Modrô Krôjna. Przewodnik po Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teo-
dory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, Gdańsk 2001, s. 5.
10 T. Lasowa, Działalność Kaszubskiego Parku Etnograficznego w nowych warunkach społeczno-gospo-
darczych, „Acta Scansenologica”, 7, 1995, s. 123.
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nia muzeum w przybliżeniu pokrywa się z granicami województwa pomorskie-
go��. Równolegle do prac konserwatorskich trwa zagospodarowanie terenu parku, 
między innymi wytyczane są drogi oraz kształtowana jest charakterystyczna ro-
ślinność pomorska.

11 T. Sadkowski, Kaszubski Park Etnograficzny, [w:] Modrô Krôjna. Przewodnik po Muzeum – Kaszub-
skim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, praca zbio-
rowa, Gdańsk 2001, s. 116–117.

Fot. 3. Chałupa rybacka z Wdzydz Tucholskich w Kaszubskim Parku Etnograficznym we 
Wdzydzach Kiszewskich

Źródło: zbiory własne.

Fot. 4. Widok z lotu ptaka na Kaszubski Park Etnograficzny i jezioro Gołuń

Źródło: Archiwum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich.
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Spośród pięciu sektorów zabytkowej zabudowy w muzeum najobszerniejszy, 
zarówno przestrzennie, jak i ze względu na liczbę przeniesionych budynków, po-
święcony Kaszubom południowym i zachodnim, prawie w całości został zreali-
zowany. Odbudowano również większość zaplanowanych obiektów przemysło-
wych i użyteczności publicznej: wiatraki, kuźnię, tartak, wiejską szkołę (fot. 5.) 
i kościół. 

Od dwudziestu lat, tym jednym z najpiękniejszych muzeów na wolnym po-
wietrzu w Polsce kieruje Teresa Lasowa, wybitna etnograf specjalizująca się 
przede wszystkim w kaszubskiej kulturze ludowej. Z małą grupa pracowników 
doprowadziła ona do tego, że muzeum jest w dużym stopniu samodzielne pod 
względem naukowym, chociaż w dalszym ciągu współpracuje ze specjalistami 
z różnych dziedzin��.

Do 2006 roku odbudowano 41 budynków, a 21 zostało rozebranych i zma-
gazynowanych w muzeum. Pozostałe, przewidziane w koncepcji etnograficznej, 
służą jeszcze dotychczasowym właścicielom, co wcale nie znaczy, że można być 
spokojnym co do ich losu. Osiągnięcie wszystkich zamierzonych celów muzeum 
możliwe będzie po zrealizowaniu przyjętej koncepcji. Już samo odbudowanie 
zmagazynowanych budynków zmieni ogólny obraz zabytkowej architektury 
wiejskiej dotychczas prezentowanej w Kaszubskim Parku Etnograficznym��.

12 S. Klein, D. Sudak, T. Sadkowski, dz. cyt., s. 23.
13 Tamże.

Fot. 5. Szkoła z Więckowych w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich

Źródło: zbiory własne.
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prezentacja dziedzictwa kulturowego kaSzuB w ofercie 
turyStycznej kaSzuBSkiego parku etnograficznego 

we wdzydzach kiSzewSkich

Poznawanie kultury ludowej coraz częściej bywa głównym celem podróży 
i stanowi oryginalną atrakcję turystyczną. Odpowiednie wyeksponowanie wiej-
skiego dziedzictwa kulturowego i jego promocja może przyczynić się do rozwoju 
turystyki etnograficznej. 

Do największych atrakcji turystycznych Kaszub należą elementy związane 
z odrębnością etniczną mieszkańców regionu. Pomimo zawiłej historii i wielo-
wiekowych nacisków germanizacyjnych, ludność tego regionu zdołała zachować 
swoją tożsamość przez pielęgnowanie tradycji przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie. Odrębność etniczna najsilniej zaznacza się w mowie. Język kaszubski 
(fot. 6.) do dnia dzisiejszego zachował niespotykane gdzie indziej archaizmy, 
odrębny akcent, cechy fonetyczne i bogate słownictwo��. 

W kulturze materialnej, związanej głównie z życiem ludności na wsi, charak-
terystycznymi cechami odznaczało się ludowe budownictwo, rzemiosło i sztuka. 
Natomiast w kulturze duchowej ukształtowała się bogata sfera wierzeń, zwycza-
jów i obrzędów oraz folklor muzyczny i literacki.

Fot. 6. Kaszëbsczé nótë

Źródło: zbiory własne.

Wiele elementów kultury kaszubskiej przetrwało do dnia dzisiejszego. W nie-
których wsiach można spotkać drewnianą zabudowę, pochodzącą jeszcze z ubie-
głego stulecia. W krajobrazie widoczne są liczne przydrożne kapliczki i krzyże. 
Dynamiczny rozwój przeżywają niektóre dziedziny sztuki ludowej (hafciarstwo, 
rzeźbiarstwo i malarstwo na szkle). Inne odradzają się po okresie zaniku, jak 

14 M. Rodacka, Wykorzystanie turystyczne dziedzictwa kulturowego Kaszubów, „Turyzm”, 1997, 7, z. 1., s. 60.
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rogarstwo i plecionkarstwo z korzeni sosny (fot. 7.). W warsztacie garncarskim 
w Chmielnie wytwarzana jest ceramika według tradycyjnych technik i form. 
W wielu miejscowościach działają zespoły regionalne prezentujące dawny strój 
ludowy, instrumenty i folklor muzyczny. Zwyczaje i obrzędy utrwalane są pod-
czas organizowanych co roku imprez kulturalnych i folklorystycznych. 

Fot. 7. Plecionkarstwo z korzeni sosny prezentowane w Kaszubskim Parku Etnograficznym we 
Wdzydzach Kiszewskich

Źródło: zbiory własne.

Szczególną rolę w propagowaniu dziedzictwa kulturowego jednego lub kilku 
regionów etnograficznych odgrywają muzea skansenowskie, które dysponują naj-
bardziej wymownymi środkami ukazywania kultury ludowej społeczeństwu. Nie 
ma w nich opisów lub oderwanych od kontekstu przedmiotów umieszczonych 
w gablotach typowych muzeów etnograficznych. Wyjątkowość muzeów skanse-
nowskich polega na tym, że obiekty służące dawnej ludności wiejskiej stają się 
niemal dotykalne, a różnorodne imprezy folklorystyczne organizowane na ich 
terenie prezentują życie codzienne oraz zwyczaje i obrzędy świąteczne, które są 
charakterystyczne dla danego regionu lub subregionu etnograficznego��.

Muzeum na wolnym powietrzu we Wdzydzach Kiszewskich w klasyfikacji 
muzeów skansenowskich jest zaliczane do parków etnograficznych, co zdaniem 
F. Midury oznacza, że „podstawowym założeniem kształtującym program me-
rytoryczny jest kompozycyjnie dowolna forma prezentacji architektury ludowej 
w plenerze” ��.

15 D. Orłowski, M. Woźniczko, Edukacyjne znaczenie skansenów w propagowaniu tradycji kulinarnych 
w turystyce wiejskiej, [w:] Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, różne wymiary, red. J. Sikora, 
Poznań 2007, s. 230.
16 F. Midura, Muzealnictwo skansenowskie w Polsce (stan obecny a perspektywy rozwoju), [w:] Muzea 
skansenowskie w Polsce, red. F. Midura, Poznań 1979, s. 37.
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Kaszubski Park Etnograficzny, jak już wcześniej wspomniano, znajduje 
się we wsi Wdzydze Kiszewskie, która położona jest 16 km od Kościerzyny 
i 72 km od Gdańska na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Na te-
renie wsi funkcjonuje całoroczna baza noclegowa oraz stanica wodna. Muze-
um czynne jest dla zwiedzających przez cały rok, we wszystkie dni tygodnia, 
oprócz poniedziałków i niektórych dni świątecznych (Nowy Rok, Wielkanoc, 
pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, Święto Zmarłych oraz w święta pań-
stwowe).��

Muzeum, obok pracy naukowej i konserwatorskiej, zajmuje się popularyza-
cją kultury ludowej Kaszub i Kociewia poprzez zróżnicowane formy działalności 
oświatowej. Obecnie w zrealizowanej już części Kaszubskiego Parku Etnogra-
ficznego znajdują się: zagrody, pojedyncze chałupy, szkoła, kościół oraz wia-
traki, tartak, kuźnia i karczma. W większości z nich można zwiedzać wnętrza 
wyposażone w sprzęty i narzędzia używane w przeszłości przez mieszkańców 
wsi. W zabytkowym kościele (fot. 8.) przez cały rok odprawiane są nabożeństwa 
w niedziele i święta oraz z okazji uroczystości rodzinnych. 

Muzeum przygotowuje również wystawy czasowe i objazdowe, jest też or-
ganizatorem konkursów, lekcji muzealnych, pokazów rzemiosł i sztuki ludo-
wej, koncertów organowych w miesiącach letnich, a przede wszystkich imprez 
folklorystycznych, jak np. doroczny Jarmark Wdzydzki. Oprócz tego prowadzi 
sprzedaż wydawnictw regionalnych, pamiątek oraz wyrobów sztuki ludowej 
i rękodzieła.

17  www.muzeum-wdzydze.gda.pl, dostęp: 15.12.2009.

Fot. 8. Kościół ze wsi Swornegacie w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach 
Kiszewskich

Źródło: zbiory własne.
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Ze względu na ogromny zakres ekspozycji przedstawiono poniżej tylko wy-
brane zabytki dawnego budownictwa ludowego, które prezentowane są na terenie 
Kaszubskiego Parku Etnograficznego��.

Budownictwo z Kaszub południowych i zachodnich prezentuje między in-
nymi:

– Chałupa gburska z Wdzydz Kiszewskich – kopia zrębowej chałupy podcie-
niowej z XVIII wieku, wykonana w 1936 roku (oryginał spłonął w 1932 roku), 
wyposażona w tradycyjne meble i sprzęty z XIX wieku;

– Dworek z Trzebunia – zrębowy, z lat 20. XIX wieku, wewnątrz liczne meble 
i sprzęty z XIX wieku przeniesione wraz z budynkiem,

– Chałupa ze Skorzewa – zrębowa, z podcieniem narożnym z końca XVIII 
wieku, z dobudówką dla deputatników�� z lat 60. XIX wieku;

– Chałupa z Lipskiej Huty (fot. 9.) – zrębowa, z podcieniem pełnoszczyto-
wym z 1787 roku, we wnętrzach meble i sprzęty z XIX wieku.

Budownictwo z Kaszub północnych ukazuje między innymi:
– Dwór z Luzina (fot. 10) – zrębowo-szkieletowy, z trzeciej ćwierci XVII 

wieku, później przebudowany i rozbudowany, we wnętrzu mieszkanie rodziny 
z tradycjami szlacheckimi z XIX/XX wieku.

18 Opracowano na podstawie: Modrô Krôjna. Przewodnik po Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficz-
nym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, dz. cyt., s. 10–13.
19 Tak nazywano poprzednich właścicieli zagrody, którzy przekazali ją w użytkowanie następnemu po-
koleniu, synowi lub córce. 

Fot. 9. Chałupa z Lipskiej Huty w Kaszubskim Parku Etnograficznym 
we Wdzydzach Kiszewskich

Źródło: zbiory własne.
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Budowle przemysłowe i użyteczności publicznej przedstawiają między in-
nymi:

– Wiatrak z Brus (fot. 11) – typu holenderskiego, drewniany, na planie ok-
togonu z 1876 roku, zmodernizowany w 1914 roku, wewnątrz kompletny ciąg 
technologiczny;

– Szkoła z Więckowych – budynek konstrukcji szkieletowej z lat 60. XIX wieku, 
wewnątrz izba lekcyjna z lat międzywojennych, druga część budynku użytkowana 
była jako mieszkanie nauczycielskie; 

Fot. 10. Dwór z Luzina w Kaszubskim Parku Etnograficznym 
we Wdzydzach Kiszewskich

Źródło: zbiory własne.

Fot. 11. Wiatrak z Brus w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich

Źródło: zbiory własne.
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– Kościół ze wsi Swornegacie – zrębowy, z ok. 1700 roku, dzwonnicę konstrukcji 
szkieletowej dostawiono w 1740 roku, manierystyczny ołtarz główny z trzeciej ćwier-
ci XVIII wieku, ołtarze boczne z XVIII i XIX wieku, rokokowa ambona z 1795 roku, 
na emporze gabinetowe organy z warsztatu gdańskiego organmistrza z 1765 roku.

charakteryStyka kuchni kaSzuBSkieJ

Kulinarne dziedzictwo Pojezierza Kaszubskiego jest obok walorów przy-
rodniczych i kulturowych jednym z najważniejszych elementów wpływających 
na atrakcyjność turystyczną regionu. Przy pierwszym kontakcie kuchnia ta wy-
daje się prosta i skromna, lecz po bliższym zapoznaniu się z nią odnaleźć można 
wiele wyrafinowanych potraw, niespotykanych w innych regionach Polski�0.

W dawnej kuchni kaszubskiej istniał podział na kuchnię rybacko-chłopską 
i mieszczańsko-dworską. Tę pierwszą cechowała skromność, prostota i pewne 
ubóstwo, natomiast druga była bogata, z dodatkiem drogich przypraw przy-
wożonych z zamorskich krajów. Zarówno jedna, jak i druga kuchnia, choć tak 
różne ze względu na zamożność domu, stanowią do dnia dzisiejszego znaczący 
element dziedzictwa kulturowego Kaszub��.

Kuchnia kaszubska, która wchodzi w skład kuchni pomorskiej, cechuje się 
dużym udziałem ryb, głównie gotowanych lub wędzonych, a także ziemnia-
ków i kapusty (fot. 12)��. W jadłospisie kaszubskim ważną rolę odgrywały ka-
sze (krëpë) z gryki (bukwitne krëpë) i owsa (uowsne krëpë)��. Z mąki gryczanej 
przygotowywano bukwitne kluski oraz rynczoki, czyli placki pieczone na pły-
tach kuchennych (rynkach). Duże znaczenie miały surowce zbożowe, takie jak 
żyto i jęczmień, na zachodzie zaś regionu bytowskiego pszenica.

Kuchnia kaszubska, będąca elementem dziedzictwa kulinarnego Pomorza, 
to przede wszystkim ryby (morskie: śledzie, łososie, dorsze oraz słodkowodne: 
węgorze i sielawy – marenki z Jeziora Wdzydze)��. Przyrządzano je na wiele spo-
sobów (prażone w garnkach, bez tłuszczu i wody, pieczone na ruszcie lub płycie 
kuchennej, wędzone i suszone). Z ryb przyrządza się także rozmaite zupy��. Do 
tradycyjnych i często gotowanych zup należą: rosół rybi – ze wszystkich gatun-
ków ryb z wyjątkiem uklei i szczupaków, kwasnô zupa – zupa rybna zaprawiana 
kwaśną śmietaną lub maślanką, rëbnô zupa – polewka rybna zaprawiana słodkim 
mlekiem lub śmietaną, grochówka na solonym węgorzu (grochówka z wãgòrza), 
20 D. Orłowski, M. Woźniczko, Kuchnia kaszubska sposobem na atrakcyjną ofertę agroturystyczną, [w:] 
Produkt tradycyjny i regionalny narzędziem rozwoju gospodarczego i społecznego Pomorza, Gdańsk 
2006, s. 33–43.
21 W. Niemiec, Tradycyjna kuchnia kaszubska, Gdańsk 2006, s. 3.
22 M. Woźniczko, K. Żelazna, Potrawy i produkty regionalne jako czynnik zwiększający atrakcyjność oferty 
agroturystycznej, [w:] Marketing w agroturystyce, red. M. Plichta, J. Sosnowski, Siedlce 2006, s. 166.
23 M. Długoński, Kaszubski stół, „Przegląd Gastronomiczny”, 2009, nr 10, s. 19.
24 Anonim, Przewodnik po kulinarno-krajoznawczych szlakach Pomorza, Gdańsk 2006, s. 10.
25 H. Szymanderska, Kuchnia Polska – potrawy regionalne, Warszawa 2004, s. 21.
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grochówka ze śledziem (groch ze sledzã), zupa z węgorza (rosół z wãgòrza) 
z ziemniakami lub makaronem. Z potraw rybnych znane są: śledź z beczki w za-
lewie słodko-kwaśnej (fot. 13), dorsz kaszubski (kaszëbsczi pòmùchel), dorszowe 
wątróbki (pòmùchlowé wątróbce) oraz smażona ikra (piekłé kro)��.

26 W. Niemiec, Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi warzële. Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni, Władysła-
wowo 2004, s. 70–81.

Fot. 12. Kapusta z beczką do kiszenia prezentowana w ekspozycji muzealnej na terenie 
Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich

Źródło: zbiory własne.

Fot. 13. Śledź z beczki w zalewie słodko-kwaśnej

Źródło: zbiory własne.
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Jak już wcześniej zauważono, pierwsze miejsce wśród płodów rolnych zajmo-
wały ziemniaki, gryka, brukiew, a także kapusta, marchew, buraki, groch i bób. 
Stąd w kuchni kaszubskiej znane są potrawy z ziemniaków, takie jak placki ziem-
niaczane (plińce), podawane z cukrem, śmietaną lub miodem, gotowane ziemnia-
ki z: kwaśnym mlekiem lub maślanką (bùlwё z kwasnym mlekiem), soloną wodą 
ze śledzi (bùlwё ze sledziówką), gęsią okrasą (bùlwё z obóną), topioną słoniną ze 
skwarkami (bùlwё ze szpyrkami)��. Z masy ziemniaczanej z dodatkiem jaj i mąki 
pieczono babkę ziemniaczaną na blasze wyłożonej plastrami słoniny��.

Z brukwi przygotowywano wiele potraw, np. tartą brukiew gotowaną na mleku 
lub pokrojoną w talarki, gotowaną z ziemniakami i zalewaną mlekiem. Podobne 
potrawy przygotowywano z marchwi. W gromadzonych na zimę zapasach dużą 
część stanowiły produkty leśne. Zbierano i suszono grzyby, buczynę, jarzębinę, 
owoce leśne (czarne jagody, borówki, jeżyny)��. We współczesnej kuchni Kaszubi 
wykorzystują wiele gatunków grzybów (m.in. borowiki, kurki, rydze).

W kuchni kaszubskiej mięso jest na drugim planie. Spożywa się dużo dro-
biu, głównie gęsinę – nadziewaną, faszerowaną i wędzoną�0. Znanym przysma-
kiem są pierśniki (piersniczi) lub półgęski, czyli peklowane i wędzone w dymie 
jałowca piersi gęsie. Rarytasem jest okrasa (óbóna), czyli zmielone surowe mięso 
i tłuszcz gęsi, doprawione ziołami i przyprawami��. Ten przysmak jest najlepszy 
w połączeniu z tradycyjnym kaszubskim chlebem (swójszczim chlebem) (fot. 14.), 
który jest przyrządzany z żyta z dodatkiem ziemniaków, zarówno gotowanych, 
jak i surowych, a dawniej w latach nieurodzaju z dodatkiem perzu. Dla utrzyma-
nia świeżości chleba dodawano mleko zsiadłe lub maślankę��, natomiast H. Szy-
manderska zauważyła, że do ciasta chlebowego dodawano także rozczyn z ryżu 
i gotowane kasze��. 

Do mięsnych specjałów kaszubskich, poza pierśnikami, zwanymi też półgę-
skami, zalicza się smażoną wołowinę lub wieprzowinę z suszonymi grzybami 
(szmurowanô). Dawniej mięso, pojawiające się na stołach z okazji świąt, poda-
wano gotowane, najczęściej w kiszonej kapuście oraz duszone w sosach (np. bitki 
korzenne). Z mięsa wyrabiano najczęściej kiełbasy (wursty) oraz przywędzaną 

27 M. Woźniczko, D. Orłowski, Edukacyjne znaczenie skansenów w propagowaniu tradycji kulinarnych 
w turystyce wiejskiej, dz. cyt., s. 351–356.
28 E. Babicz-Zielińska, R. Zabrocki, Aspekty zdrowotne kuchni regionalnych na przykładzie kuchni ka-
szubskiej, [w:] Produkt regionalny i tradycyjny a agroturystyka, red. B. Ditrich, D. Słubik, Gdańsk 2006, 
s. 52.
29 Tamże.
30 H. Szymanderska, dz. cyt., s. 21.
31 M. Woźniczko, D. Orłowski, Kuchnia kaszubska sposobem na atrakcyjną ofertę agroturystyczną, 
dz. cyt., s. 61.
32 E. Babicz-Zielińska, R. Zabrocki, dz. cyt., s. 52.
33 H. Szymanderska, dz. cyt., s. 21.
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wątrobiankę (leberkę) i kiszki. Specjalnością kuchni tego regionu są do dziś ga-
larety mięsne z nóżek (zylc)��.

Kaszubskim specjałem jest czernina (czôrnina), czyli zupa na kaczej krwi 
z dodatkiem suszonych owoców wiśni, gruszek i śliwek.�� Popularne są też inne 
zupy: kaszubski barszcz z grzybami (barszcz z grzëbama), kapuśniak z kaszą na 
wieprzowinie (kapùszniôk z krëpama), zakwas, czyli żur zasypywany tłuczonymi 
krupami jęczmiennymi, zupa z żółtej brukwi, ziemniaków i mięsa z dodatkiem 
majeranku (zupa z żёttёch wrёków), zupa z suszonych owoców, śmietany, mąki, 
z dodatkiem klusek lub podanymi oddzielnie ziemniakami (brzôdowa)��.

Przysmakiem kaszubskim z jaj jest jajecznica (prażnica) z dodatkiem bocz-
ku, okrasy, często i mąki, a także jajecznica na węgorzu (prażnica z wãgòrzã) 
lub z dodatkiem cebuli bądź skwarek. Kaszubskie gospodynie prażnicę podają 
z ziemniakami lub chlebem.

 Desery i ciasta (kuchy) na Kaszubach nie stanowiły szerokiego asortymentu. 
Najpopularniejsze jest ciasto drożdżowe (młodzowy kùch z kruszonką), mus tru-
skawkowy (kremowe malënë), pączki z konfiturą (pùrcle), piernik marchwiowy 
(marchwiowi peperkùch) (fot. 15.), kaszubski sernik z ziemniakami oraz wafle 
kaszubskie, przygotowywane z ciasta naleśnikowego, a także ruchanki, czyli ra-
cuchy drożdżowe posypane cukrem pudrem��.

34 E. Babicz-Zielińska, R. Zabrocki, Polskie kuchnie regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kuchni 
kaszubskiej, „Żywność”, 2003, nr 3 (36), s. 35.
35 T. Lasowa, Smak Kaszub, „Agro–Smak”, 2007, nr 6 (marzec/kwiecień), s. 28.
36 M. Woźniczko, D. Orłowski, Edukacyjne znaczenie skansenów w propagowaniu tradycji kulinarnych 
w turystyce wiejskiej, dz. cyt., s. 353.
37 Tamże.

Fot. 14. Chleb kaszubski

Źródło: zbiory własne.
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upowSzechnianie turyStom regionalnego dziedzictwa 
kulinarnego na terenie kaSzuBSkiego parku 

etnograficznego we wdzydzach kiSzewSkich

Początek pierwszej dekady XXI wieku to okres wyraźnego wzrostu zainte-
resowania wszelkimi przejawami kultury ludowej, w tym kulinarnej, na terenie 
Polski. Popularność ta została wywołana różnego rodzaju działaniami lokalnymi 
i regionalnymi, jakie są podejmowane w kraju przez liczne instytucje i towarzy-
stwa kulturalne, społeczne, gospodarcze, a przede wszystkim placówki muzealne 
o tematyce etnograficznej��.

Dziedzictwo kulturowe wraz z kuchnią regionalną jest obecnie nadzwyczaj 
ważnym i pożądanym produktem turystycznym. Skoro turyści na całym świecie 
poszukują różnorodności kulturowych i odkrywają lokalne kultury, to z pewno-
ścią ich celem podróży mogą być muzea na wolnym powietrzu w Polsce, spośród 
których na szczególną uwagę zasługuje najstarsza tego typu placówka w kraju, 
czyli Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich��.

Jednym z wielu zadań muzeów na wolnym powietrzu jest dokumentowanie 
oraz prezentacja różnorodnych aspektów życia dawnych mieszkańców zabytko-
wych dziś zagród i domów, gdzie ważne miejsce zajmuje pożywienie ludowe, bę-
dące podstawą bytu człowieka. Na terenie muzeum skansenowskiego we Wdzy-
dzach Kiszewskich, zdaniem T. Lasowej: 

38 D. Orłowski, Pożywienie ludowe jako znacząca atrakcja turystyki etnograficznej, [w:] Innowacje 
w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Białystok 2008, s. 181–191.
39 W 2006 roku Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich obchodził 100-lecie powstania. 
Data założenia Muzeum jest powszechnie uznawana za początek muzealnictwa skansenowskiego w Polsce.

Fot. 15. Piernik marchwiowy

Źródło: zbiory własne.
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są to zarówno wszelkie zgromadzone tam materialne muzealia (w tym budyn-
ki wraz z systemami ogniowymi, urządzenia do produkcji oraz przetwarza-
nia żywności, naczynia do przechowywania, przygotowywania i spożywania 
jedzenia), a także program kulinarny, czyli potrawy przygotowywane na co 
dzień i od święta, wg tradycyjnych przepisów w zgodzie z wiedzą ludową na 
temat otaczającego świata roślin i zwierząt. Kuchnia regionalna to także nie-
zbędny element programu folklorystycznego, różnorodnych imprez, odtwa-
rzania atmosfery wiejskich świąt i życia codziennego�0.

Na terenie Kaszubskiego Parku Etnograficznego miejscem cieszącym się 
ogromnym zainteresowaniem turystów, które daje możliwość spróbowania typo-
wych potraw regionalnych, jest Karczma „Wygoda” (fot. 16., 17.), znajdująca się 
w Chałupie Dzierżawcy ze Starej Huty��.

Wybudowana w latach 90. XIX wieku na zlecenie właściciela dużego gospo-
darstwa rolnego we wsi powstałej z osady producentów szkła, założonej w kró-
lewskich lasach ok. połowy XVII wieku. Chałupa usytuowana była w zagrodzie 
urządzonej przez dzierżawcę, którego zadaniem było wykarczowanie lasu na 
działce oddalonej od centrum wsi i przystosowanie jej do uprawy ziemi. Począt-
kowo jedynie w części chałupy znajdowały się pomieszczenia mieszkalne (sień, 
kuchnia, izba i alkierz)��, gdyż w drugiej części było jednoprzestrzenne pomiesz-
czenie z osobnymi drzwiami wejściowymi, bez stropu i okien, wykorzystywa-
ne jako chlewik, torfownik i drewutnia. W latach 60. XX wieku całość budynku 
przystosowano do potrzeb mieszkaniowych.

Drewniane ramy konstrukcyjne ścian budynku wykonane są z różnych ga-
tunków drewna: dębiny (podwaliny i część słupów), drewna sosnowego (ocze-
py, zastrzały i niektóre rygle) oraz drewna topoli i osiki (niektóre słupy). Połacie 
dachowe pierwotnie przykryte były świerkowymi szyndlami, które w części za-
mieniono na słomę. Ściany zewnętrzne są zróżnicowane kolorystycznie: elemen-
ty drewniane są poczernione, a mur wypełniający w kwaterach pobielony wap-
nem��. W Kaszubskim Parku Etnograficznym chałupa przystosowana została do 
funkcji budynku gastronomicznego, w której zmieniono podziały wnętrza, dach 
przykryto dachówką oraz dostawiono dwie przybudówki (fot. 18.)��.

40 T. Lasowa, Kuchnia pomorska w działalności Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich (w druku).
41 D. Orłowski, M. Woźniczko, Karczma „Wygoda” jako element oferty turystycznej Kaszubskiego Par-
ku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, „Problemy Turystyki i Hotelarstwa”, 2009, z. 1 (11), 
s. 104–105. 
42 Wąskie pomieszczenie w chałupie wiejskiej, przylegające do izby, oświetlone oknem, pełniące funkcję 
sypialni dla określonych członków rodziny; miejsce przechowywania odzieży, sprzętów gospodarstwa 
domowego, żywności.
43 Modrô Krôjna. Przewodnik po Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora 
Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, dz. cyt., s. 121. 
44  D. Orłowski, M. Woźniczko, Karczma „Wygoda” jako element oferty turystycznej Kaszubskiego Par-
ku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, dz. cyt., s. 104–105. 
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kaszubskiego Parku Etnograficz-
nego we Wdzydzach Kiszewskich, opracowany w 1979 roku przez zespół pod 
kierunkiem prof. A. Baranowskiego z Politechniki Gdańskiej zawiera nie tylko 
starannie skomponowany program części muzealnej. W najbliższym otoczeniu 
starej zabudowy zaplanowano przeniesienie, rekonstrukcję i przystosowanie do 
celów użytkowych karczmy z wozownią pochodzącą z Rumii. Niestety plan ten 
nie został urzeczywistniony, zabrakło środków państwowych, a później hojnego 
i wrażliwego na piękno zabytków inwestora. Stąd też narodził się pomysł, aby, nie 
rezygnując z odtworzenia karczmy z Rumii (złożonej w elementach w muzeum), 
wybudować niewielką karczmę. W 1996 roku wytypowano budynek oraz szybko 

Fot. 17. Wnętrze karczmy „Wygoda” w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach 
Kiszewskich

Źródło: zbiory własne.

Fot. 16. Karczma „Wygoda” w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich

Źródło: zbiory własne.
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wykonano jego dokumentację i projekt. Prace budowlano-konserwatorskie prze-
prowadzone systemem gospodarczym i ze środków własnych muzeum trwały od 
marca 1997 do grudnia 1998 roku��.

Karczma „Wygoda” służy gościom w okresie sezonu turystycznego (od maja 
do września) i czynna jest w godzinach otwarcia muzeum. Można też wynająć 
ją na specjalne okazje – wesela, uroczystości rodzinne oraz przyjęcia. Ofertę 
kulinarną stanowi proste, wiejskie kaszubskie jedzenie (fot. 19.), słynne już ru-
chanki, plince, żur kaszubski, kluski ze szpyrkami, kapusta szmurowana, kisz-
ka kaszubska, zawijas mięsny w kapuście, bulwy pieczone oraz różne potrawy 
z ryb. Obrzędowe przysmaki przygotowywane są z okazji imprez tematycznych 
i związanych ze świętami dorocznymi. Budynek karczmy znajduje się w sektorze 
wejściowym i został starannie wkomponowany w najbliższe otoczenie, a dodat-
kowym i zamierzonym efektem jest piękny widok na zabudowę muzeum.

Turyści zainteresowani tematyką kulinarną, zwiedzając ekspozycje muzeal-
ne, mogą zobaczyć między innymi budynki mieszkalne posiadające charaktery-
styczne formy systemów ogniowych z centralnym, wielofunkcyjnym kominem, 
różne rozwiązania kuchni (z kafli ceramicznych, ceglane, z fajerkami i okapem), 
archaiczny piec z kafli doniczkowych (służący do suszenia owoców i grzybów). 
W zagrodach znajdują się dwa podstawowe typy wolno stojących pieców chle-
bowych (gliniany, kopulasty oraz z kamienia z dachem dwuspadowym z szyn-
dli). Ciekawostką jest przenośna, blaszana wędzarnia oraz fabryczna, pomorska 
„westfalka” sprzed I wojny światowej. Odrębnym, specjalistycznym tematem są 

45 www.muzeum-wdzydze.gda.pl, dostęp: 15.12.2009.

Fot. 18. Przybudówka z prawej strony karczmy „Wygoda” w Kaszubskim Parku Etnograficznym 
we Wdzydzach Kiszewskich

 Źródło: zbiory własne.
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wiatraki: typu „koźlak” i „holender”. W zespole młyńskim (we wnętrzu szopy 
z Rolbika) umiejscowiono zabytkową olejarnię z trzonem kuchennym z cegły, 
służącym do podgrzewania ziarna. Jako inwentarz ruchomy zgromadzono w mu-
zeum wszelkie typy naczyń kuchennych, służących do podawania, przetwarzania 
i przechowywania żywności w dawnym gospodarstwie domowym (z drewna, gli-
ny, szkła, fajansu itd.)��. 

Od lat 90. XX wieku widoczny jest znaczny rozwój muzeum, zarówno w za-
kresie wznoszenia zabytkowych budynków, jak i wyposażenia oraz „ożywiania” 
– zgodnie z kalendarzem zmiennych pór roku i zwyczajów dorocznych. Dlatego 
też wprowadzono na stałe do programu muzealnego kultywowanie kulinarnych 
tradycji świątecznych, zwłaszcza tak wyrazistych świąt jak Wielkanoc i Boże 
Narodzenie. Przygotowywane są wówczas okolicznościowe wystawy z symbo-
licznymi, charakterystycznymi potrawami, produktami żywnościowymi czy też 
aranżacje różnych czynności, m.in. kuchennych, związanych z przygotowaniami 
do świąt. Szczegółowe scenariusze przewidują coraz śmielej użycie ziół, świeże-
go pieczywa i ciast wypiekanych na miejscu w starych formach według lokalnych 
receptur��.

Prawdziwym wyzwaniem dla muzealników było urządzenie wystawy stałej, 
która prezentuje turystom spiżarnię i kuchnię w dworze z Luzina (fot. 20.). Obok 
zabytkowego wyposażenia przygotowano listę niezbędnych produktów żywnoś-
ciowych, w tym różnego typu wędzonek, kiełbas, kiszonek, suszu (ziół, grzybów, 
jarzyn, owoców), nalewek i soków oraz pieczywa. Użyto naturalnych wyrobów, 

46 T. Lasowa, Kuchnia pomorska w działalności Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich, dz. cyt.
47 Tamże.

Fot. 19. Wybrane potrawy regionalne dostępne w karczmie „Wygoda” w Kaszubskim Parku 
Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich

Źródło: zbiory własne.
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pachnących i wabiących zapachem, formą oraz kolorem. Tylko niewielką część 
stanowią atrapy (dotyczy to łatwo psujących się produktów, np. masła, paszte-
tów), realistycznie ukształtowane przy użyciu zabytkowych form. Konsekwen-
tnym rozwinięciem tematu okazała się pierwsza udana próba odtworzenia dwor-
skiej choinki (z piernikami oraz ozdobami wykonanymi według starych wzorów) 
czy realistycznie podany obiad w stylowym wnętrzu. Naturalnym zapleczem ku-
linarnym dla wszystkich wystaw w Muzeum są przydomowe ogródki, warzywni-
ki, pobliskie pola i las. Muzealne doświadczenia związane z ożywianiem wnętrz 
i zagród z użyciem autentycznych produktów, np. świeżo upieczonego chleba, 
ciasta, owoców, warzyw, ziół czy też roślin ozdobnych, wzbudzają u zwiedza-
jących turystów bardzo pozytywne odczucia, ponieważ dzięki temu wystawy są 
pełniejsze, przekonujące i budzą wspomnienia kulinarne (przywoływanie sma-
ków i zapachów z dzieciństwa)��. 

Na terenie Kaszubskiego Parku Etnograficznego turyści mogą uczestniczyć 
w imprezach plenerowych, na których obecna jest kuchnia regionalna. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje „Jarmark Wdzydzki”�� – największa letnia impreza folk-
lorystyczna na Kaszubach, która organizowana jest nieprzerwanie od 1973 roku 
w trzecią niedzielę lipca. Przyciąga corocznie do 10 tys. osób, a w programie 
znajdują się: występy zespołów folklorystycznych, pokazy dawnych zawodów, 
tradycyjnych zajęć i wiejskich rzemiosł oraz sprzedaż gotowych wyrobów. Na 
licznych stoiskach zlokalizowanych na całym terenie prezentowane są wykonane 
przez Koła Gospodyń Wiejskich potrawy regionalne oraz tradycyjne produkty 

48 Tamże.
49 www.muzeum-wdzydze.gda.pl, dostęp: 15.12.2009.

Fot. 20. Spiżarnia w dworze z Luzina

Źródło: zbiory własne.
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żywnościowe, które bardzo często wpisane są na krajową Listę Produktów Tra-
dycyjnych.

Inną imprezą odwołującą się do prezentacji dziedzictwa kulinarnego jest 
„Z motyką na bulwy”�0 (fot. 21.), organizowana w trzecią niedzielę września. 
Turyści w trakcie imprezy dowiadują się o historii roślin bulwiastych, a także 
o uprawianych gatunkach. Przez cały dzień są pokazy wybierania ziemniaków 
z zagonów, orki i bronowania pola po wykopkach. Istotnym punktem imprezy 
jest degustacja potraw regionalnych, takich jak kaszubskie kluski ziemniaczane 
łyżką kładzione, szadolce i kulanki kaszubskie, plince kaszubskie, pulki kaszub-
skie oraz kartoflak.

podSumowanie

Turystyka znakomicie służy poznawaniu kultury ludowej we wszystkich jej 
dziedzinach i przejawach. Ruch turystyczny dzięki wzrostowi zainteresowania ak-
tywnym poznawaniem osobliwości kulturalno-historycznych różnych regionów 
geograficznych stał się obecnie największym i przynoszącym znaczące dochody 
przemysłem świata. Kultura to nie tylko zabytki materialne i duchowe, ale jest 
to także sposób życia ludzi w konkretnym środowisku. Turyści na całym świecie 
poszukują różnorodności kulturowych, odkrywają kultury lokalne, a celem ich 
podróży staje się kultura ludowa wraz z kuchnią –  oryginalnymi potrawami, pro-
duktami żywnościowymi, a także charakterystycznymi metodami ich produkcji.

Autorzy niniejszego artykułu skupili uwagę na regionie etnograficznym, na 
terenie którego znajduje się najstarsze muzeum skansenowskie w Polsce, promu-

50 Tamże.

Fot. 21. Impreza „Z motyką na bulwy”

Źródło: Archiwum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich.
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jące wciąż żywą kulturę ludową. Kaszuby to obszar o znaczącym potencjale dla 
rozwoju różnych form turystyki kulturowej. Turyści przebywający na Kaszubach 
mają możliwość zapoznania się z ludowym dziedzictwem kulturowym regionu, 
które prezentowane jest na licznych imprezach folklorystycznych oraz w muze-
ach posiadających ekspozycje etnograficzne.

Muzea na wolnym powietrzu są niewątpliwie atrakcją turystyczną, a ich rola 
jako markowego produktu turystycznego regionu ciągle wzrasta. Wyjątkowe miej-
sce w ofercie turystycznej Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach 
Kiszewskich zajmuje upowszechnianie regionalnego dziedzictwa kulinarnego. 
Turyści odwiedzający skansen spotykają się z tego rodzaju tematyką podczas 
oglądania ekspozycji muzealnych prezentujących wygląd i wyposażenie kuchni 
oraz spiżarni zlokalizowanych w poszczególnych chałupach i we dworze. 

Inną formą kontaktu z tradycjami kulinarnymi regionu jest bezpośredni udział 
w trakcie imprez plenerowych w pokazach prowadzonych przez pracowników 
merytorycznych muzeum lub członków Kół Gospodyń Wiejskich, ponieważ za-
wsze połączone są z degustacją lub sprzedażą. Można również skorzystać z ka-
szubskiej oferty gastronomicznej w karczmie „Wygoda”, która zlokalizowana 
jest w zabytkowym budynku przy wejściu do muzeum.
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aBStract

The Kashubian Ethnographical Park and its role in disseminating 
regional cuisine among tourists

In this article the authors present the characteristics of the Kashubian Ethno-
graphical Park in Wdzydze Kiszewskie, with special regard for the folk culture 
in the tourist offer of the museum. They characterize regional cuisine, with all 
characteristic raw products typical of this cuisine and analyse the typical dishes 
which visitors and tourist can try in Kaszuby. Last of all, the authors present forms 
of disseminating of regional culinary heritage in the Kashubian Ethnographical 
Park in Wdzydze Kiszewskie.

Kaszubski Park Etnograficzny i jego rola w upowszechnianiu kuchni...  87 





Waldemar Zadworny
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

rola dziedzictwa kulturowego powiatu 
przeworSkiego w proceSie kSztałtowania 

nowoczeSnego ruchu turyStycznego

wStęp

Dziedzictwo kulturowe stanowi coraz bardziej znaczący element rozwoju 
regionów i miejscowości. Głównie w krajach Europy Zachodniej do ochrony 
dziedzictwa kulturowego przywiązuje się zasadnicze znaczenie, traktując je jako 
ważny instrument rozwoju regionalnego i rozwijającego się rynku pracy.

Wzrost świadomości społeczeństwa spowodował, iż nie kwestionuje się już 
znaczenia dziedzictwa kulturowego i jego roli w rozwoju tych społeczeństw, 
wręcz przeciwnie, dowodzi się sprzężenia zwrotnego pomiędzy kulturą jako 
czynnikiem rozwoju a tym, że istotą kultury jest rozwój. W społeczeństwach roz-
winiętych kultura od dawna traktowana jest jako czynnik rozwoju gospodarcze-
go, a zwłaszcza jako czynnik sprzyjający kształtowaniu się nowoczesnego ruchu 
turystycznego. Kultura ma związek z tzw. nową ekonomią, kwestiami szybkiej 
komunikacji, z kreacją, innowacyjnością i kapitałem�.

W Polsce bardzo często kultura jest postrzegana jako balast, jako tradycyj-
ne obciążenie budżetu. Tymczasem na Zachodzie, szczególnie w Niemczech czy 
Anglii, kultura narodowa i dziedzictwo kulturowe traktowane są jako wielki sek-
tor generujący wzrost, zwłaszcza na poziomie regionalnym, który również kreuje 
znaczący rynek rozwoju ruchu turystycznego. Dlatego też dziedzictwo jest zaso-
bem do wykorzystania, zwłaszcza z perspektywy rozwoju regionalnego. Jednak 
od czasu transformacji systemowej nie stworzono w Polsce niezbędnego klimatu 
inwestycyjnego dla rozwoju turystyki kulturowej. 

Intensywne przemiany w sferze społecznej i ekonomicznej powodują, że 
dziedzictwo kulturowe stanowi dziś z jednej strony przedmiot ochrony, z drugiej 
zaś potencjał, który właściwie zagospodarowany może generować znaczne zy-
ski, zwłaszcza w powiązaniu z turystyką. W warunkach gospodarki rynkowej 
oraz postępującej globalizacji dziedzictwo kulturowe może zostać zawłaszczone 
dla celów komercyjnych i rynkowych. By tego uniknąć, należy umiejętnie i har-
monijne połączyć ochronę dziedzictwa kulturowego z jego komercyjnym wyko-

1 J. Purchla, Dziedzictwo a rozwój. Konflikt czy szansa?, „Biuletyn ekonomiczny GAP”, 2007, nr 8, s. 10.



rzystaniem, zwłaszcza w sektorze turystycznym. Warto pamiętać, że dziedzictwo 
kulturowe to nie tylko suma zachowanych na danym obszarze obiektów zabyt-
kowych, lecz także warstwa symboliczna, związana z interpretacją dziedzictwa 
jako sacrum, jak również produkt rynkowy, który na dzisiejszym etapie rozwoju 
stosunków społecznych i ekonomicznych powinien być odpowiednio zagospoda-
rowany i wykorzystywany do celów komercyjnych.

Celem artykułu jest ukazanie znaczącej roli dziedzictwa kulturowego jako 
czynnika kształtującego nowoczesny ruch turystyczny w powiecie przeworskim.

Zakres przestrzenny opracowania obejmuje obszar powiatu przeworskiego 
(697 km2), a więc teren dość rozległy, składający się z 11 gmin i zamieszkiwany 
przez ok. 80 tys. osób, głównie na terenach wiejskich. Powiat przeworski ad-
ministracyjnie należy do województwa podkarpackiego, sąsiaduje z powiatami: 
jarosławskim, łańcuckim, leżajskim, przemyskim, rzeszowskim i lubaczowskim 
(ryc. 1.).

Obszar powiatu przeworskiego należy do regionów o dobrze postrzeganej 
tożsamości i świadomości zbiorowej, co znalazło wyraz w nazwach lokalnych 
społeczności (pogórzan, gacoków, przeworszczan), mimo iż nie funkcjonował 

Ryc. 1. Położenie powiatu przeworskiego na mapie województwa podkarpackiego

Źródło: http://www. powiat. przeworsk.pl.
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jako odrębna kraina historyczna. Jego tereny bowiem znajdowały się często 
w różnych jednostkach administracyjnych i w zależności od podziału przynale-
żały do obszaru administracyjnego Przemyśla, Krosna lub Rzeszowa�.

Kształtowanie się odrębnego dziedzictwa kulturowego powiatu przewor-
skiego sprzyjało nawiązywaniu i pielęgnowaniu współpracy gospodarczej, spo-
łecznej i kulturowej z ościennymi powiatami, a szczególnie z ziemią przemyską, 
lubaczowską i sanocką, co miało zasadniczy wpływ na podobieństwa i różnice 
kulturowe tych bliskich terytorialnie społeczności Podkarpacia.

wpływ kultury materialnej i niematerialnej na 
kSztałtowanie świadomości poznawczej turyStów

Kultura związana jest z działalnością człowieka, który jest jej twórcą i zarazem 
przedmiotem oddziaływania. Obejmuje wszystkie obszary ludzkiej aktywności, 
od sfery duchowej aż po materialną. Kultura jest dobrem tworzonym, przekazy-
wanym i odbieranym przez kolejne pokolenia, dlatego pożądanym jest tworzenie 
wizji kultury budującej człowieka w jego najgłębszych wymiarach, związanej 
z wrażliwością na dobro i piękno. W związku z powyższym szczególną troską na-
leżałoby objąć te dziedziny, które najsilniej kształtują człowieka: rodzinę, szkol-
nictwo, środki masowego przekazu. Należy stymulować i wspierać działania for-
mujące obiektywnie dobre cechy ludzkiej osobowości. Rozwój społeczny jest in-
tegralnie związany z człowiekiem i dlatego rozwój dziedzictwa kulturowego może 
odbywać się przy poszanowaniu prawdy o człowieku i jego praw naturalnych�. 

Kluczową rolę w ukazywaniu wpływu kultury materialnej i niematerialnej na 
kształtowanie świadomości poznawczej turystów odgrywają zwyczaje i codzien-
ny styl życia lokalnej społeczności oraz stosunek do zachowanych dzieł kultury 
i zabytków. Dopiero dostrzeżenie tych determinantów pozwala zrozumieć sens 
miejsca, inspirującego ludzi do pielęgnacji swoich korzeni, zbliżania się do źródeł 
swojej kultury i szukania w niej źródeł własnej tożsamości. Na bazie zachowanej 
lub na nowo odkrywanej tożsamości, przybywający turyści mogą się dowiedzieć 
o roli tradycyjnych więzi gospodarczych, kulturowych, historycznych i znaczeniu 
lokalnej przedsiębiorczości lub możliwości jej reaktywowania.

Ponadto należy wskazać na jeszcze jeden aspekt mający istotny wpływ na 
kształtowanie zachowań społeczeństwa, związany z polityką ochrony dziedzi-
ctwa kulturowego. W oparciu o współczesne standardy ochrona dziedzictwa kul-
turowego powinna być w najbliższych latach nierozerwalnie sprzężona z rozwo-
jem kultury, z jego strategią, ponieważ szerząc wartości polskiej kultury, sięgamy 
do źródeł w kulturze lokalnej i regionalnej, wzmacniając tym samym tożsamość 

2 B. Chlebowski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, Warsza-
wa 1988, s. 105.
3 M. Duda, D. Magoń-Opalińska, G. Szeliga, Program rozwoju kultury w województwie podkarpackim 
na lata 2004–2009, Rzeszów 2004, s. 32.

Rola dziedzictwa kulturowego powiatu przeworskiego w procesie...    91 



i tradycję, a jednocześnie łączność z kulturą europejską i światową. Jest to współ-
tworzenie pomostu od tradycji do współczesności oraz przyszłości. I to właśnie 
w interesie samorządu powiatowego czy też wojewódzkiego należy integrować 
zachowaną jeszcze starą tożsamość opartą na tradycji, historii, doświadczeniu, 
dorobku pokoleń, z nowo tworzącą się tożsamością europejską, promującą przede 
wszystkim otwartość na wielokulturowość, wolność jednostki i samorządność, 
preferencje indywidualnych potrzeb, uczestnictwo społeczeństwa i edukację 
w zgodzie z ideą pluralistycznej ochrony dóbr kultury.

Dziedzictwo kulturowe w konfrontacji z nieumiarkowaną konsumpcją tury-
styczną może zostać umniejszone�. Dlatego też gwarancją skutecznej ochrony 
dziedzictwa kulturowego miast i regionów historycznych w systemie wolnoryn-
kowym jest umiejętne powiązanie dziedzictwa ze sferą gospodarczą. Koniecz-
nością staje się stworzenie nowych ram prawnych i finansowych funkcjonowania 
obszarów zabytkowych. Wiąże się to ze znalezieniem kompromisu pomiędzy ka-
nonami ochrony a wymogami życia i prawami ekonomii. Nie można dziś realizo-
wać postulatu skutecznej ochrony zabytkowego obszaru bez skutecznych strategii 
w zakresie zarządzania.

Zmieniające się preferencje turystów, ale także podejście do zjawisk kul-
turowych powoduje, iż zabytki kultury coraz częściej stają się towarem, który 
jest reklamowany i sprzedawany klientom (proces tworzenia masowej turystyki 
kulturowej zgodnie z wymogami UE)�. Dlatego władze samorządowe powiatu 
i gmin w formułowaniu i realizacji założeń rozwoju regionalnego powinny przy-
wiązywać dużą wagę do problematyki związanej z zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego i jego promocji turystycznej jako lokalnego potencjału rozwoju 
w konstruowaniu mechanizmów mobilizacji społecznej, uwzględnianiu uwarun-
kowań historyczno-kulturowych, odkrywaniu i wzmacnianiu lokalnej tożsamości 
kulturowej i tworzeniu konsensusu społecznego wokół wizji rozwoju wojewódz-
twa w aspekcie świadomego tworzenia szans.

dziedzictwo kulturowe powiatu przeworSkiego i jego 
rola w kSztałtowaniu produktu turyStycznego

Atrakcyjność turystyczna każdego regionu jest w sposób ścisły związana z je-
go dziedzictwem kulturowym, a więc tradycją, zwyczajami i kulturą materialną. 
Niestety ochrona i wspieranie rozwoju dziedzictwa kulturowego w wielu regio-
nach Polski jest niedoceniane, co przekłada się na stan ważnych historycznych 
obiektów i ich właściwą promocję.

Powiat przeworski mimo znacznego zmarginalizowania w polityce wzrostu 
regionalnego i stosunkowo znikomej akcji promocyjnej dysponuje dużym poten-
cjałem umożliwiającym intensyfikację turystyki kwalifikowanej. Sprzyja temu 
4 J. Purchla, dz. cyt., s. 12.
5 Z. Jabłoński, Wprowadzenie – dlaczego program opieki nad zabytkami?, Toruń 2004, s. 44.
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duże zróżnicowanie obszarowe i antropogeniczne walory turystyczne w postaci 
dworu polskiego, pozostałości siedzib magnackich, tradycyjnej zabudowy wsi 
pogórzańskiej, folwarków pomagnackich czy też skansenów prezentujących uni-
katową kulturę rustykalną (ryc. 2.).

Szczegółowa charakterystyka walorów antropogenicznych powiatu prze-
worskiego ze względu na obszerność tematu zostanie ograniczona do głównych 
zabytków Przeworska jako charakterystycznych i reprezentacyjnych obiektów 
powiatu. Zasadnicze znaczenie dla całego powiatu ma zespół pałacowo-parko-
wy. W parku zorganizowanym w stylu angielskim znajduje się pałac z przełomu 
XVIII/XIX w., zbudowany na zrębach siedemnastowiecznego dworu. Pałac ma 
charakter klasycystyczno-romantyczny, jest dawną rezydencją rodu Lubomir-
skich, a obecnie siedzibą muzeum. Udostępnione są wnętrza  pałacowe, w któ-
rych można obejrzeć wystawę o historii miasta i regionu. W innych obiektach 
zespołu znajdują się:  wystawa o historii pożarnictwa, ekspozycja zabytkowych 
powozów, a także galeria sztuki „Magnez”.

Ryc. 2. Mapa zasobów kultury materialnej powiatu przeworskiego

Źródło: Informator powiatu przeworskiego, oprac. Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Bydgoszcz 
2001.
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W celu nadania siedzibie rodowej Lubomirskich należytej oprawy postano-
wiono przekomponować istniejący ogród włoski o charakterze użytkowym, który 
stanowił jeszcze pozostałość wcześniejszej sarmackiej rezydencji letniej dziedzi-
ców, w elegancki park krajobrazowy w stylu angielskim. Obecny stan założenia 
pałacowo-parkowego jest efektem wyznaczonego programu zabudowy repre-
zentacyjnej i gospodarczej, która została podporządkowana ogólnej kompozycji 
parku. Nowy ogród otrzymał charakter parku krajobrazowego z cechami ogrodu 
sentymentalnego. Wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu i zakola rzeki, 
która stanowiła nieodzowny element tego typu założenia�. 

W XV wieku Przeworsk, dzięki nadanym przywilejom, dynamicznie się 
rozwijał, o czym świadczą monumentalne budowle jak dawny kościół i klasztor 
oo. bernardynów, który jest przykładem wspaniałej starogotyckiej architektury 
sakralnej. Budowla, którą ufundował w 1461 roku Rafał Tarnowski, marszałek 
wielki koronny, z biegiem lat była rozbudowywana i przerabiana, aż z czasem 
przybrała obecny kształt�.

Jednak największą budowlą sakralną w Przeworsku jest bazylika kolegia-
cka p.w. św. Ducha wzniesiona według stylu późnogotyckiego (fot. 1.). Budo-
wę kościoła zainicjowano w latach 1430–1473 na tzw. Kniazim Grodziszczu 
nad rzeką Mleczką, która wówczas tamtędy przepływała. Kościół ufundował 
Jan z Tarnowa w przywileju z 1394 roku, a następnie powierzył go pod zarząd 
Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego, czyli tzw. bożogrob-
ców �. Wyjątkowo cennym zabytkiem kościoła farnego jest replika grobu Chry-
stusa z Jerozolimy, której budowę rozpoczęto w 1697 roku. Kaplica, w której 
znajduje się grób, została zachowana w stylu renesansowym i stanowi wierne 
odbicie relikwiarza Grobu Jerozolimskiego. Całość Grobu Bożego pokryta jest 
24-karatowym złotem, a duże rozmiary oraz podciągnięte wysoko mury spra-
wiają niezwykłe wrażenie wysokości i nadają kaplicy wyjątkowy charakter. Jej 
wymiary wynoszą 12×13 m, wys. 27 m do szczytu kopuły. We wnętrzu znajduje 
się murowany grób z ołtarzem w środku, polichromia z XIX w. i dwa obrazy 
z XVI w. W kaplicy podziwiać można również dwa boczne ołtarze pochodzące 
z początku XVII w., które swoją treścią dopełniają wymowę Grobu Bożego. 
Kaplica obejmuje dwie części: Kaplicę Anioła oraz właściwą komorę grobową, 
która jest znacznie szersza od przedsionka i zamknięta od strony zachodniej pół-
kulistą apsydą. Nad wejściem do kaplicy widnieje charakterystyczny orzeł z roz-
postartymi skrzydłami oraz dwie tarcze herbowe: Lubomirskich i Czartoryskich. 
Kaplica jest nie tylko cennym zabytkiem dziedzictwa kulturowego, lecz również 
ważnym miejscem kultu religijnego. Do bazyliki przeworskiej przybywają piel-
grzymi z Polski i z innych krajów świata, aby pomodlić się i uczestniczyć we 

6 R. Anaftazy Dwory Polskie, Wrocław 1996, s. 182.
7 C. Kulczyński, Przeworsk, Krosno 2003, s. 56.
8 R. Penc, Parafia i kościół parafialny w Przeworsku (maszynopis), Przeworsk 1947, s. 11.
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mszy celebrowanej w Bożym Grobie. Ponadto nadanie kościołowi tytułu bazy-
liki mniejszej podkreśla szczególną wartość i rangę najstarszej w Przeworsku 
świątyni�.

Przeworsk posiada typową dla późnośredniowiecznych miast zabudowę rynku 
w kształcie kwadratu z usytuowanym w północnej części zabytkowym ratuszem 
z I połowy XV w. (fot. 2.)�0. Ratusz ma niewielkie rozmiary, lecz jego masywna, 
piętrowa, klasycystyczna konstrukcja z wysoką wieżą stanowi niezwykłą ozdobę 
miejskiego rynku. Początkowo budynek zwieńczał dach gontowy z drewnianą 
wieżyczką, jednak po przebudowie w 1909 roku konstrukcja uzyskała formę 
mansardową. Nową, drewnianą wieżę z loggią obito blachą. Nad loggią znajduje 
się zegar, na szczycie wieży zaś usytuowany jest symbol sądów miejskich i stoso-
wania kary śmierci (ręka z mieczem), a nad nim herb miasta  – Leliwa. W XV w. 
całość zabudowy rynkowej była otoczona murem miejskim, którego pozostałości 
zostały zabezpieczone w pobliżu rynku��. 

Godnym obejrzenia zabytkiem w Przeworsku jest także zajazd „Pastewnik”, 
który powstał w latach 1973–1975 (fot. 3.). Jest to obiekt posiadający typową 
zabudowę skansenu, do którego przeniesiono stylizowane domy pogórzańskie 
z miasta i okolic, pośród których działa stylowo zagospodarowana karczma, wy-
posażona w typowe zabytkowe sprzęty i urządzenia. Dzięki temu obiekt jest je-
dynym „żywym” skansenem w Polsce. 

9 I. Wojnar, Przeworsk i okolice, Krosno 1999, s. 58.
10 S. Jawczak, Przeworsk, Warszawa 1981, s. 22.
11 I. Wojnar, dz. cyt., s. 60.

Fot. 1. Bazylika kolegiacka p.w. św. Ducha w Przeworsku

Źródło: zbiory własne. 
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Fot. 2. Ratusz w Przeworsku

Źródło: zbiory własne. 

Fot. 3. Skansen i zajazd „Pastewnik” w Przeworsku

Źródło: zbiory własne. 
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Kompleks skansenu posiada również zabytkowy dwór szlachecki, nawiązu-
jący charakterem i wystrojem do wielu podobnych obiektów znajdujących się 
w innych miejscowościach powiatu przeworskiego (fot. 4.).

Duże znaczenie w ochronie kultury materialnej ma umiejętność właściwego 
zagospodarowania i opracowania właściwej strategii marketingowej, przyczynia-
jącej się do pozyskania odpowiedniego inwestora strategicznego i opiekuna. Po-
zwoliłoby to wielu zabytkom powrócić do dawnej świetności i stać się źródłem 
utrzymania dla społeczności lokalnej, bez utraty wartości kulturowych.

Oprócz zasobów kultury materialnej miasta Przeworska, szczególnym walo-
rem i swoistym tłem turystycznym jest pozorne zacofanie wsi pogórzańskich po-
wiatu przeworskiego. Wspomniane anachronizmy kulturowe mogą stać się właś-
nie niezwykłą atrakcją turystyczną, zwłaszcza dla mieszkańców większych miast, 
którzy zapragnęliby poznać praktyczne wymiary życia wiejskiego i jego uroki��.

W powiecie przeworskim obok niewielkich zakładów przemysłowych i prze-
twórczych w dalszym ciągu funkcjonują wiejskie kuźnie, warsztaty garncarskie 
i rymarskie, a w lokalnym transporcie nierzadko wykorzystuje się konie. W kra-
jach zachodnich znacznym nakładem sił i środków próbuje się odzyskać utracony 
niegdyś naturalny urok. Właściwe wykorzystanie tego potencjału stanowi szansę 
dla przeworskiej wsi poprzez tworzenie rynków zbytu stymulowanych rozwojem 
turystyki opartej o rodzime atrakcje. 

Istotną rolę w zakresie wspierania dziedzictwa kulturowego regionu odgrywa 
umiejętność promowania identyfikatorów regionalnej przestrzeni historyczno-
kulturowej, a szczególnie regionalnych wzorców, emblematów, uroczystości, fe-
stiwalów, świąt religijnych, konkursów ludowych oraz przeglądów regionalnych, 

12 B. Chlebowski, dz. cyt., s. 102. 

Fot. 4. Dwór szlachecki w skansenie „Pastewnik” w Przeworsku

Źródło: zbiory własne.
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które uzyskały status ważnych źródeł wsparcia samorządowej polityki regional-
nej w tworzeniu nowoczesnego ruchu turystycznego oraz sprzyjających warun-
ków do inwestowania w tę sferę lokalnej gospodarki. 

Skansen w Przeworsku ma na celu wspieranie lokalnej tradycji i rzemiosła 
poprzez organizowanie cyklicznych wystaw promujących wartości kulturowe 
regionu. Również inne ośrodki w powiecie utworzyły Regionalne Izby Kultury 
i Tradycji oraz Współczesności Lokalnego Środowiska, promujące i podtrzymu-
jące regionalne wzorce, obrzędy i zwyczaje kulturowe. W ten sposób rozsąd-
na umiejętność skomercjalizowania tradycji i dziedzictwa historycznego może 
w istotnym stopniu przyczynić się do wzbogacenia procesów prorozwojowych na 
szczeblu samorządowym��.

priorytety rozwoju i Strategiczne oBSzary 
zagoSpodarowania turyStycznego powiatu przeworSkiego 

oraz pożądane kierunki zmian

Powiat przeworski jest często postrzegany jako obszar o znacznym potencjale 
i wyjątkowych walorach turystycznych. Zaletą tej części województwa podkar-
packiego są mało zamieszkałe, niezurbanizowane tereny podgórskie i nizinne, 
pokryte lasami o dominacji buczyny karpackiej, ze śladami istniejących kiedyś 
wsi. Dodatkowo atrakcyjność terenu podnoszą łąki podgórskie oraz bogata fauna 
reprezentowana przez gatunki chronione. Walory turystyczne powiatu przewor-
skiego są ścisła korelacją elementów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa 
kulturowego subregionu, którego materialnym śladem są stare cerkwie i cmenta-
rze. Charakter tych obszarów jest ważnym czynnikiem decydującym o jego od-
mienności, niepowtarzalności, a nawet legendzie.

O tak określonej pozycji powiatu w turystyce regionu zdecyduje w najbliż-
szym czasie m.in. umiejętność sprzedania i zaoferowania istniejących zasobów 
przyrodniczo-krajobrazowych i zabytkowych, zbiorów muzealnych oraz za-
sobności kultury ludowej w formie gotowych produktów-ofert turystycznych. 
Zrealizowanie tak przyjętej strategii marketingowej może w znacznym stopniu 
przyczynić się do postrzegania powiatu przeworskiego jako obszaru o znacznym 
potencjale turystycznym, ale także jako regionu o atrakcyjnej ofercie turystycz-
nej kształtującej nowoczesny ruch turystyczny. Oczekiwanym skutkiem będzie 
wzrost zainteresowania nie tylko powiatami sąsiednimi, które również posiadają 
interesujący produkt turystyczny, ale także województwem oraz systematyczny 
wzrost liczby turystów z kraju i z zagranicy. Takie współdziałanie władz powia-
tów i gmin, a nawet województw może służyć procesowi integracji podmiotów 
gospodarki turystycznej, a szczególnie branży noclegowej oraz gastronomicznej, 

13 Z. Jabłoński, dz. cyt., s. 44.
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zwiększeniu oraz uatrakcyjnieniu oferty turystycznej, a nawet wygenerowaniu 
nowych produktów turystycznych.��

Istotą przemyślanego planu marketingowego oraz promocyjnego jest przede 
wszystkim umiejętne określenie priorytetów rozwoju, wyznaczenie strategicz-
nych obszarów zagospodarowania turystycznego i wskazanie perspektywy dal-
szych działań. Oferowane produkty turystyczne muszą podlegać systematycznej 
ewolucji utrzymującej lub podnoszącej ich konkurencyjność oraz wartość rynko-
wą. W związku z tym na rynku turystycznym powinny pojawiać się nowe pro-
dukty oparte na istniejących atrakcjach i walorach turystycznych, wzbogacające 
produkt turystyczny regionu, ale także produkty i atrakcje nowatorskie, nigdy 
dotychczas nie oferowane. I w tak rozumianym kontekście należy przestrzegać 
zasady, że o rozwoju produktu powinien przesądzać popyt, a nie podaż na rynku 
turystycznym.

Społeczna i gospodarcza użyteczność atrakcji i walorów turystycznych po-
wiatu przeworskiego jest uwarunkowana infrastrukturą turystyczną. Dotyczy to 
nie tylko infrastruktury technicznej, jak dojazdy do atrakcji turystycznych, par-
kingi, bazy noclegowej czy gastronomicznej, ale również infrastruktury społecz-
nej, w tym także usług dla turystów. Świadomość tych czynników wymaga zapro-
jektowania i wykonania infrastruktury komunikacyjnej, odpowiadającej turystom 
i mieszkańcom tych obszarów. 

Dzisiejsza gospodarka rynkowa i turystyka opiera się na umiejętności właści-
wego dotarcia do konsumenta, dlatego wymaga stosowania działań marketingo-
wych. Tym prawom i regułom rynkowym nie mogą się opierać instytucje oferują-
ce usługi o charakterze turystycznym, kulturalnym, oświatowym i rekreacyjnym. 
Dlatego też zarządy atrakcji turystycznych powiatu (muzea, parki krajobrazowe, 
obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe) powinny w większym zakresie wykorzy-
stywać mechanizmy rynkowe w prowadzonej działalności gospodarczej związa-
nej z ruchem turystycznym.

Jednym z elementów sprawnego rozwoju i funkcjonowania ruchu i gospo-
darki turystycznej regionu jest posiadanie wykwalifikowanych kadr, otwartych 
na wprowadzanie innowacji. Warunkiem poprawy jakości obsługi turystów jest 
doskonalenie zawodowe pracowników atrakcji turystycznych, bazy noclegowej 
i innych jednostek obsługi turystycznej. 

Szczególną rolę w zakresie kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry 
związanej z obsługą ruchu turystycznego pełni Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Jarosławiu. Funkcjonujący od wielu lat w tej placówce dydaktycznej 
kierunek studiów Turystyka i Rekreacja z powodzeniem dostarcza wykwalifiko-
waną kadrę zdolną właśnie do obsługi sukcesywnie powiększającego się ruchu 
turystycznego w okolicy Przeworska i Jarosławia. Pozyskiwanie i zagospodaro-
wanie wykształconych zasobów ludzkich w ramach praktyk zawodowych lub na 
14 Strategia rozwoju turystyki w województwie podkarpackim na lata 2002–2006, oprac Zarząd Woje-
wództwa Podkarpackiego oraz Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, Rzeszów 2002, s. 107.
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podstawie umowy o pracę ze studentami i absolwentami tej uczelni z pewnością 
rozwiąże problem właściwej kadry. 

Działania edukacyjne powinny koncentrować się na upowszechnianiu gościn-
ności i świadomości turystycznej, które również decydują o pozytywnym wize-
runku powiatu przeworskiego.

podSumowanie

Dla ożywienia ruchu turystycznego istotne znaczenie ma nie tylko krajobraz, 
środowisko, kompleksy leśne, lecz także zabytki kultury materialnej i niemate-
rialnej. 

Działalność i rozwój instytucji kultury oraz powszechna aktywność kulturalna 
mogą być początkowym ogniwem w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. 
Dobra kulturowe różnią się od produktów handlowych, gdyż są nośnikiem idei 
i symboli, a także stanowią kluczowy komponent tożsamości społeczności, która 
je wytworzyła. W ten sposób rozumiana kultura może przyczynić się do kształto-
wania postępu cywilizacyjnego, służąc dobru człowieka. Warto również zwrócić 
uwagę na znaczenie turystyki, która w dużym stopniu wyrasta z charakteru dzie-
dzictwa kulturowego.

Obszar powiatu przeworskiego posiada znaczące walory kulturowe, które od-
powiednio zagospodarowane i wypromowane mogą przyczynić się do znacznego 
awansu gospodarczego tego regionu. Realizacja tych przedsięwzięć staje się coraz 
bardziej realna dzięki znacznym dotacjom z Unii Europejskiej przeznaczonym 
na rewitalizację i zrównanie w rozwoju społecznym i ekonomicznym najbardziej 
zubożałych obszarów południowo–wschodniej Polski. Właściwe rozdyspono-
wanie tych środków oraz odpowiednie inwestycje mogą w znacznym stopniu 
przyczynić się do stworzenia w powiecie przeworskim warunków do rozwoju 
nowoczesnego ruchu turystycznego, konkurencyjnych wobec innych powiatów 
województwa podkarpackiego, a nawet kraju.
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aBStract 

The role of cultural legacy of Przeworsk district in the process 
of modern tourism traffic forming

The main aim of the paper is to show the importance of cultural legacy as 
a factor that drives the process of modern tourism traffic development in Prze-
worsk district. The influence of the physical and immaterial culture on tourists’ 
cognitive awareness has been presented. What is more, the importance of cultural 
legacy of Przeworsk district in the context of tourism product development as well 
as priorities and strategic areas of tourism development have been shown.
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rozdział ii 
TurysTyka kulTuroWa 
na poziomie lokalnym





Arkadiusz Niedziółka
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

rola Samorządów gminnych w rozwoju 
dziedzictwa kulturowego i turyStyki 

w powiecie myślenickim

wStęp

 Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem rozwoju turystyki. Składa 
się na nie dorobek pokoleń w sferze materialnej i duchowej, związany między 
innymi z krajobrazem osadniczym, spuścizną duchową, tradycją, sposobem go-
spodarowania i wytwarzania (uprawy i praktyki rolnicze, rzemiosło, tradycyjne 
przetwory i potrawy), a także z tradycyjnymi formami wiejskiego handlu – tar-
gami, jarmarkami, odpustami.

 W kultywowaniu i utrzymaniu dziedzictwa kulturowego główną rolę odgry-
wają władze lokalne. One właśnie na poziomie gminnym pełnią niezwykle istotną 
funkcję w zarządzaniu różnymi formami dziedzictwa kulturowego. 

  W powiecie myślenickim występuje atrakcyjne turystycznie dziedzictwo kul-
turowe. Dobrze rozwinięta jest agroturystyka, można również uprawiać turystykę 
specjalistyczną, kwalifikowaną i ekoturystykę. W rozwoju różnych form turysty-
ki w regionie ważną rolę odgrywają samorządy gminne, od których aktywności 
zależy efektywna promocja dóbr turystycznych. Także rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury turystycznej oraz współpraca z różnymi podmiotami w sferze roz-
woju usług turystyczno-rekreacyjnych są istotnymi przedsięwzięciami leżącymi 
w gestii władz gminnych.

Ze względu na wysoką atrakcyjność turystyczną powiatu myślenickiego za-
równo władze gminne, jak i powiatowe powinny być zaangażowane w rozwój 
turystyki i rekreacji oraz utrzymywać i chronić dziedzictwo kulturowe swojego 
regionu, kultywować je i traktować jako ważny czynnik rozwoju usług tury-
stycznych.

cel, metodyka i zakreS Badań

 Celem niniejszego opracowania jest ukazanie roli samorządów gminnych 
powiatu myślenickiego w rozwoju dziedzictwa kulturowego i turystyki w tym 
regionie. W części teoretycznej pracy przedstawiono na podstawie literatury de-
finicję dziedzictwa kulturowego, jego podział, scharakteryzowano najważniejsze 
walory turystyczne, w tym dziedzictwo kulturowe i bazę noclegową powiatu my-



ślenickiego. Omówiono kwestie związane z zarządzaniem usługami turystycz-
no–rekreacyjnymi oraz dziedzictwem kulturowym w gminie. Ukazano rolę władz 
lokalnych w tym procesie – zaangażowanie w rozwój turystyki i dziedzictwa kul-
turowego, politykę w zarządzaniu usługami turystycznymi w gminie oraz aktyw-
ność w kultywowaniu dziedzictwa kulturowego.

Natomiast w części empirycznej zaprezentowano wyniki badań przepro-
wadzonych w urzędach gmin wchodzących w skład powiatu myślenickiego. 
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a w tym technikę 
wywiadu. Badania zostały przeprowadzone w okresie letnim 2009 roku w urzę-
dach trzech gmin miejsko-wiejskich: Dobczyc, Myślenic i Sułkowic. Ponadto 
badaniom poddano pracowników w pięciu gminach wiejskich powiatu myśle-
nickiego: Lubień, Pcim, Raciechowice, Tokarnia i Wiśniowa. Respondentami 
były osoby odpowiedzialne za rozwój gminy, turystykę i promocję. Badania do-
tyczyły roli władz gminnych w rozwoju usług turystycznych i utrzymaniu dzie-
dzictwa kulturowego.

dziedzictwo kulturowe w świetle literatury – definicja 
i podział 

Dziedzictwo kulturowe to tradycja dorobku kulturowego w sferze material-
nej i duchowej, a także związane z nimi wartości duchowe, zjawiska historycz-
ne i obyczajowe, które uznawane są za godne ochrony prawnej dla dobra spo-
łeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwagi na 
zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe 
i artystyczne. 

W opinii Z. Kruczka, A. Kurka oraz M. Nowackiego 

dziedzictwo jest to „coś” przekazywanego z pokolenia na pokolenie, to, czym 
żyjemy obecnie, i to, co przekażemy dzieciom i wnukom. Są to nasze identy-
fikatory, punkty odniesienia, nasza tożsamość�.

W szeroko rozumianym dziedzictwie kulturowym jako czynniku rozwoju 
turystyki można wyróżnić wiele elementów. Szeroki podział na poszczególne 
składniki przedstawia tabela 1.

1  Z. Kruczek, A. Kurek, M. Nowacki, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Kraków 2003, s. 119.
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Tab. 1. Rodzaje przemysłu i sztuki ludowej jako czynniki rozwoju agroturystyki 

Przemysł ludowy Sztuka ludowa

ciesielstwo
stolarstwo i meblarstwo,
płóciennictwo i tkactwo
farbiarstwo
folusznictwo
garbarstwo
szewstwo
kowalstwo
młynarstwo
olejarstwo
garncarstwo
plecionkarstwo
kołodziejstwo, wytwarzanie wozów
konserwowanie żywności
medycyna ludowa

muzyka i taniec
haft i koronkarstwo
tkactwo artystyczne
pisankarstwo
wycinkarstwo
snycerstwo
malarstwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Agroturystyka i usługi towarzyszące. Dziedzictwo kul-
turowe, red. R. Lipka i inni, Kraków 2005, s. 15–19.

W skład dziedzictwa antropogenicznego w sferze materialnej wchodzi zabyt-
kowe budownictwo wiejskie. W poszczególnych regionach kraju powstały różne 
typy budynków w budownictwie wiejskim, różniące się wyglądem zewnętrznym 
i rozwiązaniami konstrukcyjno-materiałowymi. Odrębność materialną w zakre-
sie architektury� można odczytać z:

– konstrukcji dachu, jego wyniosłości (proporcji ścian do dachu), spadku po-
łaci dachowych, rodzaju pokrycia;

– materiałów użytych tylko w danym regionie do konstrukcji ścian, niety-
powych połączeń różnych materiałów, np. drewna i cegły, drewna i słomy czy 
wikliny, kamienia i gliny;

– detali wykończenia elewacji, zwłaszcza takich, które nadają charaktery-
styczny wygląd elewacjom, np. okap, podcień, ganek, ozdobne wykończenia 
okien i drzwi;

– układ pomieszczeń wewnętrznych i detale wykończenia wnętrz;
– charakterystyczne dla niektórych regionów malowanie ścian zewnętrznych 

(powiat łowicki, Mazowsze).
Walory kulturowe regionu są istotną determinantą rozwoju turystyki. W opi-

nii J. Wilkina kultura miejscowej ludności, wyrażająca się w elementach życia 
codziennego, zwyczajach, tradycjach, folklorze, legendach jest czymś niepowta-
rzalnym i stanowi czynnik wpływający na decyzję wyboru konkretnego regionu 

2 Agroturystyka i usługi towarzyszące. Dziedzictwo kulturowe, red. R. Lipka i inni, Kraków 2005, 
s. 15–19.
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jako miejsca wypoczynku�. Z kolei według J. Wojciechowskiej dziedzictwo kul-
turowe jako ważny czynnik w rozwoju turystyki i jako dorobek pokoleń w sferze 
materialnej i duchowej warto rozważać w następujących grupach elementów�:

– związanych z ukształtowanym przez człowieka krajobrazem przyrodni-
czym (zieleń, wody, formy terenu);

– związanych z krajobrazem osadniczym (układy przestrzenne wsi, rozplano-
wanie zagród, kościoły, kapliczki, dwory, zamki, skanseny);

– związanych ze sposobem gospodarowania i wytwarzania (uprawy i praktyki 
rolnicze, rzemiosło, rękodzieło, tradycyjne przetwory i potrawy) oraz tradycyjne 
formy wiejskiego handlu – targi, jarmarki, odpusty;

– związanych ze spuścizną duchową (obyczaje i obrzędy, legendy, wydarze-
nia historyczne, dialekty, gwary, tradycyjna gościnność).

 Według Wilkina dziedzictwo regionu rozgranicza się na dziedzictwo zwią-
zane z kulturą regionu oraz na dziedzictwo naturalne. W ramach pierwszego wy-
różniono:

– zabytki;
– dzieła architektury, rzeźby i malarstwa;
– budowle o charakterze historycznym;
– zespoły budowli oddzielnych lub łącznych, mające wyjątkową wartość 

w aspekcie historycznym, kulturalnym lub naukowym;
– miejsca zabytkowe, dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przy-

rody;
 Z kolei dziedzictwo naturalne podzielono na�:
– pomniki przyrody przedstawiające wyjątkową wartość z punktu widzenia 

estetycznego lub naukowego;
– strefy przyrody o ściśle oznaczonych granicach, będące siedliskiem zagro-

żonych zagładą gatunków zwierząt i roślin.
Za pioniera interpretacji dziedzictwa uważa się Enosa Millsa (1870–1922). 

Mills był przewodnikiem górskim, pisarzem i wykładowcą, jednym z twórców 
Parku Narodowego Gór Skalistych. Brał udział w ustanowieniu aktu Parków Na-
rodowych w Stanach Zjednoczonych. Jako przewodnik pokazywał piękno natury 
Gór Skalistych w Stanach Zjednoczonych. Napisał wiele książek o przyrodzie oraz 
o sztuce i teorii interpretacji. Stworzył programy edukacyjne dla szkół zwane Szkołą 
na Szlaku. Nieustannie eksperymentował z różnymi technikami interpretacji. Usta-
nawiając zasady przewodnictwa i interpretacji, rozwinął wizję świata, w którym 
ludzie żyją w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym i ze sobą nawzajem�.
3 Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, red. J. Wilkin, 
Warszawa 2003, s. 234.
4 J. Wojciechowska, Dziedzictwo kulturowe regionów jako element produktu turystycznego, [w:] Turysty-
ka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, red. T. Burzyński, M. Łabaj, Warszawa 2003, s. 152.
5 Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, dz. cyt.
6 Z. Kruczek, A. Kurek, M. Nowacki, dz. cyt., s. 126. 
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ogólna charakteryStyka powiatu myślenickiego

Powiat myślenicki, znajdujący się w południowej części województwa ma-
łopolskiego, został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. 
Siedzibą władz powiatowych są Myślenice. Powierzchnia powiatu to 673 km2. 
Położony jest w malowniczej dolinie Raby na pograniczu dwóch krain geograficz-
nych: Pogórza Karpackiego, krainy pagórkowatej, rozciągającej się na północnej 
części powiatu, i Beskidu Wyspowego, krainy górskiej, zajmującej południowe 
tereny powiatu. 

W skład powiatu myślenickiego wchodzi 9 gmin – 3 miejskie: Myślenice, 
Dobczyce, Sułkowice i 6 gmin wiejskich: Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, 
Tokarnia i Wiśniowa. 

Stan Bazy noclegowej w powiecie myślenickim 

Ocenę stanu turystyki w powiecie myślenickim przeprowadzono w oparciu 
o dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz o wyniki badań ruchu 
turystycznego w województwie małopolskim przeprowadzonych przez IPSOS 
w 2007 roku. Dane statystyczne GUS uwzględniają tylko obiekty turystyczne za-
trudniające powyżej 9 osób. Brak danych z obiektów agroturystycznych. Ponadto 
GUS opiera się na informacjach uzyskanych z przedsiębiorstw i instytucji, dlatego 
w Bazie Danych Regionalnych podano, że w powiecie myślenickim w 2006 roku 
było jedynie 15 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym tylko 1 hotel, motel 
lub pensjonat. Liczba korzystających z noclegów w ciągu całego roku wyniosła 
w 2006 roku 17848 osób, w tym turyści zagraniczni stanowili 1290 osób, tj. 7,2%. 
W 2006 roku wynajęto 5277 pokoi i udzielono 51888 noclegów, w tym turystom 
zagranicznym 2485. Dane GUS są niepełne, ale można je porównywać z dany-
mi w innych rejonach i wyciągać (choć nieprecyzyjne) wnioski o stanie turystyki 
w danym regionie. 

Jeśli chodzi o wskaźnik ruchu turystycznego na 1000 mieszkańców, powiat 
myślenicki nie ma się czym pochwalić. Z niespełna 9 miejscami noclegowymi 
wypada lepiej tylko od powiatu wadowickiego i krakowskiego, a w statystyce 
udzielonych noclegów (442) w porównaniu do ościennych powiatów zajmuje 
ostatnie miejsce. To najniższy wskaźnik w stosunku do województwa małopol-
skiego (jest ponad pięciokrotnie niższy) i Polski. Najwięcej noclegów (4370) 
udzielono w powiecie nowotarskim, to dwukrotnie więcej niż średnia dla woje-
wództwa małopolskiego�. 

Jeśli chodzi o liczbę gospodarstw agroturystycznych, to według Instytut Tu-
rystyki w roku 2007 w obrębie powiatu myślenickiego było zarejestrowanych 

7 http://www.gazeta.myslenice.pl/serwis/archiwum/2008/32/Kondycja-turystyki-w-powiecie-myslenic-
kim.html.
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46 tego rodzaju obiektów noclegowych�. Gospodarstwa oferowały łącznie 435 
miejsc noclegowych. Najwięcej obiektów z usługami agroturystycznymi działało 
w gminach: Wiśniowa (10), Lubień (9), Dobczyce (7) i Tokarnia (7) (tab. 2.).

Tab. 2. Liczba gospodarstw agroturystycznych w powiecie myślenickim według gmin w roku 2007

Gmina Liczba obiektów W tym całorocznych 
(%)

Liczba miejsc nocle-
gowych

Dobczyce 7 85,7 58

Lubień 9 55,8 87

Myślenice 5 100,0 59

Pcim 2 100,0 24

Raciechowice 5 80,0 44

Sułkowice 1 – 4

Tokarnia 7 100,0 57

Wiśniowa 10 70,0 102

RAZEM: 46 – 435

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Instytutu Turystyki 
(http://www.intur.com.pl/bazy/kwatery/kw2.php?w1=12&zestaw=agroturystyka).

Na podstawie danych Instytutu Turystyki za rok 2008 w powiecie działało 16 
różnego rodzaju obiektów zakwaterowania zbiorowego, w których jest 1044 
miejsc noclegowych.

Tab. 3. Rodzaje i liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania funkcjonujących w powiecie my-
ślenickim w 2008 roku

Rodzaj obiektu Liczba obiektów Liczba obiektów 
całorocznych

Liczba 
miejsc nocle-
gowych

Liczba miejsc 
noclegowych 
całorocznych

Hotel 2 2 76 76
Szkolne schronisko mło-
dzieżowe 4 0 85 0

Ośrodek wczasowy 1 1 96 96
Ośrodek szkoleniowo-
-wypoczynkowy 2 2 244 214

Kemping 1 0 250 0

Inne niesklasyfikowane 6 6 293 272

Łącznie: 16 11 1044 658

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Instytutu Turystyki http://www.intur.com.pl/
bazy/obiekty/b2.php?w1=12&rok=2008. 

8 http://www.intur.com.pl/bazy/kwatery/kw2.php?w1=12&zestaw=agroturystyka.
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zarządzanie dziedzictwem kulturowym przez władze 
lokalne w gminach powiatu myślenickiego 

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w gminie dotyczy aspektów zarząd-
czych związanych z opracowywaniem różnych projektów i wniosków. Władze 
lokalne mogą wspierać rozwój i utrzymanie dziedzictwa kulturowego dzięki po-
mocy środków unijnych. W tym aspekcie niezwykle ważną rzeczą jest umiejętne 
zarządzanie projektami.

W Programie  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w jego Osi 3. 
„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” jed-
nym z trzech działań jest „Odnowa i rozwój wsi”. W działaniu tym można składać 
różne projekty dotyczące szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego.

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie�:
– remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje pub-

liczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytko-
wych;

– remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obsza-
rów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tra-
dycji, sztuki lub kultury;

– kształtowania przestrzeni publicznej;
– budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej 

z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych;
– zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji bu-

downictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne;
– odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, 

obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksy-

malna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 
500 tys. zł. w okresie realizacji programu. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 
75% kosztów kwalifikowanych projektu.

działalność władz powiatowych w rozwoju turyStyki na 
terenie powiatu myślenickiego

Na zlecenie powiatu myślenickiego firma LM Consulting opracowała Stra-
tegię Rozwoju Turystki w Powiecie Myślenickim na lata 2008–2015. Podczas 
spotkań szkoleniowo-warsztatowych opracowano mocne i słabe strony tury-
styczne Myślenic, a także szanse i zagrożenia dla powiatu. Do mocnych stron 
powiatu można zaliczyć dogodne położenie geograficzne – blisko Krakowa, 
portu lotniczego i na ważnych szlakach komunikacyjnych. Na korzyść przema-

9 http://www.agroturystyka.pl/fundusze/index.php?i=90.
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wiają również bogate zasoby przyrodniczo-krajobrazowe i tradycje kulturowe, 
a także Raba z jej walorami oraz inne zbiorniki wodne. To wszystko w połą-
czeniu z czystym środowiskiem, brakiem przemysłu ciężkiego, sprzyjającymi 
warunkami dla rozwoju produkcji ekologicznej oraz niskim wskaźnikiem za-
grożenia przestępczością pozwala patrzeć z nadzieją w turystyczną przyszłość 
powiatu�0. 

Jak wynika z opracowanej strategii, największą szansą powiatu byłoby stwo-
rzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej dla Krakowa. Powinien stawiać na rozwój 
markowych produktów turystycznych w zakresie zagospodarowania brzegów 
rzeki Raby i innych obszarów wodnych. Ciekawą propozycją wydaje się udo-
stępnienie Zalewu Dobczyckiego do celów rekreacyjnych. Zwraca się uwagę na 
stworzenie „prawdziwej” agroturystyki i ekoturystyki w oparciu o zasoby przy-
rodnicze i kulturowe, zainwestowanie w rozwój całorocznej rekreacji i aktywnej 
turystyki (m.in. ścieżki rowerowe, deptaki), stworzenie infrastruktury dla sportów 
zimowych (hotele, restauracje, parkingi), a także turystyki tranzytowej i bizneso-
wej, a nawet pielgrzymkowej. To wszystko w połączeniu ze spójnie działającym 
systemem informacji turystycznej o organizowanych imprezach i wolnych miej-
scach noclegowych powinno pomóc w przyciągnięciu turystów��. 

Najważniejsze punkty strategii to wprowadzenie projektu zagospodarowa-
nia brzegów Raby i innych obszarów wodnych, agroturystyki i ekoturystyki 
z uwzględnieniem przyrodniczo-kulturowego dziedzictwa, całorocznej rekreacji 
i turystyki aktywnej, turystyki tranzytowej i biznesowej oraz turystyki pielgrzym-
kowej. Drugim celem jest stworzenie spójnego systemu informacji i promocji 
turystycznej, w ramach którego zaplanowano m.in. stworzenie Punktów Infor-
macji Turystycznej. Trzecim celem strategii jest podniesienie kwalifikacji osób 
w branży turystycznej i rozwój współpracy międzysektorowej.

 Radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki 
w Powiecie Myślenickim na lata 2008–2015. Jej główne cele powstawały pod-
czas konsultacji społecznych w czasie spotkań warsztatowych, jakie odbyły 
się w miejscowości Osieczany. Podczas warsztatów zbierano materiały, opinie, 
wnioski oraz stworzono analizę informacji służących do sformułowania strategii, 
wypracowania celów oraz określenia przyszłych kierunków i zadań, dzięki któ-
rym powiat myślenicki będzie mógł nadal się rozwijać��.

wyniki Badań

Z przeprowadzonych badań wynika, że wszystkie gminy mają opracowane 
strategie rozwoju; w każdej z nich zawarte są oceny szans i zagrożeń dla rozwoju 

10 http://www.gazeta.myslenice.pl/serwis/archiwum/2008/32/Kondycja-turystyki-w-powiecie-mysleni-
ckim.html.
11 Tamże.
12 http://www.miasto-info.pl/myslenice/turystyka-w-myslenicach---plan-do-2015-roku.
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turystyki. Zarówno w misji, jak i wizji strategicznej został uwzględniony rozwój 
usług turystyczno-rekreacyjnych oraz dziedzictwa kulturowego. 

Istotną kwestią jest także to, że we wszystkich dokumentach są przewidziane 
działania wspierające rozwój agroturystyki. Przedsięwzięcia te zapisano zarów-
no w strategiach gmin, w których funkcjonują już liczne gospodarstwa agrotury-
styczne, np. w w gminach Wiśniowa (10) i Lubień (9), a także w gminach, gdzie 
jest ich niewiele, np. w gminach Sułkowice (1) i Pcim (2). Władze lokalne widzą 
szanse w powstawaniu nowych gospodarstw agroturystycznych, dlatego rozwój 
tej właśnie formy turystyki wiejskiej jest uwzględniony w każdej z gminnych 
strategii rozwoju w powiecie myślenickim.

Wśród obiektów noclegowych zdecydowanie najwięcej jest gospodarstw 
agroturystycznych. W kwestii usług agroturystycznych jako czynnika rozwoju 
lokalnego zadawano pytanie pracownikom urzędów gmin dotyczące wpływu 
agroturystyki na rozwój gminy. Z badań wynika, że w gminach: Wiśniowa, Lu-
bień, Dobczyce i Tokarnia wpływ agroturystyki na rozwój społeczno-ekono-
miczny gminy uznano za średni. Natomiast w pozostałych gminach: Myślenice, 
Raciechowice, Pcim i Sułkowice respondenci stwierdzili, że wpływ jest raczej 
niski. W gminach Wiśniowa i Lubień ankietowane osoby uważają, że agrotury-
styka może w przyszłości stać się „kołem zamachowym” w rozwoju ich jedno-
stek terytorialnych. W pozostałych gminach uzyskano odpowiedź, że raczej nie 
ma wpływu.

Wypowiedzi rozmówców z urzędów gminnych wskazują, że w niektórych 
gminach samorząd lokalny odgrywa istotną rolę w rozwoju agroturystyki. Wła-
dze lokalne wspierają ten sektor, m.in. poprzez organizację wspólnej promocji, 
organizację szkoleń, a także w sposób pośredni – poprzez budowę lub moderni-
zację infrastruktury technicznej (tab. 4.).

Tab. 4. Formy wsparcia agroturystyki przez władze lokalne w badanych gminach

Rodzaj działania Liczba
odpowiedzi

Promocja (udział w targach, reklama internetowa, wydawanie folderów, dystrybucja 
materiałów informacyjnych) 6

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 6

Budowa infrastruktury technicznej 5

Organizacja szkoleń 4

Promocja dziedzictwa kulturowego 2

Źródło: opracowanie własne.

Rola samorządów gminnych w rozwoju dziedzictwa kulturowego i turystyki...  113 



W czterech gminach wyrażono pogląd, że wpływ samorządu lokalnego na 
rozwój agroturystyki jest duży. W pozostałych badanych gminach oceniono ten 
wpływ jako ograniczony. 

Natomiast na pytanie o największą przeszkodę w rozwoju agroturystyki we 
wszystkich badanych samorządach terytorialnych odpowiedziano, że najistotniej-
szą barierą są ograniczone zasoby finansowe gospodarstw rolnych. Wskazano 
również na brak przekonania o opłacalności tych usług oraz nieprzygotowaną 
bazę turystyczną. Respondenci zwrócili uwagę na niedostatki w infrastrukturze 
technicznej jako ważną przeszkodę w rozwoju usług agroturystycznych w ich 
gminach.

Należy podkreślić, że w latach 2004–2006 w powiecie myślenickim złożono 
9 wniosków w Działaniu 2.4. „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do 
rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł 
dochodów” w ramach SPO – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywno-
ściowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Respondenci wskazali na zaintere-
sowanie rolników pozyskaniem środków unijnych na rozwój usług agroturystycz-
nych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Wszystkie 
badane gminy współpracują z Myślenickim Biurem Powiatowym Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Dobczycach. Jest to insty-
tucja wdrażająca projekty dotyczące wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.

Odpowiedzi respondentów na pytanie, co należałoby w przyszłości zrobić 
dla rozwoju turystyki w gminie, a nie tylko usług agroturystycznych, były bar-
dzo różnorodne, ale zdecydowanie najwięcej wskazań dotyczyło działań promo-
cyjnych (8 odpowiedzi) oraz poprawy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
(7 odpowiedzi). Na ulepszenie infrastruktury technicznej oraz większą aktyw-
ność w staraniu się o środki unijne wskazało czterech respondentów.  

We wszystkich badanych gminach respondenci wskazali na chęć pozyskania 
środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
w celu rozwoju turystyki i utrzymania dziedzictwa kulturowego. Władze lokalne 
chcą uzyskać to wsparcie głównie z Działania 2. „Odnowa i rozwój wsi” w Osi 
3. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. 
Wspomniane działanie wpływa na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich 
przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.

podSumowanie

W rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych oraz w utrzymaniu i kultywo-
waniu dziedzictwa kulturowego władze gminne odgrywają istotną rolę. Od ich za-
angażowania i aktywności zależy rozwój przedsięwzięć turystycznych, a w ślad 
za tym większa liczba turystów odwiedzających gminę. W celu rozwoju turystyki 
i rekreacji widzi się potrzebę rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej, mo-
dernizacji infrastruktury technicznej, a także działań promocyjnych polegających 
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na stosowaniu różnych form komunikacji z rynkiem, np. wydawnictw, wyjazdów 
na targi i giełdy turystyczne. 

Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem rozwoju turystyki, ponie-
waż wyróżnia dany region czy gminę. Na bazie przeprowadzonych badań kwe-
stionariuszowych w gminach powiatu myślenickiego można stwierdzić, że wła-
dze lokalne są zaangażowane w utrzymanie dziedzictwa kulturowego i promując 
je, promują turystykę.

W strategiach rozwoju poszczególnych gmin powiatu myślenickiego oraz 
w Strategii Rozwoju Turystyki w Powiecie Myślenickim są zawarte oceny szans 
i zagrożeń dla rozwoju różnych form turystyki. We wszystkich opracowanych do-
kumentach stawia się na rozwój agroturystyki. Uwzględniono także utrzymanie 
przyrodniczo-kulturowego dziedzictwa w regionie jako bardzo istotnego składni-
ka rozwoju turystyki. Ponadto należy stwierdzić, że władze gminne liczą się z za-
miarem uzyskania unijnego wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013 właśnie w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju 
różnych form turystyki i rekreacji.
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aBStract

The role of district government in cultural heritage and tourism 
development in the Myslenice Poviat

The article concerns the role of local authorities in the districts of Myslenice 
Poviat in tourism and cultural heritage development. The author shows different 
forms of activities which support recreation and tourism services development.  

In the theoretical part of the article cultural heritage is defined and a general 
characterization of Myslenice Province and tourism development in the region is 
presented. 

In the empirical part of the article results of researches carried out in eight 
districts of the discussed poviat are presented. The researches concern the role of 
local authorities in tourism development and their engagement in keeping cultural 
heritage. 
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wSpółpraca Samorządów lokalnych 
w zakreSie rozwoju turyStyki kulturowej 

w regionie pomorSkim

wStęp

Rozwój turystyki kulturowej często uzależniony jest od współpracy różnych 
podmiotów. Na określonym terytorium podmioty porozumiewają się ze sobą 
w celu przedstawienia oferty, która będzie zaspokajać potrzeby turysty oraz da-
wać wyższą satysfakcję oferentom. Związek turystyki z określonym obszarem 
powoduje, że szczególną rolę w jej rozwoju należy przypisać samorządom tery-
torialnym. 

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie przykładów kreowania oferty 
turystycznej obszaru w zakresie turystyki kulturowej, które są efektem współpra-
cy samorządów lokalnych między sobą oraz z innymi podmiotami. Współpraca 
podmiotów jest koniecznością, gdyż oferta kulturowa wykracza często poza jedną 
jednostkę terytorialną, ale także dlatego, że poszczególne podmioty spełniają róż-
ne funkcje w procesie kształtowania, dystrybucji i obsługi turystów.

Zakres przestrzenny pracy ograniczony został do województwa pomorskiego. 
Z uwagi na różnorodność kulturową oraz głębokie zaangażowanie przedstawi-
cieli samorządu terytorialnego w rozwój turystyki w tym regionie możliwe było 
wyłowienie szeregu pozytywnych przykładów współdziałania w zakresie tury-
styki kulturowej. 

Wykorzystano materiały operacyjne oraz dokumenty Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, a także wyniki badań przeprowa-
dzonych metodą wywiadu bezpośredniego z przedstawicielami urzędów lokalne-
go samorządu terytorialnego.

formy i zakreS wSpółpracy Samorządów terytorialnych

Uregulowania prawne w Polsce kształtujące ramy funkcjonowania samorzą-
du terytorialnego dopuszczają możliwość podejmowania partnerstwa oraz innych 
form współpracy (porozumienia, związki, stowarzyszenia itp.). Współdziałanie 
podmiotów na określonym obszarze ma głównie charakter społeczno-ekonomicz-
ny.  Zazwyczaj charakter tej współpracy jest bardziej złożony niż między podmio-
tami prywatnymi – występuje większa liczba interesariuszy oraz często odmienny 



charakter motywów ich działania. Istotą współpracy jest uzgadnianie wspólnych 
celów oraz sposobów ich realizacji. 

Klasyfikacja współpracy samorządu terytorialnego z innymi podmiotami może 
być dokonana za pomocą różnych kryteriów. Jednym z najczęściej przyjmowa-
nych jest kryterium proceduralne – podział na współpracę formalną i nieformalną. 
Współpraca formalna niemal zawsze poprzedzona jest współpracą nieformalną (od 
rozmów i deklaracji ustnych do listów intencyjnych), która skutkuje podpisaniem 
umów, członkostwem w organizacjach, włączaniem się w konkretne inicjatywy na 
mocy uchwał samorządowych. 

Współpraca może być nawiązana na długi lub krótki okres, np. jednokrot-
nego wydarzenia, i mieć charakter zmienny i rozwojowy w zależności od poja-
wiających się okoliczności. W przypadku jednostek samorządów terytorialnych, 
szerzej niż w przypadku podmiotów sfery komercyjnej, postrzega się możliwość 
współpracy przedmiotowej obejmując również cele publiczne – dla dobra i w in-
teresie szeroko rozumianej społeczności lokalnej.

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego (JST) może mieć zakres prze-
strzenny wewnętrzny, ograniczając się tylko do danej jednostki, lub zewnętrzny 
(w tym międzynarodowy), we współdziałaniu z podmiotami spoza obszaru danej 
jednostki terytorialnej. Współdziałanie może odbywać się z różnymi podmiota-
mi, zarówno ze sfery publicznej, jak i prywatnej. Partnerstwo publiczno-prywat-
ne podejmowane jest zazwyczaj w celach podnoszenia efektywności i dynamiki 
inwestycji publicznych�. 

JST mogą tworzyć podmioty komercyjne (np. spółki prawa handlowego), 
wchodząc w relacje ściśle rynkowe i biznesowe, oraz podmioty niekomercyjne 
(stowarzyszenia, fundacje). 

Współpracę polskich JST znacznie ożywiło przystąpienie do Unii Europej-
skiej. Obecnie współpraca i partnerstwo jest jedną z fundamentalnych zasad funk-
cjonowania funduszy strukturalnych UE. Zarówno na szczeblu centralnym, jak 
i regionalnym projekty, które wskazują na współpracę podmiotów, są z założenia 
gratyfikowane. 

Turystyka jako zjawisko przestrzenne szczególnie uzależnione jest od samo-
rządów terytorialnych. To decyzjami samorządu lokalnego zatwierdza się kierun-
ki rozwoju przestrzennego i przypisanie określonym obszarom konkretnej funk-
cji. Gmina często decyduje o inwestycjach, które sprzyjają rozwojowi turystyki 
lub tworzą bariery. Samorząd lokalny posiada finansowe i pozafinansowe instru-
menty, które mogą aktywizować społeczność lokalną w określonych dziedzinach 
życia. Dobra współpraca przedstawicieli samorządu lokalnego z mieszkańcami 
jest podstawą do ustalania kierunków rozwoju gminy. W zakresie rozwoju kultu-
ry szczególne znaczenie ma wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego. 
Jest to element niezmiernie istotny dla podtrzymania tożsamości kulturowej danej 
1 K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, Warszawa 2006, 
s. 68.
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społeczności, jak i popularyzacji dorobku wielu pokoleń. Rozwój turystyki daje 
możliwości nie tylko osiągnięcia ekonomicznych korzyści gminy i jej mieszkań-
ców, ale również społecznych – podniesienia własnej wartości, wykorzystanie 
tradycji i umiejętności społeczności lokalnej (np. kuchnia). Rozwój turystyki 
sprzyja wykreowaniu pozytywnego wizerunku i identyfikacji danego obszaru. 

Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój turystyki kulturowej i współ-
praca między poszczególnymi podmiotami w tym zakresie może odbywać się 
na etapie identyfikacji potencjału poprzez zainicjowanie pomysłów, które mogą 
przybrać charakter strategiczny, może też odbywać się na poziomie zaawansowa-
nych prac nad budową złożonych produktów turystycznych w zakresie turystyki 
kulturowej. JST mogą oddziaływać na proces komercjalizacji produktów tury-
stycznych (ściąganie prywatnych inwestorów, uruchamianie usług turystycznych, 
kształtowanie systemu podatkowego w gminie), a także na popularyzację pro-
duktów i kreowanie wizerunku (w tym promocja obszaru czy edukacja). 

Do realizacji założeń ustawowych i przyjętych zadań związanych z rozwojem 
danego terytorium samorząd dysponuje narzędziami, które dają możliwość wy-
korzystania potencjału dla dobra mieszkańców. Samorząd lokalny to główny ini-
cjator przedsięwzięć związanych z rozwojem turystyki kulturowej, a urzędy gmin 
to główne instytucje kreowania i realizacji tych przedsięwzięć.

Szczególna cechą województwa pomorskiego jest duża ilość aktywnie działa-
jących lokalnych organizacji turystycznych (25 LOT-ów), poprzez które samorzą-
dy podejmują wiele inicjatyw współpracy. Jednak z uwagi na specyfikę organiza-
cyjną i niewielkie zasoby finansowe tych stowarzyszeń, realizacją przedsięwzięć 
zajmują się urzędy lokalnych samorządów terytorialnych. Przejmują one funkcje 
koordynacyjne, aplikując po zewnętrzne środki finansowe. 

Specyfika turyStyki kulturowej i przeSłanki jej rozwoju 
w aSpekcie terytorialnym

Turystyka kulturowa to forma turystyki, w której głównym motywem wyjaz-
dów jest chęć zwiedzania obiektów kulturalnych, związanych z działalnością czło-
wieka w przeszłości lub obecnie, takich jak miejsca historyczne i archeologiczne, 
obiekty o wartości historycznej, etnicznej czy architektonicznej, zespoły urbani-
styczne miast, ale także  uczestnictwo w imprezach i wydarzeniach kulturalnych. 
Turystykę kulturową definiuje się jako „przemieszczanie się osób z miejsc ich 
stałego zamieszkania do miejsc atrakcji kulturalnych w celu zdobycia nowych 
informacji i doświadczeń”�. 

Turystyka kulturowa związana jest zarówno z poznawaniem wytworów kul-
tury z przeszłości, jak i wytworów kultury współczesnej oraz sposobów życia 

2 Definicja turystyki kulturowej sformułowana przez ATLAS – Association for Tourism and Leisure Edu-
cation, „Tourism Trends for Europe, European Travel Commision”, 2006, nr 9, s. 5.
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danych grup ludzi lub regionów, obejmuje turystykę zorientowaną na dzie-
dzictwo kultury oraz turystykę zorientowaną na sztukę�. 

Turystyka kulturowa to jedna z najstarszych form turystyki. Na turystykę kul-
turową składają się takie rodzaje turystyki, jak�:

• turystyka kultury wysokiej (w tym turystyka dziedzictwa kulturowego, tu-
rystyka muzealna, turystyka literacka);

• turystyka edukacyjna (w tym podróże studyjne, tematyczne, językowe i se-
minaryjne);

• powszechna turystyka kulturowa (w tym etniczna, turystyka obiektów mi-
litarnych, turystyka obiektów przemysłowych i technicznych, turystyka żywej 
historii, turystyka religijna i pielgrzymkowa). 

Szerokie pojęcie turystyki kulturowej pozwala na kształtowanie różnorodnej 
oferty, lecz zazwyczaj związanej z dziedzictwem kulturowym danego obszaru. 
Jednym z najistotniejszych warunków jej powstania jest organizacja i wola śro-
dowiska lokalnego.

Turystyka kulturowa jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów 
rynku turystycznego. Ma ona szczególne znaczenie w procesach globalizacji, za-
równo dzięki możliwości „zbliżania świata”, poznawania nowych kultur, zacho-
wań, przestrzeni, jak i możliwości utrzymania wartości regionalnych i lokalnych, 
które dzięki turystyce odbudowują się, utrwalają i dają możliwość zachowania 
dla przyszłych pokoleń. 

Turystyka kulturowa regionów stała się priorytetem w polityce turystycznej 
Unii Europejskiej. Rozwój turystyki kulturowej pozwala nie tylko zachować dzie-
dzictwo kulturowe, ale daje wymierne korzyści społeczne i ekonomiczne – moż-
liwość rozwoju gospodarczego obszarów, tworzenie miejsc pracy, wykorzystanie 
kulturowego i naturalnego potencjału środowiska. Raport Europejskiej Komisji 
Turystyki (European Travel Commision) Trendy w europejskiej turystyce podkre-
śla znaczenie turystyki kulturowej we wzroście przeciętnego poziomu wykształ-
cenia ludności. Efektem polityki Unii Europejskiej wspierającej rozwój turystyki 
kulturowej jest wzrost popytu na produkty turystyczne, w których sztuka, kultura 
i historia odgrywać będą większą rolę. W szczególności, jak podkreśla się w Ra-
porcie ETC, przejawiać się to będzie w następujących działaniach�:

– włączaniu elementów historii, kultury oraz sztuki do pakietów turystycz-
nych, a także do wakacji organizowanych przez turystów we własnym zakresie;

– w potrzebie lepszego i bardziej twórczego przekazywania informacji; 
– we wzroście popytu na wyjazdy typu city breaks i innego rodzaju krótkie 

wyjazdy wakacyjne, w tym zwłaszcza na wyjazdy związane z uczestnictwem 
w różnego rodzaju wydarzeniach;
3 W.W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2003, s. 81.
4 A.M. von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, s. 31.
5  http://www.etc-corporate.org/, dostęp: 10.10.2009.
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– oraz we wzroście popytu na nowe destynacje w Europie Środkowej 
i Wschodniej.

Jednym z aspektów, które sprzyjają rozwojowi turystyki kulturowej, jest 
wyeksponowanie fuzji kultury z turystyką w programach finansowania ze źró-
deł unijnych. Wiele regionów w swoich dokumentach programowych zawarło 
to w osiach priorytetowych (w tym województwo pomorskie w ramach działa-
nia 6.1. „Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny” 6. osi priorytetowej 
„Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe”). Takie podejście nie tylko realizuje poli-
tykę Unii Europejskiej, ale również pozwala finansować ze środków europejskich 
drogie inicjatywy, np. renowację zabytków, prace archeologiczne itp.

Przesłanką do zaangażowania się samorządów lokalnych w rozwój turysty-
ki kulturowej jest fakt, że turystyka jako specjalistyczna sfera usług rozwija się 
bardzo szybko i powoduje wzrost innych sfer usług. W środowisku hotelarzy 
powszechne jest twierdzenie, że jedno dobrze wykorzystane miejsce hotelowe 
powoduje w sposób bezpośredni lub pośredni powstanie pięciu nowych miejsc 
pracy. Ponadto inwestowanie w dziedzictwo kulturowe sprzyja odnowieniu kra-
jobrazu, estetyzację otoczenia i czerpania z niego pozytywnej energii, co pośred-
nio podnosi nasz standard i jakość życia, a nawet sprzyja dobremu samopoczuciu 
i zdrowiu.

Na świecie coraz większe znaczenie mają wartości regionalne. Pielęgnacja 
i popularyzacja kultury regionalnej daje możliwość stworzenia turystycznej ofer-
ty o cechach marki – oryginalność, niepowtarzalność, autentyczność i identyfi-
kowalność. W najbliższych latach najważniejszą ofertą polskiej turystyki kultu-
ralnej na rynku światowym może okazać się kultura regionalna, będąca enklawą 
autentyzmu.

przykłady podejmowanej wSpółpracy Samorządów 
lokalnych w turyStyce kulturowej w regionie pomorSkim

 W województwie pomorskim współpraca samorządów lokalnych z innymi 
podmiotami odbywa się w niemal każdej gminie. Czasem niestety kończy się 
na deklaracjach i dobrych chęciach. W niniejszym artykule skupiono uwagę na 
pozytywnych przykładach, ograniczając się do oferty turystyki kulturowej. 

Można tu podać wiele przykładów zaangażowania samorządu lokalnego 
w rozwój turystyki kulturowej. Dla potrzeb niniejszego opracowania wybrano 
te, które pokazują współpracę samorządu ze społecznością lokalną oraz współ-
pracę samorządu z innymi samorządami na różnym poziomie rozwoju produktu 
turystycznego – od ratowania dziedzictwa kulturowego i udostępniania go tury-
stom, poprzez budowę infrastruktury turystycznej i przyciąganie inwestorów, do 
działań związanych ze wspólną promocją i koordynacją przedsięwzięć, często 
komercyjnych, na danym terenie. 
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Projekt „Zabytkom na ratunek” jest przykładem partnerskiej współpracy sa-
morządu w zakresie ratowania dziedzictwa kulturowego oraz stworzenia podstaw 
ożywienia ruchu turystycznego poprzez uruchomienie i udostępnienie atrakcji 
turystycznych. Celem projektu jest wypracowanie dobrych praktyk ochrony żu-
ławskich zabytków. Służy temu powołany interdyscyplinarny zespół ekspertów 
– konsultacyjne Pogotowie Konserwatorskie. Wykorzystuje się wiedzę eksper-
tów: z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w Gdańsku oraz z Niemiec, 
dzięki współpracy z Verein für Europäische Städte-Partnerschaften Hennef e.V. 
Podczas terenowych konsultacji, wizyt studyjnych, popularnonaukowej konfe-
rencji, z wykorzystaniem badań ankietowych wypracowano trwałe narzędzia 
wsparcia systemu ochrony zabytków na Żuławach (i nie tylko) w postaci strony 
internetowej zawierającej wyniki działań projektowych oraz książki-poradnika 
Jak ratować żuławskie zabytki. Projekt jest realizowany przez gminę Cedry Wiel-
kie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego 
Klub Nowodworski, Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej w Gdańsku 
oraz Verein für Europäische Städte-Partnerschaften Hennef e.V. (Niemcy). Pro-
jekt „Zabytkom na ratunek” jest współfinansowany przez Islandię, Lichtenstein 
i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych. 
Całkowita wartość projektu wynosi 33.987 euro. Gmina Cedry Wielkie przezna-
cza na realizację projektu 5.098,05 euro, 28.888,95 euro pochodzi ze Stowarzy-
szenia Gmin RP Euroregion Bałtyk – instytucji nadzorującej projekt�. 

Kolejnym przykładem efektywnej współpracy samorządów lokalnych na 
terenie województwa pomorskiego jest budowa „Szlaku Mennonitów”. Jest to 
przykład zaangażowania kilku samorządów lokalnych w budowę infrastruktury 
turystycznej (drogi, znaki, tablice informacyjne) i zachęcania inwestorów do kre-
owania na tej podstawie oferty usługowej. Docelowo „Szlak Mennonitów” bę-
dzie pieszym i rowerowym szlakiem turystycznym z Gdańska do Elbląga poprzez 
Żuławy Wiślane. Szlak połączy obiekty związane z historią i kulturą osadnictwa 
mennonitów, służąc promocji i  popularyzacji tych obiektów. Stanie się jedno-
cześnie osią komunikacyjną ruchu turystycznego na Żuławach. Szlak poświę-
cony zostanie pamięci Romana Klima, znanego popularyzatora Żuław. Ustalono 
dokładny przebieg w Gdańsku i powiecie gdańskim, przebieg w powiecie nowo-
dworskim, malborskim i elbląskim wymaga jeszcze uszczegółowienia�.

Szlak rozpoczyna się w Gdańsku przy ul. Armii Krajowej przy dawnym koś-
ciele mennonickim, obecnie użytkowanym przez kościół polski. Następnie przez 
Bramę Nizinną prowadzi na Olszynkę, stamtąd wzdłuż Motławy do Krępca, przez 
Wiślinę, Lędowo, Wróblewo. Po przekroczeniu Motławy skręca w stronę Woc-

6 Na podstawie wywiadu z p. Januszem Golińskim – wójtem gminy Cedry Wielkie. 
7 Na podstawie wywiadu z p. Jackiem Zdrojewskim – koordynatorem projektu.
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ław, następnie przez Miłocin dochodzi do Trutnowów. Stamtąd poprzez Cedry 
Wielkie, Leszkowy dochodzi do Kiezmarka w pobliże mostu przez Wisłę. Tam 
przechodzi na drugą stronę rzeki  i następnie kieruje się w stronę Malborka do 
Stogów Malborskich. Spod Malborka prowadzi w okolice Jeziora Druzno do wsi 
Markusy, stamtąd skręca na Elbląg.

Atrakcje turystyczne na odcinku z Gdańska do Kiezmarka to między inny-
mi:

– zabytkowe kościoły – Gdańsk, Wróblewo, Trutnowy, Cedry Wielkie, Lesz-
kowy, Kiezmark;

– domy podcieniowe – Trutnowy, Miłocin;
– inne zabytki – ruiny zamku krzyżackiego w Grabinach-Zameczku, kościoła 

we Wróblewie (lapidarium) i dzwonnica w Wiślinie.
Po stronie malborskiej występuje jeszcze większe nasycenie zabytkami 

związanymi z historią i kulturą mennonitów, w szczególności szereg cmentarzy 
z zabytkowymi stelami nagrobnymi i szereg domów podcieniowych oraz całe za-
chowane średniowieczne układy wsi. 

Wzdłuż szlaku i w jego bezpośredniej bliskości realizowany jest już szereg 
kolejnych inwestycji związanych z odtworzeniem kultury i dziedzictwa żuław-
skiego, jak np. odtworzenie tradycyjnej zagrody żuławskiej i skansen miniatur 
żuławskich w Trutnowach, izba muzealna w Żuławskim Ośrodku Kultury w Ce-
drach Wielkich, remont dzwonnicy w Wiślinie, zagospodarowanie terenu przy 
zamku w Grabinach-Zameczku i udostępnienie zamku turystom, remont kościoła 
w Kiezmarku, przystań kajakowa w Wiślinie i Krępcu oraz marina w Błotniku, 
budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach na szlaku.

Produkt przyczynia się do wzrostu zainteresowania turystów obszarem Żu-
ław, dając możliwość rozwoju dalszych szlaków pieszych, rowerowych i wod-
nych na tym terenie. Wzdłuż szlaku zostaną wykonane inwestycje turystyczne 
i infrastrukturalne, podnoszące atrakcyjność szlaku. Nastąpi zwiększenie ruchu 
turystycznego, gdyż powstanie nowy, całoroczny produkt turystyczny. Wokół 
szlaku nastąpi rozwój infrastruktury okołoturystycznej, co stworzy alternatywne 
możliwości dochodu dla mieszkańców Żuław, przyczyniając się do redukcji bez-
robocia poprzez powstanie stałych i sezonowych miejsc pracy. 

Planowane jest odtworzenie tradycyjnej gospodarki rolniczej w obiektach 
agroturystycznych – reorientacja działalności rolniczej. Podjęte zostaną działa-
nia związane z rewitalizacją krajobrazu żuławskiego, renowacją i adaptacją na 
potrzeby turystyki i kultury zabytków kultury pomennonickiej. Pomysłodawcy 
oczekują podniesienia poziomu świadomości kulturowej mieszkańców poprzez 
spopularyzowanie historii Żuław i mennonitów. Produkt może w istotny sposób 
uzupełniać ofertę turystyczną województwa. Nawiązując do tradycji, eksponuje 
walory kulturowe Pomorza. Umożliwia nawiązanie szerszej współpracy z Holan-
dią (wymiana kulturalna, gospodarcza). Tworzy wizerunek regionu tolerancyjne-
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go i tradycyjnie wielokulturowego, europejskiego i jest szansą promocji woje-
wództwa poprzez wystawy tematyczne, konferencje, sympozja naukowe�.

Projekt ten jako jeden z nielicznych został szczególnie przychylnie potraktowa-
ny przez władze województwa i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

Samorządy gmin: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański oraz Suchy Dąb we współ-
pracy z władzami powiatu gdańskiego podjęły się realizacji wspólnego projektu 
(na bazie środków unijnych), polegającego na wykonaniu inwestycji zapewnia-
jących utworzenie wygodnej i bezpiecznej trasy rowerowej na odcinku Olszynka 
– Przejazdowo – Kiezmark o łącznej długości 31 kilometrów. 

W ramach projektu poszczególne gminy planują realizację następujących in-
westycji: 1. Gmina Cedry Wielkie – wykonanie odcinków ścieżek rowerowych 
i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Trutnowy, Cedry Wielkie i Lesz-
kowy, na odcinku Trutnowy – Cedry Wielkie oraz poprawę nawierzchni odcinka 
drogi gruntowej Wróblewo – Wocławy; 2. Gmina Pruszcz Gdański – wykona-
nie odcinków ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych od Przejazdowa 
przez Wiślinę do miejscowości Wróblewo oraz poprawa drogi z Wiśliny do Krępca 
(odcinek w kierunku Gdańska), jak również budowa kładki nad kanałem na odcin-
ku Przejazdowo – Wiślina; 

3. Gmina Suchy Dąb – wykonanie odcinka łączącego Wróblewo z reliktami 
zamku w Grabinach-Zameczku, wykonanie dwóch mostków: nad Motławą we 
Wróblewie oraz po drodze do Grabin-Zameczku nad kanałem. Łącznie plano-
wane jest wykonanie (budowa i/lub wymiana nawierzchni) 18,9 km ścieżek ro-
werowych i ciągów pieszo-rowerowych, poprawa nawierzchni drogi gruntowej 
na odcinku 1850 m oraz wykonanie trzech mostków. Ponadto cała trasa zostanie 
oznakowana znakami szlaków rowerowych, kierunkowskazami oraz tablicami 
informacyjnymi w standardzie regionalnym. Ustawione zostaną także ławostoły 
w planowanych miejscach rekreacji i wypoczynku oraz podjęte działania pro-
mocyjne – wykonanie strony internetowej oraz materiałów i gadżetów promo-
cyjnych.

Projekt koordynuje Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim w ramach 
działania 6.1. „Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny” 6. osi priory-
tetowej „Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe”. Minimalna wartość projektu do 
tego działania wynosi 4 mln złotych. Szacunkowa wartość projektu wynosi około 
8,3 mln złotych, a planowane dofinansowanie ok. 6,2 mln złotych (75%).  

Ten partnerski i kompleksowy projekt przyczynia się do rozwiązania kluczo-
wych problemów związanych z rozwojem turystyki na obszarze Żuław Gdańskich, 
zapewnia właściwy komfort jazdy i bezpieczeństwo rowerzystów. Szlak rowero-
wy może stać się główną osią komunikacyjną dla turystyki rowerowej z Gdańska 
w kierunku Kiezmarka, a w dalszej perspektywie na Elbląg i Malbork�. 
8 Na podstawie materiałów wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku.
9 Na podstawie wywiadu z p. Januszem Golińskim – wójtem gminy Cedry Wielkie.
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Przykład pałaców i dworków Kaszub Północnych�0 dotyczy natomiast współ-
pracy podmiotów w celu wykorzystania atrakcyjnych obiektów historycznych 
i istniejącej bazy usługowej do zbudowania tematycznego produktu na historycz-
nie spójnym terenie. Inicjatorem współpracy w zakresie powstania „szlaku dwor-
ków i pałaców Północnych Kaszub” jest starostwo powiatowe w Wejherowie oraz 
starostwo powiatowe w Pucku. Projekt dotyczy współpracy podmiotów świadczą-
cych usługi hotelarskie w zabytkowych obiektach (pałacach i dworkach) oraz lo-
kalnych organizacji turystycznych�� powiatów wejherowskiego i puckiego. Polega 
na utworzeniu tematycznego szlaku turystycznego – zintegrowanej oferty zespołu 
dworków i pałaców w zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych i rekreacyj-
nych, prezentującej szeroki dorobek kulturalny i historyczny Kaszub Północnych. 
Szlak wiedzie przez atrakcyjne tereny obu powiatów. 

Inicjatywa, w dużej części zrealizowana, obejmuje głównie wspólne działania 
informacyjno-promocyjne: utworzenie infrastruktury informacyjnej (znaki, dro-
gowskazy, tablice informacyjne) oraz publikacje (foldery, mapy, strona interne-
towa). 

Dotychczasowe działania poszczególnych podmiotów uzupełni wspólna pro-
mocja, skierowana zarówno do turysty krajowego, jak i zagranicznego – głównie 
Niemców.

Ciekawymi przykładami wykorzystania obiektów kulturowych i połączenia 
ich we wspólną ofertę turystyczną są również:

– szlak najstarszych elektrowni wodnych w Dolinie Słupi;
– szlak elektrowni wodnych na Raduni.
„Szlak najstarszych elektrowni wodnych w Parku Krajobrazowym Doli-

na Słupi” to przykład, jak można powiązać turystykę kulturową z turystyką 
aktywną, tworząc szlak rowerowy, wodny i pieszy, oraz turystyką edukacyjną 
na bazie atrakcyjnych obiektów zabytkowych. Inicjatywa powstała już w 1998 
roku. Zaraz potem opracowano koncepcję zagospodarowania tras kajakowych 
i rowerowych wzdłuż rzeki Słupi i Łupawy. Elektrownie, pomimo że są obiek-
tami zabytkowymi, nadal pracują i wytwarzają energię elektryczną. Budynki 
elektrowni wraz z terenami przyległymi są udostępniane do zwiedzania. Wy-
znaczone są miejsca do biwakowania, stanice wodne dla kajakarzy. Jako atrak-
cja traktowana jest również coroczna międzynarodowa impreza wędkarska 

10 Inicjatywa zapoczątkowana w 2003 roku (por. Program rozwoju produktów turystycznych wojewódz-
twa pomorskiego, (red.) M. Wanagos, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2004, 
s. 50–51) obecnie w dużej części zrealizowana ze środków samorządu województwa pomorskiego (tab-
lice informacyjne, znaki drogowe, foldery).
11 Lokalne organizacje turystyczne jako szczególne podmioty w aspekcie organizacyjno-prawnym sku-
piają z określonego obszaru recepcji turystycznej zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, w tym sfery 
komercyjnej oraz działalności niekomercyjnej, jak samorządy lokalne. Działają na bazie Ustawy z 25 
czerwca 1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej z późn. zmianami  (2000, 2001, 2006)  (Dz. U. z dnia 
23 lipca 1999 r., Nr  62, poz. 689) oraz Ustawa z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855).
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– zawody w poławianiu troci wędrownej. W realizację projektu, oprócz lokal-
nych samorządów terytorialnych, zaangażowane jest Stowarzyszenie Produk-
tów Markowych Turystyki Wiejskiej „Słupia” oraz Park Krajobrazowy Dolina 
Słupi��.

„Szlak elektrowni wodnych Raduni”  – podobnie jak na rzekach Słupia i Łu-
pawa – wykorzystuje obiekty zabytkowe elektrowni wodnych na rzece Radunia. 
Projekt ma duże znaczenie dla budowy oferty turystycznej gmin Pruszcz Gdań-
ski i Kolbudy. W ramach projektu planuje się budowę szlaku pieszo-rowerowego 
i wodnego łączącego obiekty elektrowni wodnych na Raduni (Rutki – Łapino 
– Bielkowo – Straszyn – Prędzieszyn – Kuźnice – Juszkowo – Pruszcz Gdański). 
W tym przypadku dopiero planuje się udostępnienie budynków elektrowni do 
zwiedzania oraz utworzenie ekspozycji muzealnych, obrazujących rozwój wyko-
rzystania energii wody na Raduni, rozwój elektroenergetyki wodnej, konstrukcje 
i zasady działania elementów budowli hydrotechnicznych, maszyn i urządzeń 
instalowanych w elektrowniach, rozwój elektryfikacji Pomorza i ekspozycję hi-
storycznych aparatów elektrycznych. W realizacja przedsięwzięcia, oprócz gmin 
Pruszcz Gdański i Kolbudy, bierze udział także Zakład Elektrowni Wodnych Sp. 
z o. o. ENERGA��. 

Innym przykładem współpracy samorządów lokalnych w zakresie rozwoju tu-
rystyki kulturowej jest stworzenie produktu „Kamienne ślady czasu w Błękitnej 
Krainie”. Produkt ten obejmuje współdziałanie: Starostwa Powiatowego w Lębor-
ku, Miasta Lębork, Urzędu Gminy Cewice, Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska 
oraz Nadleśnictwa Lębork oraz Muzeum Archeologicznego w Lęborku, a także 
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Lęborska”. Elementami produktu 
mają być między innymi: kręgi kamienne w Parku Chrobrego w Lęborku, kurhany 
w gminie Cewice, kamień graniczny w miejscowości Wicko. Na terenie powiatu 
lęborskiego zidentyfikowano aż 70 kurhanów, 3 kamienne kręgi oraz kilka głazów 
o imponujących rozmiarach, zwanych „Diabelskimi Kamieniami”. Znajdują się tu 
również liczne głazy stawiane w przeszłości przez Krzyżaków, wytyczających gra-
nice Zakonu z oryginalnie wykutymi znakami w kształcie krzyża. Docelowo pro-
dukt ten ma być częścią Szlaku Kamiennych Kręgów��.

Jednym z najstarszych przykładów kreowania produktu turystycznego na bazie 
założeń marketingowych w województwie pomorskim jest „Kraina w kratę”. Kon-
cepcja powstała już na początku lat 90. minionego stulecia jako rezultat współpracy 
samorządów lokalnych obecnego powiatu słupskiego ze Stowarzyszeniem Produk-
tów Markowych Turystyki Wiejskiej „Słupia”. Do inicjatywy włączyło się również 
wiele gospodarstw rolnych oraz Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Głównym 

12 Na podstawie wywiadu z p. Joanną Orłowską – pracownikiem Starostwa Powiatowego w Słupsku.
13 Na podstawie wywiadu z p. Magdaleną Kołodziejczak – wójtem gminy Pruszcz Gdański.
14 Na podstawie materiałów wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku. 
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celem jest zachowanie i popularyzacja dziewiętnastowiecznego budownictwa sza-
chulcowego i na tej bazie rozwój turystyki wiejskiej��.

„Mistrzostwa świata w poławianiu bursztynu”�� to przykład inicjatywy samo-
rządowej, który eksponuje jeden z największych walorów turystycznych wojewódz-
twa pomorskiego – bursztyn i możliwości pozyskiwania go z wód Bałtyku. Z zało-
żenia „Mistrzostwa świata w poławianiu bursztynu” są kulminacyjnym momentem 
prowadzonych w ciągu całego roku działań i imprez związanych z dziedzictwem 
kulturowym i przyrodniczym bursztynu. Finał Mistrzostw organizowany co roku 
w lipcu w Jantarze (nazwa miejscowości nawiązuje do tradycji bursztynu) w gminie 
Stegna poprzedzany jest eliminacjami na plażach Gdańska, Sopotu, Gdyni, Krynicy 
Morskiej i Sztutowa. Wydarzeniu temu towarzyszą działania o charakterze kultu-
ralnym i edukacyjnym (inscenizacje, wystawy, prelekcje, seminaria popularno-na-
ukowe i naukowe, konkursy, imprezy plenerowe – np. koncerty na plaży).

Przedsięwzięcie to wymaga ścisłej współpracy między zaangażowanymi samo-
rządami, środowiskiem naukowym, instytucjami kulturalnymi, mediami. Samorzą-
dy, które włączyły się w organizację tej imprezy, to: gmina Stegna (jako inicjator), 
gmina Sztutowo, miasto Gdynia, miasto Gdańsk, miasto Sopot, miasto Krynica 
Morska.

Żuławska kolej turystyczna�� to złożone przedsięwzięcie angażujące instytu-
cje samorządowe, organizacje społeczne i podmioty komercyjne związane z ni-
szową odmianą turystyki kulturowej – turystyką industrialną. Inicjatywa ta dąży 
do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu (atrakcja turystyczna sama 
w sobie) oraz atrakcyjności transportowej (jako środek transportu zwiększa ofer-
tę przewozową na terenie Żuław). Inicjatywa bazuje na tradycjach związanych 
z koleją żelazną na Żuławach oraz zasobach taborowych i infrastrukturalnych po-
siadanych przez powiat nowodworski, m.in. gminę Nowy Dwór Gdański, a także 
Pomorskie Towarzystwo Kolei Żelaznych oraz PKP S.A. 

Kolej turystyczna, dzięki wykorzystaniu specjalnego i zabytkowego taboru 
oraz odpowiednich programów krajoznawczych to atrakcja o wysokiej wartości 
turystycznej i edukacyjnej. Funkcja transportu, dobrze zorganizowana i zintegro-
wana z innymi środkami komunikacji, może sprawdzić się na Żuławach tak samo, 
jak sprawdziła się w innych krajach europejskich, np. zrewitalizowana kolej lo-
kalna na wyspie Uznam w Niemczech.

W przedsięwzięciu istotne jest wykorzystanie zabytkowego taboru, będącego 
własnością Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei, jak też urządzeń pozy-
skanych przez samorządy lokalne Żuław od  PKP.

Odnowiona (ze środków unijnych) Kalwaria Wejherowska skłoniła samo-
rząd Wejherowa do rozbudowy oferty turystycznej. Wejherowo, przepięknie 
15 Na podstawie wywiadu z p. Joanną Orłowską – pracownikiem Starostwa Powiatowego w Słupsku.
16 Na podstawie materiałów wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku. 
17 Na podstawie informacji z Pomorskiego Towarzystwa Kolei Żelaznych.
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położone wśród lasów, wzniesień morenowych i licznych obiektów sakralnych, 
to przyjazne miejsce dla pielgrzymów szukających duchowych doznań. Piel-
grzymki są jedną z najstarszych form migracji wynikających z motywów poza-
ekonomicznych.

„Wejherowo – centrum turystyki pielgrzymkowej” jest wspólną inicjatywą 
Urzędu Miasta Wejherowa, Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Starostwa 
Powiatowego w Pucku, Stowarzyszenia Rozwoju Północnych Kaszub „NOR-
DA” oraz zakonu oo. franciszkanów w Wejherowie. Składniki oferty to kapliczki 
Kalwarii Wejherowskiej, klasztor oo. franciszkanów z kryptami Wejherów, Mu-
zeum w Pałacu Przebendowskich, punkt informacji turystycznej, szlak pieszy 
przez Kalwarię Wejherowską, ścieżka rowerowa „Wielka Kalwaryjska”, festiwal 
piosenki religijnej, konferencje i warsztaty na temat rozwoju turystyki pielgrzym-
kowej. 

Zakłada się, że wzrośnie znaczenie Wejherowa, które stanie się ośrodkiem 
pielgrzymkowym o zasięgu krajowym.  Jednym z celów projektu jest wpisanie 
Kalwarii Wejherowskiej do oficjalnego szlaku „Świętych Gór Europejskich”.

Ostatnim przykładem w niniejszym opracowaniu jest inicjatywa, która na-
wiązuje do kultury morskiej województwa pomorskiego i umożliwia uprawianie 
niszowej turystyki – turystyki wrakowej na obszarze Zatoki Gdańskiej��. Nur-
kowanie wrakowe jest swojego rodzaju turystyką uprawianą pod wodą. Jednak 
oglądanie i poznawanie zatopionych obiektów wymaga specjalnych umiejętno-
ści, sprzętu i uprawnień. 

Produkt turystyczny „morska turystyka wrakowa” jest inicjatywą, która ma 
wykorzystać potencjał wód Zatoki Gdańskiej – liczne zatopione obiekty, w tym 
wraki, oraz sprostać wymaganiom turystów zainteresowanych tą formą turystyki, 
głównie w aspekcie bezpieczeństwa. 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania płetwonurkowaniem 
w Polsce. Ze względu na warunki naturalne (zimna woda, słaba przejrzystość, 
mało zróżnicowana w porównaniu do innych mórz fauna i flora), atrakcją pol-
skich wód morskich staje się nurkowanie wrakowe. Z uwagi na niskie zasolenie 
Bałtyku wraki zachowane są w lepszym stanie niż na innych akwenach. Obec-
nie dostęp do wraków jest bardzo łatwy (brak uregulowań prawnych), co może 
doprowadzić do nieodwracalnych zniszczeń i w efekcie obniżenia wartości jako 
atrakcji turystycznej. Funkcjonowanie turystyki wrakowej w obecnym kształcie 
nie wykorzystuje w pełni potencjału wraków bałtyckich, a także w większości 
przypadków nie spełnia podstawowych warunków bezpieczeństwa i komfortu. 
Nie zabezpiecza też wraków przed nurkowaniem rabunkowym.

Podmioty, które zaangażowały się w realizację tego projektu, to: samorządy 
gmin nadmorskich Zatoki Gdańskiej, Centralne Muzeum Morskie, Urząd Morski 
w Gdyni, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Muzeum Ziemi Puckiej. 

18 Na podstawie wywiadu z p. Jerzym Litwinem – Dyrektorem Centralnego Muzeum Morskiego.
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Projekt obejmuje następujące elementy: 
1. Przystosowanie wraków możliwych do wykorzystania jako atrakcje tu-

rystyczne dla płetwonurków, a w tym: trałowiec „Delfin” – lokalizacja: Zatoka 
Pucka, głębokość 21 m; „Abille” – lokalizacja Zatoka Gdańska, głębokość 48 m; 
ORP „Wicher” – lokalizacja Zatoka Gdańska, głębokość 4–12 m; „Groźny” – lo-
kalizacja Zatoka Pucka, głębokość 15 m.

2. Przystosowanie wraków możliwych do wykorzystania dla większej liczby 
turystów (np. turystyka piesza, rowerowa, sporty wodne, lotniarstwo), a w tym: 
wraki Nowego Portu – lokalizacja Zatoka Gdańska, głębokość 4–6 m; wraki na 
Rybitwie Mieliźnie – lokalizacja Zatoka Pucka, głębokość 0–4 m; „Helena” – lo-
kalizacja Zatoka Pucka, głębokość 4 m.

3. Wykorzystanie innych obiektów w turystyce wrakowej, a w tym: Port 
Średniowieczny w Pucku – lokalizacja Zatoka Pucka.

Jest to przykład inicjatywy, której realizacja potrwa wiele lat z uwagi na ogra-
niczone środki finansowe, ale również na obecnie prowadzone badania obiektów, 
które mogłyby być wykorzystane do rozwoju oferty turystyki wrakowej.

zakończenie

Przytoczone przykłady dowodzą, że wiele samorządów lokalnych podejmu-
je owocną współpracę w zakresie rozwoju turystyki kulturowej. Nawiązywanie 
i umacnianie współpracy samorządów powinno być priorytetem w polityce re-
gionalnej, gdyż od niej często zależy rozwój gospodarczy regionu. Współpraca 
stymuluje rozwój gospodarczy, podnosi konkurencyjność obszaru i wzmacnia 
więź społeczną oraz poczucie tożsamości mieszkańców. Współpraca wspomaga 
popularyzację regionu, co zwiększa możliwości inwestycyjne i przyciąga poten-
cjalnych inwestorów, a szczególnie turystów. Rolą samorządu terytorialnego jest 
stworzenie dobrej atmosfery do rozwiązywania problemów i umacnianie więzi 
między partnerami dla wspólnego dobra i szeroko rozumianych korzyści dla gmi-
ny. Podmioty, które współpracują, muszą być przekonane o tworzeniu i możli-
wości przyciągania nowych wartości – innowacyjnych, infrastrukturalnych, spo-
łecznych, ekonomicznych. Rozwój turystyki kulturowej wymaga zaangażowania 
i często wielkiego wysiłku ze strony samorządu lokalnego, ale przyczynia się do 
kreowania wartości, które pozostają przez wiele pokoleń. 
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aBStract

Cooperation of local governments within the scope of the 
development of cultural tourism in the Pomorskie region

Cooperation is one of crucial factors of development of tourism – it lets create 
a comprehensive offer for tourists. It also puts into effect various interests, goals 
of individual entities. Examples from the Pomorskie Voivodeship are showing 
that the cooperation of the local government is significant in creating varied and 
thematically cohesive products.  The local government is initiating and support-
ing commercialization as well as playing a central role in the cultural tourism as 
a special offer.
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Magdalena Nowacka
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach

przeStrzeń kulturowa powiatu 
Szydłowieckiego i jej wykorzyStanie 

w turyStyce

Kultura jest wyrazem człowieka.
Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. 
Człowiek ją tworzy i człowiek poprzez nią 
tworzy siebie

Jan Paweł II

Przestrzeń kulturowa stanowi pewien rodzaj przestrzeni publicznej, charak-
teryzujący się występowaniem wartości dziedzictwa kulturowego oraz istnieją-
cymi lub potencjalnymi możliwościami kreacji funkcji kulturotwórczych. Mogą 
to być zespoły obiektów zabytkowych, wnętrza miejsc świętych lub ulica, rynek 
czy też park. Przestrzeń kulturowa często przyjmuje funkcje obszarów publicz-
nych ze względu na swoje wyposażenie i przeznaczenie. Powinna ulegać ciągłym 
przekształceniom, zgodnym ze zmieniającymi się potrzebami i rosnącymi wyma-
ganiami społeczności lokalnych i turystów w taki sposób, aby mogli swobodnie 
z niej korzystać. 

Przestrzeń kulturowa, która jest wytworem długiego rozwoju społecznego, 
wydaje się być najbardziej atrakcyjna. Ze względu na formę przestrzeń można 
podzielić na: otwartą, np. ulice, parki, aleje; zamkniętą, np. teatr, muzeum, świą-
tynia; oraz jako walor związany z życiem codziennym społeczności lokalnej, np. 
zwyczaje, rzemiosło, folklor (rys. 1.).

Przestrzeń kulturową można też zdefiniować jako przestrzeń określoną funk-
cjonalnie, będącą przedmiotem interakcji między wartościami materialnymi, 
estetycznymi i symbolicznymi a społecznością. Zatem przestrzeń kulturowa jest 
zapisem nie tylko zamożności mieszkańców, lecz także ich kulturowej i społecz-
nej tożsamości�.

Funkcjonowanie przestrzeni kulturowej zależy od wielu czynników, spośród 
których za najważniejsze uznaje się:

– powiązania komunikacyjne;
– czytelność układu urbanistycznego;
– przejrzystości symboliki architektonicznej.

1 Por. A. Wallis, Socjologia przestrzeni, Warszawa 1990.



przeStrzeń kulturowa powiatu Szydłowieckiego

Powiat szydłowiecki leży w południowej części województwa mazowieckie-
go i liczy 453 km. W jego skład wchodzi pięć gmin, tj. Szydłowiec, Chlewiska, 
Jastrząb, Mirów i Orońsko. Liczba ludności powiatu przekracza 41,1 tys. miesz-
kańców. Siedzibą powiatu jest miasto Szydłowiec, położone przy drodze krajowej 
E-7 Warszawa – Radom – Kraków, w pobliżu linii kolejowej oraz dużego węzła 
kolejowego w Skarżysku–Kamiennej. Obszar powiatu szydłowieckiego wyróż-
nia specyficzne bogactwo przyrodnicze i kulturowe i stanowi granicę między te-
renami równinnymi a terenami o niewielkich, ale znaczących wysokościach nad 
poziomem morza. 

Duże zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego są jednym z naj-
większych bogactw tego regionu, znacznie słabiej rozwiniętego gospodarczo od 
innych powiatów Mazowsza (rys. 2.).

Przestrzeń kulturowa powiatu szydłowieckiego skupiona jest głównie w miej-
scowościach Szydłowiec, Chlewiska i Orońsko. O atrakcyjności powyższych 
miejscowości w skali ponadregionalnej świadczą wysokiej klasy zabytki archi-
tektury i sztuki, oryginalny układ urbanistyczny, stare wyrobiska skalne, Muze-
um Techniki i Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, jedyne w Polsce 
i w Europie. Mądre wykorzystanie zasobów kulturowych powiatu w połączeniu 
z dziedzictwem przyrodniczym może przynieść regionowi dochody niezbędne 
dla dalszego rozwoju. Najskuteczniejszym narzędziem dla osiągnięcia tego celu 
jest turystyka kulturowa.

Rys. 1. Schemat podziału przestrzeni kulturowej powiatu szydłowieckiego 

Źródło: opracowanie własne.
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Pojęcie turystyki kulturowej obejmuje wszelkie podróże, których głównym 
motywem jest odwiedzanie i poznawanie miejsc oraz obiektów o wartości histo-
rycznej, artystycznej i kulturowej, a także uczestnictwo w imprezach o charakte-
rze kulturalnym. Podstawą rozwoju tej formy turystyki są kulturowe walory ma-
terialne i niematerialne. Turystykę kulturową określa się często mianem turystyki 
dziedzictwa kulturowego.

Istotę turystyki kulturowej można rozpatrywać w kilku wymiarach, począw-
szy od zrozumienia kultury do łączenia turystyki kulturowej z innymi formami. 
Elementami sprzyjającymi uprawianiu turystyki kulturowej są przejawy kultury 
społeczności odwiedzanych, związane z życiem codziennym czy też z obrzędami, 
świętami i występami�. Turystyka kulturowa wzbogaca i chroni dobra kulturowe, 
promując w ten sposób dziedzictwo kulturowe miast, wiosek i różnych regionów 
geograficznych. 

Występujące na terenie powiatu zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego stały się przedmiotem zainteresowania licznych turystów, którzy podczas 
zwiedzania korzystają ze ścieżki edukacyjnej, obejmującej stanowiska dawnej 
techniki, miejsca historyczne oraz zabytki architektury i sztuki. Uczestnicy wy-
cieczek mają możliwość nie tylko poznania zabytków, lecz także wzięcia udziału 
w różnych imprezach. Oferta turystyczna powiatu ukazuje dziedzictwo kulturowe 
mojej małej ojczyzny, tworząc spójną wizję świata. Zajęcia w terenie czy też mu-
zeach są ciekawą i aktywną formą spędzania czasu. Integrują uczestników oraz 
umożliwiają nabycie umiejętności orientacji w terenie, obserwacji i opisu. Dają 
możliwość identyfikowania się z wartościami kulturowymi i przyrodniczymi ota-
czającego nas świata.

2 Turystyka, pod red. W. Kurka, Warszawa 2007, s. 210–214.

Rys. 2. Podział administracyjny powiatu szydłowieckiego 

Źródło: opracowanie własne.
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oferta kulturalna powiatu Szydłowieckiego

Powiat szydłowiecki jest atrakcyjnym miejscem, szczególnie ze względu na 
walory kultury materialnej, jakie posiada: zamek szydłowiecki, ratusz z pręgie-
rzem w Szydłowcu, kościół p.w. św. Zygmunta w Szydłowcu, Cmentarz Żydow-
ski przy ulicy Wschodniej w Szydłowcu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 
kościół w Chlewiskach, Pałac Odrowąża w Chlewiskach. 

Szydłowiecki zamek zajmuje wyjątkową pozycję wśród licznych obiektów tego 
rodzaju na Kielecczyźnie, obramowanej Pilicą i środkową Wisłą, a w ogólnych 
zarysach tożsamej z dawnym województwem kieleckim w granicach obowiązu-
jących do 1975 roku. Obiekt ten jest najlepiej zachowanym i nieprzekształconym 
od bez mała pięciu stuleci zamkiem w tym regionie�. Należy do najpiękniejszych 
wczesnorenesansowych rezydencji magnackich. Usytuowany na północny-za-
chód od miasta lokacyjnego, na sztucznej wyspie otoczonej fosą, zamek został 
wzniesiony ok. 1510–1526 roku przez Mikołaja Szydłowieckiego. Od roku 1548 
przeszedł na własność Radziwiłłów. W pierwszej połowie XVIII wieku został 
przebudowany przez Alberta Władysława Radziwiłła. W latach 1802–1828 nale-
żał do Anny z Zamoyskich Sapieżyny, później własność rządowa�. Obecnie mie-
ści się w nim Szydłowieckie Centrum Kultury oraz jedyne w Europie Muzeum 
Ludowych Instrumentów Muzycznych (fot. 1.).

Ratusz szydłowiecki zlokalizowany jest w centrum miasta, pośrodku typowo 
średniowiecznego rynku. Późnorenesansowy ratusz został wybudowany w latach 

3 K. Dumała, Studia z dziejów Szydłowca, Kielce 1967.
4 J. Łoziński, B. Wolff, Katalog zabytków sztuki w Polsce, Warszawa 1961.

Fot. 1. Szydłowiecki zamek z XVI wieku 

Źródło: zbiory własne.
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1602–1629 przez osiadłych na terenie Małopolski Włochów – Kaspra i Alberta 
Fodygów. Jest najbardziej okazałym i najcenniejszym zabytkiem budownictwa 
mieszczańskiego w Polsce. Wysoka attyka, wieża z zegarem, renesansowym heł-
mem, narożne wieżyczki nakryte kopułkami czynią ratusz najbardziej charaktery-
styczną budowlą kojarzącą się z obrazem miasta. Przed frontem ratusza znajduje 
się zabytkowy pręgierz miejski, który pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku. 
Zdobią go maszkarony z metalowymi uchwytami. Szydłowiecki pręgierz jest uni-
kalnym zabytkiem tego typu (fot. 2.).

Kościół p.w. św. Zygmunta został wzniesiony u schyłku średniowiecza 
w latach 1493–1509 staraniem Jakuba Szydłowieckiego. Stanowi wybitny 
przykład późnogotyckiego kościoła halowego z łamanego piaskowca. Malow-
niczą bryłę kościoła podkreślają strzeliste, sterczynowe szczyty ceglane oraz 
uskokowe skarpy. Wysokie strzeliste dachy kryje oryginalna szesnastowieczna 
więźba dachowa. Późnogotycka bryła kościoła nie zapowiada wrażenia, ja-
kie czyni renesansowy wystrój wnętrza, bogato złoconego ołtarza, nietypowy 
modrzewiowy strop z barwną polichromią, przedstawiającą króla Zygmunta. 
Z szydłowieckiego kościoła pochodzi także unikalna rzeźba Jezusa Chrystusa 

Fot. 2. Ratusz szydłowiecki

Źródło: zbiory własne.
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na osiołku, znajdująca się od 1904 roku w krakowskim Muzeum Narodowym� 
(fot. 3.).

Cmentarz Żydowski, tzw. kirkut, zlokalizowany jest w północno-wschod-
niej części miasta. Jest to jeden z największych cmentarzy mozaistów w Polsce, 
a ściśle lapidarium utworzone po 1957 roku, w którym zgromadzono ponad 3 tys. 
żydowskich nagrobków, pochodzących z trzech szydłowieckich cmentarzy. For-
ma nagrobków jest zróżnicowana, nie ma dwóch identycznych obiektów pod 
względem kompozycyjnym. Obok macew występują nagrobki podwójne osób ze 
sobą spokrewnionych oraz nagrobki w formie sarkofagu i ściętego pnia drzewa. 
Szydłowieccy Żydzi prowadzili aktywne życie religijne, kulturalne i polityczne. 
W mieście istniała synagoga i łaźnia żydowska (mykwa). Społeczność żydowska 
istniała do 13 stycznia 1943 roku, wówczas ostatni Żydzi zostali wysiedleni i wy-
wiezieni przez niemieckich okupantów do obozów zagłady.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zajmuje dziewiętnastowieczny zespół 
podworski, składający się z odrestaurowanych budynków: pałacu, oficyny, ka-
plicy, oranżerii i zabudowań gospodarczych. Artystyczna tradycja Orońska naro-

5 T. Palacz, Szydłowiec, Kielce 1971.

Fot. 3. Kościół w Szydłowcu 

Źródło: zbiory własne.
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dziła się ponad półtora wieku temu dzięki zamiłowaniom założycieli orońskiego 
dworu – Christianim. Tradycję tę kontynuował i wzbogacił wybitny malarz bata-
lista, Józef Brandt (fot. 4).

Kościół parafialny p.w. św. Stanisława w Chlewiskach został wzniesiony w la-
tach 1511–1512 na zrębach poprzedniego, dwunastowiecznego kościoła romań-
skiego, z którego zachowały się fragmenty ceglanych murów prezbiterium, nawy, 
dekoracji ceramicznej oraz okno kamienne w kształcie czteroliścia. Wnętrze ko-
ścioła wzbogaca gotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1430 roku �. 

Pałac Odrowąża (dawny zamek Chlewiskich) został wzniesiony w późnym 
średniowieczu na zrębach dwunastowiecznego grodziska. Pałac tworzą dwa pod-
szkarpowane budynki, stykające się ze sobą pod kątem prostym. W jednej ze 
szkarp znajduje się tablica z łacińskim napisem upamiętniającym przebudowę 
dokonaną w 1605 roku przez Wawrzyńca Odrowąża-Chlewickiego. Pałac usytu-
owany jest na wzgórzu częściowo sztucznie usypanym i otoczonym zabytkowym 
parkiem typu krajobrazowego z kilkoma pomnikami przyrody (w tym 300-letnią 
lipą i 150-letnią topolą). Obecnie pałac znajduje się w rękach prywatnych – urzą-
dzany jest tu ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy (fot. 5.).

Oprócz zabytków powiat szydłowiecki oferuje szereg imprez kulturalnych. 
Centrum kulturalnym powiatu jest Zamek Szydłowiecki, Muzeum Instrumentów 
Ludowych w Szydłowcu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz imprezy kultu-
ralne organizowane przy współpracy gminy Chlewiska. Są to instytucje, które zaj-
mują się rozpoznawaniem, rozbudzaniem i zaspokojaniem potrzeb i zainteresowań 
kulturalnych społeczności lokalnej oraz turystów. Mieszczące się w zamku Szydło-
wieckie Centrum Kultury organizuje działania kulturalne promujące powiat. 

6 D. Słonimska-Paprocka, Szydłowiec i okolice, Szydłowiec 2003.

Fot. 4. Pałac Józefa Brandta w Orońsku 

Źródło: zbiory własne.
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Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek jest kontynuatorem działań Szyd-

łowieckiego Ośrodka Kultury – instytucji utworzonej w 1990 roku z połączenia: 
Domu Kultury w Szydłowcu, działającego od 1968 roku, Biblioteki Publicznej 
w Szydłowcu, założonej w roku 1930, Kina oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. W 2005 roku instytucja zmieniła nazwę na Szydłowieckie 
Centrum Kultury – Zamek. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek działa 
w wielu obszarach kultury. Realizuje przedsięwzięcia z zakresu edukacji kul-
turalnej i upowszechniania różnych dziedzin sztuki. Promuje kulturę i stwarza 
warunki do jej rozwoju. Różnorodna działalność instytucji obejmuje plastykę, 
muzykę, fotografię, taniec i teatr. SCK – Zamek organizuje festiwale, przeglądy 
artystyczne, koncerty, recitale, spektakle teatralne, spotkania autorskie, warsztaty 
twórcze, wystawy, happeningi artystyczne, festyny, widowiska plenerowe.

Do najważniejszych cyklicznych imprez organizowanych przez Szydłowie-
ckie Centrum Kultury – Zamek należą: 

1. Dzień kultury żydowskiej „Mazel tow”, organizowany corocznie w kwiet-
niu od 2003 roku. W programie: Konkurs Poezji i Pieśni Żydowskiej „Mazel 
Tow”, spektakle teatralne, widowiska plenerowe, koncerty zespołów klezmer-
skich, wystawy, kuchnia żydowska (fot. 6.).

2. Szydłowiecka Wiosna Kulturalna, organizowana od 1970 roku. W począt-
kowym okresie była to kilkudniowa impreza, lecz od kilkunastu lat realizowana 
jest w okresie od kwietnia do czerwca. W programie znajduje się wiele imprez: 
festiwale, przeglądy i prezentacje różnych form artystycznych, spektakle teatral-
ne, widowiska, koncerty, festyny itp.

3. Zamkowe spotkania teatralne „O laur złotego gargulca” – Ogólnopolski 
Przegląd Teatrów Amatorskich, realizowany od 1993 roku w 2 kategoriach: dzie-

Fot. 5. Pałac Odrowąża w Chlewiskach

Źródło: www.manorhause.pl.
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cięcej i młodzieżowej. Jurorami Spotkań są aktorzy, reżyserzy teatralni, którzy 
prowadzą też warsztaty dla uczestników. Spotkaniom towarzyszą wystawy, noc-
ne spektakle konkursowe i spektakle gości na dziedzińcu zamkowym. Organizo-
wane są w drugiej połowie maja każdego roku i trwają 3 dni (fot. 7.).

Fot. 6. Dzień kultury żydowskiej

Źródło: SCK Zamek.

Fot. 7. Przegląd teatrów amatorskich

Źródło: SCK Zamek.
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4. „Wianki” z obrzędem nocy sobótkowej, fajerwerkami, koncertami i zaba-
wą, organizowane są w Szydłowcu od ponad 20 lat. Tradycyjnie rozpoczynają się 
koncertem zespołu ludowego na wyspie zamkowej. W widowisku plenerowym 
biorą udział przedstawiciele zespołów artystycznych, którzy w ludowych stro-
jach, z pochodniami i wiankami tworzą barwny korowód. Na zakończenie części 
obrzędowej dziewczęta puszczają wianki na wodę. Po godzinie 22.00 rozpoczyna 
się druga część – występy artystyczne (fot. 8.).

5. Ogólnopolski Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. 
Jana Derlety, organizowany od 1983 roku. Przegląd odbywa się rokrocznie w dru-
gą sobotę i niedzielę czerwca. Realizowany jest w trzech kategoriach: zespołów 
śpiewaczych, kapel ludowych i zespołów pieśni i tańca (fot. 9.).

6. Szydłowieckie Prezentacje Skrzypków Ludowych im. Mariana Bujaka 
– ogólnopolski przegląd twórczości skrzypków ludowych imienia nieżyjącego, 
szydłowieckiego skrzypka ludowego, Mariana Bujaka, wielokrotnego laureata 
„Złotej Baszty” w Kazimierzu i innych prestiżowych nagród w dziedzinie folk-
loru. Przegląd organizowany jest w październiku, od 2007 roku.

7. Szydłowiecki Plener Malarski im. Władysława Aleksandra Maleckiego 
gromadzi artystów amatorów i artystów plastyków z kraju i z zagranicy (12–
20 osób). Wernisaż wystawy poplenerowej organizowany jest w październiku 
w Galerii „Kaplica Zamkowa”. Plener organizowany jest cyklicznie od 2005 
roku� (fot. 10.).

7 Dane ze strony: www.sckzamek.pl.

Fot. 8. Szydłowieckie „Wianki”

Źródło: SCK Zamek.
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8. W Niedzielę Palmową na szydłowieckim rynku odbywa się Kiermasz Wiel-
kanocny, który co roku gromadzi wielu widzów i gości. Artyści, twórcy ludowi 
i rzemieślnicy z powiatu szydłowieckiego już od rana wystawiają swoje produkty 
na rozstawionych wokół ratusza stoiskach i straganach. Można obejrzeć i kupić 
wszystko, co kojarzy się z Wielkanocą, wiosną i kulturą ludową (fot. 11.).

9. Szydłowieckie Zygmunty to lokalna impreza turystyczna obchodzona 
hucznie w Szydłowcu 2–3 maja. Na Rynku pojawiają się kramy, na których pre-
zentują swoje prace artyści i twórcy ludowi, m.in. gliniane figurki i naczynia, 
rzeźby z drewna, kosze wiklinowe (fot. 12.).

Fot. 10. Lekcja plenerowa

Źródło: SCK Zamek.

Fot. 9. Festiwal muzyki ludowej

Źródło: SCK Zamek.
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Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu
Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu jest instytucją finansowaną 

ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Istnieje od roku 1968. 
W swoich zasobach posiada 300 „okazów” muzycznych. Ekspozycja stała Mu-
zeum prezentuje stan polskiego instrumentarium ludowego. Podzielona jest na 
dwie części. Pierwsza poświęcona jest podstawowym typom kapel najbardziej 
charakterystycznym dla polskiej muzyki ludowej. Druga część stanowi przegląd 
instrumentów funkcjonujących w polskiej muzyce ludowej, usystematyzowa-
nych według sposobu wytwarzania dźwięku (fot. 13.).

W Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych odbywają się: 

Fot. 12. Odpust majowy 

Źródło: SCK Zamek.

Fot. 11. Kram wielkanocny

 Źródło: SCK Zamek.
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– Ogólnopolski Turniej Rycerski o Szablę Mikołaja i Krzysztofa Szydłowie-
ckich;

– Ogólnopolskie Spotkania Rycerskie na Zamku; 
– Ogólnopolskie Plenery Ludowej Rzeźby Monumentalnej.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Tradycje kulturowe Orońska sięgają lat 30. XIX wieku, mają niezmiernie 
interesującą historię i nie mniej ciekawą teraźniejszość. Centrum Rzeźby Polskiej 
jest niewątpliwie największą atrakcją turystyczną i kulturalną Orońska na skalę 
krajową. Wraz z dziewiętnastowiecznym zespołem podworskim i przepięknym, 
zabytkowym parkiem krajobrazowym (12 ha), w którym można podziwiać rzeź-
by artystów z całego świata w Galerii Rzeźby Otwartej Przestrzeni. Centrum or-
ganizuje corocznie dwie otwarte imprezy – festyn wiosenny „Majówka ze sztu-
ką” i festyn jesienny „Niespodziewany początek jesieni”. Wiosenny festyn ma 
charakter pikniku artystycznego, odbywa się zwyczajowo w jedną z majowych 
niedziel. Istotnym elementem piknikowej atmosfery są od kilku lat koncerty 
plenerowe, zazwyczaj w spokojnych, jazzowych klimatach. Dodatkową atrak-
cję stanowią mini-warsztaty ceramiczne, wioska dziecięca, stoiska handlowe 
i gastronomiczne. Natomiast festyn jesienny to festyn tematyczny o charakterze 
rodzinnym, skierowany do wszystkich mieszkańców regionu radomskiego. Te-
matyka pikników skupia się wokół wybranej w danym roku grupy etnicznej, np. 
Indian Ameryki Północnej, Celtów z Irlandii i Szkocji. Program ułożony jest pod 
kątem poznania danej kultury, są więc walki, tańce, muzyka, prezentacja strojów, 
wyrobów rzemiosła, konkursy dla publiczności, potrawy narodowej kuchni. 

Fot. 13. Fragment ekspozycji muzealnej

Źródło: SCK Zamek.
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Żywym elementem miejscowego folkloru jest Zespół Ludowy „Zaborowian-
ki”, występujący w Przeglądzie Zespołów Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy 
Ludowe – corocznej letniej imprezie odbywającej się na terenie gminy Orońsko. 
Głównym celem przeglądu jest popularyzacja i ochrona najcenniejszych tradycji 
autentycznej obrzędowości ludowej oraz ukazanie twórczych aspiracji mieszkań-
ców wsi. 

Działalność kulturowa gminy Chlewiska

Władze gminy Chlewiska, chcąc urozmaicić spędzanie wolnego czasu miesz-
kańcom, zainicjowały działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiej-
skich. Imprezą cykliczną jest Święto Żelaza i Stali oraz wiele mniejszych imprez. 
W trakcie święta można obejrzeć pokaz wytopu żelaza w dymarce i pracy kowa-
li, prezentacje rękodzieła twórców ludowych, dzieł artystów malarzy, grafików, 
rzemieślników z terenu gminy Chlewiska i regionów: świętokrzyskiego i mazo-
wieckiego. Bardzo ciekawym wydarzeniem kulturalnym w gminie Chlewiska jest 
Przegląd Kapel Weselnych im. Antoniego i Adama Wyrwińskich. Podczas prze-
glądu można posłuchać różnego rodzaju muzyki, od oberków, mazurów poprzez 
polki, sztajerki do walców i tang. Nie brakuje tradycyjnych przyśpiewek ludo-
wych. Pod egidą Ośrodka działają również zespoły folklorystyczne: „Ostatki”, 
„Załawianki” i „Pawłowianki” oraz kapele ludowe: Kapela Muzyczna Józefa Gło-
wackiego z Woli Zagrodniej i Kapela Józefa Tkaczyka z Ostałówka (fot. 14).

Fot. 14. Huta Żelaza w Chlewiskach, pozostałości po Staropolskim Okręgu Przemysłowym

 Źródło: zbiory własne.
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podSumowanie

Powiat szydłowiecki jest ważnym miejscem turystycznym województwa 
mazowieckiego. Ma bogatą historię sięgającą średniowiecza. W wieku XVI 
i XVII nastąpił rozkwit wielu miejscowości wchodzących w skład powiatu, 
czego świadkami są zachowane zabytki. Prócz zabytków na uwagę zasługuje 
wielonarodowa społeczność powiatu: oprócz Polaków mieszkali tu i pracowali 
Włosi, Szkoci i Żydzi. Śladem licznej obecności Żydów jest cmentarz z tysią-
cami nagrobków.

Walory kulturowe powiatu szydłowieckiego są główną przesłanką rozwoju 
turystyki na tym obszarze. Pobytem na Ziemi Szydłowieckiej zainteresowani są 
mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich, których urzekają możliwości na spę-
dzenie czasu wolnego, jakie oferuje powiat. Starsze pokolenie uprawia turystykę 
kulturową, począwszy od zwiedzania, a skończywszy na uczestnictwie w obrzę-
dach i świętach regionalnych. Natomiast młodzi tłumnie przyjeżdżają na festi-
wale muzyczne oraz lekcje plenerowe. Atutem powiatu są współczesne imprezy 
kulturowe oraz walory związane z życiem i pracą społeczności lokalnej.

Na zakończenie…
W dniu 30 września 2004 roku wyłoniono laureata konkursu na Stolicę Kul-

turalną Mazowsza w 2005 roku. Zwyciężył Szydłowiec – siedziba powiatu szyd-
łowieckiego, który oprócz tytułu „Stolica Kulturalna Mazowsza 2005”, otrzymał 
100 tys. złotych na rozwój przestrzeni kulturowej. 
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aBStract

Cultural area and its use in the Szydlowiec poviat tourism

In the article I have mentioned issues related to the meaning and the role of 
cultural area in the Szydlowiec poviat tourism. The problem topic was shown in 
the aspect of increasing the attractiveness of the poviat by cultivating cultural 
tourism. Cultural area is an important kind of social area characterized by cultural 
heritage and contemporary culture resources as well as existing culture – creating 
different functions. Cultural area is continuously exposed to changes in accord-
ance with social demand. Cultural area which is the final product of a long social 
development is more attractive touristically.

Szydlowiec poviat can be included into areas of a relatively big cultural at-
tractiveness as compared to other suburban areas of Mazovia. Szydlowiec poviat 
is an ideal place for cultural tourism with its numerous tourist routes, sightseeing 
tours of historic, artistic and cultural buildings as well as cultural events such as 
music festivals and travel shows. Material and non – material values are the basis 
of cultural tourism. There are unique and monumental forms of buildings, craft 
and attractions connected with everyday life of Szydlowiec citizens like: customs, 
culinary art, work, holiday traditions, exhibitions, performances and folklore.
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wpływ muzeum regionalnego oraz muzeum 
parafialnego w luBartowie na turyStykę 

kulturową

wStęp

Człowiek tworzy kulturę i jednocześnie sam jest wytworem kultury, bowiem 
to, co otrzymuje w dziedzictwie po przodkach, ma ogromny wpływ na kształtowa-
nie jego osobowości. Kultura jest bardzo ważną sferą naszego życia, bywa jednak, 
że ludzie, zwłaszcza młodzi, nie zdają sobie z tego sprawy. W pogoni za nowinka-
mi technicznymi, pieniędzmi i w wyścigu do lepszego życia niepostrzeżenie za-
traca się pewne elementy kultury, które świadczą o tożsamości danej społeczności 
(język, strój, obrzędy, wytworzone przedmioty), a przecież społeczności i narody, 
które tracą swoją kulturę, przestają istnieć. Ogromną rolę w zachowaniu wartości 
kultury odgrywają muzea, które zbierają, zachowują i chronią jej wytwory, a tak-
że przekazują następnym pokoleniom pamięć o przeszłości. Działalność muzeów 
to obszar wzajemnego przenikania kultury i turystyki. Warto mieć to na uwadze, 
obserwując coraz większe zainteresowanie przeszłością, jak również rozwój tury-
styki kulturowej. 

Człowiek czuje potrzebę przynależności do grupy i poznania swoich korzeni, 
dlatego ludzie często powracają do miejsc związanych z historią ich życia w poszu-
kiwaniu własnej tożsamości, przejawiającej się właśnie w kulturze, w której wzra-
stali. Stąd ważna rola muzeów, które gromadzą eksponaty o dużej wartości nie tylko 
w skali regionu, ale i w skali ogólnopolskiej. Niezastąpioną, chociaż nie zawsze 
docenianą działalność w zachowaniu skarbów regionalnej kultury i pamięci o lu-
dziach tworzących tę kulturę prowadzą muzea regionalne. Odgrywają ogromną rolę 
w promowaniu kultury i sztuki, są żywą lekcją historii. Dzięki pobytom w muzeach 
młodzi ludzie uczą się wrażliwości historycznej, dlatego tak ważne jest zaintereso-
wanie młodego odbiorcy i zachęcenie do odwiedzenia lokalnych muzeów.

cel, materiał i metody Badawcze

W Lubartowie istotnym elementem regionalnej turystyki kulturowej są dwa 
muzea:  Muzeum Regionalne przy ul. Kościuszki 28 oraz Muzeum Parafialne 
przy bazylice św. Anny, przy ul. Słowackiego 6. Jednocześnie są to dobre obiekty 



do badania ruchu turystycznego, ponieważ można ocenić liczbę odwiedzających 
po sprzedaży biletów.

Celem pracy jest określenie wpływu działalności Muzeum Regionalnego 
w Lubartowie oraz Muzeum Parafialnego na ruch turystyczny oraz możliwości 
zwiększenia tego ruchu w zakresie turystyki edukacyjnej i kulturowej�.

Do badań wykorzystano materiały pierwotne (kronika muzeum regionalnego, 
wycinki z prasy) oraz materiały wtórne. W pracy zastosowano techniki badań 
socjologicznych, głównie wywiadu swobodnego i obserwacji bezpośredniej oraz 
analizę treści materiałów (wtórnych i pierwotnych).

ogólna charakteryStyka walorów turyStycznych 
luBartowa

Lubartów (dawniej Lewartów) jest to powiatowe miasto położone nad rzeką 
Wieprz 20 km na północ od Lublina. Obejmuje powierzchnię 13,92 km2, którą 
zamieszkuje niecałe 23 tys. mieszkańców. 

Miasto Lewartów założył 29 maja 1543 roku Piotr Firlej, uzyskawszy zgodę 
Zygmunta I Starego na lokację miasta na terenie wsi Łucka i Szczekarków. Pier-
wotna nazwa miasta pochodzi od herbu Firlejów – Lewart. 

Za czasów Mikołaj Firleja, syna Piotra, miasto rozkwitło dzięki sprowadzeniu 
do Lewartowa rzemieślników i hodowców bydła z Francji, Holandii i Niemiec. 
W XVI wieku rozwinął się tutaj ruch reformacyjny, a miasto stało się sławnym 
ośrodkiem innowierczym. W 1580 roku w Lewartowie odbył się wielki synod 
z udziałem arian i kalwinów. Jego inicjatorem był Mikołaj Firlej (kalwin), który 
widząc osłabienie ruchu reformacyjnego w wyniku m.in. walk między różnymi 
obozami, dążył do pogodzenia obu zborów. Dawne miasto Lewartów rozkwitało 
dalej za czasów zięcia Mikołaja Firleja – Mikołaja Kazimierskiego (męża El-
żbiety), który powołał do życia znakomite gimnazjum ariańskie, słynne w całej 
ówczesnej Polsce. Od XVII wieku do Lewartowa napływało coraz więcej Żydów. 
Na początku XX wieku społeczność żydowska stanowiła 50% obywateli miasta�. 
Po śmierci Mikołaja Kazimierskiego miasto zostało dziedzictwem jego pięciu 
synów. Od 1629 roku przechodziło w ręce różnych rodów magnackich (Zasław-
skich, Wiśniowieckich, Lubomirskich). Od 1739 roku historia miasta związana 
jest z rodem Sanguszków, który bardzo przyczynił się do ponownego rozwoju 
miasta podupadłego w okresie wojen szwedzkich.

1 Turystyka kulturowa według definicji A.M. von Rohrscheidta zawiera turystykę edukacyjną (A.M. von 
Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, s. 31), natomiast 
W. Kurek turystykę kulturową wymienia w formach turystyki poznawczej na równi z turystyką etnicz-
ną; w tym podziale nie wyróżniono jako odrębnej turystyki edukacyjnej, pomimo specyfiki organizacji 
turystyki młodzieży w ramach edukacji szkolnej  (W. Kurek, Turystyka, Warszawa 2007, s. 198).
2 M. Krugier, Turystyczna Encyklopedia Polski, Bielsko-Biała 2007, s. 267–277.
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Książę Paweł Karol Sanguszko, dziedzicząc po śmierci żony Ordynację 
Ostrogską wraz z dobrami lubartowskimi, zapragnął w Lewartowie wybudować 
swoją siedzibę. W tym celu rozbudował pałac, wzniósł kościół św. Anny, ko-
ściół i klasztor oo. kapucynów oraz wybudował kilka kamienic. Ponadto nadał 
przywilej cechowi „kunsztu żelaznego”. Dzięki tym zabiegom miasto rozwinęło 
się gospodarczo. Na prośbę księcia Pawła Karola 22 listopada 1744 roku król 
August III odnowił prawa miejskie, nadał miastu herb i zmienił nazwę Lewarów 
na Lubartów. Nowa nazwa miała nawiązywać do pradziada rodu Sanguszków 
– Lubarta�. 

Do najważniejszych zabytków Lubartowa można zaliczyć: barokowy Pałac 
Sanguszków z XVII wieku z geometrycznym parkiem i piękną oranżerią z XVIII 
wieku, późnobarokowy kościół św. Anny z XVIII wieku z rokokowym wystro-
jem wnętrz, barokowy kościół św. Wawrzyńca i klasztor kapucynów z XVIII 
wieku, cmentarz parafialny w Lubartowie, kaplicę cmentarną z pocz. XX wieku, 
cmentarz żydowski�.

W Lubartowie jest słabo rozwinięta baza noclegowa, a także zły stan dróg lo-
kalnych. W mieście znajduje się tylko jeden motel „Relaks” z 30 miejscami noc-
legowymi i restauracją dla 40 osób. Lepiej rozwinięta jest baza gastronomiczna; 
oprócz restauracji we wspomnianym motelu działa 5 innych restauracji, miesz-
czących od 40 do 120 osób (w sumie 470 osób).

W Lubartowie prężnie rozwija się życie kulturalne i sportowe mieszkańców, 
co uwidoczniono w tabeli nr 1.

Tab. 1. Kultura i sport w Lubartowie w 2003, 2005 i 2007 roku

Imprezy artystyczne i sportowe Liczba Liczba uczestników

2003 83 26 690

2005 282 36 116

2007 291 45 527

Zespoły artystyczne Liczba Liczba członków

2003 40 388

2005 44 618

2007 53 555

Koła i kluby Liczba Liczba członków

2003 1 25

2005 13 390

2007 10 117

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego.

3 Informacje uzyskane w Muzeum Regionalnym w Lubartowie.
4 E. Lodzińska, W. Wieczorek, Polska niezwykła, Warszawa 2008, s. 95.
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W 2007 roku w mieście odbyło się aż 291 imprez artystycznych i sportowych, 
część z nich to imprezy cykliczne. Spośród nich najbardziej znane i ciekawe są: 
spotkania z twórczością ludową, spotkania integracyjne „Jesteśmy wspólną ro-
dziną”, dobroczynny pociąg promocyjno-turystyczny oraz dożynki powiatowe. 
Popularność imprez artystycznych i sportowych rosła, co widać na podstawie da-
nych tab. 1. Na przestrzeni 5 lat liczba osób uczestniczących w tego typu impre-
zach wzrosła o 18 837 osób. Świadczy to o rosnącej popularności imprez, które 
posiadają własny image. Ich cykliczność spowodowała, że wpisały się jako stały 
element kultury miasta. Jednocześnie zwiększyła się liczba zespołów artystycz-
nych z 40 w 2003 roku do 53 w 2007 roku, ale niestety zmniejszyła się liczba 
ich członków pomiędzy latami 2005 i 2007. Podobna sytuacja dotyczy klubów 
sportowych. W 2003 roku istniał w Lubartowie tylko 1 klub, a w 2007 aż 10, co 
może świadczyć o większej inicjatywie i przedsiębiorczości mieszkańców. Jed-
nak liczba członków w tych klubach zmniejszyła się o 1/3 na przestrzeni 3 lat 
(2005–2007). Należałoby przeprowadzić badania, które określiłyby przyczynę 
takiego stanu rzeczy.

placówki muzealne

Muzeum Parafialne

Muzeum Parafialne zostało otwarte 27 kwietnia 2000 roku z inicjatywy ks. 
prałata Andrzeja Tokarzewskiego dla upamiętnienia Wielkiego Jubileuszu Chrześ-
cijaństwa oraz 450-lecia istnienia najstarszej lubartowskiej parafii. Mieści się 
w dwóch salach górnej części bazyliki św. Anny w Lubartowie. Muzeum posiada 
zbiory gromadzone przez 300 lat. Najciekawszym z nich jest ornat, który poda-
rował kościołowi książę Sanguszko z okazji konsekracji świątyni. Do kolekcji 
muzealnej należą także elementy liturgiczne: monstrancje z początku XVIII w., 
kielichy i krzyże z różnych okresów, relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego, obrazy 
i pozytyw organowy z XVIII w., rzeźby przedstawiające świętych oraz wiele in-
nych eksponatów. Na terenie tego muzeum znajduje się także bogaty księgozbiór 
w cennych drewnianych oprawach pokrytych skórą (najstarsze księgi pochodzą 
z XVII w.) oraz dokumentacja kościelna od 1650 roku. Zbiory te przechowywane 
są w zabytkowej szafie bibliotecznej�.  

Liczba osób zwiedzających Muzeum Parafialne jest trudna do określenia, po-
nieważ wejście do tego muzeum jest bezpłatne, a nikt nie liczy zwiedzających.

Muzeum Regionalne, oddział Muzeum Lubelskiego

Myśl utworzenia Muzeum Regionalnego w Lubartowie zrodziła się w 1955 
roku wśród członków Koła Miłośników Historii w Lubartowie, Oddziału Pol-

5 M. Kozioł, Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lubartów 2003, s. 422–424.
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skiego Towarzystwa Historycznego w Lublinie. Dużo czasu poświęcił tej sprawie 
Zdzisław Ligera, który penetrował wsie w poszukiwaniu malarskich i drukowa-
nych pamiątek kultury lubartowskiej. W ten sposób pozyskał pierwsze dary do 
muzeum. Następnie mieszkańcy znosili dary w formie archeologicznych wy-
kopalin, dokumenty, książki i inne historyczne przedmioty. Początkowo dary te 
składano w jednej z sal liceum ogólnokształcącego.

W 1958 roku lekarz weterynarii dr Stefan Werchracki przekazał na cele mu-
zeum swój dziewiętnastowieczny dworek. W tym domu w czasie walk powstań-
czych kwaterował gen. Józef Dwernicki, a po wyzwoleniu w 1944 roku gen. Ka-
rol Świerczewski. Muzeum Regionalne otrzymało statut w 1965 roku, zaś w 1970 
roku zostało udostępnione zwiedzającym. W muzeum znajduje się ponad 2,5 tys. 
eksponatów z zakresu kultury ludowej, np. stroje ludowe z XIX i XX wieku, tka-
niny, rzeźba ludowa, wyroby garncarskie, pisanki, wycinanki Ignacego Dobrzań-
skiego, fajansarnia lubartowska z XIX wieku oraz kolekcja żelazek�. 

Jak widać na rys. 1. liczba osób odwiedzających Muzeum Regionalne w Lu-
bartowie systematycznie malała od 1995 do 2007 roku. Spowodowane jest to 
zapewne tym, że powstało drugie muzeum (parafialne), a wystawy zaczęły orga-
nizować coraz częściej biblioteki, szkoły, prężnie też działa Młodzieżowy Dom 
Kultury (obecnie Powiatowy) istniejący od 1980 roku oraz Lubartowski Ośrodek 
Kultury. To wszystko razem powoduje, że ludzie mają większy wybór imprez 
kulturalnych, takich jak wystawy i koncerty, tworzy się również większa kon-
kurencja na rynku dóbr kultury. W 2008 roku liczba odwiedzających muzeum 
ponownie wzrosła, powodem tego może być rozszerzenie zakresu działalności 
muzeów, które obecnie mogą angażować się w „popieranie i prowadzenie dzia-
łalności artystycznej i upowszechniającej kulturę”�. W ramach tego rozszerzenia 
w Muzeum Regionalnym odbyły się m.in. koncert uczniów szkoły muzycznej 
podczas Nocy Muzeów i konkurs historyczny dla klas gimnazjalnych.

6 Kroniki Muzeum Regionalnego w Lubartowie, lata 2005–2009.
7 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, art. 2 pkt. 7a.

Rys. 1. Liczba osób zwiedzających Muzeum Regionalne w Lubartowie  w latach 1995–2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego.
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W Muzeum Regionalnym organizowane są liczne wystawy okresowe: malar-
stwa, plecionkarstwa, rzeźby, garncarstwa, rysunku i grafiki.

W 2005 roku Muzeum Regionalne zorganizowało 6 wystaw. Najwięcej odwie-
dzających było w czerwcu (rys. 2.), większość z nich przyszła na wystawę Dzia-
łalność i twórczość lubartowskich regionalistów 1955–2005. Jednak wówczas naj-
więcej wejść było na biletach bezpłatnych, co nie zapewniło muzeum wpływów 
finansowych. Wystawa ta przyciągnęła przede wszystkim członków Towarzystwa 
Regionalnego (wejścia bezpłatne). Otwarcie wystawy jest często okazją do spot-
kań lubartowskich aktywistów. Innymi wystawami, które spotkały się z zaintere-
sowaniem mieszkańców, były wystawa malarstwa Moniki Anny Tomczak Mowa 
przedmiotów oraz wystawa ze zbiorów działu archeologii Muzeum Lubelskiego 
i Instytutu  Archeologii UMCS Zachodnie rubieże wschodnich rytuałów.

Rys. 2  Liczba osób zwiedzających Muzeum Regionalne w Lubartowie  w poszczególnych mie-
siącach 2005 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Muzeum.

Rys. 3. Liczba osób zwiedzających Muzeum Regionalne w Lubartowie  w poszczególnych miesią-
cach 2006 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Muzeum.
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W 2006 roku, jak wynika z danych na rys. 3., najwięcej osób odwiedziło Mu-
zeum Regionalne w marcu. W tym czasie otwarto wystawę malarstwa miejsco-
wego lekarza i artysty amatora Jerzego Knefla Przeszłość i teraźniejszość PSS 
Społem „Jedność” Lubartów. Wystawą najbardziej zainteresowani byli ucznio-
wie miejscowych szkół oraz członkowie Lubartowskiego Towarzystwa Regional-
nego. W 2006 roku otwarto jeszcze dwie wystawy. Jedną z nich była, dostępna od 
maja do września, wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie Widoki 
miast europejskich w grafice XIX w. – z kolekcji książąt Sanguszko. Jednak cie-
szyła się mniejszym zainteresowaniem niż malarstwo Jerzego Knefla. W grudniu 
zorganizowano wernisaż fotografii Drewniane domy. Ocalić od zapomnienia au-
torstwa Stanisława Krzemińskiego, rodowitego Lubartowianina, miłośnika przy-
rody, członka Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego.

W 2007 roku Muzeum Regionalne zorganizowało dwie wystawy czasowe. 
Jedna z nich przedstawiała tradycyjną sztukę ludową powiatu lubartowskiego 
(wakacyjna wystawa wikliny i haftu), którą otwarto w lipcu i trwała do listopada. 
W tym czasie otwarto też wystawę fotografii Augustyna Siegiedy Ksiądz Andrzej 
Tokarzewski – działalność w Lubartowie. Najwięcej zwiedzających odnotowano 
w październiku, więc trudno określić, która z tych wystaw była większym bodź-
cem przyciągającym do Muzeum. Dużo osób przyszło także w marcu, wrześniu 
i listopadzie, byli to głównie zwiedzający na biletach ulgowych, a więc uczniowie 
z pobliskich szkół, co obrazuje rys. 4.

W 2008 roku Muzeum Regionalne zaprezentowało 5 wystaw. Najciekawszą 
z nich okazała się wystawa pasteli i obrazów olejnych ze zbiorów prywatnych 
Marii Weroniki Bartnik z Kijan pt. Portrety Jana Pawła II. Na otwarcie wystawy, 
które odbyło się w trzecią rocznicę śmierci Naszego Papieża, przyszło ponad 200 
osób. Zwiększoną frekwencję odwiedzin Muzeum zaobserwowano też w lutym 
(rys. 5.), kiedy udostępniło ciekawe zbiory historycznych samowarów i żelazek 

Rys. 4. Liczba osób zwiedzających Muzeum Regionalne w Lubartowie  w poszczególnych miesią-
cach 2007 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Muzeum.
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oraz malarstwa okolic Lubartowa. Ciekawym wydarzeniem okazała się wystawa 
Na książęcym stole – porcelana książąt Sanguszków. Na jej otwarciu 11 kwietnia 
2008 roku była księżna Klaudia Sanguszko i jej syn książę Paweł Sanguszko. 
Najmniej zwiedzających, w przeciwieństwie do poprzednich lat, było w marcu. 
Trudno wskazać przyczynę tego stanu rzeczy.

Rys. 5. Liczba osób zwiedzających Muzeum Regionalne w Lubartowie  w poszczególnych miesią-
cach 2008 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Muzeum.

Rys. 6. Liczba osób zwiedzających Muzeum Regionalne w Lubartowie  w poszczególnych miesią-
cach 2009 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Muzeum.
* wyniki za 2009 rok zostały ujęte jedynie do czerwca, w którym przeprowadzono badania.
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Do połowy 2009 roku Muzeum Regionalne zorganizowało dwie nowe wy-
stawy, oprócz których można było zwiedzać wystawę z poprzedniego roku pt. 
Drogi do Niepodległości, ze zbiorów Zamku Lubelskiego i innych muzeów Lu-
blina oraz od osób prywatnych. Na podstawie danych (rys. 7.) widać, że najwięcej 
zwiedzających było w maju (347 osób), kiedy nastąpiła zmiana ekspozycji. Pod 
koniec miesiąca, tj. 22 maja, zdjęto dwie wystawy: Pędzlem i naturą – obrazy 
lekarza i malarza amatora z Lubartowa Jerzego Knefla oraz obrazy i kompozy-
cje kwiatowe Marcina Jabłońskiego, właściciela kwiaciarni z Lubartowa, a od 
27 maja udostępniono wystawę Wycinanki Ignacego Dobrzyńskiego. Duża liczba 
zwiedzających może wynikać z faktu, że w tym miesiącu trzy wystawy prezento-
wały prace artystyczne osób związanych z Lubartowem i znanych w środowisku 
lokalnym.

Analizując liczbę odwiedzin w Muzeum Regionalnym, można zauważyć, że 
niewielka jest ilość osób zwiedzających, którzy kupili bilety normalne, czyli po-
jedyncze wejścia dla osób dorosłych. W zdecydowanej przewadze są natomiast 
wejścia ulgowe i bezpłatne, co świadczy o tym, że muzeum odwiedzane jest głów-
nie przez młodzież szkolną oraz przez osoby dorosłe działające na rzecz kultu-
ry regionu, tj. członków Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego oraz gości 
z zagranicy (wymiana szkół, oficjalni goście Urzędu Miasta). Na rys. 3. można 
zaobserwować jeszcze dwie prawidłowości, a mianowicie: po pierwsze, liczba 
odwiedzin najczęściej jest największa w miesiącach, kiedy następuje zmiana wy-
stawy, po drugie, najwięcej odwiedzin w muzeum jest w miesiącach: luty, ma-
rzec, kwiecień oraz wrzesień, październik, listopad. Wtedy jest najwięcej wejść 
z biletami ulgowymi, co świadczy o tym, że muzeum jest odwiedzane przez szko-
ły. Jednocześnie największa frekwencja prawie zawsze pokrywa się z otwarciem 
ciekawej wystawy lub zmianą ekspozycji. W lipcu i sierpniu (okres wakacyjny) 
widać wyraźny spadek sprzedaży biletów ulgowych w stosunku do pozostałych 

Rys. 7. Liczba osób zwiedzających muzeum w poszczególnych miesiącach 1995–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Muzeum.
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miesięcy w roku, natomiast stosunkowo wzrasta liczba osób odwiedzających mu-
zeum, które płacą stawkę biletu normalnego, tj. osób dorosłych. Tych ostatnich 
w stosunku do całego roku najwięcej jest właśnie w miesiącach wakacyjnych, co 
świadczy o tym, że dorośli chętnie w okresie urlopów nabywają wiedzę na temat 
historii regionu.

Drugie lubartowskie muzeum, tj. Muzeum Parafialne cieszy się zaintere-
sowaniem, jednak trudno powiedzieć, ile osób je odwiedza, gdyż nie prowadzi 
sprzedaży biletów ani statystyki. Są natomiast pewne stałe grupy odwiedzające 
muzeum, jak chociażby wycieczki grupowe z turnusów wczasów zdrowotnych 
z pobliskiego Skrobowa, dla których Muzeum Parafialne jest już stałym punktem 
programu, czy też grupy dzieci komunijnych i grupy pielgrzymkowe corocznie 
nawiedzające bazylikę św. Anny. Do muzeum przychodzą również uczniowie 
z nauczycielami. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że ludzie, którzy odwiedzają Muzeum Re-
gionalne, odwiedzają także Muzeum Parafialne, które jest ciekawe i udostępniane 
nieodpłatnie, natomiast nie zawsze odwiedzający Muzeum Parafialne trafiają do 
Muzeum Regionalnego, chociażby z powodu opłaty za bilety wstępu lub odmien-
nych zainteresowań (pielgrzymi).

oBecny i perSpektywiczny wpływ placówek muzealnych 
w luBartowie na turyStykę kulturową 

Muzea odgrywają ogromną rolę w zachowaniu pamięci o przeszłości po-
przez wkład w zbieranie, przechowywanie i konserwację zgromadzonych ko-
lekcji. W ustawie o muzeach z 21 listopada 1996 r. jako zakres działalności mu-
zeów jest wymieniona działalność wydawnicza, wystawiennicza i edukacyjna. 
Niektóre muzea w Polsce były traktowane jedynie jako miejsca przechowywa-
nia i udostępniania zbiorów. Jednak w obecnych czasach ludziom nie wystarcza 
oglądanie eksponatów, to samo bowiem mogą obejrzeć np. w Internecie. Idąc 
do muzeum, zwiedzający pragną poczuć klimat tamtych czasów. Stąd tak ważne 
jest, aby wystawiane eksponaty „ożywiać” poprzez inscenizacje, oprawę mu-
zyczną itp.

Obecnie muzea w większym stopniu powinny pełnić rolę edukacyjną. Szcze-
gólnie jest to ważne dla młodego pokolenia. Przed muzeami stoi ogromne wyzwa-
nie, żeby po pierwsze, dobrze wyeksponować swoje zbiory, a po drugie, otworzyć 
się na inną działalność przyciągającą potencjalnego konsumenta kultury. Potrzebę 
rozszerzenia działalności muzeów zauważyło także ministerstwo, dodając w 2007 
roku (Ustawa z 29 czerwca 2007 r., o zmianie ustawy o muzeach) do art. 2 obo-
wiązującej ustawy o muzeach punkt 7a: „popieranie i prowadzenie działalności 
artystycznej i upowszechniającej kulturę”.

Lubartowskie muzea promują się w lokalnej prasie i radiu. Informacje na 
ich temat można znaleźć na stronie internetowej miasta Lubartów. Dodatkowo 
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Muzeum Regionalne jest promowane na stronie Muzeum Lubelskiego jako jego 
oddział oraz poprzez broszury i foldery. Informacja o Muzeum Parafialnym po-
dawana jest po mszach w bazylice św. Anny w ogłoszeniach parafialnych, a także 
znajduje się na stronie internetowej parafii. 

Obydwa muzea w Lubartowie odgrywają dużą rolę w turystyce kulturowej 
i promowaniu regionalnej kultury. Każde z nich posiada wiele cennych ekspona-
tów, jednak dużo ciekawsze jest Muzeum Parafialne, w którym możemy obejrzeć 
oryginalne księgi i zabytkowe eksponaty. Natomiast Muzeum Regionalne, gdzie 
wystawione są jedynie kserokopie dokumentów, np. przywileju lokacyjnego mia-
sta, nie może wzbudzać – w porównaniu do muzeów, w których są oryginały 
eksponatów – dużego zainteresowania turystów. Potencjał Muzeum Regionalne-
go jest ogromny, posiada bowiem ok. 2500 eksponatów, jednak większość z nich 
niestety nie jest wystawiona, lecz znajduje się w magazynie lub jest wystawiana 
czasowo. Po części jest to spowodowane brakami lokalowymi, jednak wcho-
dząc do Muzeum, trudno oprzeć się wrażeniu „pustki”, a przestrzeń można by 
zaaranżować dużo ciekawiej. Do tego potrzebne są dobrze zabezpieczone ga-
bloty (najlepiej przesuwne, żeby była możliwość na zrobienie miejsca dla lekcji 
muzealnych, które się tu odbywają i miejsca na ewentualne wernisaże czy mini 
koncerty). Problem lokalowy, choć innego rodzaju, ma również Muzeum Para-
fialne, które znajduje się za ołtarzem na piętrze kościoła. Dla ludzi starszych 
i niepełnosprawnych zwiedzanie go wiąże się z wysiłkiem pokonania schodów. 
Planowane jest przeniesienie eksponatów i utworzenie muzeum na „starej ple-
banii” oraz powrót do elementów uatrakcyjniających zwiedzanie, np. gra na za-
bytkowym pozytywie. Już wcześniej pozytyw był wykorzystywany w tym celu. 
Zaplanowanie mini koncertów w Muzeum Parafialnym i udział w nich zabytko-
wych organków z prawdziwymi piszczałkami dodatkowo wzmocni jego pozycję. 
Muzeum to ma jeszcze jedną przewagę nad Muzeum Regionalnym, a mianowicie 
bezpłatne wejście. W Muzeum Regionalnym bilet normalny kosztuje 3,5 zł, ulgo-
wy 2,5 zł (dla seniorów, uczniów i studentów), bilet rodzinny (płacą tylko rodzice 
po 3,5 zł); bilety bezpłatne są dla nauczycieli z grupą, członków Towarzystwa 
Regionalnego, gości oficjalnych z Urzędu Miasta oraz dla uczniów z wymiany 
z zaprzyjaźnionym miastem. 

Pomimo trudności, z którymi borykają się muzea (chociażby wspomniane 
wcześniej lokalowe, zawilgocone pomieszczenie nad kościołem czy ograniczo-
na ilość miejsca na wystawienie eksponatów w Muzeum Lubartowskim), na-
leży podkreślić, iż największym skarbem obu muzeów jest kadra. W Muzeum 
Regionalnym są zatrudnione 3 osoby (kierownik oraz dwóch pracowników). 
Nie ma osobnej funkcji przewodnika czy kasjera, więc w zależności od potrzeb 
różne funkcje przejmują pracownicy (włącznie z dbałością o eksponaty, ogród 
i sprzątaniem). W przeprowadzonym wywiadzie dało się odczuć, iż pracownicy 
są otwarci na różne formy działalności i chętni do przyjmowania grup. Starają 
się oswajać z muzeum już najmłodszych mieszkańców, współpracują z nauczy-
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cielami i przyjmują na lekcje muzealne już dzieci przedszkolne. Jest szansa, że 
przy tak nastawionym personelu i rozszerzeniu swojej działalności wkrótce liczba 
zwiedzających muzeum zacznie się znowu zwiększać.

Jak ważni w funkcjonowaniu muzeum są ludzie, świadczy niewątpliwie Mu-
zeum Parafialne założone przez śp. ks. prałata Andrzeja Tokarzewskiego, którego 
dzieło kontynuuje  obecny ks. proboszcz Andrzej Majchrzak wraz z osobami, które 
udzielają się społecznie na rzecz muzeum dla samej pasji jego tworzenia. Przykła-
dowo gra na zabytkowych piszczałkach była możliwa dzięki zaangażowaniu się 
organisty i jego dzieci. Trzeba pamiętać, że różne inscenizacje, koncerty, tworze-
nie specyficznej atmosfery to właściwy kierunek dla współczesnych muzeów. Mu-
zeum w obecnych czasach obok ekspozycji zbiorów powinno wprowadzić turystę 
w klimat regionu oraz stwarzać warunki przeżycia przygody z dawną kulturą.

Należy wziąć pod uwagę, że ok. 10 km od Lubartowa znajduje się Kozło-
wiecki Park Krajobrazowy, którego powierzchnia w 81,3% leży na terenie gmi-
ny Lubartów. W strategiach powiatu lubartowskiego i gmin związanych z Ko-
złowieckim Parkiem Krajobrazowym (Niemce i Kamionka) brakuje rozwiązań 
szczegółowych dotyczących rozwoju turystyki na terenie parku. W otulinie par-
ku leży słynny osiemnastowieczny zespół pałacowo-parkowy rodziny Zamoy-
skich, w którym obecnie działa Muzeum Zamoyskich, Galeria Sztuki Socreali-
zmu oraz Powozownia. Sawicki� w swoim opracowaniu podaje, że wspomniane 
wyżej muzeum w latach 1997–2006 przyjmowało rocznie od ok. 54 tys. do 89 
tys. turystów, z których 78,4% stanowią odwiedzający jednodniowi, dopytujący 
się o inne atrakcje w okolicy. Dla Lubartowa, który leży w odległości 10 km od  
Kozłówki, jest to szansa na przyciągnięcie tych turystów. W tym celu należałoby 
opracować kompleksowy produkt turystyczny, który opierałby się na współpracy 
zainteresowanych lokalnych podmiotów gospodarczych z samorządem gmin-
nym, powiatowym i regionalnym. Tworząc projekt produktu, należałoby założyć 
zwiększenie bazy noclegowej, jak i rozbudować inne elementy infrastruktury tu-
rystycznej. Tym bardziej że według badań przeprowadzonych przez Sawickiego 
(2007), 62% turystów odwiedzających Kozłówkę wskazało bazę noclegową jako 
czynnik ograniczający czas pobytu w Muzeum Zamoyskich i okolicy�. 

podSumowanie 

Muzea są niewątpliwie bardzo ważnym elementem kreowania turystyki kul-
turowej. Powinny jednak nadążać za potrzebami transformującego się społeczeń-
stwa i przejawiać wiele innowacyjności zarówno na linii nowych sposobów eks-
pozycji zebranych eksponatów, jak też organizowania różnego rodzaju eventów, 
budzących zainteresowanie różnych segmentów naszego społeczeństwa. Wiedza 

8 B. Sawicki, Ocena stanu i perspektywy zagospodarowania turystycznego Kozłowieckiego Parku Krajo-
brazowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 2007, nr 465, s. 188.
9 Tamże, s. 189.
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marketingowa nie może być obca osobom kreującym muzealny produkt tury-
styczny. Poziom przekazywanych treści, jak i kultura obsługi badanych obiektów 
muzealnych w Lubartowie jest bardzo wysoka, jednak przy obecnym podejściu 
do funkcji muzealnictwa oraz jej zadań pełnią one rolę zdecydowanie lokalną. 
Oczywiście, nie można tym samym umniejszać ich roli edukacyjnej dla lokal-
nej społeczności. Niewątpliwie w perspektywie czasowej powinny być ważnym 
składnikiem regionalnego produktu turystycznego, który będą tworzyły lokalne 
podmioty gospodarcze i samorząd terytorialny (gminy, powiat, województwo). 
Na taką szansę wskazują badania Sawickiego�0 przeprowadzone w 2005 roku, 
określające stan i perspektywy rozwoju produktu turystycznego w powiecie lu-
bartowskim, z których wynika, że zróżnicowane atrakcje turystyczne w powie-
cie lubartowskim (obiekty dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i obiekty 
sportowe) sprzyjają tworzeniu produktu turystycznego, który mógłby przyciąg-
nąć turystów do spędzenia tutaj wolnego czasu. Jednak problemem jest poziom 
współpracy pomiędzy samorządem gminnym i powiatowym, a przedsiębiorcami 
turystycznymi oraz brak odpowiednio wykształconych pracowników, którzy 
mogliby prowadzić politykę sprzyjającą rozwojowi turystyki. Generalnie rzecz 
biorąc, powiat lubartowski ma duży potencjał do kreowania turystyki kulturowej 
w regionie. 

BiBliografia

Kozioł M., Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lubartów 2003.
Kroniki Muzeum Regionalnego w Lubartowie.
Krugier M., Turystyczna Encyklopedia Polski, Bielsko-Biała 2007.
Kurek W., Turystyka, Warszawa 2007.
Lodzińska E., Wieczorek W., Polska niezwykła, Warszawa 2008.
Rohrscheidt A.M. von, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspekty-

wy, Gniezno 2008.
Sawicki B., Ocena stanu i perspektywy zagospodarowania turystycznego Ko-

złowieckiego Parku Krajobrazowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego”, 2007, nr 465.

Sawicki B., Stan i perspektywy rozwoju wiejskiego produktu turystycznego 
w powiecie lubartowskim, [w:] Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i re-
gionalnym, red. M. Adamowicz, Warszawa 2007.

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. 1997 nr 5 poz. 24.

10 B. Sawicki,  Stan i perspektywy rozwoju wiejskiego produktu turystycznego w powiecie lubartowskim, 
[w:] Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, red. M. Adamowicz, Warszawa 2007, 
s. 172–174.

Wpływ Muzeum Regionalnego oraz Muzeum Parafialnego w Lubartowie...  159 



aBStract

The influence of the Regional Museum and the Parish Museum in 
Lubartow on the local cultural tourism

The article shows the activities and visitors of the Regional Museum and 
the Parish Museum in Lubartow. The museums are very important and exert an 
influence on the development of  tourism in the province of Lubartow. Not only 
are the museums of great importance to the  memory of the local history but they 
perform educational and educative functions as well. They organize exhibitions 
of modern artists, concerts and competitions and the museums help to integrate 
the local society and hold in memory the local history.
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etnografia i jej znaczenie w kSztałtowaniu 
wSpółczeSnej turyStyki kulinarnej w polSce

wStęp

W powszechnej turystyce kulturowej wybitny znawca tematu A. Mikos von 
Rohrscheidt zwrócił szczególną uwagę na jedną z jej form, a mianowicie tury-
stykę kulturową obszarów wiejskich (turystykę wiejsko-kulturową), w której 
głównym celem podróży jest chęć poznania żywej kultury lub reliktów kultury 
dawnej�. Jak zauważyła J. Mokras-Grabowska, turystyka kulturowa obszarów 
wiejskich w literaturze przedmiotu często określana jest także mianem turystyki 
folklorystycznej bądź etnograficznej�. 

Zdaniem A. Kurka i R. Szmytke, turystykę etnograficzną, ze względu na zło-
żoność i różnorodność atrakcji, traktuje się jako zbiór kilku różnych form połą-
czonych wspólnym mianownikiem, jakim jest chęć poznania kultury ludowej�. 
Według A. Kowalczyka turystyka etnograficzna polega na poznawaniu i eksplo-
rowaniu miejsc zamieszkiwanych przez różne grupy etniczne i zaznajamianiu 
się z ich żywą kulturą – zwyczajami, obrzędami, rzemiosłem itp�. Wykorzystuje 
w swoim rozwoju walory kulturowe wsi związane z tradycją ludową, a w szcze-
gólności dziedzictwem kulinarnym. W ciągu ostatnich kilku lat coraz bardziej wi-
doczne jest wykorzystywanie zasobów kultury ludowej w turystyce kulinarnej. 

W tym przypadku do zasobów kultury ludowej zalicza się przede wszystkim: 
placówki muzealne o tematyce etnograficznej (w tym muzea na wolnym powie-
trzu, popularnie określane skansenami), imprezy folklorystyczne, ludowe święta 
oraz związane z nimi obrzędy, zwyczaje i tradycje kulinarne, a także karczmy 
regionalne.

Z punktu widzenia turystyki jednym z istotnych elementów kultury ludowej 
jest wspomniane wcześniej dziedzictwo kulinarne. W dobie malejącego zain-
teresowania modnymi regionami turystycznymi na rzecz coraz większej chęci 

1 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencja. Perspektywy, Gniezno 2008, s. 97.
2 J. Mokras-Grabowska, Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce, [w:] „Tu-
rystyka Kulturowa”, 2009, nr 1, s. 14 (www.turystykakulturowa.org, 18.12.2009). 
3 A. Kurek, R. Szmytke, Turystyka aktywna i specjalistyczna, [w:] Turystyka rekreacyjna oraz turystyka 
specjalistyczna, red. T. Burzyński, M. Łabaj, Warszawa 2003, s. 147.
4 A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, „Rocznik Naukowy Wyższej 
Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie”, 7, 2008, s. 48–49.



uprawiania turystyki kulinarnej ważnym elementem oferty turystycznej staje się 
żywność tradycyjna. Turyści, oprócz poszukiwania nowych wrażeń związanych 
z miejscami destynacji turystycznej oraz poznania lokalnej kultury i tradycji, 
oczekują regionalnych doznań smakowych, a także degustacji i zakupu żywności 
wyprodukowanej przy zastosowaniu dawnych metod.

Według A. Stasiaka tematyka kulinarna w Polsce najszerzej przedstawiana 
jest w muzeach na wolnym powietrzu (tzw. muzeach skansenowskich)�. Prak-
tycznie każda tego typu placówka prezentuje wygląd i wyposażenie pomiesz-
czeń kuchennych w wiejskich zagrodach. Okazjonalnie aranżuje się odświętny 
wystrój pomieszczeń (np. stół wigilijny, wielkanocny, weselny), odtwarza lokal-
ne obrzędy i obyczaje związane ze spożywaniem posiłków, organizuje imprezy 
plenerowe, na których odbywają się pokazy, prezentacje czy degustacje. Często 
w przydomowych ogródkach i sadach uprawia się zapomniane już dawne gatunki 
roślin (warzyw, owoców, a także zioła), które przez wieki należały do podstawo-
wych surowców lokalnej kuchni.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wykorzystania dziedzictwa kuli-
narnego wywodzącego się z kultury ludowej w polskiej turystyce kulinarnej na 
wybranych przykładach imprez plenerowych organizowanych w muzeach skan-
senowskich, imprez folklorystycznych związanych z kuchnią ludową oraz dzia-
łalności karczm regionalnych oferujących taką kuchnię.

turyStyka kulinarna w świetle literatury naukowej

W literaturze przedmiotu spotyka się różne określenia turystyki związanej 
z gastronomią: turystyka gastronomiczna (ang. gastronomic tourism), turystyka 
kulinarna (ang. culinary tourism), turystyka żywności i wina (ang. food and wine 
tourism). Pojęcia te zbliżone są zakresowo, jednak najczęściej stosowanym ter-
minem jest turystyka kulinarna. 

A. Kowalczyk (w oparciu o opracowanie C.M. Halla, L. Sharples�) dokonał 
podziału turystyki związanej z kulinariami, którego kryterium stanowi rola moty-
wów związanych z gastronomią przy podejmowaniu decyzji o podróży. Wyróżnił 
następujące jej formy:

– turystykę „smakoszy” (ang. gourmet tourism);
– turystykę kuchni narodowej (ang. cuisine tourism);
– turystykę gastronomiczną (ang. gastronomic tourism);
– turystykę kulinarną (ang. culinary tourism) �.

5 A. Stasiak, Gastronomia jako produkt turystyczny, „Turystyka i Hotelarstwo”, 2007, nr 11, s. 103–128.
6 C.M. Hall, L. Sharples, The consumption of experiences or experience of consumption? An introduction 
to the tourism of taste, [w:] Food tourism around the world. Development, management and markets, red. 
C.M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis, B. Cambourne, Oxford – Burlington 2003, s. 1–24.
7 A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm”, 2005, nr 15/1–2, s. 163–186.
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Zdaniem A. Stasiaka, niezależnie od stosowanej terminologii gastronomię 
uznaje się za ważną atrakcję turystyczną, decydującą o wyborze określonych de-
stynacji turystycznych�. Dla turystów – miłośników kulinariów istotą podróżowa-
nia jest poznawanie oraz delektowanie się lokalną gastronomią.

Pojęcie turystyki kulinarnej zostało wprowadzone do literatury przedmiotu 
w 1998 roku przez L. Long, z Uniwersytetu Stanowego Bowling Green, Ohio, 
jako jeden ze sposobów poznawania innych kultur�. E. Wolf zdefiniował ten ro-
dzaj turystyki jako „podróżowanie w celu poszukiwania i smakowania gotowych 
potraw i napojów”�0. Przyjęło się uważać turystykę kulinarną za jedną z form 
turystyki, która polega na spożywaniu oraz delektowaniu się potrawami, przy jed-
noczesnym poznawaniu tradycji kulinarnych postrzeganych jako główną atrakcję 
turystyczną regionu��.

A. Mikos von Rohrscheidt określił ten rodzaj turystyki jako: 

przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, w których istotną częścią pro-
gramu lub decydującym motywem podjęcia podróży jest skorzystanie z ofert 
kulinarnych obcego kraju lub regionu. Wymogiem kulinarnej turystyki kultu-
ralnej jest zachowanie wysokiej jakości potraw, odniesienie ich składu i spo-
sobu przyrządzania do tradycji kucharskich regionu docelowego oraz zapew-
nienie spożywania posiłków w odpowiednim otoczeniu��.

Turystyka kulinarna, związana z podróżowaniem pod kątem poznawania po-
traw i produktów żywnościowych danego regionu, może być również połączona 
ze zwiedzaniem, poznawaniem kultury i przyrody��. Stanowi część szeroko ro-
zumianej turystyki kulturowej, co jest podkreślane w wielu publikacjach, m.in. 
J. Majewskiego��, T. Jędrysiaka��, A. Kowalczyka��, A. Mikosa von Rohrscheid-
ta��, A. Matusiak��. Przynależność turystyki kulinarnej do turystyki kulturowej 
wynika z trzech powodów:

– nierozerwalności tradycji kulinarnych i sposobów żywienia z uwarunkowa-
niami kulturowymi;

8 A. Stasiak, dz. cyt., s. 103–128.
9 A. Kowalczyk, dz. cyt., s. 167.
10 E. Wolf, Culinary tourism: a tasty economic proposition, Portland 2004, s. 5.
11 www.culinarytourism.org, 18.12.2009.
12 A. Mikos von Rohrscheidt, dz. cyt., s. 155.
13 E. Czarniecka-Skubina, Turystyka kulinarna, „Przegląd Gastronomiczny”, 2008, nr 12, s. 20.
14  J. Majewski, Turystyka kulinarna, „Agro-Smak”, 2007, nr 8, s. 17.
15 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008, s. 92.
16 A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa: między tradycją a nowoczesnością, [w:] Turystyka 
kulturowa (spojrzenie geograficzne), red. A. Kowalczyk, Warszawa 2008, s. 9–57.
17 A. Mikos von Rohrscheidt, dz. cyt., s. 154–155.
18 A. Matusiak, Turystyka kulinarna, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska 
K., A. Mikos von Rohrscheidt, t. 1, Poznań 2009, s. 313–315.
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– poznawaniem przez osoby uprawiające turystykę kulinarną innych kultur 
(poprzez stykanie się z nieznanymi produktami żywnościowymi, spożywaniem 
nowych potraw itp.);

– odwiedzaniem przez turystów nowych miejsc (regionów, krajów), spoty-
kaniem się z ich mieszkańcami, zwiedzaniem zabytków oraz poznawaniem ich 
historii, uczestniczeniem w wydarzeniach kulturalnych w trakcie „podróży kuli-
narnych”��.

Definicje turystyki kulinarnej w węższym ujęciu bliższe są turystyce gastro-
nomicznej, natomiast w szerszym postrzegają turystykę kulinarną jako segment 
turystyki kulturowej. W tym drugim znaczeniu turystyka kulinarna odbywa się 
w różnych miejscach, nie tylko typowo gastronomicznych. Obejmuje zakres 
czynności, zaczynając od produkcji żywności (gospodarstwa rolne), poprzez pro-
ces przechowywania, przetwórstwa, transportu, a na konsumpcji kończąc�0.

Według J. Majewskiego, w zależności od ujęcia problematyki turystyki kuli-
narnej, głównym celem podróży może być:

– poznanie, ocena i konsumpcja lokalnych, tradycyjnych i regionalnych pro-
duktów żywnościowych;

– uczestniczenie w procesie wytwarzania żywności;
– doświadczenie wyjątkowych „doznań kulinarnych” ��.
Turystyka kulinarna staje się coraz popularniejszym sposobem podróżowa-

nia. Potrawy i produkty regionalne stanowią samodzielną atrakcję lub część szer-
szego produktu turystycznego, które podnoszą walory turystyczne regionu oraz 
stymulują rozwój wsi, miasta czy większego obszaru��. Szacuje się, że turystyka 
kulinarna stanowi 15% światowej turystyki, tak więc promowanie tradycyjnych 
specjałów może przyciągnąć do Polski turystów zagranicznych, a także zaintere-
sować turystów krajowych��.

kuchnia jako element kultury ludowej 

Kuchnia, pożywienie oraz kultura spożywania posiłków stanowią cząstkę 
codziennego życia i szeroko rozumianej kultury. Żywność jest dla etnografów 
istotnym elementem historii, kultury narodu i poszczególnych regionów. Sposób 
żywienia podkreśla odrębność narodową, a także zróżnicowanie regionalne.

W świetle badań etnograficznych prawdziwa kuchnia ludowa większości re-
gionów należała do kuchni ludzi ubogich, wykorzystującej prymitywne technolo-
gie przyrządzania i przyprawiania. W kulturze ludowej kuchnia spełniała ważną 

19 A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, dz. cyt., s. 22–30.
20 J. Majewski, Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły 
Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie”, t. 7, Warszawa 2008, s. 127–132.
21 Tamże.
22 A. Matusiak, dz. cyt., s. 315–316.
23 T. Jędrysiak, dz. cyt., s. 92.
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rolę w utrzymaniu więzi społecznych i rodzinnych, różnicowała całe społeczno-
ści wiejskie oraz regiony. Wokół pożywienia narastała bogata obyczajowość kul-
turowa, która kształtowała wzory żywienia i stylu życia, a społeczność wiejska 
pozyskiwała produkty żywnościowe zazwyczaj z własnego gospodarstwa��.

Nawyki kulinarne oraz preferowanie określonego sposobu żywienia, ukształ-
towanego przede wszystkim przez środowisko geograficzne, powodowały, iż 
zmiany w zakresie rodzaju spożywanych potraw zachodziły stosunkowo powoli. 
Istotna też była okresowość podawania niektórych posiłków – inne spożywano 
na co dzień, a inne tylko od święta. Szczególnie w kuchni ludowej jakość, ilość 
i rodzaj spożywanych posiłków uzależnione były od wielu różnych czynników, 
głównie zasobności gospodarstwa, obfitości zbiorów czy pory roku��.

W tradycyjnym pożywieniu ludności wiejskiej istotną rolę odgrywały pro-
dukty roślinne. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku codzienne pożywienie 
na wsi należało do mało urozmaiconych. Opierało się głównie na produktach 
pochodzących z gospodarstwa wiejskiego, nastawionego przede wszystkim na 
wytwórczość rolniczą, hodowla była bowiem wówczas podrzędna w stosunku do 
rolnictwa. Główny zasób pożywienia ludowego stanowiły więc produkty roślin-
ne, a wśród nich najważniejsze były zboża. 

Podstawę tradycyjnego pożywienia z przełomu XIX i XX wieku stanowiła 
mąka i kasze. Chleb wypiekany z mąki żytniej, razowej lub pytlowej odgry-
wał istotne znaczenie w tradycyjnym pożywieniu oraz obrzędowości ludowej. 
W jadłospisie dominowały potrawy mączne, a także przyrządzane z ziemniaków, 
kapusty, kaszy jęczmiennej i gryczanej, roślin strączkowych (grochu, fasoli) oraz 
mleka. Warzyw spożywano niewiele, głównie kapustę kiszoną. W małych iloś-
ciach uprawiano: buraki, marchew, dynię i ogórki. Latem spożywano ponadto 
jagody, maliny, poziomki, jeżyny, grzyby, czasami ryby. Charakterystyczną cechą 
dawnej kuchni ludowej było łączenie składników. Do najbardziej znanych potraw 
należały: groch z kapustą, brukiew z ziemniakami, ziemniaki z kapustą oraz ka-
sza jęczmienna z grochem��.

Jednostajność konsumpcji, zwłaszcza codziennej żywności na wsi wiązała 
się z cyklicznością produkcji rolnej, która wpływała też na sezonowość spożycia, 
będącą kolejną właściwością tradycyjnego sposobu żywienia��.

Spożywano posiłki: codzienne, postne, świąteczne, obrzędowe i okolicznoś-
ciowe. Pożywienie codzienne charakteryzowała z reguły znaczna oszczędność 
jakościowa, zwłaszcza w czasie tzw. przednówku, kiedy kończyły się stare zapa-

24 M. Woźniczko, D. Orłowski, Tradycje kulinarne regionów i ich wpływ na rozwój agroturystyki, [w:] 
Produkt regionalny i tradycyjny a agroturystyka, red. B. Ditrich, D. Słubik, Gdańsk 2006, s. 56–74.
25 H. Solecka, Wokół kuchni i stołu, Końskowola 2008, s. 8–11.
26 M. Woźniczko, D. Orłowski, Pokazy wyrobu tradycyjnych produktów żywnościowych w ofercie tury-
stycznej muzeów skansenowskich, [w:] Muzea na wolnym powietrzu a produkty regionalne, „Biuletyn 
Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, 2007, nr 10, s. 61–82.
27 H. Solecka, dz. cyt., s. 11–12.
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sy, a na nowe zbiory należało jeszcze poczekać. Braki w zapasach zastępowano 
wówczas produktami pochodzącymi ze zbieractwa, np. roślinami rosnącymi na 
łąkach i miedzach. Rekompensowano to ilością, niestety mało urozmaiconych 
produktów żywnościowych. Rozszerzona konsumpcja miała miejsce głównie 
w przypadku pożywienia świątecznego i okolicznościowego.

Pożywienie świąteczne, zwłaszcza na Boże Narodzenie i Wielkanoc, było 
szczególnie obfite i wystawne, ponieważ składało się z produktów trudno dostęp-
nych dla ludności wiejskiej. Wymienić należy głównie mięso (gotowane, pieczo-
ne, polewki mięsne, wędliny), chleb i kołacze��.

Z pożywienia obrzędowego na uwagę zasługuje szczególnie pożywienie we-
selne, najbardziej wystawne i składające się z niecodziennych potraw. Nie tylko 
podnosiły one rangę uroczystości, ale stanowiły jedyną okazję do nieograniczonej 
konsumpcji, głównie mięsa i alkoholu��.

Jeszcze na początku XX wieku ludność chłopska ściśle przestrzegała wszel-
kich postów, które miały miejsce w środy, piątki i soboty oraz we wszystkie dni 
adwentu i Wielkiego Postu. W czasie tych dni nie wolno było spożywać mięsa, 
a nawet nabiału, a do jedynych dozwolonych tłuszczów należały oleje (lniany, 
rzepakowy i konopny). Posiłki były zarówno postne, jak i skromne.

Główny posiłek spożywano rano, zawsze ciepły i obfity. Przygotowywano 
wtedy jednocześnie jedzenie na cały dzień. Z reguły te same potrawy jedzono 
po południu lub wieczorem, tak więc całodzienne posiłki należały do mało uroz-
maiconych. Przyrządzane potrawy przechowywano w piecu lub pod pierzyną, 
by zachowały temperaturę, zwłaszcza w przypadku potraw bryjowatych, kasz 
i kapusty�0.

Gospodarstwa wiejskie w XIX wieku i na początku XX wieku zajmowały 
się przetwórstwem oraz konserwacją produktów żywnościowych. Przetwórstwo 
domowe obejmowało: 

– produkty zbożowe: wyrób mąki i kasz, wypiek chleba,
– nabiał: pozyskiwanie śmietany, wyrób masła i serów (twarogowych, pra-

sowanych, suszonych, np. gomółki, podpuszczkowych, np. bundza, bryndzy, 
oscypka);

– mięso (wyrób kiełbas, kaszanek, salcesonów) i tłuszcze (pozyskiwanie sło-
niny i sadła);

– owoce (w postaci: suszonej, soków owocowych, powideł, marmolady, dże-
mów, galaretki, kompotów, marynat);

– warzywa (wyrób kwaszonej kapusty, kiszonych ogórków) ��.

28 Tamże, s. 13–17.
29 Tamże.
30 Tamże, s. 87.
31 M. Woźniczko, D. Orłowski, Pokazy wyrobu tradycyjnych produktów żywnościowych w ofercie tury-
stycznej muzeów skansenowskich, dz. cyt., s. 61–82.
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Do przetwórstwa produktów zbożowych używano następujące urządzenia 
i sprzęty:

– przy wyrobie mąki – żarna nieckowate, obrotowe, zwane rotacyjnymi, ka-
dłubowe, skrzynkowe;

– przy wypieku chleba – do zaczyniania i wyrabiania ciasta: dzieże – z klepek 
drewnianych, niecki – dłubane w drzewie, koryta – zbijane z desek; do obsługi 
pieca chlebowego: łopata (zwana też szybrem czy wiosłem) do wkładania chle-
ba do pieca, pomiotło (określane też jako: łata, pomyło, mietła) do wymiatania 
i oczyszczania pieca chlebowego, pogrzebacz (inaczej pociosek, kosior, koczega, 
kociuba, ożog, graca, dziabka) do rozgarniania ognia i wygarniania żaru;

– przy wyrobie kasz: stępy ręczne i nożne, kaszarniki – młynki ręczne��.
Przy przetwórstwie mleka stosowano wiele naczyń i urządzeń, do których 

zalicza się:
– przy pozyskiwaniu mleka (dojeniu krów): skopek – naczynie z klepek na 

mleko, powązkę (inaczej cedzidło) – kawałek płótna do przecedzania mleka, 
a w późniejszych czasach gęste sitka;

– przy pozyskiwaniu śmietany: zbieranie śmietany drewnianą łyżką o sze-
rokim i płaskim czerpaku, odciąganie śmietany za pomocą odstojnika (zwanego 
też odciągaczem) wykonanego z gliny, później zastąpionego blaszanymi bańkami 
lub wirówki (inaczej centryfugi);

– przy wyrobie masła: masielnica (zwana też w zależności od regionu kie-
rzynką, kierznią, tłuczką, bijanką, bojką) tłuczkowa, kołyskowa, wirnikowa;

– przy wyrobie sera twarogowego: prasa w formie ławki, klinowa, śrubo-
wa��.

Przetwórstwo mięsa na wsi związane było głównie ze świniobiciem, przy któ-
rym niezbędne były urządzenia i sprzęty, takie jak drewniane koryto do polewania 
wrzątkiem zabitego świniaka, skrobaczka (gronka) do usuwania szczeciny, tasaki, 
noże, lejki z bydlęcych rogów, kółka z wiklinowych pręcików, później szpryce 
– przy wyrobie kiełbasy do wprowadzania farszu kiełbasianego do jelit��.

Przetwórstwo owoców w dawnej kuchni wiejskiej związane było z:
– suszeniem na słońcu i wietrze owoców, które przechowywano w płócien-

nych woreczkach na strychu,
– wyrobem, bez dodatku cukru, soków owocowych, które wyciskano przy 

pomocy różnego rodzaju pras i zlewano do butelek;
– smażeniem, bez cukru, powideł ze śliwek w naczyniach miedzianych (kot-

łach, misach), przy użyciu drewnianych mieszadeł. 

32 Z. Wilke, Dzieje młynarstwa, Szreniawa 1997, s. 4–15; T. Czerwiński, W kuchni i w komorze, Płock 
2006, s. 11–12; Z. Skuza, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2006, s. 192–205.
33 G. Szelągowska, „Czem chata bogata, tem rada”. Tradycyjna kuchnia wiejska, Toruń 2003, s. 21–28; 
T. Czerwiński, dz. cyt., s. 13–15.
34 G. Szelągowska, dz. cyt., s. 33–38.
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Przetwórstwo warzyw w tradycyjnej kuchni wiejskiej dotyczyło głównie 
kwaszenia kapusty i kiszenia ogórków. Do kwaszenia większej ilości kapusty 
używano beczek, przeważnie dębowych. Kapustę krojono (siekano) przy pomocy 
noży, tasaków, specjalnych siekaczy w kształcie motyki lub z ostrzami wygiętymi 
w kształcie litery „S”, szatkownic skrzynkowych o kilku nożach. Do siekania ukła-
dano kapustę w drewnianych korytach lub wanienkach. Pierwotnie poszatkowaną 
kapustę udeptywano w beczkach nogami, z czasem do jej ubijania wykorzysty-
wano drewniane tłuki. Kiszenie ogórków należało do zajęć mniej powszechnych. 
Kiszono je w beczkach i kamionkowych garnkach, a także w słojach��.

Letnie i jesienne okresy obfitości stwarzały gospodyniom okazję wykazania 
się inwencją w przygotowywaniu zapasów na zimę. Stosowano wiele sposobów 
konserwacji żywności. Suszono  żywność nad piecem kuchennym, w piecu chle-
bowym, w kominie, na słońcu, wietrze lub w specjalnych piecach ziemnych, peł-
niących funkcję wędzarni. Tej metodzie poddawano: grzyby, sery twarogowe, 
owoce. Starym sposobem konserwacji jest także wędzenie, któremu poddawa-
no mięso, słoninę, ryby, a także śliwki i sery owcze. Inną metodę konserwacji 
stanowiło solenie, zwłaszcza w przypadku mięsa i słoniny, a także masła, serów 
czy ryb. Sól należała do składników pomocniczych w kiszeniu��. Powszechnie 
praktykowano jesienne kiszenie kapusty, natomiast w mniejszych ilościach pod-
dawano tej metodzie ogórki, buraki czerwone oraz grzyby��.

Kiszenie, poza celem konserwacji żywności, związane było z procesem fer-
mentacji, niezbędnej przy przyrządzaniu potraw, takich jak żur, wyrób chleba 
czy ukwaszone mleko. W glinianych bądź drewnianych naczyniach zakwaszano 
mleko, a następnie zbierano z jego powierzchni śmietanę. Kwaśne mleko służyło 
głównie do wyrobu serów, które przechowywano w postaci gomółek lub serów 
suszonych. Zapasy tego produktu przygotowywano przed czterdziestodniowym 
okresem postu poprzedzającym Wielkanoc, podczas którego wstrzymywano się 
od picia mleka.

Urządzenie i wyposażenie tradycyjnej kuchni wiejskiej w sprzęty i naczynia 
zależało od sytuacji materialnej gospodarzy. W izbie, pełniącej także funkcję 
pomieszczenia kuchennego, dominujący akcent stanowiła kuchnia, początkowo 
z otwartym paleniskiem z gliny, zwana nalepą, na której gotowano potrawy, oraz 
z piecem chlebowym, ogrzewaczem i kapą. Z czasem gliniana nalepa została za-
mieniona na palenisko kryte płytą żelazną, a następnie płytą z fajerkami.

Przy piecu znajdował się kąt przeznaczony do przygotowywania posiłków. 
Na jego urządzenie składały się ławki okalające piec, szafa otwarta zwana półką 
oraz stołki i taboret. Na ścianie zawieszona była też szafka otwarta złożona z kil-
ku półek. W wiszącej szafce na naczynia umieszczano zwykle fajansowe talerze 

35 Tamże.
36 W języku potocznym często używa się określenia „kwaszenie” (np. kwaszone ogórki).
37 H. Solecka, dz. cyt., s. 88–90.
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i zawieszano garnuszki. Pod szafką stała ława, na której trzymano drewniane wia-
dro lub konewkę z wodą. Na ławie stały sagany żeliwne do gotowania, gliniane 
garnki na mleko. Pozostałe naczynia gospodarskie niemieszczące się w szafce 
i na ławach zawieszano bezpośrednio na ścianie (np. sito), a na ogół trzymano je 
w sieni lub w komorze��.

Z drobnych narzędzi kuchennych wymienić należy: drewniane łyżki cedzako-
we, mątewki, pałki do tłuczenia ziemniaków czy deski do krojenia. Do przygoto-
wywania potraw niezbędne były wyroby kowalskie, takie jak: noże, tasaki, tarki, 
trójnóżki, na których ustawiano żeliwne garnki podczas gotowania na otwartym 
palenisku. Do wyjmowania garnków z ognia służyły żelazne haki��.

Poza drobnymi sprzętami używano różnorodne naczynia klepkowe, wyko-
nane przez bednarza. Do przechowywania wody pitnej służyły stągwie. Kapustę 
na zimę kiszono w klepkowych beczkach. Ciasto na chleb zarabiano w naczyniu 
zwanym dzieżą. Wiadra służyły do przynoszenia wody, wynoszenia nieczystości, 
a także trzymania wody do mycia naczyń.

W tradycyjnej kuchni wiejskiej używano różnego rodzaju plecionych koszy 
(duże zwane kipami), w których przenoszono i przechowywano warzywa, owo-
ce, grzyby czy też jaja. Najczęściej kosze pleciono z wikliny oraz z korzeni sosny. 
Wykonywano także plecionki ze słomy, głównie beczki do przechowywania zbo-
ża oraz koszyczki, w których wyrastał chleb przed włożeniem do pieca�0.

Do spożywania posiłków używano różnej wielkości mis, garnuszków, dwo-
jaków (noszono w nich posiłki pracującym w polu), drewnianych łyżek (dopiero 
na początku XX wieku zastąpiono je sztućcami metalowymi)��.

Na co dzień do spożywania posiłków służył stołek na kołkowych nogach 
lub taboret. Domownicy, konsumując potrawy, siedzieli na niskich stołeczkach. 
Biedniejszym rolę stołu zastępowała prosta ława, na której siedząc spożywano 
posiłek. 

Stół w kulturze ludowej związany był ze zwyczajami wynoszącymi ten sprzęt 
„do godności domowego ołtarza”. Nakryty był białym obrusem z ustawionym 
na nim krzyżykiem lub gipsową figurką Matki Boskiej, udekorowany kwiatami 
z bibuły. Stół używany był tylko przy wyjątkowych okazjach – w czasie wizyty 
księdza po kolędzie, podczas uroczystości świątecznych i rodzinnych. Dopiero 
od okresu międzywojennego zaczął przyjmować się zwyczaj siadania przy stole 
do posiłków codziennych��.

38 Tamże, s. 91–97.
39 M. Woźniczko, D. Orłowski, Pokazy wyrobu tradycyjnych produktów żywnościowych w ofercie tury-
stycznej muzeów skansenowskich, dz. cyt., s. 61–82.
40 D. Kalinowska, Tradycyjne pożywienie ludowe na Kujawach, Włocławek 2002, s. 18–20.
41 M. Woźniczko, D. Orłowski, dz. cyt., s. 61–82.
42 H. Solecka, dz. cyt., s. 91–92.
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praktyczne przejawy wykorzyStania kuchni ludowej 
w kSztałtowaniu wSpółczeSnej turyStyki kulinarnej

Kuchnia ludowa, która bazuje na przepisach naszych przodków, kultywu-
je tradycje danego regionu etnograficznego. Dzieje tej kuchni, a także obyczaje 
związane z kulturą stołu stanowią istotny element przy poznawaniu przez tu-
rystów danego regionu, jego folkloru i obrzędów��. Ludowe tradycje kulinarne 
przyczyniają się do rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce��.

Zasoby kultury ludowej są wykorzystywane w turystyce kulinarnej przez mu-
zea skansenowskie oraz inne placówki muzealne o tematyce etnograficznej ze 
specjalnie wyodrębnionymi działami gastronomicznymi, imprezy folklorystycz-
ne związane z tradycjami kulinarnymi, a także karczmy. 

Muzea na wolnym powietrzu (skansenowskie) dysponują najbardziej wy-
mownymi środkami ukazania kultury ludowej odwiedzającym je turystom. Zgro-
madzone w takich muzeach obiekty i eksponaty ułatwiają poznanie kultury ludo-
wej. Urządzone tam ekspozycje oddają wygląd oraz wyposażenie dawnej kuchni 
w domach o różnym stopniu zamożności, w różnych okresach, a także niekiedy 
karczm.

Muzea skansenowskie podejmują działania przedstawiające doroczną obrzę-
dowość ludową i realizują przedsięwzięcia służące podtrzymywaniu ludowych 
tradycji kulinarnych. W sezonie wiosenno-letnim organizują liczne imprezy 
plenerowe. Turyści, poza zwiedzeniem „skansenu” i obejrzeniem ekspozycji 
związanej z tradycyjną kuchnią wiejską, urządzeń i sprzętów kuchennych uży-
wanych dawniej do przyrządzania oraz spożywania posiłków, mają możliwość 
poznania nazw i zasad działania tych zabytkowych przedmiotów. Turyści mogą 
wziąć udział w pokazach wytwarzania produktów dawnymi metodami, np. wy-
robu masła w kierzynce (maselnicy tłuczkowej), wypieku chleba i ciast drożdżo-
wych w tradycyjnych piecach wolno stojących, wyrobu kawy zbożowej poprzez 
palenie ziaren zbóż w blaszanych młynkach, wypieku wafli drożdżowych w że-
liwnych formach, obustronnie rozgrzewanych na płycie kuchennej, kiszenia ka-
pusty w beczkach, smażenia powideł w miedzianych kotłach, wyrobu miodu itp. 
Zwiedzający mogą także spróbować tych tradycyjnie wytwarzanych produktów 
żywnościowych��.

W ramach skansenowskich imprez plenerowych organizowane są prezentacje 
tradycyjnych potraw wiejskich, przygotowywanych najczęściej przez lokalne Koła 

43 P. Palich, Żywność i żywienie w gospodarstwie agroturystycznym, Warszawa – Poznań – Zamość 2000, 
s. 192.
44 D. Orłowski, M. Woźniczko, Polskie kuchnie regionalne w agroturystyce, [w:] Produkt regionalny 
i tradycyjny a agroturystyka, red. B. Ditrich, D. Słubik, Gdańsk 2006, s. 75–100.
45 D. Orłowski, M. Woźniczko, Edukacyjne znaczenie skansenów w propagowaniu tradycji kulinarnych 
w turystyce wiejskiej, [w:] Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, różne wymiary, red. J. Sikora, 
Poznań 2007, s. 236–237.
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Gospodyń Wiejskich oraz gospodynie prowadzące gospodarstwa agroturystycz-
ne. Turyści mają okazję skosztować wiejskich specjałów na miejscu lub zakupić 
je do domu. Podczas tego typu imprez odbywają się często konkursy kulinarne na 
najlepszą potrawę regionalną. Imprezom towarzyszą kiermasze produktów oraz 
potraw regionalnych, lokalnych i tradycyjnych połączone z degustacją��. Poniżej 
przedstawiono trzy wybrane przykłady imprez plenerowych odbywających się 
w muzeach skansenowskich.

1. „Smaki Podlasia” to festyn kulinarny organizowany w pierwszą niedzielę 
lipca na terenie Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach (woj. podlaskie). 
Celem tej imprezy jest promocja tradycji kulinarnych Podlasia. W trakcie festynu 
prezentują się regionalni producenci żywności oraz właściciele kwater agrotury-
stycznych. Można spróbować specjałów kuchni podlaskiej, białoruskiej, litew-
skiej i tatarskiej. Odbywają się pokazy wypieku sękacza, a także wędzenia wędlin 
połączone z ich degustacją i sprzedażą. Można skosztować i kupić tam również: 
miody, zioła, sery korycińskie i rogowskie, kruszewskie ogórki, wiejski chleb 
czy kurpiowskie piwo jałowcowe. Imprezę wzbogaca udział twórców i rzemieśl-
ników ludowych. Beczki oraz inne swoje wyroby sprzedaje ostatni działający na 
Podlasiu bednarz (Mieczysław Czarnecki). Dodatkową atrakcją dla odwiedzają-
cych muzeum skansenowskie w tym czasie jest możliwość wypróbowania swo-
ich sił w pracach wykonywanych w tradycyjnym gospodarstwie wiejskim, takich 
jak tłoczenie oleju, tarcie bali drewna, a także przy warsztatach rzemieślników 
– garncarza, kowala i tkaczki. W festynie biorą udział zespoły folklorystyczne 
prezentujące podlaskie pieśni ludowe��.

2. „W komorze i na stole – dary jesieni” to dwudniowa impreza plenerowa 
zorganizowana w połowie września 2007 roku w Parku Etnograficznym w Kol-
buszowej (woj. podkarpackie). W pierwszym dniu imprezy (sobota), na terenie 
skansenu zaprezentowano jesienne prace polowe i gospodarskie, tj. tradycyjne 
metody zbioru ziemniaków przy pomocy motyk, wycinanie kapusty, bronowanie 
i orkę oraz czesanie i przędzenie lnu. Turyści mogli poznać smak lasowiackich 
posiłków przygotowanych tradycyjnymi metodami. Przykładem potrawy wy-
stępującej wyłącznie w okolicach Kolbuszowej, którą częstowano uczestników 
imprezy, była kapusta źmiocana (ziemniaczana). Zwiedzający mieli także oka-
zję spróbować pieczonych w ognisku ziemniaków i jabłek lub dokonać zakupu 
surowców rolnych. Na scenie występowały zespoły i kapele ludowe. Drugiego 
dnia imprezy (niedziela) odbyły się pokazy prac związanych z przetwarzaniem 
bogactw, które dała ziemia, las, pole, sad i ogród. Należy wymienić tu: przetwa-
rzanie owoców – suszenie, smażenie powideł, wyrób octu owocowego oraz goto-
wanie pamuły, przygotowanie potraw z kapusty i grochu, przetwarzanie grzybów 
– suszenie, kiszenie i marynowanie, pieczenie chleba, „proziaków” i podpłomy-
ków, tłuczenie kaszy w stępie, przygotowanie potraw z różnych rodzajów kaszy, 
46 Tamże, s. 237.
47 www.potrawyregionalne.pl, dostęp: 18.12.2009.
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tłoczenie oleju, wyrób miodu, sposoby zbierania i zastosowania ziół. Pokazy po-
łączone były z degustacją produktów i potraw regionalnych, także tych wytwarza-
nych na bieżąco, oraz teatralnymi widowiskami na scenie związanymi z późnym 
latem i jesienią na wsi w wykonaniu tradycyjnych zespołów obrzędowych. Poza 
tym na terenie Parku odbył się pokaz rzemiosła ludowego oraz kiermasz żywności 
ekologicznej��.

3. „Warsztaty tradycji w domu, w polu i w zagrodzie” w ramach cyklu „Gi-
nące zawody i umiejętności” organizowane są w pierwszym tygodniu czerwca 
w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli (woj. lubuskie). 
W programie imprezy są prezentacje dawnych zajęć gospodarskich, tradycyjnego 
rzemiosła oraz rękodzieła artystycznego. Wszystko odbywa się w scenerii wiej-
skich zagród, pól i łąk. Do prezentacji zaproszone są gospodynie wiejskie, rzemieśl-
nicy i twórcy ludowi z regionu. Podczas „Warsztatów tradycyjnych prac polowych” 
uwzględniane są: prace z motyką – orka i obradlanie kartofli, pielęgnacja winnicy, 
sianokosy, przejazdy wozem konnym. „Warsztaty tradycyjnych prac w zagrodzie” 
obejmują: rąbanie, piłowanie i układanie drewna, naprawę maszyn, ogrodzeń i wo-
zu drabiniastego, obróbkę lnu (odziarnianie, międlenie, czesanie), pranie wełny, 
skręcanie powrozów i lin. Organizowane są „Warsztaty tradycyjnych prac gospo-
darskich wykonywanych w domu”: przygotowanie pożywienia z ziarna zbóż – mie-
lenie ziarna na żarnach, przesiewanie mąki na sitach, wyrób kaszy w stępie ręcznej, 
przetwórstwo mleka – wyrób serów białych, masła w masielnicy, przędzenie na 
wrzecionie i kołowrotku, tkactwo, pranie, prasowanie, szycie ręczne i maszynowe, 
cerowanie, haftowanie, darcie pierza. Odbywają się też pokazy „Warsztatów rze-
miosła wiejskiego”, obejmujące garncarstwo i ceramika, kowalstwo, plecionkar-
stwo, garbarstwo, stolarstwo, tokarstwo (wyrób łyżek i łopat) oraz wyrób mioteł. 
„Warsztaty sztuki użytkowej i dekoracyjnej” związane są z: wyrobem tradycyjnych 
zabawek, wykonywaniem wycinanek artystycznych o motywach ludowych oraz 
kwiatów z papieru. Warsztatom i pokazom towarzyszą muzyka i śpiewy ludowe, 
a także jarmark wytworów rzemiosł i umiejętności prezentowanych podczas im-
prezy. W czasie imprezy jest możliwość czynnego uczestniczenia w wyrobie masła 
lub mąki na żarnach, wykonywania haftów, wycinanek, kwiatów z papieru, rzeźby 
i snycerki w drewnie oraz w prezentacji warsztatów: kowalskiego, garncarskiego, 
tkackiego (z wstępną obróbką lnu) i tradycyjnego skręcania sznurka��.

Jednym z bardziej powszechnych produktów turystycznych tworzonych 
w oparciu o zasoby kultury ludowej są imprezy folklorystyczne, na których orga-
nizowane są: kiermasze, konkursy, warsztaty, pokazy, wystawy, widowiska folklo-
rystyczne, ludowe festyny, biesiady i festiwale, a także święta kulinarne�0. Poniżej 

48 www.kolbuszowa.pl, www.podkarpackie.travel.pl, dostęp: 18.12.2009.
49 www.muzeum-etnog.zielman.pl, dostęp: 18.12.2009.
50 J. Mokras-Grabowska, dz. cyt., s. 21.
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scharakteryzowano wybrane imprezy folklorystyczne związane z kuchnią ludową 
i lokalnymi tradycjami kulinarnymi.

1. „Włościańskie Jadło” – Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich w Gied-
larowej na Podkarpaciu odbywają się w maju na stadionie sportowym. Uczestniczą 
w nich Koła Gospodyń Wiejskich z tradycyjnymi potrawami i wypiekami. Na ude-
korowanych stołach prezentowane są różne wersje potraw z kapusty, ziemniaków 
i kaszy, np. krupniak (placek z kaszy gryczanej z dodatkiem ziemniaków), kapuśnia-
ki w cieście ziemniaczanym, pierogi z soczewicą, pierogi z farszem z ziemniaków, 
kaszy jaglanej, sera i mięty, gołąbki z tartych ziemniaków, zalewajka, tarciuchy 
(z tartych ziemniaków, sera i kaszy jaglanej). W imprezie uczestniczą też kapele, 
zespoły śpiewacze i obrzędowe, rzemieślnicy i wytwórcy rękodzieła użytkowego, 
ludowego i artystycznego, prezentujący m.in. wyroby ze słomy, z gliny, szydełko-
we, z bibuły, a także z wosku��.

2. „Festiwal Smaku” w Grucznie (woj. kujawsko-pomorskie) organizowany 
jest w przedostatni weekend sierpnia przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły. 
Na imprezie można dowiedzieć się, jak w tradycyjny sposób smaży się powidła, 
skosztować lokalnych przysmaków, a także obejrzeć pokazy wirowania miodu czy 
wypasu owiec z udziałem psów pasterskich. W czasie trwania festiwalu odbywa 
się również Święto Miodu i rozgrywany jest Turniej Nalewek. W trakcie imprezy 
odbywają się trzy konkursy: „Smak Roku”, „Miód Roku” oraz „Najlepszy Produkt 
Turystyczny”. Drugiego dnia festiwalu organizowane są kolejne pokazy, m.in. lo-
kalnych produktów, tradycyjnego wikliniarstwa��.

3. „Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego” w Oliwie organizowane jest 
w przedostatnią niedzielę maja w Parku Oliwskim w Oliwie (woj. pomorskie). 
Mieszkańcy regionu wraz z turystami mają okazję poznać i posmakować lokalnych 
specjałów znajdujących się na Liście Produktów Tradycyjnych, prowadzonej przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która uwzględnia co najmniej 25-letnie re-
ceptury i należą do niej m.in. okrasa z gęsiny, kiszka kaszubska, czernina kaszubska, 
fefernuski i grochowinki kociewskie, szandar kociewski, miód kaszubski, przetwory 
z żurawiny. Ze względu na zwiększającą się liczbę specjałów pochodzących z woj. 
pomorskiego na Liście Produktów Tradycyjnych asortyment potraw i produktów 
promowanych na imprezie z roku na rok jest coraz bogatszy. Swoje tradycyjne wy-
roby wystawiają lokalne Koła Gospodyń Wiejskich z całego województwa, a także 
przedstawiciele rodzinnie prowadzonych pasiek czy masarni. W oliwskiej imprezie 
uczestniczy bardzo wiele osób ze względu na możliwość skosztowania i zakupu 
wysokiej jakości wędlin, przetworów owocowo-warzywnych, serów, gotowych po-
traw, ciast, wiejskiego chleba z domowym smalcem, miodu z leśnej pasieki, soku 
z kwiatu czarnego bzu, a także domowych win, nalewek oraz miodów pitnych. Pod-
czas imprezy odbywa się regionalny finał konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 

51 www.potrawyregionalne.pl, dostęp: 18.12.2009.
52 Tamże.
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– Smaki Regionów”, a także przyznawane są nominacje do dorocznej nagrody 
Perła, wręczanej jesienią podczas targów Polagra w Poznaniu. Konkurs skiero-
wany jest do producentów produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, 
gospodarstw agroturystycznych oraz firm gastronomicznych��.

Najpopularniejszym sposobem prezentacji kuchni ludowej w postaci potraw 
oraz wystroju wnętrza są powstające coraz liczniej karczmy regionalne, zwłaszcza 
przy ważniejszych szlakach komunikacyjnych, na obszarach wypoczynkowych 
o zwiększonym ruchu sezonowym, w dużych miastach oraz na terenie muzeów na 
wolnym powietrzu��. Poniżej scharakteryzowano trzy wybrane karczmy z ofertą 
gastronomiczną związaną z ludową tradycją kulinarną. 

1. „Folwark Naddawki”, zlokalizowany obok Białostockiego Muzeum Wsi 
w Osowiczach koło Białegostoku, jest miejscem krzewienia regionalnej tradycji 
i kultury, gdzie można skosztować podlaskich potraw, np. kartaczy, babki ziem-
niaczanej, pierogów, czebureków, blinów ziemniaczanych z mięsem, swojskich 
wędlin, np. palcówki, serów korycińskich, a także zamówić dzban podpiwku. 
W karczmie organizowane są jarmarki podlaskie w każdą trzecią niedzielę mie-
siąca, w których uczestniczą gospodynie ze swojskimi smakołykami oraz twórcy 
ludowi. Oprócz tego odbywają się biesiady podlaskie w formie imprez poleca-
nych dla zorganizowanych grup przebywających w regionie. Stoły zastawione są 
wówczas lokalnymi specjałami. Organizowane są wtedy pokazy przyrządzania 
kartaczy i pierogów, a także tradycyjnego garncarstwa, kowalstwa i wikliniar-
stwa oraz nauka podlaskich tańców. Biesiada zakończona jest ogniskiem wraz 
z przejazdem, w zależności od pory roku, wozami lub saniami po pobliskim mu-
zeum skansenowskim, gdzie można podziwiać unikatowe chłopskie i dworskie 
zabudowania, a także obejrzeć inscenizacje z życia dawnego Podlasia��.

2. „Karczma Poleska” w Kołaczach na Lubelszczyźnie dysponuje pokojami 
gościnnymi na poddaszu. Odwiedzający ją turyści mogą podziwiać poleski krajo-
braz oraz zobaczyć miniskansen. Ciekawie zagospodarowany teren z wiatrakiem, 
żurawiem studziennym, autentycznym bocianim gniazdem, placem zabaw dla 
dzieci, stogami siana doskonale komponuje się z wiejskim otoczeniem. Duża alta-
na z grillem, wędzarką, miejscem na ognisko, stoły drewniane z ławami stanowią 
wymarzone miejsce na organizację imprez plenerowych. W ofercie gastronomicz-
nej karczmy znaleźć można potrawy regionalne, takie jak: parzybroda z kefirem, 
barszcz czerwony z kołdunami, chłodnik litewski, babka ziemniaczana, bomby 
różanieckie (czyli pyzy ziemniaczane nadziewane serem), pierogi (wiejskie, ru-
skie, z mięsem, z kapustą i grzybami), kotlet nadbużański czy medalion koła-

53 www.wrota.pomorza.pl, dostęp: 18.12.2009.
54 D. Orłowski, M. Woźniczko, Karczma jako miejsce popularyzujące regionalną kuchnię wśród turystów 
odwiedzających skanseny, [w:] Muzea na wolnym powietrzu a produkty regionalne, „Biuletyn Stowarzy-
szenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2007, nr 10, s. 83–101.
55 www.folwarknadawki.pl, dostęp: 18.12.2009.
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cki��. Organizowane są imprezy cykliczne, takie jak „Majówka na Polesiu” czy 
„Noc Świętojańska” w przedostatnią sobotę czerwca, powiązana z wyplataniem 
wianków oraz konkursem na najpiękniejszy wianek, zawodami kosiarzy, zapa-
laniem pochodni syberyjskich i ognisk, puszczaniem wianków na rzece Wło-
dawce, zabawą ludową, szukaniem kwiatu paproci. Kolejną imprezą cykliczną 
w karczmie są „Dokopki, czyli dożynki kartoflane” organizowane w ostatnią 
sobotę września. Podczas nich odbywają się różnorodne konkursy, np. toczenia 
kartofla slalomem, obierania na czas najdłuższej obierki, tarcia ziemniaków 
czy rzucania kartoflem do celu. W tym samym czasie w lokalu serwowane jest 
specjalne kartoflane menu: placki ziemniaczane, babka ziemniaczana, zupa 
kartoflanka, bomby różanieckie. W karczmie organizuje się też „kwaszenie 
kapusty” w ostatnią sobotę października – imprezie tej towarzyszy specjalne, 
okolicznościowe menu (bigos, kapusta zasmażana, gołąbki, kapuśniak, łazan-
ki, żeberka w kapuście itp.) oraz regionalne opowieści i historie opowiadane 
przez miejscowych. Samo szatkowanie kapusty odbywa się przy użyciu ory-
ginalnej starej szatkownicy pochodzącej z Kołacz. Karczma Poleska została 
nagrodzona drugim miejscem w ogólnopolskim konkursie „Sposób na sukces” 
organizowanym przez CODR w Brwinowie w 2007 roku. Nagrodę przyznano 
za całokształt przedsięwzięcia: stylowy budynek, regionalny wystrój wnętrz, 
potrawy regionalne, zagospodarowanie otoczenia oraz imprezy popularyzujące 
miejscowe tradycje i folklor��.

3. „Gospoda pod Białą Górą” (woj. podkarpackie) mieści się w zabytkowym 
osiemnastowiecznym spichlerzu (1732 r.) na terenie Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku i serwuje potrawy regionalne. Stylowe urządzenie wnę-
trza zapewnia niepowtarzalną atmosferę. Znakomitą atrakcją jest urządzony na 
zewnątrz, częściowo zadaszony i ogrodzony plac. Drewniana, pokryta gontem 
dookolna konstrukcja, z ustawionymi pod nią ławami i stołami, doskonale ko-
responduje z zabytkową bryłą spichlerza��.

podSumowanie

W turystyce na arenie międzynarodowej wyjątkowym atutem jest tradycyj-
na kultura ludowa Polski. Na szczególną uwagę zasługują elementy folklory-
styczne, opierające się przede wszystkim na prezentacji tradycji, obrzędów oraz 
kuchni regionalnej. Od kilkunastu lat obserwuje się narastające zainteresowa-
nie wszystkim co regionalne, a turyści coraz częściej chcą obcować z kulturą 

56 www.karczmapoleska.pl, dostęp: 18.12.2009.
57 J. Grochowicz, E. Czarniecka-Skubina, M. Piorun, Promocja kuchni regionalnej na przykładzie wo-
jewództwa lubelskiego, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza 
w Warszawie”, 7, 2008, s. 122–124. 
58 www.skansen.mblsanok.pl, dostęp: 18.12.2009.

Etnografia i jej znaczenie w kształtowaniu współczesnej turystyki kulinarnej...   177 



i kuchnią ludową, które są charakterystyczne dla danego regionu etnograficz-
nego��.

Przedmiotem zainteresowania turystów uprawiających turystykę kulinarną 
są miejsca, w których można nie tylko skosztować lokalnych specjałów, ale 
także zapoznać się z tradycyjnym procesem ich produkcji i kontekstem histo-
rycznym.

Z turystyką kulinarną w Polsce związane są ekspozycje muzealne dotyczące 
pożywienia, imprezy plenerowe organizowane w muzeach skansenowskich wraz 
z pokazami produkcji tradycyjnych wyrobów, technologii ich wytwarzania, zasad 
działania dawnych urządzeń i sprzętów kuchennych wykorzystywanych podczas 
przyrządzania posiłków, a także imprezy folklorystyczne związane z kuchnią lu-
dową oraz karczmy regionalne oferujące tradycyjne jadło.

Konkludując, ludowe tradycje kulinarne odgrywają znaczącą rolę w promocji 
turystycznej każdego regionu, właśnie ze względu na swoją różnorodność oraz 
specyfikę typowych dla danego miejsca produktów żywnościowych oraz potraw. 
Wraz z tradycyjną oprawą spożywania posiłków i obchodzenia świąt, buduje się 
niepowtarzalny klimat, który przyciąga tłumy turystów w różne regiony Polski�0.
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aBStract

Ethnography and its meaning in the formation of modern culinary 
tourism

In this article the authors present uses of folk culture in culinary tourism. The 
notions and forms of culinary tourism from specialist literature are presented as 
well as cuisine as an element of folk culture is shown. The symptoms of use of folk 
cuisine in the formation of modern culinary tourism were then introduced on chosen 
examples. Outdoor events organized in open-air museums such as: “The tastes of 
Podlasie” in the Bialostockie Museum in Osowicze, “In loculus and on table – the 
dowers of autumn” in the Ethnographical Park in Kolbuszowa, “The Workshop of 
tradition in household, in field and in farm” in the Ethnographical Museum in Ochla. 
The folk events connected with local culinary traditions are introduced (“The Wlo-
scianskie Food” – The Introduction of Traditional Rural Dishes in Giedlarowa, The 
Festival of Flavour in Gruczno, The Pomeranian Festival of Traditional Product in 
Oliwa) as well as inns offering folk cuisine (The Folwark Nadawki, The Poleska 
Karczma in Kolacze, The Gospoda near Biala Gora) were described.
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wpływ różnych narodów na kuchnię 
podlaSką i jej atrakcyjność turyStyczną

wStęp

Położenie Podlasia na polsko-białorusko-litewskim pograniczu wiąże się 
z niepowtarzalną różnorodnością kulturową, etniczną, obyczajową oraz religijną. 
Zlokalizowane są tu główne ośrodki kulturowe i skupiska polskich Ukraińców, 
Białorusinów, Żydów, Litwinów, Tatarów, Rosjan, Niemców i Romów�. Z boga-
tej historii tego regionu, którą współtworzyły mniejszości narodowe i etniczne 
zamieszkujące te tereny, wyrosła wspaniała kultura, która stanowi atrakcję tury-
styczną, urozmaiconą przez różnorodność wyznaniową zamieszkującej tu ludno-
ści, tj. wyznania ewangelickie, staroobrzędowe, greckokatolickie, rzymskokatoli-
ckie, prawosławne, mojżeszowe i islam� . Zróżnicowanie kulturowe znalazło też 
odzwierciedlenie w kuchni tego regionu. 

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej coraz częściej w promocji regio-
nu wraca się do kulinarnych „korzeni”. Regionalne specjały kulinarne wytwa-
rzane tradycyjnymi metodami przyciągają turystów, stanowią też ważny element 
przyczyniający się do wzmocnienia tożsamości kulturowej mieszkańców, dając 
im poczucie niepowtarzalności i wyjątkowości. Tradycyjne potrawy i produkty 
regionalne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu pozytywnego wizerunku re-
gionu. Stanowią też dla lokalnej społeczności dodatkowe źródła dochodu. 

Kuchnia może wspierać promocję turystyczną walorów przyrodniczych, kul-
turowych i architektonicznych Podlasia. Rozwojowi turystyki sprzyjają walory 
środowiska kulturowego i niski stopień degradacji przyrody�. Należy podkreślić, 
że województwo podlaskie posiada liczne walory przyrodnicze, kulturowe i kra-
jobrazowe, które stwarzają bardzo duże możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. 

1 A. Sadowski, Turystyka, [w:] Województwo podlaskie w progu XXI wieku, red. R. Hodeński, C. Sadow-
ska-Snarska, Białystok 2001.
2 T. Darmochwał, Północne Podlasie, wschodnie Mazowsze, Białystok 2000.
3 H. Kiryluk, K. Michałowski, R. Ziółkowski, Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w wojewódz-
twie podlaskim, Białystok 2002.



Aby przyciągnąć turystów do regionu, niezbędna jest jednak odpowiednia infra-
struktura�.

Celem pracy jest scharakteryzowanie kuchni podlaskiej wraz z podkreśle-
niem wpływów kuchni innych narodów, co przejawia się w typowych daniach 
i produktach podlaskich, jak również wykorzystanie specyfiki tej kuchni jako 
elementu atrakcyjności turystycznej regionu.

typowe dania kuchni podlaSkiej

Najbardziej charakterystyczne w kuchni podlaskiej są grzyby, owoce lasu, 
proste potrawy ziemniaczane (babki, placki, kiszki ziemniaczane), kasze, pierogi, 
kołduny, bliny, sękacze i mocne trunki, jak żubrówka, której aromat uzyskiwany 
jest dzięki rosnącej jedynie w Puszczy Białowieskiej trawie żubrowej. W kuchni 
podlaskiej w porównaniu z innymi regionami Polski wykorzystuje się mniej wa-
rzyw, a potrawy są o dość znacznej wartości energetycznej, obfitują w śmietanę 
i tłuszcz.

Kuchnia podlaska to także wiele rodzajów wędlin i dań mięsnych. Tradycyj-
ne wędliny wyrabiane są z najlepszego mięsa wieprzowego: polędwicy, szynki 
i karkówki z dodatkiem boczku. Rarytasem jest tu litewski kindziuk czy palców-
ka, podsuszana wieprzowa kiełbasa. Podobnie jak w innych gęsto zalesionych re-
gionach Polski spotyka się dania z dziczyzny. Tutaj przyrządza się ją z dodatkiem 
sosu szyszkowego, otrzymywanego z szyszek gotowanych w zalewie ziołowej. 

W tabeli 1. przedstawiono typowe dla kuchni podlaskiej dania i produkty.

Tab. 1. Wybrane charakterystyczne dania i produkty kuchni podlaskiej

Nazwa dania Cechy charakterystyczne

Dania ziemniaczane

Babka ziemnia-
czana

Przygotowuje się ją z tartych ziemniaków i smażonej słoniny. Z czasem zaczęto 
jednak ulepszać przepis i dodawać do babki mąkę oraz jaja, a także gotowane 
grzyby. Współcześnie w skład tej potrawy wchodzą także: wędzony boczek, wędli-
na, żółty ser oraz cebula

Placki ziemniaczane
Przygotowywane z ciasta z tartych ziemniaków, z dodatkiem mąki, jaj, cebuli 
i smażone

Kiszka ziemnia-
czana

Wyrabia się ją z masy ziemniaczanej ze słoniną, boczkiem i przyprawami w jelicie 
wieprzowym. Według amatorów tej potrawy, to właśnie kiszki nadają jej niepowta-
rzalny aromat i smak. Wypchane do 2/3 objętości kiszki, następnie się podsmaża 
i w takiej postaci są serwowane

4 P. Piątkowski, Procesy integracji a rozwój sieci drogowej województwa podlaskiego, [w:] Podlasie 
a procesy integracji, pod red. A. Bociana, Białystok 2005, 141–155.
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Nazwa dania Cechy charakterystyczne

Kartacze (cepeliny)

Są to gotowane pyzy ziemniaczane o nieco wydłużonym kształcie, wyrabiane 
z gotowanych i surowych, tartych ziemniaków oraz nadziewane farszem z mięsa, 
cebuli i majeranku. Najczęściej podaje się je okraszone słoniną bądź z kwaśną 
śmietaną 

Pierożki

Kołduny
Pierożki z farszem z pieczeni baraniej i polędwicy wołowej. Mają wielkość około 
4–5 cm średnicy i grubość 1,5–2 cm. Serwowane są w rosole lub z podduszoną na 
patelni cebulą

Soczewiaki
Pierogi z nadzieniem z soczewicy, okraszone skwarkami z cebulą. Długość ok. 
10 cm i grubość 2 cm

Bliny
Smażone placuszki przygotowywane z ciasta (z mleka, drożdży, mąki pszennej, 
jajek i roztopionego masła). Serwuje się je gorące z sosem (np. myśliwskim lub 
pieczarkowym) albo kwaśną śmietaną

Wyroby cukiernicze

Sękacz

Podlaski sękacz korzeniami sięga kultury Bałtów (plemion dawniej zamieszkują-
cych te ziemie). To niezwykłe ciasto zadziwia przede wszystkim swoim kształtem, 
które zawdzięcza metodzie pieczenia. Wypieka się go bowiem bezpośrednio nad 
ogniem za pomocą specjalnego wałka (wykonanego ze ściętego stożka, pustego 
wewnątrz). Ciasto zapiekane jest warstwami na obracającym się rożnie, dzięki 
temu powstaje fantastyczna, dwukolorowa struktura sękacza, gdyż ciasto spły-
wając, zastyga tworząc niesamowite kształty. Proces pieczenia trwa dość długo 
– około dwóch godzin. Zwykle przyrządza się go okazjonalnie na wesela

Korowaj

To dużych rozmiarów placek podłużny lub okrągły, ozdobiony z wierzchu krąż-
kami, landrynami, obwarzankami, czasami przy krawędzi ma warkocz z ciasta 
(z 3 wałeczków), a wewnątrz zwierzątka – gąski, zawsze do pary 8–14 sztuk, kłosy 
(4 sztuki) i na środku ciasta gniazdo wykonane z ciasta. Ozdabia się go też zielenią 
– rutą i jagodami kaliny. Jest to ważne obrzędowe pieczywo, podawane podczas 
wesela. Elementy ozdobne umieszczone na korowaju mają swoją symbolikę. I tak 
warkocz, biała wstążka i zielone gałązki to symbole czystości, dziewictwa panny 
młodej. Kłosy i gąski miały wróżyć bogactwo i powodzenie parze młodej, zaś 
gniazdko symbolizowało powstanie nowej rodziny

Mrowisko
Produkt wyglądem przypomina kopiec ułożony z cieniutkich, uformowanych 
w nieregularne kształty faworków. Całość jest polana naturalnym miodem oraz 
posypana makiem i rodzynkami. Ciasto jest kruche i delikatne, o słonawym smaku. 
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Wyroby mięsne

Kumpiak

Charakterystyczny sposób wytwarzania wiejskiej szynki wieprzowej naturalnymi 
metodami bez wędzenia. Szynka wieprzowa natarta czosnkiem, owocami jałowca, 
ziołami i pieprzem jest wkładana do drewnianej beczki lub skrzyni z solą. Okres 
nasalania trwa ponad 2 miesiące, odbywa się to zawsze w chłodnym pomieszcze-
niu bez okna, z glinianym klepiskiem, w tzw. „komorze”. Odpowiedni mikrokli-
mat, służący długiemu przechowywaniu, panował na strychu. Zimą było sucho 
i przewiewnie, a latem chłodno (słomiana strzecha). Po wysoleniu i obmyciu 
z nadmiaru soli zawiesza się do suszenia w sąsiedztwie aromatycznych ziół, zawie-
szonych na przemian z szynkami. Dojrzewanie mięsa trwa co najmniej pół roku. 
W tym czasie kumpiak twardnieje, nabiera aromatu i smaku. Jest to produkt bardzo 
smaczny i trwały. Oryginalny smak i trwałość uzyskuje się wyłącznie z wieprzowi-
ny najwyższej jakości, pochodzącej z dojrzałych sztuk hodowanych tradycyjnymi 
metodami na miękkiej ściółce

Kindziuk

Wędlina przygotowana z posiekanego wysokogatunkowego mięsa. Po jej prze-
krojeniu wyraźnie widoczne są kawałki mięsa. Największe kindziuki robiono 
w żołądkach. Osiągały wielkość do 10 kg, mniejsze – w pęcherzach wieprzowych, 
ważyły około 1,5 kg. Kindziuki można wysuszyć lub wędzić

Kumpia wieprzowa Spłaszczona, owalna część mięsa z kością, mięso obsuszane

Źródło: opracowanie własne.

wpływ innych kuchni na kuchnię podlaSką

Kuchnię podlaską możemy zaliczyć do kuchni kresowej, która obejmuje 
kuchnię czterech krajów: Polski (Podlasie), Ukrainy, Białorusi i Litwy. Zawiera 
w sobie elementy kuchni polskiej, litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej, tatarskiej, 
a także żydowskiej. Dzięki wpływom tych kuchni jest ona bardzo różnorodna 
i atrakcyjna. Jest chyba jednym z najbardziej złożonych kulinarnych zjawisk. 

Wpływy kuchni litewskiej

Wiele potraw kuchni podlaskiej ma korzenie litewskie, np. kołduny, korowaj, 
kindziuk, kumpiak. Pieczywo charakterystyczne dla kuchni litewskiej to czarny 
chleb żytni pieczony na liściach tataraku lub kapusty (w okolicach Puńska). Cia-
sta domowego wyrobu to przede wszystkim sękacz – ciasto pieczone na rożnie, 
oraz drożdżówki, makowce, babki drożdżowe. Do wielu potraw wykorzystywany 
w kuchni litewskiej jest kminek, od chleba, przez zupy, aż po suszone i wędzone 
sery białe.
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Potrawy z ziemniaków, najpopularniejsze w regionie, z uwagi na słabe 
gleby mają również pochodzenie litewskie. W kuchni litewskiej odnajdziemy 
placki ziemniaczane, babki ziemniaczane czy kartacze, na Litwie nazywane 
cepelinami. Tam podawane są ze śmietaną. Warto wspomnieć, że tradycyjnym 
nadzieniem cepelinów był ser lub mięso baranie z cebulą, majerankiem i pie-
przem. Również kiszka ziemniaczana (vedarai), czyli pieczone jelita wieprzo-
we z ciastem z surowych i ugotowanych ziemniaków, jest przygotowywana 
w kuchni litewskiej�. 

Z mięs w kuchni litewskiej najpopularniejsze są wieprzowina, cielęcina 
i drób, które wyparły tradycyjnie jadaną baraninę (z powszechnie hodowanych 
niegdyś owiec) i wołowinę. Do kuchni podlaskiej z litewskiej zasymilowane zo-
stały doskonałe wędliny, a szczególnie kindziuk, co po litewsku oznacza „żołą-
dek”, wypełniony ściśle mięsem wieprzowym i przyprawami. 

Litwini gustują w kwaśnych produktach, kiszą kapustę, ogórki, grzyby, jab-
łka, buraki, borówki. W kuchni podlaskiej też znajdziemy te produkty. Kruszew-
ska kapusta kiszona, ogórki kwaszone „Narwiańskie” czy Kruszewski Ogórek 
Herbowy są obecnie wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych z województwa 
podlaskiego. 

Litewska mniejszość narodowa skupiona jest w północnej części wojewódz-
twa podlaskiego. Największe wpływy kuchni litewskiej można więc zaobserwo-
wać w okolicach Sejn, Puńska i Szypliszek. Na tych terenach znany jest sposób 
konserwacji mięsa przez dojrzewanie i suszenie, który do tej pory wykorzystuje 
wiele gospodyń na Sejneńszczyźnie. Można też się spotkać z wypiekiem chleba 
z kminkiem. Podawane są cepeliny, czyli kartacze litewskie, kołduny, kibiny (pie-
czone duże pierogi z mięsem i farszem) oraz bliny litewskie. 

Współcześnie typowej kuchni litewskiej można spróbować m.in. w restaura-
cji „Sodas” w Puńsku.

Wpływy kuchni białoruskiej

W kuchni podlaskiej w wytwarzanych wyrobach piekarskich odnajdziemy 
wpływy kuchni białoruskiej. Kuchnia białoruska posiada wiele zamienników 
chleba: draczeny (wypieki przygotowane na serwatce, świeżym mleku, kwasie 
chlebowym, soku klonowym bądź brzozowym), skwarodniki (wyrabiane z za-
kwaszonego ciasta) i sacznie (placki przygotowywane z nadzieniem z tłuczonych 
ziemniaków, świeżych jabłek, wiśni, śliwek, jagód), chleb gryczany, kołacze czy 
korowaje. 

Wiele dań kuchni białoruskiej przypomina te z kuchni podlaskiej, na przykład 
ziemniaki okraszone słoniną i polane kwaśnym mlekiem, placki ziemniaczane 
zwane oładkami, podawane z sosem grzybowym lub faszerowane mięsem, baby 
ziemniaczane czy pierogi. W kuchni białoruskiej jest wiele zup, takich jak: krup-
5 B. Markuza, Kołduny, cepeliny, chłodniki, czyli kuchnia litewska, Warszawa 1983.
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nik, zacierka, kapuśniak, zupa grzybowa, kołduny w rosole, barszcz, które znaj-
dziemy również w kuchni podlaskiej. 

Podobnie jak w kuchni polskiej i w litewskiej przygotowywano na przyjęcia 
weselne korowaj (kołacz)�. Litewskie kołduny na Białorusi noszą nazwę pielmie-
ni, a ołatki przyjęły nazwę „bliny”. 

Wpływ kuchni białoruskiej na Podlasiu widoczny jest szczególnie w po-
łudniowo-wschodniej części województwa, w okolicach Białowieży, Hajnów-
ki, Bielska Podlaskiego. Takie dania jak kiszka ziemniaczana, placki i babka 
ziemniaczana zostały zasymilowane z kuchnią białoruską. Obecnie tradycyj-
nej kuchni białoruskiej można spróbować np. w Białymstoku w restauracji 
„Grodno”.

Wpływy kuchni ukraińskiej

Kuchnia ukraińska to przede wszystkim rozmaitość gotowanych pierogów 
z różnymi farszami: kaszą gryczaną, makiem, jabłkami, śliwkami, fasolą, gro-
chem, ziemniakami z dodatkiem sera twarogowego i przypraw; oraz barszczy: 
gotowanych z buraków ćwikłowych z kapustą i włoszczyzną na wywarze mię-
snym lub na oleju z dodatkiem grzybów (barszcz postny). W kuchni ukraińskiej 
też znajdziemy odpowiednik polskiej lub białoruskiej zacierki – hałuszkę. Poda-
wana jest ze smażoną cebulą albo gotowana w mleku lub rosole. Również wy-
piekany jest korowaj.

Wpływy kuchni ukraińskiej w regionie Podlasia są najbardziej widoczne 
w jego południowej części. Barszcz ukraiński, „ruskie” pierogi oraz zacierka, 
czyli hałuszki są często przygotowywane przez gospodynie na Podlasiu. Typowo 
ukraińskie potrawy można też spróbować w niektórych podlaskich restauracjach, 
np. w restauracji „Alkierz” w Supraślu.

Wpływy kuchni żydowskiej

Przed II wojną światową mniejszość żydowska zamieszkiwała Tykocin i je-
go okolice, stąd w tym regionie zaznaczają się wpływy żydowskich upodobań 
kulinarnych. Kuchnia żydowska ze swoimi tradycjami i odrębnością urozmaica 
kuchnię podlaską, ale obecnie głównie w gastronomii. Przykładem może być re-
stauracja „Tejsza” w Tykocinie.

Wpływy kuchni tatarskiej

Oryginalna kuchnia tatarska jest bogata i obfita, a potrawy wykonywane są 
z najlepszych gatunków mięs, warzyw i mąki. Wśród dań tatarskich, które może-
my odnaleźć w kuchni podlaskiej, są pierogi nadziewane mięsem, ziemniakami, 

6 W.A. Bołotnikowa, Ł.M. Wapielnik, I.P. Korzun, Ł.D. Markowa, D.K. Szapiro, Kuchnia białoruska, 
Warszawa 1984.
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dynią, ryżem, serem, orzechami i innymi nadzieniami, czy kołduny gotowane 
w rosole wołowym. Inną znaną potrawą tatarską jest pieczony pierekaczewnik. 
Przyrządza się go z zawiniętego w rulon ciasta makaronowego i farszu z sera 
z rodzynkami. Ma zazwyczaj ok. 30 cm średnicy i waży ok. 3 kg. W kuchni tatar-
skiej są też potrawy znane w kuchni podlaskiej: babka ziemniaczana i trybuszok, 
czyli kiszka ziemniaczana. 

Największe skupisko Tatarów na Podlasiu jest w Białymstoku, ale to Kru-
szyniany, niewielka wieś tuż przy polsko-białoruskiej granicy, od kilku lat są 
nieformalną stolicą mniejszości muzułmańskiej w Polsce. 

lokale gaStronomiczne z kuchnią regionalną 

Tradycje kulinarne są ważnym ogniwem dziedzictwa kulturowego. Są one 
uwarunkowane czynnikami naturalnymi, religijnymi, obyczajowymi, kulturo-
wymi, w tym sposobem przygotowania. Przekazywane z pokolenia na pokolenie 
receptury, zwyczaje żywieniowe i technologie świadczą o tożsamości danego 
regionu. 

Uczynienie z nich atrakcji turystycznej może przynieść wiele korzyści danej 
społeczności. Potrawy regionalne dobrze współgrają z turystyką na obszarach 
wiejskich, mogą być serwowane w karczmach, zajazdach i restauracjach. Za-
równo turyści, jak i mieszkańcy regionu poszukują restauracji, karczem i gospo-
darstw turystycznych, w których można biesiadować przy stole zastawionym re-
gionalnymi specjałami�. Kupując regionalny specjał, pragną doświadczyć czegoś 
nowego i poznać ten niezwykle ważny element kultury, jakim jest kuchnia. Kon-
sumenci preferują produkty i usługi oryginalne, niepowtarzalne�. Skład, sposób 
przyrządzania, jak również nazwa potrawy podnosi atrakcyjność i oryginalność 
regionalnych produktów Podlasia�. 

Kultywowanie kulinarnych tradycji regionalnych sprzyja promocji regionu, 
stwarzając szansę przyciągnięcia do Polski smakoszy z całego świata. Do pozna-
wania kuchni, historii i obyczajów Podlasia zachęcają zakłady gastronomiczne 
zlokalizowane w zabytkowych dworkach, pałacach, karczmach i gospodach�0. 
Wzrastające zainteresowanie turystów kuchnią regionalną oraz tradycjami kuli-
narnymi powoduje odchodzenie od zunifikowanej globalnej gastronomii na rzecz 

7 I.M. Batyk, Produkty tradycyjne elementem atrakcyjności turystycznej Warmii i Mazur, [w:] Rozwój 
turystyczny regionów a tradycyjna żywność, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Częstochowa 
2009, s. 7–21.
8 J.C. Usunier, Commerce entre cultures. Une approche culturelle du marketing international, Paris 1992.
9 A. Niemczyk, Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość produktu turystycznego, „Rocznik 
Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza”, 7, 2008, 198–208.
10 E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, Nowe trendy w gastronomii w turystyce i rekreacji, [w:] Współ-
czesne tendencje w rekreacji i turystyce, red. W. Siwiński, R. Tauber, E. Mucha-Szajek, Poznań 2009, 
s. 495–506.
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założeń ruchu slow food oraz wzmacnia kulturę kulinarną, która jest ważnym 
elementem dziedzictwa kulturowego regionu i kraju��.

Przykłady lokali gastronomicznych z ofertą kuchni regionalnej Podlasia oraz 
kuchni narodowości historycznie powiązanych z tym terenem przedstawiono 
w tabeli 2.

Tab. 2. Lokale gastronomiczne z kuchnią regionalną w województwie podlaskim

Lp. Rodzaj lokalu Miejsce Rodzaj kuchni Przykładowe menu

1
Restauracja Alkierz
(www.alkierz.pl)

Supraśl kresowa

placki ziemniaczane 
z sosami, babka ziemnia-
czana, moskole, pierożki 
ukraińskie, czeburaki, 
pierogi

2
Restauracja Tejsza
(www.tejsza.restauracja.
w.interia.pl)

Tykocin regionalna, ży-
dowska

dania regionalne: pierogi
dania żydowskie: cymes, 
kugel, kreplech, bigos ży-
dowski, piernik żydowski, 
śledź po żydowsku

3
Restauracja 7 Pokus
(www.7pokus.com)

Białystok staropolska pierogi, smalec z jabłkami, 
potrawy z mięsa, ryb

4 Restauracja „Starówka” Hajnówka regionalna
kiszka ziemniaczana, babka 
ziemniaczana, kartacze, 
pielmieni

5 Restauracja „Leśny 
Dworek” Hajnówka polska, regionalna, 

kresowa

kiszka ziemniaczana, piel-
mieni, czarci placek, kwas 
chlebowy

6
Restauracja Orzechowski
(www.hotel-orzechowski.
com.pl)

Hajnówka polska, 
regionalna biesiady staropolskie

7
Restauracja w hotelu 
Żubrówka
(www.hotel-zubrowka.pl)

Białowieża regionalna, my-
śliwska dania regionalne, dziczyzna

11 D. Sztych, Tożsamość kulturowa regionów, [w:] ABC gospodarki przestrzennej w aspekcie rozwoju 
regionalnego, red. J. Szyszko, B. Porter, J. Malczyk, Warszawa 2009, s. 27–48.
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8
Restauracja  
w hotelu Białowieski
(www.hotel.bialowieza.pl)

Białowieża polska, regionalna,
myśliwska

pierogi, kiszka ziemnia-
czana, kartacze, smalec, 
szynka z jelenia lub dzika 
w sosie borówkowym, sar-
na w sosie podgrzybkowym

9

Karczma u Jankiela
(Dwór „Soplicowo”)
(www.dwor-soplicowo.
pl/pl/karczma.php)

Białowieża staropolska, regio-
nalna, myśliwska

babka ziemniaczana, 
pasztet z dziczyzny 
z żurawiną, rolada z dzika 
faszerowana, dzik w sosie, 
jeleń w sosie jałowcowym, 
sarnina w sosie myśliw-
skim, udziec z żubra 
na winie, smalczyk, 
zupy: staropolski żurek, 
grochówka, grzybowa, 
krupnik, kwaśnica, trunki 
regionalne

10
Restauracja Carska
(www.restauracjacarska.pl)

Białowieża polska, rosyjska

dania z dziczyzny: pasztet, 
pierogi, comber z sarny; 
pielmieni, bliny z kawio-
rem, bliny gryczane, zupy: 
solianka, ucha, borowiko-
wa, pierogi ruskie

11 Karczma u Walentego
Kleszczele, 
pow. Haj-
nówka

regionalna dania regionalne

12
Tatarska Jurta
(www.kruszyniany.pl)

Kruszyniany tatarska

tradycyjne potrawy 
tatarskie: bielusz, kołduny 
tatarskie, pierekaczewniki, 
trybuszoki, czeburaki, 
pieremiacze

13
Zagroda Kuwasy
(www.zagrodakuwasy.pl)

Woźnawieś
podlaska, kresowa, 
potrawy biebrzań-
skie  

dania: polędwica z dzika 
nadziewana prawdziwkami 
i szpinakiem, kopytka, 
bliny z kwaśną śmietaną, 
dania z ryb, kołduny w ro-
sole, kartacze, pyzy, babka 
ziemniaczana, pielmienie, 
pierogi, regionalne sery 
korycińskie, wędzonki 
z własnej wędzarni
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Lp. Rodzaj lokalu Miejsce Rodzaj kuchni Przykładowe menu

14
Gospoda pod Modrze-
wiem
(www.krynka.pl/gospoda/)

Krynki regionalna
pyzy, kiszki ziemniaczane, 
kartacze, pierogi, placki 
ziemniaczane, flaczki

15
Restauracja pod Jelonkiem
(www.podjelonkiem.pl)

Jeleniewo regionalna

kartacze, babka ziemnia-
czana, kiszka jeleniewska, 
dania z ryb, zupy: barszcz 
czerwony, grochowa, faso-
lowa, flaczki, rosół, żurek, 
chłodnik, na deser: sękacz

16
Folwark Nadawki
(www.folwarknadawki.pl)

Jurowce koło 
Białegostoku

regionalna,
kresowa,
myśliwska

pierogi, kartacze, kiszka, 
babka ziemniaczana, 
placki ziemniaczane; rosół 
z kołdunami, żurek z jajem 
i kiełbasą w chlebku, 
solianka, bliny z kwaśną 
śmietaną i łososiem wędzo-
nym, czeburaki, pielmienie, 
szynka z dzika z borówka-
mi, bigos staropolski, re-
gionalne sery korycińskie, 
swojskie wędliny, w tym 
palcówka; miody pitne, 
nalewki, krupnik

17
Bar Polski
(www.barpolski.suwal-
szczyzna.net)

Suwałki regionalna
kartacze, pierogi, kro-
kiety, schabowy z serem 
i pieczarkami

18
Karczma Rzym
(www.dworek.com.pl)

Kiermusy staropolska

przekąski: śledź po 
żydowsku, po staropolsku, 
zupy: chłopska, cebulowa, 
dania właściwe: kociołek 
Radziwiłła, kieszeń Zagło-
by, schabik faszerowany 
kurkami z sosem borowiko-
wym
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19

Kompleks hotelowo-ga-
stronomiczny Bartlo-
wizna, w tym Gospoda 
Bartla
(www.biebrza.com.pl/bar-
tek/karczma.html)

Goniądz
staropolska,
regionalna, my-
śliwska

dania regionalne: kartacze, 
babka ziemniaczana, piero-
gi, dziczyzna, dania rybne, 
nalewki,
własne wyroby: wędzonki, 
kiełbasy, pasztety (z dzika, 
królika, indyka)

20
Restauracja Sodas
(www.sodas.suwalszczy-
zna.com.pl)

Puńsk litewska
specjalność restauracji: 
czenaki, kiszka ziemniacza-
na, cepeliny, kibini, sękacz, 
mrowisko

21
Karczma
(www.ltnamai.sejny.
pl/pl4.html)

Sejny litewska dania kuchni litewskiej

22
Gastronomia Kresy
(www.sejny.info.pl/kresy.
index.php)

Sejny litewska,
polska

w menu: kartacze, cepeliny, 
kołduny, soczewiaki, bliny.

Źródło: opracowanie własne.

wykorzyStanie kuchni podlaSkiej jako atrakcji 
turyStycznej regionu

Batyk�� wskazuje na silny wpływ produktów tradycyjnych na atrakcyjność 
turystyczną regionu. Większość badanych (74,5%) przez tą autorkę nabywców 
produktów tradycyjnych (n=360 osób) z regionu Warmii i Mazur deklarowała, 
że interesujące produkty tradycyjne podnoszą atrakcyjność turystyczną tego 
regionu.

W regionie Podlasia podejmowane są różne działania w celu uatrakcyjnie-
nia pobytu turystów. Z województwa podlaskiego wiele produktów i dań zna-
lazło się na Liście Produktów Tradycyjnych. Spośród 712 wyrobów zarejestro-
wanych na liście 43 pochodzą z województwa podlaskiego i ta liczba wciąż 
wzrasta (tabela 3.).�� 

12 I.M. Batyk, dz. cyt.
13 Lista Produktów Tradycyjnych, www.minrol.gov.pl, dostęp: 23.12.2009.
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Tabela 3. Produkty tradycyjne z województwa podlaskiego

Kategoria produktów Zarejestrowane produkty

Gotowe dania i potrawy (9)
Bliny po litewsku, kartacze sejneńskie/cepeliny, chłodziec litew-
ski (chłodnik), soczewiaki sejneńskie, kołduny litewskie, karta-
cze, kiszka ziemniaczana, babka ziemniaczana, pierkaczewnik

Orzechy, nasiona, zboża, warzywa 
i owoce (4)

Nadbużańska kawa „żołędziówka”, kruszewska kapusta kiszona, 
ogórki kwaszone „narwiańskie”, Kruszewski Ogórek Herbowy

Sery i inne produkty mleczne (9)

Twaróg hajnowski, ser typu szwajcarskiego z Wiżajn, ser suszo-
ny podlaski, ser narwiański, sery białe deserowe litewskie, ser 
podpuszczkowy dojrzewający Wiżajny, ser podlaski, ser gouda, 
ser koryciński „Swojski”

Wyroby piekarnicze i cukiernicze (7)

Mrowisko, chleb domowy na kalmusie z Puńska, sękacz sejneń-
ski, chleb żytni wolski, chleb pytlowy wolski na zakwasie, pie-
czywo obrzędowe weselne „Korowaj Lipski” i „gąski weselne”, 
chleb staropolski

Oleje i tłuszcze (1) Masło tradycyjne z Filipowa

Mięso świeże oraz produkty mięsne 
(5)

Kump nadbużański z ćwiartki, wędzonka (wędzone), kumpiak 
podlaski, kindziuk z Puńska, kumpia wieprzowa z „komina”

Miody (2) Miód wielokwiatowy z Sejneńszczyzny, Lipiec Białowieski

Napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
(3)

podlaska samogonka zbożowa, miód kwarciany (dębniak), 
śliwowica (mirabelka)

Produkty rybołówstwa (1) Sejneński szczupak faszerowany

Inne produkty (2)
Nadbużańskie grzyby marynowane, nadbużańskie grzyby 
suszone

Źródło: Lista Produktów Tradycyjnych, www.minrol.gov.pl, dostęp: 23.12.2009.

Jak wskazują Czarnieckia-Skubina i Kalata��, turyści chętnie próbują podla-
skich dań i produktów. Autorki stwierdziły to w badaniach ankietowych przepro-
14 E. Czarniecka-Skubina, J. Kalata, Kuchnia regionalna jako produkt turystyczny na przykładzie Podla-
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wadzonych wśród gości (n=204) obiektów noclegowych na terenie województwa 
podlaskiego. Miejscem degustacji tego rodzaju dań zazwyczaj są miejsca zakwa-
terowania, rzadziej ogólnodostępna gastronomia, z uwagi na nieliczne jeszcze 
tego rodzaju obiekty. Według tych autorek dość dobrym miejscem na promocję 
podlaskich potraw i produktów są regionalne imprezy kulinarne, które przycią-
gają zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów. Badane osoby w większości 
twierdziły, że podlaska kuchnia regionalna to dobry produkt turystyczny tego 
regionu, jednak w opinii 50% respondentów ich promocja jest niewystarczająca. 

Województwo podlaskie słynie z wielu kulinarnych imprez folklorystycz-
nych, których celem jest promocja kuchni podlaskiej jako produktu turystyczne-
go. Odbywają się one najczęściej latem i jesienią, przyciągając wielu turystów 
z województwa podlaskiego, a także z całej Polski. Najpopularniejsze to: 

– Podlaskie Święto Chleba w Ciechanowcu; 
– Święto Grzyba w Michałowie; 
– Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie; 
– Święto Ziemniaka w Mońkach; 
– Dzień Śledzia w Strękowej Górze; 
– Ogólnopolskie Święto Mleka w Wysokiem Mazowieckiem; 
– Podlaska Biesiada Miodowa w Tykocinie; 
– Biesiada Miodowa w Kurowie;
– Mistrzostwa w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej w Białymstoku; 
– Jarmark Wielkanocny w Białymstoku;
– Festyn Kulinarny „Smaki Podlasia” organizowany przez Białostockie Mu-

zeum Wsi;
– Festiwal Kultury i Tradycji Tatarów Polskich w Kruszynianach;
– Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku;
– Festiwal Kuchni „Na styku kultur Polski i Białorusi” w Białowieży��.
Organizatorzy imprez proponują przybyłym turystom wiele atrakcji, takich 

jak konkursy dla dzieci i dorosłych, koncerty gwiazd, degustacje regionalnych 
produktów i potraw, kiermasze. 

Promocja regionu odbywa się również poprzez tworzenie szlaków kulinarnych 
wraz ze zlokalizowanymi wzdłuż ich trasy lokalami gastronomicznymi��. Nowym 
trendem turystycznym na całym świecie jest bowiem turystyka kulinarna, zwana 
również gastronomiczną, czyli podróżowanie ukierunkowane na poznanie dań 
i produktów kulinarnych danego regionu w połączeniu ze zwiedzaniem, pozna-
waniem kultury i przyrody��. Turystykę kulinarną definiuje się też jako

sia, [w:] Konkurencyjność produktów turystycznych, pod red. M. Jalinika, Białystok 2009.
15 Tamże.
16 E. Czarniecka-Skubina, Nowoczesne trendy w obsłudze konsumenta w gastronomii, [w:] Nowe trendy 
w żywności, żywieniu i konsumpcji, pod red. M. Jeznach, Warszawa 2009, s. 173–189.
17 J. Sitnicki, Turystyka kulinarna – czy zawita do Polski?, „Rynek Turystyczny”, 2007, s. 26–27.
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jedną z form turystyki, która, będąc częścią składową szeroko rozumianej tu-
rystyki kulturowej, polega na spożywaniu i delektowaniu się potrawami, przy 
jednoczesnym poznawaniu tradycji kulinarnych widzianych jako główna atrak-
cja turystyczna18.

Szlaki kulinarne tworzone są również na Podlasiu, gdzie wykorzystywane są 
tradycje kulinarne wynikające z wpływów kuchni innych narodów na kuchnię pod-
laską. Przykładem takiego szlaku jest Podlaski Szlak Tatarski��.

Podlaski Szlak Tatarski

Podlaski Szlak Tatarski wytyczony jest na trasie kulturowo-przyrodniczej 
i przebiega przez: Białystok, Sokółkę, Malownicze, Krynki, Białygorce, Kruszy-
niany, Nietupę oraz Supraśl. Jest to szlak związany głównie z historią polskich Ta-
tarów. Podczas wypraw turyści mogą zatrzymać się w tatarskich gospodarstwach 
agroturystycznych, oferujących szeroki wybór potraw lub zapoznać się z tech-
nikami wytwarzania, np. staropolskiego chleba żarnowego. Mają też możliwość 
zamieszkania w jurcie tatarskiej.

Jednym z ważniejszych gospodarstw agroturystycznych na tym szlaku jest 
Tatarska Jurta w Kruszynianach prowadzona przez tatarską rodzinę Bogdanowi-
czów. Turyści mogą tam spróbować specjałów typowych dla kuchni tatarskiej, ta-
kich jak kołduny, pieremiacze (smażone mięso indyka z cebulą), pierekaczewniki 
(wielowarstwowe ciasto z mięsem, grzybami i serem), czeburek (placki z nadzie-
wanym mięsem mielonym z cebulą), cebulniki (pieczone mięso z indyka z cebu-
lą), pieczone kibiny (składające się z kapusty, mięsa z indyka i cebuli), bielusz 
(ciasto drożdżowe z mięsem z indyka, dynia i cebulą), trybuszok (tatarska kiszka 
ziemniaczana) czy herbata z miętą. 

W celu przybliżenia kultury, religii i obyczajów Tatarów co roku w sierpniu  
w Kruszynianach organizowany jest Festyn Kultury i Tradycji Tatarów Polskich, 
podczas którego odbywają się m.in. warsztaty kulinarne, taneczne, kaletnicze, 
pokazy jazdy konnej i strzelania z łuku mongolskiego oraz ognisko połączone 
z pieczeniem jagniąt. 

Szlak „Suwalszczyzna dla aktywnych”

Innym szlakiem kulinarnym na Podlasiu jest szlak „Suwalszczyzna dla ak-
tywnych”. Jest on zlokalizowany w północno-wschodniej części Polski. Obej-
muje wiele gospodarstw agroturystycznych, w których turyści mogą nauczyć 

18 www.culinarytourism.org, dostęp: 21.10.2009.
19 E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, dz. cyt.; E. Czarniecka-Skubina, Szlaki kulinarne. Turystyka kuli-
narna w Polsce, „Przegląd Gastronomiczny”, 2009, R. LXIII, nr 2, s. 10–11.
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się od gospodarzy przyrządzania regionalnych specyfików, takich jak masło czy 
sękacz�0.

podSumowanie

Jak wynika z przedstawionych przykładów, tradycyjne metody wytwarzania 
produktów kulinarnych są wykorzystywane jako atrakcje turystyczne Podlasia. 
Organizowane imprezy folklorystyczne i święta kulinarne związane z promocją 
kuchni regionalnej oraz tworzone szlaki kulinarne doskonale promują region, 
kształtując jego pozytywny wizerunek i wpływając na podniesienie jego atrak-
cyjności turystycznej. Kuchnia może więc być dobrym sposobem promocji tury-
stycznej walorów przyrodniczych, kulturowych i architektonicznych Podlasia. 

Z punktu widzenia turystyki unikalność, nietypowe, wyróżniające cechy pro-
duktów charakterystycznych dla danego regionu oraz mały zasięg występowania 
ograniczony do  danego terytorium w znaczny sposób wpływają na atrakcyjność 
turystyczną regionu.
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aBStract

The influence of different nations’ cuisines on Podlasie cuisine and its 
tourists attraction

Podlasie is the north-eastern region of Poland characterized by a large deno-
minational, nationalistic and cultural differentiation. In the work, the specifics 
of Podlasie cuisine formed during centuries under the influence of Polish, Li-
thuanian, Belorussian, Ukrainian, Tartar and also Jewish cuisines is presented. 
Characteristic features of that cuisine are identified. Typical dishes and products 
which are a result of the influences of different nationalities are also discussed. 

Now, traditional methods of production are used as an element of  touristic 
attractiveness of the region. Folk events, culinary holiday and different actions 
connected with  promotion of that cuisine and thus promotion of that region are 
also presented. All are used to increase of touristic attractiveness of the region. 

It should be underlined that traditional, original culinary products play a si-
gnificant role in the creation of a positive picture of the region. Cuisine can also 
be a good way of touristic promotion of natural, cultural and architectural values 
of Podlasie region. Podlasie culinary delicacies can play “ambassador” role of 
the region. For many tourists local, regional cuisine may be a specific attraction 
equalling  its arts, architecture, or landscape.
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Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

wStępne Badania nad wykorzyStaniem 
wielokulturowości w ofercie żywieniowej 
goSpodarStw agroturyStycznych podlaSia

cel, zakreS, metodyka Badań

Celem badań była ocena wpływu styku wielu kultur na ofertę żywieniową 
gospodarstw agroturystycznych na Podlasiu. Zanalizowano wykorzystanie wie-
lokulturowości w ofercie żywieniowej gospodarstw agroturystycznych Podlasia. 
Prezentowane opracowanie jest fragmentem szerszych badań dotyczących oferty 
agroturystycznej na Podlasiu. W procesie badawczym stosowano metodę sonda-
żu diagnostycznego, a w tym technikę wywiadu. Badaniom poddano pięć gospo-
darstw agroturystycznych, co nie pozwala na wyciągnięcie szerszych wniosków, 
ale stanowi dobrą podstawę wstępną do dalszych prac badawczych.

Zakresem badań objęto dane wtórne i pierwotne. 
Badanie pierwotne obejmowało następujące zagadnienia:
– ogólną charakterystykę badanego gospodarstwa – położenie, osoby prowa-

dzące gospodarstwo;
– rodzaje usług świadczonych przez badane gospodarstwo – noclegowe, ży-

wieniowe, turystyczne, rekreacyjne, rozrywkowe, edukacyjne i inne;
– zakres usług noclegowych – liczba pokoi i miejsc noclegowych oraz wy-

posażenie pokoi;
– usługi żywieniowe, a w szczególności ilość i rodzaje oferowanych posił-

ków, potrawy (z uwzględnieniem potraw regionalnych), sposoby serwowania 
posiłków i inne atrakcje żywieniowe – ognisko, grill, pokazy, prezenty.

Zebrany materiał empiryczny zweryfikowano i ostatecznie w analizie wyko-
rzystano dane uzyskane z 5 gospodarstw agroturystycznych.

ogólna charakteryStyka walorów turyStycznych 
podlasia

Podlasie to historyczna kraina Polski, położona na Nizinie Podlaskiej, obej-
mująca obszar południowej części województwa podlaskiego, północny wschód 
i północ województwa lubelskiego oraz wschodni skrawek województwa mazo-
wieckiego. Podlasiem od wieków nazywano długi i wąski pas ziemi ciągnący 
się od Rajgrodu i jeziora Necko na północy, poprzez bagienne doliny Biebrzy 



i Narwi, aż po dzisiejsze tereny województwa lubelskiego, miejscowości Między-
rzec i Parczew na południu. Podlasie przecinały w poprzek cztery rzeki: Biebrza, 
Narew, Bug i Krza. Teren dawnego Podlasia znajdujący się w ramach wojewódz-
twa podlaskiego obejmuje północną i środkową część tej historycznej krainy�.

Obszar Podlasia� to jeden z najciekawszych pod względem kulturowym, wy-
znaniowym i obyczajowym regionów Polski. Graniczą tu ze sobą kultury Zacho-
du i Wschodu. Obszar ten charakteryzuje się przede wszystkim wielokulturowoś-
cią, która jest konsekwencją historii zasiedlenia tych ziem. Tereny zamieszkują na 
zachodzie potomkowie dawnych Mazowszan, mazowieckiej katolickiej szlachty 
zagrodowej, zwanej też zaściankową, szaraczkową, drążkową lub chodaczkową, 
co najdobitniej potwierdzają nazwy miejscowości należących niegdyś do rozga-
łęzionych rodów szlacheckich�. Atrakcje turystyczne, jakie na terenie Podlasia 
podróżnik napotka na swej drodze, to przede wszystkim piękne kościoły katoli-
ckie, potężne grodziska typu mazowieckiego (np. Tykocin) oraz przyrodnicze pe-
rełki w postaci Biebrzańskiego i Narwiańskiego Parku Narodowego. Wędrówki 
traktami i ścieżkami Podlasia dostarczają szeregu atrakcji zupełnie nieznanych 
w innych regionach Polski. Region wyróżnia się na tle kraju licznymi walora-
mi przyrodniczymi. Znaczną część obszaru stanowią użytki zielone (19,8%), 
nieużytki (głównie bagienne) (3,0%) oraz wody (3,0%), a także lasy (29,6%). 
W sumie ponad 50% powierzchni województwa posiada warunki przyrodnicze 
stosunkowo mało zmienione działalnością człowieka. Na obszarze tym wystę-
pują duże kompleksy leśne – puszcze: Białowieska, Knyszyńska i Augustowska, 
zabagniona dolina Narwi z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych, ma-
lownicza dolina Bugu o dużych walorach krajobrazowych, najbardziej naturalne 
w Europie Środkowej Bagna Biebrzańskie, malowniczy polodowcowy krajobraz 
północnej Suwalszczyzny�.

Niezwykłe walory przyrodnicze sprawiają, iż prawie połowa powierzchni 
Podlasia objęta jest różnymi formami ochronnymi, co plasuje region w ścisłej 
krajowej czołówce. Istnieją tu: 

– 4 parki narodowe: Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski, o łącz-
nej powierzchni 92031 ha;

– 3 parki krajobrazowe: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Park 
Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski Park Krajobrazowy, o łącznej 
powierzchni 88084,5 ha;

– 85 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 14015 ha;

1 M. Niemyski, Wędrówki po Podlasiu, Białystok 2007, s. 10–11.
2 Według obecnego podziału Polski na regiony turystyczne określenie Podlasie odnosi się do całego 
województwa podlaskiego i w takim znaczeniu będzie tu stosowane (zob. Z. Kruczek, Polska. Geografia 
atrakcji turystycznych, Kraków 2003).
3 Z. Przychodzeń, Turystyka na Wileńszczyźnie, Mazowszu, Podlasiu, Wołyniu i Podolu, Warszawa 2006, 
s. 249.
4  Europa, region, turystyka. Specyfika przestrzeni turystycznej Podlasia, Białystok 2005, s. 17–18.
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– 15 obszarów chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 471761 ha;
– zespół przyrodniczo-krajobrazowy o łącznej powierzchni 60 ha;
– 2038 pomników przyrody�.
Wszystkie te walory przyrodnicze sprawiają, iż Podlasie to wyjątkowa, 

piękna i nad wyraz gościnna kraina. Do dzisiaj zachowały się na obszarze Pod-
lasia naturalne krajobrazy, puszcze, lasy, jeziora oraz doliny rzek. O szczegól-
nie wyjątkowych walorach regionu w skali Polski i Europy świadczą zespoły 
i elementy środowiska naturalnego objęte ochroną. Żywe muzea przyrodnicze, 
jakimi są parki narodowe, to dziedzictwo o podstawowym znaczeniu dla badań 
naukowych, zawierające jednocześnie ogromny potencjał wartości przyrodni-
czych i kulturowych.

charakteryStyka kuchni podlaSkiej

Podlasie to teren, który niegdyś zamieszkiwali Polacy, Żydzi, Białorusini, 
Ukraińcy, Litwini, Tatarzy, Niemcy i Rosjanie. Dlatego kuchnia regionu podla-
skiego jest różnorodna, pełna etnicznych wpływów, a jednocześnie bardzo cha-
rakterystyczna. Na różnorodność kuchni regionu podlaskiego ogromny wpływ ma 
przede wszystkim zachowanie pradawnych zwyczajów i regionalnych obrzędów, 
co znajduje odzwierciedlenie w licznych tradycyjnych produktach regionalnych. 
Produkty, przyrządzane i wytwarzane w tradycyjny sposób, cechuje wysoka ja-
kość. Urozmaicają kuchnię regionu podlaskiego, której niezmienne receptury 
zwiększają atrakcyjność regionu i przyciągają turystów�.

O niepowtarzalnym smaku potraw regionalnych decyduje przede wszystkim 
surowiec, z jakiego są przygotowywane. Wszystko to, co potrzebne jest do przy-
gotowania specjałów kuchni regionu podlaskiego, wytwarzane jest w niezanie-
czyszczonym środowisku według tradycyjnych, starodawnych receptur.

Podstawę kuchni podlaskiej stanowią ziemniaki. Do najbardziej charaktery-
stycznych potraw tego regionu przygotowywanych właśnie z ziemniaków nale-
żą: babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, placki ziemniaczane i kartacze. 
Placki ziemniaczane są co prawda potrawą znaną na terenie całej Polski, jednak 
w przypadku Podlasia receptura ich przygotowania różni się nieco od innych re-
gionów kraju. Otrzymuje się je z tartych ziemniaków z niewielkim dodatkiem 
cebuli, czosnku oraz mąki pszennej, jaj i przypraw. Smaży na oleju lub smalcu. 
Potrawą o podobnym składzie, lecz zapiekaną jest babka ziemniaczana. Pier-
wotnie składały się na nią tarte ziemniaki oraz smażona słonina. Przygotowana 
z tych składników babka ziemniaczana była typową potrawą ubogich. Później 
w jej skład zaczęły wchodzić cebula, mąka i jaja. 

Charakterystyczną dla regionu potrawą z ziemniaków jest także kiszka ziem-
niaczana. Jest to potrawa, której masa, otrzymana z ziemniaków i słoniny, sadła 
5 I. Jakubowicz, Podlasie, Bydgoszcz 1997, s. 19–20.
6 M. Sudnik, Potrawy regionalne Mazowsza, Kurpi i Podlasia, Warszawa 2003, s. 56–57.
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lub podsmalonego boczku oraz przypraw, służy do wypełnienia jelit wieprzo-
wych. One to nadają potrawie niepowtarzalnego smaku i aromatu. Kolejną tra-
dycyjną potrawą przygotowywaną z ziemniaków są kartacze. Pod tą nazwą kry-
ją się kluski wielkości pięści o nieco wydłużonym kształcie, przygotowywane 
z ziemniaków gotowanych oraz surowych. Uzupełnieniem tradycyjnej receptury 
kartaczy jest mąka ziemniaczana, zebrana z odsączonego płynu z tartych ziem-
niaków, czasem jeszcze mąka pszenna. Kartacze nadziewane są farszem z mięsa 
i cebuli i podawane okraszone słoniną. Jednym z tradycyjnych dodatków sma-
kowych stosowanych do kartaczy od dawien dawna są parzone lub gotowane 
grzyby, zebrane w podlaskich lasach. Obecnie w skład tej potrawy wchodzą także 
jako element wzbogacający smak wędzony boczek, wędlina i żółty ser oraz uzu-
pełniająca smak cebula7.

Obok ziemniaków do podstawowych produktów żywnościowych regionu 
podlaskiego zaliczany jest chleb. Chleb wiejski żytni to tradycyjny chleb regionu 
podlaskiego. Wytwarzany jest tradycyjnym sposobem na zakwasie z dzieży drew-
nianej, pieczony w piecu chlebowym opalanym drewnem olchowym, dębowym 
bądź liśćmi tataraku8.

Nieodłącznym elementem kuchni podlaskiej są różnego rodzaju kasze. Prym 
wiodą przede wszystkim kasza gryczana, jaglana oraz pęczak z pszenicy lub jęcz-
mienia. Kasze na Podlasiu najczęściej jada się suto okraszone skwarkami lub jako 
dodatek do różnego rodzaju farszy, klusek, pierogów oraz potraw pieczonych. Ka-
sza jaglana spożywana niegdyś bardzo często, obecnie została prawie zapomniana 
i rzadko gości na podlaskich stołach, natomiast kasza gryczana nadal cieszy się 
ogromną popularnością i współcześnie jadana jest bardzo często jako dodatek do 
dań obiadowych. 

Charakterystyczną cechą kuchni podlaskiej jest przygotowywanie posiłków 
z darów lasu – grzybów, jagód, borówek, jeżyn, poziomek i malin. Grzyby z pod-
laskich lasów  duszone lub smażone podaje się jako samodzielne potrawy bądź też 
jako dodatek do wielu potraw. Z owoców runa leśnego gospodynie wytwarzają 
różnego rodzaju przetwory (soki, dżemy, konfitury), lekarstwa w postaci nalewek 
z pędów sosny, czarnej porzeczki, pigwy oraz likiery z malin i głogu9. 

Bardzo istotnym elementem kuchni regionu podlaskiego są również słodkie 
wypieki przygotowywane przez gospodynie z okazji świąt kościelnych, rodzin-
nych, jak również niedzielnego obiadu. Do takich wypieków należy przede wszyst-
kim sękacz – rodzaj ciasta, które nawet po upływie kilku miesięcy jest smaczne. 
Do jego upieczenia potrzebny jest specjalny sprzęt złożony z drewnianego wałka, 
szerszego z jednej strony, i podpórek, na których obraca się wałek. W niektórych 
gospodarstwach zgodnie z wielowiekową tradycją używa się rusztu umieszczo-

7 L. Ćwierczakiewiczowa, 365 obiadów, Kraków 1985, s. 236.
8 K. Bockenhein, Przy polskim stole, Wrocław 2004, s. 15.
9 Tamże, s. 178.
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nego nad ogniem z drewna brzozy lub olchy. Bardzo ciekawa jest struktura sęka-
cza, która powstaje przez zapiekanie kolejnych warstw ciasta na obracającym się 
rożnie. Ciasto, charakterystyczne dla regionu podlaskiego, jest od dawien dawna 
obowiązkowym wypiekiem na weselnych podlaskich stołach10.

Do słodkich deserów typowych dla Podlasia należą również wypieki droż-
dżowe: bułeczki z nadzieniem serowym lub owocowym, mazurek moczony, cia-
steczka amoniakowe, placki amoniakowe, które można przekładać powidłami 
śliwkowymi, śmietaną lub innym nadzieniem w zależności od sezonu, upodobań 
smakowych i zasobności gospodarstwa domowego. Na terenie Podlasia bardzo 
popularne są również pierogi i naleśniki z nadzieniem owocowym ze śmietaną11.

Kuchnia podlaska, jak już wspomniano, jest kuchnią wielu narodów. Tatarzy 
wnieśli do niej wspaniałe kołduny tatarskie (pierożki z mięsa skrobanego nożem 
z tłuszczem baranim, pieprzem i cebulą), pierekaczewniki o różnych farszach: 
mięsnym, owocowym, serowym lub z owoców suszonych (zazwyczaj śliwek). 
Litwinom kuchnia podlaska zawdzięcza kindziuk, Białorusinom korowaj, a lud-
ności żydowskiej chałkę i cymes. 

Na Podlasiu nadal przygotowuje się potrawy według przepisów przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie, to one m.in. kształtowały tradycję, kulturę i histo-
rię tego regionu. Niektóre gospodarstwa wiejskie, by zachować tradycję regionu, 
prowadzą skierowane do dzieci szkolnych lekcje pieczenia chleba, a dla doro-
słych naukę sporządzania potraw regionalnych oraz ciast, wędlin i przetworów.

charakteryStyka Badanych goSpodarStw

Najistotniejszym czynnikiem rozwoju gospodarstw agroturystycznych Pod-
lasia jest bez wątpienia wzrost zainteresowania mieszkańców miast agroturysty-
ką jako formą aktywnego wypoczynku w naturalnym środowisku. Region Pod-
lasia doskonale spełnia oczekiwania turystów co do tej formy spędzenia wolnego 
czasu. 

W gospodarstwie o nazwie ,,Wakacje nad Bugiem” jest 19 miejsc noclego-
wych w nowym, pochodzącym z 2005 roku dwukondygnacyjnym budynku, po-
łożonym na skarpie nad rzeką Bug na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski 
Przełom Bugu. Gospodarze posiadają zaledwie 7 ha ziemi ornej, stąd ich usługi 
turystyczne odgrywają ważną rolę w dywersyfikacji dochodów.

Usługi noclegowe oferowane są w pokojach gościnnych trzy- oraz czterooso-
bowych, specjalnie do tego celu przygotowanych. Znajdują się one w tym samym 
budynku, w którym mieszkają właściciele gospodarstwa agroturystycznego. Go-
ście chętnie odpoczywają na świeżym powietrzu, dlatego właściciele gospodar-
stwa starają się stworzyć im urozmaicony pobyt. 

10 A. Fiedoruk, Kuchnia Podlaska w Rozhoworach i Recepturach Opisana, Białystok 2004, s. 68.
11 Tamże, s. 81.
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Gospodarstwo zapewnia pełne zaplecze sanitarne i rekreacyjne (tenis stoło-
wy, boisko do siatkówki i koszykówki, plac zabaw dla dzieci). Na życzenie gości 
gospodarze organizują wycieczki po okolicy, „wiejskie” potańcówki, ognisko 
i grilla.

Gospodarstwo stanowi doskonałą bazę wypadową na wyprawy do pobliskie-
go lasu, gdzie w porze wiosenno–jesiennej turyści mogą uczestniczyć w zorgani-
zowanych zbiorach malin, jagód, ziół  i grzybobraniach, a także obserwować dzi-
kie zwierzęta, takie jak sarny i zające. Gospodarstwo oferuje również możliwość 
wspólnego wędkowania, wycieczek rowerowych (34 km ścieżek rowerowych) 
i jazdy konnej, a także uprawiania turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej. Go-
spodarze organizują także biesiady przy ognisku  z pieczeniem barana lub pro-
siaka. 

Gospodarstwo prowadzi również usługi żywieniowe dla turystów. Posiłki dla 
letników przygotowywane są z produktów pochodzących z gospodarstwa właści-
cieli, są wolne od chemii (np. mleko prosto od krowy, wiejski chleb, miód z włas-
nej pasieki itp.). Gospodarze oferują swym gościom regionalne dania mięsne, 
takie jak: palcówki, kaszanki, salcesony, szynki czy kindziuki, będące rarytasami 
pielęgnowanymi w rodzinnych tradycjach. Goście mają możliwość całodzienne-
go wyżywienia.

Przebywający w omawianym agrogospodarstwie turyści mogą poznać pra-
cę w gospodarstwie rolnym (np. pomoc przy żniwach czy sianokosach, dojenie 
krów, karmienie inwentarza), przygotować przetwory na zimę (korzystając z pro-
duktów, które oferuje gospodarstwo) i ognisko, uczestniczyć w zbiorze i suszeniu 
ziół, zbieraniu jagód, grzybów, łowieniu ryb, polowaniach, robieniu bukietów 
z suchych kwiatów albo mogą wybierać się na piesze wędrówki po ciekawych 
krajobrazowo terenach.

Bogata oferta usług proponowanych przez gospodarstwo agroturystyczne 
,,Wakacje nad Bugiem”, a także piękna okolica, bliskość natury, niczym niezmą-
cona cisza, świeże powietrze oraz fachowa obsługa umożliwiają turystom od-
poczynek i miłe spędzanie wolnego czasu. Każdego roku gospodarstwo gości 
wielu turystów, którzy zadowoleni z obsługi i warunków noclegowych chętnie 
powracają.

W podobny sposób funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne ,,Młynarecz-
ka”, położone na Szlaku Tatarskim we wsi Malawicze Górne. Gospodarstwo po-
łożone jest na obrzeżach powiatu augustowskiego, dlatego stanowi bardzo dobrą 
bazę wypadową do zwiedzania północnej części Podlasia.

W gospodarstwie ,,Młynareczka” znajdują się w pełni wyposażone dwu-, 
trzy- oraz czteroosobowe pokoje gościnne o wysokim standardzie. Do dyspozycji 
gości jest też oddzielna kuchnia i duży hall.  Pokoje wyposażone są w łazienkę 
z toaletą, umywalką oraz natryskiem. Umiejscowione są one na piętrze pensjona-
tu. Przed pensjonatem stoi duża altana, która znakomicie nadaje się zarówno do 
spokojnego relaksu, jak również do wieczornych spotkań przy grillu. Całość jest 
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skomponowana w starym, wiejskim stylu. Dom położony wśród zieleni, z dala od 
głównej trasy przelotowej zapewnia spokój, wypoczynek i miły, wiejski klimat. 
W pobliżu gospodarstwa przepływa rzeka Jagrznia, uchodząca do położonego 
nieopodal jeziora Draństwa.

Gospodarstwo agroturystyczne ,,Młynareczka” jest typowym gospodarstwem  
w pełni przystosowanym dla rodzin z małymi dziećmi. Dla badanego gospodar-
stwa najistotniejsze jest stworzenie jak najlepszych warunków i atmosfery przy-
jaznej dzieciom i ich rodzicom.

Gospodarstwo stara się spełnić oczekiwania gości i zapewnia różnorakie 
atrakcje, do których należą:

– różne zwierzęta gospodarskie i bezpieczny do nich dostęp (króliki, kozy, 
owce, konie, krowy, psy, koty, kaczki, kury i inne);

– atrakcyjnie urządzony plac zabaw (piaskownica, huśtawki, makiety pojaz-
dów, zjeżdżalnie, baseniki dla dzieci, zabawki i inne urządzenia umożliwiające 
zabawy zręcznościowe);

– sprzęt sportowo-rekreacyjny (rowery dziecięce, hulajnogi, puzzle, gry plan-
szowe, piłki do gry, ringo, boisko, sanki, narty, łyżwy i inne zabawki);

– organizację ciekawych imprez, które wzbudzałyby zainteresowanie dzieci, 
które szczególnie uwielbiają gry i zabawy, konkursy, turnieje, pikniki, rajdy ro-
werowe, zawody sportowe, jogging i inne.

Właściciele gospodarstwa samodzielnie przygotowują posiłki dla gości ze 
świeżych, domowych produktów oraz ryb. Gospodarze oferują turystom regio-
nalne potrawy, takie jak tradycyjna babka ziemniaczana, pyzy z mięsem, kaszanka 
domowa, kiszka ziemniaczana, kartacze oraz sernik i ciasto drożdżowe. Ponadto 
goście omawianego gospodarstwa mają możliwość spróbowania miodu pitnego 
z własnej pasieki gospodarzy, mleka krowiego i koziego, serów przygotowywa-
nych przez gospodynię oraz wielu innych przysmaków kuchni regionalnej. Jedną 
z głównych atrakcji gospodarstwa są również indywidualne i grupowe pokazy 
wypieku chleba żarnowego (ciemnego). Wypiek tego rodzaju chleba jest uni-
kalnym rękodziełem. Dokonuje się go w specjalnym piecu opalanym drewnem. 
Chleb ma niepowtarzalny smak i aromat, o czym przekonują się turyści przyby-
wający do gospodarstwa z różnych stron Polski i z zagranicy. 

W gospodarstwie agroturystycznym ,,Młynareczka”  jest bardzo dobra infra-
struktura sportowo-rekreacyjna: boisko do piłki siatkowej, koszykowej, tablice do 
koszy, ,,mini” boisko do piłki nożnej, stół pingpongowy, sprzęt do gry w kometkę, 
szachy, warcaby, karty, huśtawki, drążki i poręcze do ćwiczeń gimnastycznych, 
rowery, sanki, narty, łyżwy, zwierzęta gospodarskie i zarybiony staw. Pasjonaci 
turystyki, rekreacji i sportu będą przekonani, że gospodarstwo posiada niezbęd-
ne urządzenia, które pozwolą na poprawę kondycji fizycznej i atrakcyjnego spę-
dzenia czasu wolnego. W badanym gospodarstwie czas wolny spędzają przede 
wszystkim osoby uprawiające sport, ludzie młodzi, a także ci, którzy pasjonują 
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się grami, zabawami i dyscyplinami sportowymi lub chcą zachować sprawność 
fizyczną.

Omawiane gospodarstwo agroturystyczne odwiedzają także osoby, które lu-
bią spacery, spokój, wiejską kuchnię, zwiedzanie okolic. Jest to gospodarstwo na 
wzór domów wczasowych, w którym są organizowane różne formy wypoczyn-
ku, rozrywki, spotkania towarzyskie. Na specjalne życzenie gości gospodarze są 
w stanie zorganizować również inne atrakcje, takie jak: możliwość zapoznania się 
z obsługą maszyn rolniczych, wypoczynek przy ognisku, imprezy integracyjne 
dla firm. Atutem tego gospodarstwa jest jego położenie – obszary leśne, rzeka, 
łąki i pastwiska oraz sprzyjający  mikroklimat.

Gospodarstwo agroturystyczne ,,Rancho Kupała” położone jest w miejscowo-
ści Poryjewo, w malowniczej okolicy na skraju prastarej Puszczy Białowieskiej. 
Teren gospodarstwa to wymarzone miejsce do wypoczynku letniego i zimowego. 
Bez względu na porę roku właściciele gospodarstwa zapewniają swym gościom 
niezapomniane chwile spędzone na łonie przyrody, w atmosferze wielokulturo-
wej, gościnnej wsi podlaskiej.

Mieszkający w drewnianym, przedwojennym dworku właściciele gospodar-
stwa oferują swym gościom w pełni wyposażone pokoje dwu– i trzyosobowe 
z łazienką oraz aneksem kuchennym. Do dyspozycji letników pozostaje również 
ogród, w którym znajdują się altany, gdzie można wypocząć w ciepłe, słoneczne 
dni oraz specjalnie wyznaczone miejsce na zorganizowanie ogniska oraz grilla.

Gospodarstwo kieruje swoją ofertę głównie do turystów chcących aktywnie 
spędzić czas wolny. Właściciele organizują bowiem dla swych gości wspólne 
wyprawy do pobliskiego lasu, w którym w lecie i jesienią można uczestniczyć 
w zbiorach ziół, grzybów i runa leśnego. Gospodarze organizują także wspaniałe 
wyprawy szlakiem wsi ulicówek, Szlakiem Tatarskim, Szlakiem Rękodzieła Lu-
dowego oraz kresowych dworów. Spokojny wypoczynek zapewnia także otacza-
jący gospodarstwo park. Pobliska rzeka i staw dają możliwość połowu ryb oraz 
obserwacji przyrody terenów Podlasia. 

Miłośnicy zwierząt mogą na terenie gospodarstwa przyjrzeć się z bliska wielu 
gatunkom zwierząt i poznawać ich zwyczaje. Zorganizowane przez właścicieli 
gospodarstwa mini-ZOO jest atutem ,,Rancza Kupała”, są tam: strusie, tarpany, 
konie, owce, kozy, króliki, prosięta, bażanty, indyki, kaczki, gołębie, gęsi, kury, 
perliczki, pawie, srebrny lisek i ryby w stawach. Na terenie rancza można również 
obejrzeć wystawę narzędzi konnych, używanych od dziesięcioleci na terenie pod-
laskich wsi. Gospodarze oferują swym gościom całodzienne wyżywienie złożone 
z posiłków tradycyjnej kuchni podlaskiej. 

Oferta gospodarstwa agroturystycznego ,,Rancho Kupała” obejmuje tak-
że  pełną, profesjonalną informację turystyczną, możliwość smażenia ryb oraz 
wspólnego pieczenia prosiaka, wypożyczanie sprzętu sportowo-rekreacyjnego 
i wodnego, możliwość udziału letników w pracach gospodarstwa rolnego, m.in. 

206  Beata Mikuta



sianokosach oraz żniwach, wspólne przygotowywanie potraw regionalnych, po-
kazy haftu oraz sposobu pieczenia chleba.

Omawiane gospodarstwo agroturystyczne odwiedzają przede wszystkim oso-
by, które lubią spacery, spokój, wiejską kuchnię, zwiedzanie okolic i odpoczynek 
na wsi.

Szeroką ofertę turystyczno-rekreacyjną posiada również gospodarstwo 
,,Dworek pod Lipami”. Gospodarstwo to położone jest we wsi Kruszyniany na 
tzw. Szlaku Tatarskim. Posesja znajduje się w wyjątkowo pięknej okolicy, wśród 
harmonijnie pofałdowanych, częściowo zalesionych pagórków, z których rozcią-
gają się rozległe widoki na dolinę Świsłoczy. W Kruszynianach można nie tylko 
zetknąć się z tatarską tradycją, ale też odetchnąć od miejskiego zgiełku, chłonąc 
wspaniałą atmosferę podlaskiej wsi.

Gospodarstwo oferuje turystom w pełni wyposażone pokoje dwu-, cztero-, 
pięcio- i sześcioosobowe z telewizją satelitarną, łazienkami oraz aneksem ku-
chennym. Ponadto turyści posiadają również możliwość noclegu w położonym 
na terenie posesji domku tatarskim, który stanowi największą atrakcję omawia-
nego gospodarstwa. Istnieje także możliwość rozbicia namiotu oraz wynajmu 
w pełni urządzonego i dostosowanego do potrzeb letników kempingu.

Właściciele omawianego gospodarstwa organizują imprezy zarówno dla tury-
stów, jak i innych gości. Oferta gospodarstwa obejmuje m.in. organizację chrzcin, 
komunii, wesel, szkoleń oraz innych imprez okolicznościowych. 

W ofercie omawianego gospodarstwa znajduje się: 
– możliwość pełnego wyżywienia przygotowywanego z produktów pocho-

dzących z gospodarstwa właścicieli;
– możliwość jazdy konnej, właściciele gospodarstwa posiadają bowiem włas-

ną stadninę koni;
– organizacja kuligu połączona z ogniskiem i pieczeniem prosiaka lub barana;
– możliwość wypożyczenia sprzętu sportowo-rekreacyjnego i sprzętu wod-

nego;
– mini ogród zoologiczny, w którym znajdują się takie zwierzęta jak: strusie, 

bażanty, kozy, krowy, owce, kury, perliczki, indyki, przepiórki, króliki, gołębie;
– organizacja wspólnych zbiorów runa leśnego oraz ziół;
– wspólne wędkowanie w pobliskich stawach;
– plac zabaw dla dzieci oraz wiele innych.
Gospodarstwo agroturystyczne ,,Dworek pod Lipami” przeznaczone jest 

przede wszystkim dla gości chcących aktywnie spędzić czas na podlaskiej wsi, 
podziwiając tamtejsze krajobrazy.

Gospodarstwo agroturystyczne ,,Dom nad Bugiem” jest położone na skarpie 
nad Bugiem, po przeciwnej stronie Drohiczyna. Posiadłość zajmuje obszar 25 ha 
i w jej obrębie mieszczą się: dom mieszkalny, trzy domki gościnne przeznaczone 
dla turystów, ogród rekreacyjny z basenem, cztery budynki gospodarcze, obora, 
stajnie, chlewnia, stodoła, spichlerze, magazyny, zagrody dla zwierząt, sad, pa-

Wstępne badania nad wykorzystaniem wielokulturowości w ofercie...  207 



dok, folie ogrodnicze, ogród kwiatowy, ogród warzywny, las, a także pola upraw-
ne, jeziora i staw rybny.

Gospodarstwo rozpoczęło działalność w 2002 roku. Prowadzą je małżonko-
wie z synem. Okresowo zatrudniani są pracownicy sezonowi. ,,Dom nad Bugiem” 
leży wśród lasów, łąk i jezior. Ta lokalizacja sprawia, że jest to miejsce wyjątkowo 
atrakcyjne dla turystów. Od początku swej działalności gospodarstwo to cieszy się 
znakomitą opinią wśród gości, którzy przybywają o każdej porze roku. Tajemnica 
sukcesu tego gospodarstwa tkwi w bogatej ofercie usługowej, która usatysfakcjo-
nuje nawet najbardziej wymagających gości.

W trzech domkach gościnnych jest 16 miejsc noclegowych. Są tu pokoje 
dwu- i trzy-osobowe oraz jeden pokój siedmioosobowy. Istnieje również moż-
liwość wynajęcia jednego pokoju czteroosobowego w domu gospodarzy. Poko-
je urządzone są estetycznie i przytulnie. W każdym z nich jest telewizor, radio, 
mała, podręczna biblioteczka, aneks kuchenny oraz łazienka i toaleta. Zwolenni-
cy snu na świeżym powietrzu mogą w obrębie gospodarstwa postawić namiot lub 
przyczepę kampingową. W ogrodzie gospodarstwa znajduje się krąg paleniskowy 
na ognisko oraz dwa grille: murowany, trzypoziomowy i mniejszy, przenośny. 
Goście gospodarstwa agroturystycznego ,,Dom nad Bugiem” chętnie spożywają 
posiłki „pod chmurką”.

Do dyspozycji gości są dwie strzechy w ogrodzie: duża, dla większych grup 
gości oraz mniejsza, przeznaczona do spotkań w rodzinnym, kameralnym gronie. 
Omawiane gospodarstwo to wymarzone miejsce do wypoczynku i rekreacji. Tu-
ryści lubiący aktywny wypoczynek mogą uprawiać wycieczki piesze, rowerowe, 
konne, samochodowe. Gospodarze organizują dla gości przejażdżki tradycyjnym 
wozem drabiniastym lub stylową bryczką. Zimą gospodarz urządza wesołe kuligi. 
Właściciele polecają wycieczki rowerowe oznakowanymi trasami leśnymi, do 
niedalekiego punktu widokowego w rezerwacie ptaków.

  Oferta gospodarzy jest równie atrakcyjna dla turystów ceniących spokoj-
ny wypoczynek. Polecają kąpiel w basenie, miłą lekturę wśród drzew w zaciszu 
sadu, odpoczynek połączony z opalaniem się na leżakach lub rozmowy przy ogni-
sku. Dom nad Bugiem” to wśród amatorów wędkarstwa miejsce znane i lubiane. 
Polecane przez właścicieli ich stawy rybne i jeziora obfitują w liny, szczupaki, 
okonie i karasie. Gospodarstwo słynie z miłej atmosfery i życzliwości gospoda-
rzy. Zarówno sama posiadłość, jak i okolice są inspiracją dla malarzy, poetów 
i fotografów. Wielu artystów od lat przybywa tu regularnie na weekendy i urlopy 
przez cały rok. Znajdują tu sprzyjającą pracy twórczej aurę i ciszę. W gospodar-
stwie często można spotkać gości z zagranicy: Niemiec, Francji czy Szwecji. Cu-
dzoziemcy cenią to miejsce jako oazę spokoju i polskiej, specyficznej wiejskiej 
kultury. 

Przebadane gospodarstwa agroturystyczne dysponują łącznie 96 miejscami 
noclegowymi dla turystów. 
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analiza uSług żywieniowych świadczonych w Badanych 
goSpodarStwach agroturyStycznych

Każde omawiane gospodarstwo agroturystyczne proponuje turystom pełne 
usługi żywieniowe. Posiłki przygotowywane przez gospodynie to tradycyjne da-
nia kuchni podlaskiej, przygotowywane według starych receptur z własnych, na-
turalnych produktów. Całodzienne wyżywienie obejmuje cztery posiłki – śniada-
nie, obiad, podwieczorek i kolację. Wszystkie posiłki gospodynie przygotowują 
osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu z letnikami. 

Śniadanie składa się z produktów pochodzących jedynie z własnego gospo-
darstwa. Są to jaja smażone lub gotowane, mleko, śmietana, sery twarogowe 
własnego wyrobu, najczęściej podawane z czosnkiem bądź cebulą, rzodkiewką 
i szczypiorkiem, a także chleb wypiekany przez gospodynie. Dla letników przy-
gotowywane są także konfitury, miód, wiejskie masło oraz wędliny z własnej 
wędzarni. 

Główny posiłek dnia, czyli obiad zależy od zwyczajów żywieniowych tury-
stów i przygotowywany jest po wcześniejszym uzgodnieniu gospodarzy z letni-
kami. Obejmuje on jednak zawsze dwa dania: zupę oraz drugie danie. Dania pro-
ponowane turystom są pożywne i zdrowe. W przypadku badanych gospodarstw 
agroturystycznych zupy podawane letnikom to typowe, tradycyjne zupy Podla-
sia: zupa grzybowa, przygotowywana z grzybów zebranych w podlaskich lasach, 
barszcz grzybowy, zupa rybna, przygotowywana ze świeżych ryb, takich jak karp, 
leszcz, okoń, szczupak oraz zupa ziemniaczana i żur z jajkiem i białą kiełbasą. 
W upalne dni gospodynie przygotowują dla letników chłodnik litewski, chłodnik 
podlaski, chłodnik wileński bądź chłodnik ogórkowy. Dużą popularnością cieszy 
się również solijanka, czyli zupa cebulowa z dodatkiem smażonego mięsa dro-
biowego. W niedziele i święta, a także i dni powszednie na życzenie gości przy-
gotowywany jest tradycyjny rosół z kaczki, kury, gęsi, podawany z makaronem 
lub kołdunami.

Drugie dania obejmują potrawy złożone zarówno z ziemniaków, ryżu, kasz, 
ryb, mięs, jak i dania jarskie – różnego rodzaju kluski, naleśniki, placki ziemnia-
czane. Dużą popularnością cieszą się dania złożone z ziemniaków oraz różnego 
rodzaju mięs przygotowywanych przez gospodynie. 

W gospodarstwie agroturystycznym ,,Rancho Kupała” przygotowywane są 
przede wszystkim dania mięsne z drobiu pochodzącego z własnej hodowli. Są to 
głównie: kotlet de volaille, smażony lub gotowany filet z kurczaka, filet w grzan-
kach, a także kaczka bądź kura nadziewana mięsem i borowikami. Gospodyni 
gospodarstwa ,,Rancho Kupała” posiada 167 sprawdzonych, tradycyjnych prze-
pisów na dania z drobiu, jakie podaje swym gościom.

Gospodyni gospodarstwa ,,Dworek pod Lipami” przygotowuje natomiast 
przeważnie dania mięsne z wołowiny. Są wśród nich takie potrawy jak: sztuka 
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mięsa z wołu w sosie, stek z polędwicy oraz gulasz wołowy podawany z kaszą 
gryczaną. W ,,Młynareczce” gospodarze przygotowują dania mięsne z wieprzo-
winy oraz drobiu. Do szczególnie polecanych przez właścicielkę należą: golon-
ka, żeberka w sosie, kotlet schabowy, schab zapiekany z warzywami, świeżon-
ka po wiejsku, polędwica wieprzowa w sosie borowikowym, a także pieczona 
korkownica. Na życzenie gości gospodynie badanych gospodarstw przygotowują 
również dania ze świeżych ryb, pochodzących z pobliskich rzek i stawów. Jako 
dodatek do dań podawane są różnego rodzaju surówki warzywne oraz sałatki 
i grzyby w różnej postaci. Dużą popularnością cieszą się także dania jarskie, czyli 
różnego rodzaju kluski, pierogi – z mięsem, owocami, serem, naleśniki, placki 
ziemniaczane, kartacze oraz ryż i makarony z dodatkami.

Na podwieczorek gospodynie przygotowują dla letników ciasta lub desery ze 
świeżych owoców. Podają także napoje, głównie soki, nektary i kompoty z owo-
ców pochodzących z własnych sadów.

Kolacje obejmują dania podobne do tych proponowanych na śniadania, czyli 
wędliny własnej roboty, sery, mleko, jaja. Niemniej turyści bardzo często za-
stępują tradycyjną kolację pieczeniem kiełbasy, ryb lub prosiaka przy grillu lub 
wspólnym ognisku. Organizowane często w badanych gospodarstwach wieczorne 
biesiady uświetniane są popisami kulinarnymi gospodyń, które specjalnie przy-
gotowują dla letników bigos myśliwski, smalec domowy, kiszone ogórki i ma-
rynaty: grzyby, paprykę, patisony i pomidory. Właściciele gospodarstw oferują 
swoim gościom także faszerowane mięsem drożdżowe bułeczki, wiejską kiełba-
sę, kaszankę i salceson. Przygotowywane przez gospodarzy potrawy z grilla to 
przede wszystkim szaszłyki z kurczaka, karkówka, steki z polędwicy wołowej, 
polędwiczki drobiowe oraz tradycyjna kiełbasa. Potrawy te często zakrapiane są 
alkoholami – różnego rodzaju domowymi nalewkami, winami oraz cieszącym 
się dużą popularnością piwem kozicowym, również samodzielnie przygotowy-
wanym przez gospodarzy. Bazę dla tego napoju stanowią nasiona jałowca, miód 
i chmiel. Piwo to podaje się po 24 godzinach od sporządzenia.

Udział letników w wieczornych biesiadach pozwala częstokroć na poznanie 
wielu nowych produktów i potraw. Niejednokrotnie to właśnie wyżywienie, jakie 
oferuje gospodarstwo staje się dodatkowym czynnikiem decydującym o wyborze 
miejsca odpoczynku.

Kuchnia badanych gospodarstw nie sprowadza się jedynie do dań kuchni pod-
laskiej. Na życzenie gości przygotowywane są potrawy kuchni myśliwskiej, takie 
jak: szaszłyki z sarny, szynka z dzika, pasztety z zająca, pieczony bażant. Gospo-
dynie proponują letnikom również inne znane zarówno w całej Polsce, jak i na 
Podlasiu dania, do których należą: bliny, czyli placki ziemniaczane z zsiadłym 
mlekiem, świeżonka z cebulą, kotlety z mięsa mielonego z dodatkiem kaszy gry-
czanej i suszonych grzybów, a także gołąbki z mięsem i kaszą gryczaną. Badane 
gospodarstwa agroturystyczne słyną od lat z suto zastawionych tradycyjnymi po-
trawami stołów.
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W ofercie kulinarnej badanych gospodarstw agroturystycznych jest także 
kuchnia wegetariańska oraz potrawy na życzenie klientów o specyficznych po-
trzebach w tym zakresie. Dla osób przebywających na diecie gospodarze przygo-
towują posiłki niskokaloryczne: odtłuszczone mleko, gotowane, białe mięso, ryby 
przygotowywane bez dodatku tłuszczu, surówki z warzyw, sałatki owocowe, po-
trawy gotowane na parze itp. 

Produkty żywnościowe oferowane gościom gospodarstw agroturystycznych 
na Podlasiu pochodzą z własnej hodowli, upraw i produkcji  gospodarzy. Żywność 
jest  zdrowa i w najlepszym gatunku. Sady posiadają certyfikaty żywności ekolo-
gicznej. Gospodynie serwują gościom posiłki domowe, z własnych przetworów 
mlecznych, mięsnych, warzywnych i owocowych. Przygotowane z naturalnych, 
pochodzących z własnych gospodarstw produktów dania i potrawy mogą zaskar-
bić sobie podniebienie niejednej osoby. Atrakcyjność tych potraw i produktów 
można zwiększyć poprzez odpowiednie ich zaserwowanie. Skoro są to elementy 
podlaskiej tradycji, warto więc podać je w jadalni zaaranżowanej „na ludowo”, 
w regionalnym stroju. Podawanie tego typu potraw w miłej, rodzinnej atmosferze 
sprawia  gościom  radość,  poprawia  ich  samopoczucie.

W każdym z badanych gospodarstw gościom podawane są dania regionalnej 
kuchni podlaskiej, m.in. babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, kindziuk, sę-
kacz, kartacze oraz drożdżowe ciasta nadziewane serem lub owocami. W gospo-
darstwie agroturystycznym ,,Dom nad Bugiem” gospodarze prócz tradycyjnych 
potraw kuchni podlaskiej oferują swym gościom dania kuchni kurpiowskiej. Na-
leżą do nich: rejbak, czyli kluski z tartych ziemniaków z kaszą manną, racuchy, 
gryczane kołacze, kotlety gryczane przyrządzane z kaszy gryczanej, suszonych 
grzybów, cebuli z dodatkiem tymianku oraz kasza z bursztynami, przygotowywa-
na na bazie kaszy jaglanej i pieczonych skwarek, czyli bursztynów.

Niewątpliwą atrakcją omawianych gospodarstw agroturystycznych są pokazy 
przetwórstwa spożywczego, np. serów i masła.  Wytwarzanie  produktów  to  ele-
ment  rzemiosła  ludowego i dziedzictwa przekazywanego z pokolenia na pokole-
nie. Podróże kulinarne po podlaskiej wsi są dobrym i miłym sposobem poznania 
jej tradycji. Przyjeżdżający na wypoczynek do gospodarstw agroturystycznych 
badanego województwa goście oczekują nowych wrażeń, poznania lokalnej kul-
tury i tradycji. 

Gospodynie, podając tradycyjne potrawy, dają poznać gościom „smak re-
gionu podlaskiego”. Ponadto gospodynie przygotowują także różnego rodzaju 
przetwory – konfitury, dżemy, soki, marynowane grzyby oraz wędliny z własnej 
hodowli i wędzarni, wręczane turystom, kiedy wyjeżdżają. 
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podSumowanie

Podlasie to teren, który zamieszkiwała ludność wielu narodów – Polacy, Ży-
dzi, Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Tatarzy, Niemcy i Rosjanie. Stąd kuchnia tego 
regionu jest różnorodna i pełna etnicznych wpływów. 

Główne surowce i produkty kuchni podlaskiej to: ziemniaki, chleb, kasze 
(głównie gryczana i jaglana oraz pęczak z pszenicy lub jęczmienia) oraz dary 
lasu, jak grzyby, jagody, borówki, jeżyny, poziomki i maliny.

Badane gospodarstwa oferowały turystom pełne wyżywienie i były to cztery 
posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Surowce i produkty potrzebne 
do przygotowania posiłków pochodziły przede wszystkim z własnego gospodar-
stwa. Większość potraw była przygotowywana według receptur przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. 

Na śniadanie serwowano najczęściej potrawy smażone i gotowane z jaj (jako 
dodatki – czosnek, cebula, rzodkiewka i szczypiorek), mleko, śmietanę i twarogi 
z własnego gospodarstwa oraz miód, konfitury oraz masło. 

Obiad składał się zawsze z minimum dwóch dań. Wśród zup na uwagę zasłu-
gują zupy typowo podlaskie, jak grzybowa, rybna, ziemniaczana, żur z jajkiem 
i białą kiełbasą oraz serwowane w gorące dni różnego rodzaju chłodniki – litew-
ski, podlaski, wileński i ogórkowy. Drugie dania to głównie potrawy z ziemnia-
ków, ryżu, kasz, ryb, mięsa i dania typowo jarskie, jak kluski, naleśniki i placki 
ziemniaczane. 

Podwieczorek składał się zazwyczaj z ciast i deserów z dodatkiem świeżych 
owoców oraz napojów, np. soków, nektarów i kompotów z owoców pochodzą-
cych z sadów gospodarstw.

Na szczególną uwagę zasługują kolacje serwowane na dwa sposoby. Pierw-
szy, to tradycyjna kolacja, na którą podawano podobne potrawy jak na śniadanie. 
Nieco inne menu zapewniała kolacja na świeżym powietrzu przy wspólnym og-
nisku czy grillu. W czasie takich kolacji pieczono ryby, kiełbasy lub całego pro-
siaka. Podczas takich kolacji serwowano również bigos myśliwski, smalec domo-
wy, kiszone ogórki i marynaty, drożdżowe bułeczki, wiejską kiełbasę, kaszankę 
i salceson. Wśród potraw z grilla najczęściej pojawiały się szaszłyki z kurczaka, 
karkówka, steki z polędwicy wołowej, polędwiczki drobiowe oraz tradycyjna 
kiełbasa. Nie mogło też zabraknąć różnych napojów i były to miejscowe specjały, 
jak nalewki, wina i piwo kozicowe – wszystko własnej roboty.

W badanych gospodarstwach na życzenie gości podaje się także potrawy 
kuchni myśliwskiej – szaszłyki z sarny, szynka z dzika, pasztety z zająca oraz 
pieczonego bażanta.

Atrakcją żywieniową badanych gospodarstw są pokazy wyrobu sera i masła, 
a także prezenty samodzielnie wykonane przez gospodynie i wręczane gościom 
w dniu wyjazdu  – konfitury, dżemy, soki, marynowane grzybki i wędliny.
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Reasumując, kuchnia podlaska jest niezwykle ciekawą, bogatą i różnorodną 
kuchnią. Jej potrawy wywodzą się z wielu kultur, gdyż na Podlasiu zamieszki-
wało wiele narodowości. Badane gospodarstwa doskonale wykorzystały walory 
regionalnej kuchni podlaskiej, oferując bardzo bogaty wachlarz usług żywie-
niowych.
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aBStract

Preliminary research on the use of multiculturalism in the dietary 
offer of agrotourism farms in Podlasie

The aim of the presented researches is to analyze the use of multiculturalism 
in dietary offer of the agrotourism farms of Podlasie.

The researches prove the cuisine of Podlasie to be an extremely interesting, 
rich and diverse one. In its offer it has dishes derived from many cultures thanks 
to different nationalities inhabiting the region. The studied farms has used the 
values of regional cuisine of Podlasie perfectly by offering a wide array of food 
services.
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wStęp

Turystyka kulturowa uważana jest za jeden z najważniejszych segmentów 
turystyki na świecie. Szacuje się, że blisko 70% przychodów przemysłu tury-
stycznego pochodzi z turystyki kulturowej�. Można do tejże turystyki zaliczyć 
zarówno turystykę kulinarną, jak i przemysłową.

W szerokim rozumieniu za atrakcję turystyczną można uznać wszystko to, co 
odwiedzający chce zobaczyć i poznać. Klasyfikację atrakcji turystycznych podają 
Ritche i Zins, wyróżniając wśród nich: dziedzictwo kultury, dziedzictwo przyro-
dy, dostępność regionu, podejście do turystyki, infrastrukturę regionu, poziom 
cen, udogodnienia dla handlu i biznesu, obiekty sportowe, rekreacyjne i eduka-
cyjne�. Wspomniani autorzy w obszarze dziedzictwa kulturowego umieszczają 
między innymi gastronomię, sztukę ludową, tradycję. Swarbrooke, dzieląc atrak-
cje turystyczne, wymienia grupę obejmującą dzieła stworzone przez człowieka, 
ale w innym celu niż turystyczny, które dopiero wraz z upływem czasu zyskały 
na atrakcyjności�. W tej grupie są między innymi obiekty przemysłowe. Atrak-
cjami turystycznymi udostępnionymi do zwiedzania są zarówno zakłady współ-
cześnie produkujące towary przy użyciu maszyn wyprodukowanych kilkadziesiąt 
lat temu (np. Zakłady Przemysłu Zapałczanego w Częstochowie), jak i zakłady 
zamienione w muzeum, a także obiekty współczesne wyposażone w nowoczesne 
technologie i maszyny (np. Browar w Żywcu).

Celem pracy jest przedstawienie wybranych technologii związanych z prze-
twórstwem żywności stanowiących atrakcję turystyczną. Zakres pracy obejmuje 
omówienie technologii produkcji takich wyrobów jak piwo, wino, olej i oliwa.

żywność a turyStyka

Żywienie i usługi gastronomiczne są ściśle związane z turystyką. Jak poda-
je J. Sala, żywność i usługi gastronomiczne mogą być głównym przedmiotem 
zainteresowania turystycznego�. Wyjazdy tego typu określane są jako turystyka 
1 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008.
2 Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Kraków 2003.
3 Tamże.
4 J. Sala, Rola usług gastronomicznych w podnoszeniu konkurencyjności regionalnego produktu tury-



żywnościowa lub kulinarna�. Mianem turystyki kulinarnej określa się każde 
przedsięwzięcie o charakterze turystycznym, w którym istotną częścią pro-
gramu lub decydującym motywem podjęcia podróży jest skorzystanie z ofert 
kulinarnych obcego regionu lub kraju�. Osoby uprawiające tę formę turysty-
ki poszukują doznań smakowych, pragną poszerzyć swoją wiedzę zarówno 
o produktach żywnościowych, jak i sposobach ich wytwarzania, są zaintereso-
wane zakupami żywności przede wszystkim tradycyjnej i regionalnej. Formy 
turystyki kulinarnej obejmują wyjazdy smakoszów, którzy zainteresowani są 
odwiedzaniem znanych restauracji i degustacjami potraw, kulinarystykę, czyli 
podróże w celu poznania technik gotowania i przyrządzania potraw, a także wy-
cieczki na targi spożywcze, zwiedzanie szlaków kulinarnych, obejmujące wi-
zyty w lokalach gastronomicznych, degustacje potraw i napojów, poznawanie 
gospodarstwach rolniczych i zakładów produkujących żywność. W ostatnich 
latach można zaobserwować nowe zjawisko w turystyce kulinarnej określane 
jako podziemie kulinarne�. Biorąc pod uwagę europejskie tradycje kulinarne, 
a także zainteresowania turystów, można wskazać trzy główne kierunki podró-
ży kulinarnych:

- turystyka kulinarno-regionalna (Francja, Włochy, Hiszpania, Austria, Niem-
cy, Belgia, Grecja, Czechy);

– turystyka winna (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Austria, Czechy, 
Szwajcaria);

- turystyka piwna (Niemcy, Czechy, Austria, Francja, Belgia).
Oczywiście, w wymienionych państwach są regiony czy miejscowości, które 

budzą szczególne zainteresowanie turystów.
Należy także zwrócić uwagę na fakt, że dziedzictwo kulinarne może być wy-

korzystane jako element promocji kraju lub regionu�. Dziedzictwo kulinarne to 
nie tylko tradycyjne potrawy, ale również sposób ich przygotowania. W wielu 
obiektach turystycznych (skanseny, punkty etnograficzne, muzea) można zapo-
znać się metodami przetwarzania surowców spożywczych na potrzebne produkty 
spożywcze. Często są to proste sprzęty i urządzenia, które umożliwiają przepro-
wadzenie podstawowych operacji technologicznych związanych z pozyskiwa-
niem masła, mąki, miodu czy oleju.

stycznego, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie”, 2008, 7.
5 A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, „Rocznik Naukowy Wyższej 
Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie”, 2008, 7.
6 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008.
7 L. Wojtasik, R. D. Tauber, Nowoczesna turystyka i rekreacja, Poznań 2007.
8 Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Często-
chowa 2009.
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przetwórStwo żywności a zaintereSowania turyStów

W wielu krajach istnieją tradycyjne technologie związane z przetwórstwem 
żywności. Na terenach rolniczych funkcjonowały przetwórnie żywności pracują-
ce przede wszystkim na lokalne potrzeby. Do tego typu obiektów można zaliczyć 
gorzelnie, młyny, olejarnie, małe browary, wytwórnie win, piekarnie itp. Jedną 
z form turystyki związanej z przetwórstwem spożywczym jest enoturystyka, po-
pularna nie tylko w krajach o silnych tradycjach winiarskich (Francja, Włochy, 
Hiszpania), ale również w innych regionach Europy (Czechy, Słowacja). Enotu-
rystyka zaczyna się także rozwijać w Polsce (projekt „Podkarpackie winnice”). 
Przykład ten dobitnie świadczy o możliwości wykorzystania nie tylko produktu 
żywnościowego, ale również sposobu jego produkcji jako atrakcji turystycznej. 
Wśród metod produkcji żywności, które stanowią przedmiot zainteresowania tu-
rystów, można wymienić technologie produkcji: wina, piwa, oliwy, oleju, serów, 
czekolady, a także mocnych alkoholi (destylarnie). W wielu krajach wymienione 
technologie produkcji żywności są udostępniane turystom. Można zatem szcze-
gółowo zapoznać się ze sposobami otrzymywania wybranych produktów spo-
żywczych.

charakteryStyka wyBranych technologii

Produkcja piwa

Piwo jest to napojem alkoholowym o niskiej zawartości alkoholu uzyskiwa-
nym w wyniku fermentacji alkoholowej brzeczki piwnej, otrzymywanej ze zbóż 
(głównie jęczmienia) bez destylacji.

Tradycyjnymi surowcami wykorzystywanymi w produkcji piwa są woda, 
słód, chmiel i drożdże. Woda do produkcji piwa musi spełniać kryteria wody pit-
nej, pobierana jest z ujęć podziemnych lub powierzchniowych. Może podlegać 
modyfikacjom polegającym między innymi na usuwaniu części związków mine-
ralnych i zmiękczaniu. Słód pozyskiwany jest ze specjalnych odmian jęczmienia 
w wyniku procesu słodowania. Produkcja słodu polega na namoczeniu i poddaniu 
kiełkowaniu ziaren jęczmienia. Po kiełkowaniu i oddzieleniu kiełków słód su-
szy się do uzyskania niskiej zawartości wody. Oprócz słodu tradycyjnego mogą 
być stosowane słody specjalne, tzw. słody kolorowe o zwiększonym aromacie, 
uzyskiwane w wyniku obróbki cieplnej. Słód poddaje się karmelizacji poprzez 
ogrzanie go do wysokiej temperatury, w wyniku czego część cukrów i skrobi za-
wartych w słodzie ulega częściowemu rozłożeniu. Chmiel naturalny otrzymuje 
się przez suszenie szyszek chmielowych. W produkcji piwa wykorzystywane są 
także inne formy chmielu, takie jak chmiel sproszkowany, granulaty chmielowe 
i różnego rodzaju ekstrakty chmielowe. Drożdże browarnicze są specjalnie wy-
hodowanymi szczepami z gatunku Saccharomyces cerevisiae. Do produkcji piwa 
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używa się ich dwóch rodzajów, tj. drożdży górnej fermentacji i drożdży dolnej 
fermentacji. Oprócz wymienionych składników w produkcji piwa są wykorzysty-
wane składniki niesłodowe, takie jak zboża, syropy i cukry. Ponadto stosuje się 
karmele, olejek chmielowy i szereg składników pomocniczych w zależności od 
stosowanej technologii produkcji piwa (pożywki drożdżowe, środki stabilizujące 
i klarujące, aktywatory piany, przeciwutleniacze i inne).

Proces produkcji piwa obejmuje następujące etapy: produkcję słodu, przy-
gotowanie brzeczki, fermentację brzeczki, leżakowanie piwa, filtrację, rozlew 
gotowego piwa�.

Przygotowanie brzeczki (warzenie) polega na zmieleniu słodu oraz dodatków 
zbożowych, zmieszaniu ich z wodą, a następnie na procesie zacierania, polegają-
cego na przeprowadzeniu, pod wpływem enzymów, składników nierozpuszczal-
nych w wodzie (np. skrobia, białka) w składniki proste rozpuszczalne w wodzie. 
Kolejny etap to oddzielenie brzeczki zaciernej i gotowanie jej z chmielem, dodat-
kami niesłodowanymi i pomocniczymi środkami technologicznymi do uzyska-
nia pożądanego ekstraktu zwanego ekstraktem brzeczki podstawowej. Następnie 
brzeczkę klaruje się, schładza i napowietrza, a po dodaniu drożdży poddaje fer-
mentacji. Kolejne etapy produkcji piwa to starzenie, kondycjonowanie i klarowa-
nie, a następnie pasteryzacja i rozlew. Jako opakowania do piwa stosuje się butel-
ki, puszki, kegi lub beczki. W produkcji piwa w małych browarach i w browarach 
restauracyjnych pomijane są niektóre etapy omówionego procesu produkcyjnego. 
W tym przypadku piwo z reguły nie jest poddawane filtracji i pasteryzacji.

W wielu krajach udostępnione są do zwiedzania browary przemysłowe jak 
i produkujące piwo w małej skali. Turyści mają możliwość zapoznania się z pro-
dukcją piwa i jego degustacją w browarach restauracyjnych.

Doskonałym przykładem zakładu spożywczego przystosowanego do zwie-
dzania jest browar Stiegl w Salzburgu. Zwiedzanie obiektu możliwe jest indywi-
dualne lub w grupie. Program wizyty w browarze obejmuje zapoznanie się z tra-
dycyjnymi metodami produkcji słodu, chmielu i warzeniem piwa oraz sposobami 
produkcji beczek do piwa (fot. 1.). Ekspozycja jest przygotowana w nowoczesny 
sposób. Składa się z makiet, modeli, zaaranżowanych scen z udziałem wosko-
wych figur i ilustrowana jest zdjęciami wraz z opisami. Ponadto zwiedzający mogą 
obejrzeć film dotyczący browarnictwa. Na terenie obiektu znajdują się wystawy 
prezentujące różne rodzaje butelek, etykiet, kapsli, zdjęcia sposobów otwierania 
piwa oraz akcesoria związane ze sprzedażą piwa (fot. 2.). Na zakończenie zwie-
dzania przewidziana jest w sali restauracyjnej degustacja różnych gatunków piwa 
oraz zakupy pamiątek związanych z browarnictwem. Każdy uczestnik pokazu 
otrzymuje drobny upominek do wyboru.

9 M.J. Lewis, T.W. Young, Piwowarstwo, Warszawa 2001.
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Produkcja wina

Wino to napój alkoholowy otrzymany w wyniku przefermentowania moszczu 
gronowego (wina gronowe) lub moszczu pozyskanego z innych owoców (wina 
owocowe) za pomocą drożdży winiarskich.

Do produkcji win gronowych wykorzystuje się owoce winorośli (Vitis vini-
fera). Do najbardziej znanych czerwonych szczepów winnych należą: Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah (Shiraz), Pinot Noir, a do białych: Chardonnay, Sauvi-
gnon Blanc, Moscatel, Malvasía, Riesling i Gewürztraminer. Jakość wina zależy 
od rodzaju szczepów winogron, sposobu ich uprawy, klimatu i ziemi, na której 
się je uprawia, oraz od technologii jego produkcji. Obecnie na świecie można 
wyróżnić dwie metody uprawy winorośli. Pierwsza, określana jako tradycyjna, 
dotyczy krajów europejskich, natomiast druga, opierająca się na kontrolowanym 

Fot. 1. Struganie klepek do wyrobu beczek – ekspozycja w browarze Stiegl w Salzburgu

Źródło: zbiory własne.

Fot. 2. Najdłuższy na świecie nalewak do piwa – ekspozycja w browarze Stiegl w Salzburgu

Źródło: zbiory własne.
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procesie wegetacji, dotyczy nowych krajów winiarskich (USA, Chile, Argentyna, 
Australia i inne)�0.

Proces produkcji wina obejmuje następujące etapy: winobranie, winifikację, 
dojrzewanie, klarowanie i filtrowanie, butelkowanie i etykietowanie, ewentualnie 
dojrzewanie w butelce.

Produkcja wina jest procesem złożonym i przebiega w różny sposób w zależ-
ności od gatunku.

W przypadku popularnego wina białego zbiór winogron przeprowadza się 
maszynowo, następnie dostarcza się je do wytwórni win, gdzie w specjalnym 
młynku, z pominięciem fazy sortowania, są zgniatane. Powstała miazga jest 
chłodzona, a następnie przepompowywana do prasy pneumatycznej, w której 
wyciskany jest sok. Sok kierowany jest do zbiorników, gdzie jest poddany dzia-
łaniu enzymów, a następnie klarowany. Potem sok przepompowywany jest do 
stalowych zbiorników fermentacyjnych, w których po dodaniu specjalnych kultur 
drożdży zachodzi fermentacja w czasie od kilku dni do miesiąca. Wino po od-
dzieleniu drożdży kierowane jest do zbiorników, w których leżakuje bez dostępu 
tlenu. Następnie jest stabilizowane w temperaturze ok. 0oC i ewentualnie klaro-
wane, po czym butelkowane��.

W tradycyjnym procesie produkcji wysokogatunkowego wina czerwonego 
zbiór winogron przeprowadza się ręcznie i układa się je w małych pojemnikach, 
aby nie uległy zgnieceniu. Również ręcznie sortuje się winogrona, usuwając nie-
dojrzałe, uszkodzone, a także ciała obce. Przy pomocy przenośnika transportuje 
się winogrona do prasy, gdzie zostają usunięte szypułki, a większość owoców 
zostaje zgnieciona. Otrzymany moszcz kierowany jest do kadzi fermentacyjnej. 
W kadzi rozpoczyna się proces fermentacji alkoholowej z udziałem drożdży za-
wartych w powietrzu. Powstający w czasie procesu dwutlenek węgla wypycha 
skórki w górę, tworząc kożuch chroniący moszcz przed utlenianiem. Zachodzi tu 
także fermentacja malolaktyczna, polegająca na biologicznym rozpadzie kwasów. 
Osiadłe na dnie kadzi substancje stale są przepompowywane do kolejnej prasy, 
gdzie po tłoczeniu uzyskuje się wino wytłaczane. Wino główne jak i wytłaczane 
poddawane jest dojrzewaniu w dębowych beczkach w czasie do 18 miesięcy. 
Zawartość beczek jest uzupełniana ze względu na stałe odparowywanie wina. 
W trakcie przechowywania wino jest napowietrzane, klarowane, a na koniec lek-
ko filtrowane. Przed butelkowaniem wino może być kupażowane. Ostatni etap 
produkcji wina to jego dojrzewanie w butelkach��.

Proces produkcji wina zachodzi w wytwórni win, przy czym stosuje się róż-
ne rozwiązania funkcjonalne w zależności od wielkości produkcji i asortymentu. 
W wytwórniach wina oprócz części produkcyjnej, magazynowej i administracyj-

10 C. Falcó, Tajemnice win, Poznań 2002.
11 H. Johson, J. Robinsonova, Wielki atlas świata win, Warszawa 2008.
12 Tamże.
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nej spotyka się specjalnie przygotowaną część zakładu przeznaczoną dla zwie-
dzających. W tej części zakładu może znajdować się sala degustacyjna dla gości, 
sala projekcyjna, część muzealna, a także sklep z winami.

Fot. 3. Młynek do rozdrabniania winogron –  ekspozycja w wytwórni win we Vbrniku

Źródło: zbiory własne.

Fot. 4. Filtr płytowy do filtracji wina – ekspozycja w wytwórni win we Vbrniku

Źródło: zbiory własne.
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Ciekawym przykładem obrazującym możliwości wykorzystania techno-
logii produkcji wina pod kątem turystycznym są wytwórnie win we Vrbniku 
w Chorwacji. Vbrnik jest niewielką miejscowością malowniczo położoną na 
wzgórzu na wschodnim brzegu wyspy Krk. Na terenie wyspy w okolicach Vbr-
nika znajdują się liczne winnice, które dostarczają winogron do produkcji wina 
pod nazwą Zlahtina. W miejscowości znajduje się niewielki zakład zajmujący 
się produkcją wina, a także liczne małe prywatne wytwórnie. Można poznać 
nie tylko proces technologiczny produkcji wina, ale także je degustować i za-
kupić. Przy wytwórni win znajduje się izba pamiątek, w której prezentowane 
są stare urządzenia. Można tu zobaczyć urządzenia do zgniatania winogron 
(fot. 3.), do filtracji wina (fot. 4.), nalewaki, beczki itp. Natomiast w małych 
wytwórniach win właściciele umożliwiają zapoznanie się z całym procesem 
produkcji wina.

Produkcja oleju i oliwy

W Polsce olej spożywczy produkowany jest przede wszystkim z nasion rze-
paku o niskiej zawartości kwasu erukowego na drodze tłoczenia lub dwustopnio-
wo, poprzez tłoczenie i ekstrakcję. Olej pochodzący z tłoczenia jest lepszy jakoś-
ciowo, zawiera mniej zanieczyszczeń i może być rafinowany w łagodniejszych 
warunkach. Olej taki oznaczany jest jako „olej z pierwszego tłoczenia”. Przed tło-
czeniem nasiona można poddawać odtłuszczaniu, rozdrabnianiu i podgrzewaniu. 
W celu ułatwienia wypływu oleju pod wpływem ciśnienia rozdrobnione nasio-
na poddaje się kondycjonowaniu, czyli prażeniu w podgrzewaczach, w których 
ogrzewa się miazgę nasienną do temperatury 89–90oC i ewentualnie nawilża. 
W przypadku wydobywania oleju dwuetapowo po tłoczeniu przeprowadza się 
ekstrakcję pozostałości oleju z wytłoków za pomocą rozpuszczalnika, głównie 
heksanu. Olej po oddestylowaniu rozpuszczalnika jest zanieczyszczony i wyma-
ga oczyszczania, które prowadzone jest w dwóch etapach. Najpierw olej poddaje 
się hydratacji w celu uwodnienia lecytyny, którą usuwa się poprzez odwirowanie, 
a następnie przeprowadza się proces rafinacji. Rafinacja obejmuje następujące 
zabiegi: odśluzowanie (odszlamianie), odkwaszanie (naturalizacja), odbarwia-
nie (bielenie) oraz odwadnianie (dezodoryzacja). Celem rafinacji jest uzyskanie 
produktu bezpiecznego, stabilnego, bez smaku i zapachu. Jednak w wyniku tego 
procesu częściowo są usuwane cenne pod względem zdrowotnym składniki (to-
koferole, sterole i karotenoidy)��.

W krajach śródziemnomorskich podstawowym tłuszczem roślinnym jest oli-
wa pozyskiwana z owoców drzewa oliwnego. Proces produkcyjny oliwy jest zbli-
żony do produkcji oleju. Zebrane oliwki oczyszcza się, miele i z otrzymanej masy 
wyciska się oliwę. Można także przeprowadzić ekstrakcję wytłoków przy pomocy 
rozpuszczalników organicznych. W zależności od procesu technologicznego 
13 J. Krzymański i in., Olej rzepakowy – nowy surowiec, nowa prawda, Warszawa 2009.
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wyróżnia się cztery gatunki oliwy, z których najlepsza jakościowo jest oliwa 
otrzymywana z pierwszego tłoczenia „na zimno” (extra virgin)��.

W wielu krajach śródziemnomorskich istnieją przetwórnie oliwek, które 
są udostępniane do zwiedzania. Można w nich zapoznać się z procesem 
tłoczenia oliwy, a także degustować uzyskiwane z oliwek produkty. W krajach 
o klimacie chłodniejszym rozwinęło się przetwórstwo innych roślin oleistych. 
W tym przypadku turyści również mogą zapoznać się z procesem pozyskiwania 
oleju, np. rzepakowego. Tego typu pokazy odbywają się najczęściej podczas 
imprez organizowanych w skansenach czy podczas jarmarków, ale także 
spotyka się stare olejarnie dostępne dla zwiedzających. Natomiast w praktyce 
turyści nie mają możliwości zapoznania się z produkcją oleju w warunkach 
przemysłowych.

Przykładem tłoczni oliwy udostępnionej do zwiedzania jest niewielki zakład 
w Tignale we Włoszech. Miejscowość Tignale położona jest na zachodnim brze-
gu jeziora Garda. Zwiedzanie obiektu odbywa się w ok. 50 osobowej grupie. Pro-
gram zwiedzania obejmuje wykład na temat zbioru oliwek i sposobów produkcji 
oliwy, zapoznanie z zabytkowymi sprzętami i urządzeniami do pozyskiwania 
oliwy (fot. 5.), zwiedzanie nowoczesnej linii do produkcji oliwy (fot. 6.), krót-
ki wykład na temat rodzajów oliwy i produktów pochodnych, degustację różne 
gatunków oliwy i produktów z oliwek oraz zakupy oliwy i lokalnych produktów 
żywnościowych.

Bardzo ciekawą inicjatywę podjęto w ramach Ekomuzeum na Roztoczu. 
W Ruszowie znajduje się olejarnia zajmująca się tłoczeniem oleju z nasion rze-
paku. Olejarnia Świąteczna  kontynuuje rodzinne i regionalne tradycje tłoczenia 
oleju na Zamojszczyźnie. Uzyskiwany olej można degustować bezpośrednio po 
wyciśnięciu. W muzeum można poznać metody tłoczenia oleju, obejrzeć różne 
maszyny o ciekawych rozwiązaniach konstrukcyjnych, dowiedzieć się wszystkie-
go o olejach i olejarniach. Pokaz i zajęcia prowadzone są przez inżyniera specja-
listę z zakresu maszyn spożywczych i jednocześnie przewodnika turystycznego. 
Produkcja oleju obejmuje płatkowanie rzepaku przy pomocy młynka walcowego, 
prażenie miazgi w prażaku przez 20–30 minut w temperaturze 50oC, a następnie 
wyciskanie oleju na prasie mechanicznej przy ciśnieniu 250 atm. Otrzymany olej 
ma barwę złocistą lub brązową i charakteryzuje się swoistym, intensywnym zapa-
chem. Olej świąteczny został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 28 wrze-
śnia 2005 roku, a w 2008 roku został uznany za jeden z najlepszych polskich 
produktów regionalnych.

14 J. Balas, Kwasy tłuszczowe w rynkowych produktach spożywczych – oleje, margaryny, masło, tłuszcze 
mieszane, majonezy, „Postępy Fitoterapii”, 2005, nr 3–4.
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Fot. 6. Fragment nowoczesnej linii do tłoczenia oliwy – ekspozycja w olejarni w Tignale

Źródło: zbiory własne.

Fot. 5. Tradycyjna prasa koszowa do tłoczenia oliwy – ekspozycja w olejarni w Tignale

Źródło: zbiory własne.



turyStyka przemySłowa w polSce

W Polsce turystyka związana z prezentacją technologii dotyczących wytwa-
rzania żywności jest słabo rozwinięta. W tym zakresie stosunkowo najwięcej 
obiektów udostępnionych turystom to obiekty związane z produkcją piwa. Do 
czynnych browarów, które można zwiedzać, należą:

-Browar i Muzeum Browaru Żywiec w Żywcu;
-Browary Książęce i Tyskie Muzeum Piwowarstwa w Tychach, organizator 

imprezy „Zobacz Browar Nocą”, wyróżnionej w ogólnopolskim konkursie Złote 
Spinacze na Najlepszy Event Roku;

-Browar Książęcy Racibórz w Raciborzu, który od początku 2009 roku 
w weekendy dostępny jest dla zorganizowanych grup turystów;

-Browar Zamkowy w Radomiu – browar domowy działający na wzór bro-
waru przemysłowego;

-Browar EDI – mały browar prowadzony przez piwowara-amatora, stano-
wiący lokalną atrakcję turystyczną gminy Wschowa.

Ponadto turyści mogą obejrzeć obiekty związane z browarnictwem i za-
adaptowane na cele muzealne, hotelowe, gastronomiczne i handlowe. Można 
zwiedzać:

-Browar w Lwówku Śląskim, w którym aktualnie trwają prace remontowe  
i modernizacyjne mające na  celu  reaktywowanie produkcji;

Fot. 7. Olej świąteczny roztoczański z olejarni w Ruszowie
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-Browar na Jurze, obok którego istnieje stylizowana na kamienną austerię 
restauracja i hotel;

-Browar Klasztorny Gryf w Szczyrzcu, w którym prowadzi się obecnie re-
mont budynków na cele muzealne, hotelowe i gastronomiczne;

-Browar Grybów, w którym planowana jest rewitalizacja;
-Browar Kraków, który jest jednym z obiektów na trasie Krakowskiego Szla-

ku Techniki;
-Browar Mokrskich w Szopienicach i Browar w Rybniku, które zostały prze-

kształcone w centra handlowe.
Odrębna grupę stanowią browary restauracyjne. Piwa w browarach restaura-

cyjnych produkowane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu metodą stosowaną 
przez piwowarów 100–200 lat temu. Piwa z minibrowarów charakteryzują się na-
turalnym smakiem i wysoką jakością, są naturalnie mętne i niepasteryzowane��. 
Aktualnie działa w Polsce kilkanaście minibrowarów. Należą do nich:

-Browar Bierhalle w Katowicach, Łodzi i Warszawie;
-Browar BrowArmia w  Warszawie;
-CK Browar w Krakowie;
-Browar Brovaria w Poznaniu;
-Browar  Restauracja Grodzka 15 w Lublinie;
-Browar Haust w Zielonej Górze;
-Browar Hotel Płock i Browar Tumski w Płocku;
-Browar Kowal w Koszalinie;
-Browar Restauracja w Szczyrzcu;
-Mini Browar Restauracja Spiż we Wrocławiu i Katowicach;
-Restauracja Browar Klub Pivovaria w Radomiu;
-Browar Złoty Róg w Kaliszu;
-Browar Czenstochovia w Częstochowie;
-Browar Brovarnia w Gdańsku.
Ponadto turyści mogą wziąć udział w imprezach cyklicznych poświęconych 

browarnictwu, takich jak Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmie-
laki w Krasnymstawie czy Lwówecki Festiwal Piwa w Lwówku Śląskim.

Enoturystyka w Polsce jest bardzo słabo rozwinięta. W tym zakresie planuje 
się odbudować w kraju tradycje winiarskie poprzez specjalne programy: „Pod-
karpackie winnice” i „Małopolskie winnice”. Aktualnie w Polsce istnieją dwa 
szlaki winne: Lubuski Szlak Wina i Miodu oraz Agroturystyczny Szlak Winno-
Miodowy „Grodziec”. Równocześnie podejmowane są próby stworzenia nowych 
szlaków winnych, takich jak Pogórzański Szlak Winny, Małopolski Szlak Winny, 
Ścieżki Winnic Małopolski, Rowerowy Szlak Winny i Mazowiecki Szlak Winny. 
W kraju działa tylko jedno muzeum związane z winiarstwem. Jest to Muzeum 
Wina w Zielonej Górze, w którym zaprezentowany jest pełen proces produkcji 
15 R. Nadulski, Browary restauracyjne w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przy-
rodniczej  w Lublinie, Turystyka i Rekreacja”, 2007, 4.
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wina. Znaczne zainteresowanie turystów winiarstwem powoduje organizowanie 
różnego rodzaju imprez, takich jak Święto Winobrania i Jarmark Winobraniowy 
w Zielonej Górze, Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle, Święto Wina w Środzie 
Śląskiej, Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie i Lubuskie Dożynki 
Winiarskie w Ochli. W krajowej turystyce winnej ważną rolę pełnią gospodar-
stwa agroturystyczne. W ich ofercie znajduje się udział w winobraniu, zwiedza-
nie winnic, degustacja win, a także warsztaty winne.

Należy również podkreślić fakt, że w kraju działa kilkanaście muzeów, któ-
rych ekspozycje są ściśle związane z przetwórstwem żywności (tabela 1.).

Tabela 1. Wybrane muzea w Polsce prezentujące technologie związane z produkcją żywności 

Lp. Obszar Obiekt Miejscowość

1 Browarnictwo Browar i Muzeum Browaru Żywiec Żywiec

2 Browarnictwo Browary Książęcy i Tyskie Muzeum Piwowarstwa Tychy

3 Browarnictwo Browar Książęcy Racibórz Racibórz

4 Browarnictwo Muzeum Ziemi Leżajskiej Ekspozycja 
Browarnictwa Leżajsk

5 Winiarstwo Muzeum Wina Zielona Góra

6 Przetwórstwo zbóż Zagroda Młyńska Bogdaniec

7 Przetwórstwo zbóż Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemy-
słu Wiejskiego Jaracz

8 Piekarnictwo Muzeum Chleba Radzionków

9 Cukiernictwo Muzeum Piernika Toruń

10 Przetwórstwo mięsne Muzeum Gospodarki Mięsnej Sielinko

11 Mleczarstwo Muzeum Mleczarstwa Rzeszów

12 Mleczarstwo Muzeum Galicyjskiego Mleczarstwa Królówka

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto z procesami związanymi z przetwórstwem żywności można zapo-
znać się w innych muzeach, takich jak Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Li-
puszu, Muzeum Sprzętu Rolniczego w Wojewodzinie, Muzeum Wikliniarstwa 
i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu. Należy zwrócić uwagę również na fakt, że 
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oprócz wymienionych obiektów ekspozycje sprzętów do przetwórstwa żywności 
znajdują się w licznych krajowych skansenach��. Prezentowane są tam urządze-
nia, takie jak żarna, dzieże, piece chlebowe, masielnice, prasy do sera, wagi, stępy 
ręczne do łuszczenia zboża na kaszę, wirówki do miodu, centryfugi i inne. Ponad-
to można zwiedzić olejarnie, wędzarnie mięsa i ryb, suszarnie, a także zapoznać 
ze sposobami magazynowania żywności.

podSumowanie

Przeprowadzona analiza wskazuje na możliwość wykorzystania metod pro-
dukcji żywności jako atrakcji turystycznej. Ta forma turystyki mieści się w ob-
szarze turystyki kulinarnej. Turystyka kulinarna w Polsce jest ogólnie słabo roz-
winięta. Obiekty turystyczne związane z produkcją żywności mieszczą się przede 
wszystkim w województwach: małopolskim, podkarpackim, lubuskim, wielko-
polskim i śląskim. W kraju praktycznie brak szlaków kulinarnych, a istniejące 
związane są z turystyką winną. Turyści mają możliwość degustacji dań kuch-
ni międzynarodowej i kuchni regionalnych, a także zapoznania się z produkcją 
potraw i napojów poprzez wizyty w renomowanych restauracjach, regionalnych 
karczmach, browarach restauracyjnych, gospodarstwach agroturystycznych, 
w tym związanych z produkcją wina. Turyści mogą zwiedzać wybrane browary 
przemysłowe, muzea związane z produkcją żywności (winiarstwa, browarnictwa, 
mleczarstwa, wypieku chleba, młynarstwa i in.), małe przetwórnie spożywcze 
zlokalizowane głównie przy gospodarstwach agroturystycznych, skanseny i mini 
skanseny prezentujące sprzęty i techniki związane z wytwarzaniem żywności. 
Odrębną grupą atrakcji turystycznych są jarmarki, targi, szkolenia i inne wyda-
rzenia związane z przetwórstwem żywności. Analizując sytuację w innych kra-
jach europejskich, należy przypuszczać, że ten kierunek rozwoju turystyki ma 
w Polsce duże perspektywy.

BiBliografia

Balas J., Kwasy tłuszczowe w rynkowych produktach spożywczych – oleje, mar-
garyny, masło, tłuszcze mieszane, majonezy, „Postępy Fitoterapii”, 2005, 3–4.

Dolatowski Z.J., Kołożyn-Krajewska D., Rozwój turystyczny regionów a trady-
cyjna żywność, Częstochowa 2009.

Falcó C., Tajemnice win, Poznań 2002.

16 D. Orłowski, W. Woźniczko, Kuchnia kurpiowska i jej wpływ na atrakcyjność turystyczną regionu 
etnograficznego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Tury-
styka i Rekreacja” 2008, z. 1(1); W. Woźniczko, D. Orłowski, Kuchnia pomorska jako atrakcja turystycz-
na wzbogacająca działalność Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Turystyka i Rekreacja”, 2008, z. 1(1).

230  Rafał Nadulski



Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, Warszawa 2008.
Johnson H., Robinsonova J., Wielki atlas świata win, Warszawa 2008.
Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Kraków 2003.
Krzymański J., Bartkowiak-Broda I., Krygier K., Szostak W.B., Tys J., Wroniak 

M., Olej rzepakowy – nowy surowiec, nowa prawda, Warszawa 2009.
Lewis M., Young T.W., Piwowarstwo, Warszawa 2001.
Kowalczyk A., Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, „Rocz-

nik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie”, 2008, 7.
Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspek-

tywy, Gniezno 2008.
Nadulski R., Browary restauracyjne w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej 

Szkoły Społeczno-Przyrodniczej  w Lublinie, Turystyka i Rekreacja”, 2007, 4.
Orłowski D., Woźniczko W., Kuchnia kurpiowska i jej wpływ na atrakcyjność 

turystyczną regionu etnograficznego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki 
i Języków Obcych w Warszawie, Turystyka i Rekreacja”, 2008, z. 1(1).

Sala J., Rola usług gastronomicznych w podnoszeniu konkurencyjności regio-
nalnego produktu turystycznego, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki 
i Rekreacji w Warszawie”, 2008, 7.

Wojtasik L., Tauber R.D., Nowoczesna turystyka i rekreacja, Poznań 2007.
Woźniczko W., Orłowski D., Kuchnia pomorska jako atrakcja turystyczna 

wzbogacająca działalność Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Turystyka i Rekrea-
cja”, 2008, z. 1(1).

aBStract

Selected technologies of food processing as a tourist attraction 

In the recent years there has been a dynamic development of culinary tour-
ism. The aim of this work is to present selected technologies of food processing, 
which can became  tourist attractions. Technologies of beer, wine, oil and olive oil 
production are also presented as well as examples of use of mentioned methods 
of food production as tourist attractions. Current situation in this area of Poland 
is described.
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Iwona Wielesik
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Sery z wiżajn jako element regionalnego 
dziedzictwa kulinarnego i ich wykorzyStanie 

w ofercie turyStycznej SuwalSzczyzny

wStęp

Gmina Wiżajny jest najdalej wysuniętą na północny wschód częścią powia-
tu suwalskiego w województwie podlaskim. W pobliżu granicy gminy znajduje 
się styk trzech granic państwowych: Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kalinin-
gradzki). Mieszkańcy gminy Wiżajny doskonale znają sens powiedzenia „Gość 
w dom, Bóg w dom”. Z roku na rok gmina staje się coraz liczniej odwiedzanym 
przez turystów zakątkiem Polski. Prawie w każdej wsi gości się turystów przez 
cały rok. 

Na terenie gminy Wiżajny działa około 60 gospodarstw agroturystycznych, 
które zapewniają całodzienne wyżywienie z produktów pochodzących z włas-
nych gospodarstw rolnych oraz inne dodatkowe atrakcje (ogniska, pieczenie 
barana, przejazd bryczką, dożynki, sauna, wycieczki rowerowe, możliwość ko-
rzystania ze sprzętu wodnego itp.). Głównym źródłem utrzymania mieszkańców 
gminy jest praca we własnych gospodarstwach rolnych. Ukształtowanie terenu 
i surowy klimat sprawia, że miejscowi rolnicy pracują w niezwykle uciążliwych 
warunkach. Produkowana tu żywność posiada dużą wartość odżywczą. Na tych 
terenach coraz większe znaczenie odgrywa jakość żywienia, a nie ilość spożywa-
nych produktów. Spośród produktów lokalnych wielkim powodzeniem cieszą się 
sery podpuszczkowe. To prawdziwy rarytas, wytwarzany z mleka krowiego we-
dług tradycyjnej receptury, bez dodatku jakichkolwiek konserwantów. Smakują 
zarówno świeże – dwu i trzydniowe sery sałatkowe o jasnym kolorze i łagodnym 
smaku, jak również sery dojrzewające co najmniej 10 dni, o ciemniejszym kolo-
rycie i wyraźnym smaku. 

Na targach PolagraFarm, które odbyły się w dniach 6–9.10.2005 roku w Po-
znaniu, grupa producentów sera dojrzewającego z gmin: Wiżajny i Rutka-Tartak 
otrzymała Perłę – główną nagrodę w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”.

Celem artykułu jest przybliżenie bogatych zasobów turystycznych i pereł ku-
linarnych gminy Wiżajny i zachęcenie do odwiedzenia tego wielokulturowego 
regionu Suwalszczyzny.



walory turyStyczne wiżajn i okolic

Atrakcyjny krajobraz gminy Wiżajny określany jest niejednokrotnie jako 
„Bieszczady Północy”. To kraina wysokich wzgórz, głęboko wciętych dolin i je-
zior. Tutaj znajdują się najwyższe wzgórza Suwalszczyzny, z Górą Rowelską na 
czele (298 m n.p.m.).

Pod względem zróżnicowania krajobrazu to najciekawsza część Suwalszczy-
zny. Najpiękniejszy fragment znajduje się w granicach Suwalskiego Parku Kra-
jobrazowego� (19% powierzchni gminy znajduje się w obrębie parku, a 47% jest 
w obrębie strefy ochronnej parku).

Większość terenu gminy Wiżajny znajduje się na polodowcowej wysoczyź-
nie o wysokości ponad 250 m n.p.m. Obszar obfituje w liczne źródła, dające po-
czątek wielu rzekom. Przebiega tu dział wodny pomiędzy dorzeczem Niemna 
i Pregoły. 

Prawdziwe bogactwo tych pięknych terenów to jeziora, których jest 40. W ob-
rębie jezior Jaczno, Jegliniszki, Kameduł, Kojle, Perty i Wiżajny obowiązuje stre-
fa ciszy jako forma ochrony krajobrazu wodnego. Jest to wymarzone miejsce dla 
wędkarzy i osób lubiących spędzać czas nad wodą. 

Północno-wschodnia część Suwalszczyzny to niezurbanizowane, niemal 
dziewicze tereny, które od lat są doskonałym miejscem aktywnego wypoczynku 
i stanowią atrakcję turystyczną. Lasy, jeziora, pagórkowaty teren polodowcowy, 
czyste powietrze zapewniają bardzo dobre warunki do wypoczynku, uprawiania 
sportów wodnych, myślistwa, wycieczek pieszych i rowerowych. Walory tych 
stron dostrzegli również wielcy reżyserzy, którzy realizowali zdjęcia do filmów: 

1 J. Borejszo, Północne rubieże, [w:] Suwalszczyzna. Przewodnik po ziemi augustowskiej, sejneńskiej, 
suwalskiej, Suwałki 2006, s. 110.

Fot. 1. Panorama okolicy Wiżajn

Źródło: www.wizajny.com.pl.
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Dolina Issy Tadeusza Konwickiego i Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy�. Kraina słynie 
z najlepszych raków, silnych wiatrów i ostrych zim. Nazwy miejscowości, jak 
Ejszeryszki, Maszutkinie czy Poszeszupie, brzmią baśniowo. Pochodzą z języka 
litewskiego albo z języka, którym posługiwali się Jaćwingowie. 

Zima w Wiżajnach jest długa i mroźna, dużo dłuższa niż na zachodzie Polski 
(najdłuższa zima, w roku 1928, trwała tu aż do czerwca). Śnieg pojawia się w Wi-
żajnach zwykle w końcu listopada, a znika dopiero pod koniec marca. Lato jest 
najczęściej krótkie i upalne, gdyż w tym okresie przeważają wpływy kontynen-
talnych mas powietrza. Ekstremalne temperatury zanotowane na tym terenie to 
+36°C i –38°C�.  Ze zrozumiałych względów okolice Wiżajn są warte odwiedze-
nia zimą, zwłaszcza dla amatorów narciarstwa biegowego. Pod wsią Sudawskie 
wyznaczono czerwono znakowaną trasę narciarską, wiodącą przez bardzo „gar-
bate”, odludne Góry Sudawskie. Dobre warunki śniegowe i urozmaicona trasa 
(na długości 6,5 km łącznie, 205 m różnicy wysokości przy zjazdach) gwarantują 
narciarzom pełnię doznań.

Coś dla siebie znajdą również amatorzy pieszych wędrówek i jazdy rowerem. 
Wyznaczono kilka szlaków turystycznych pieszych i rowerowych�: 
 Szlak 1: Smolniki – jez. Czarne – Bondziszki – Poplin – Marianka – Ro-

gożajny Małe – Wiżajny; 
 Szlak 2: Dziadówek – Sześciwłóki; 
 Szlak 3: Wiżajny – Sudawskie – Skombobole – Maszutkinie – Wingrany 

– Postawelek – Budzisko; 
 Szlak 4�: ścieżka poznawcza wokół jeziora Jaczno. Mija 13 tablic infor-

macyjnych. Prowadzi wokół najpiękniejszego na Suwalszczyźnie jeziora Jaczno, 
odkrywając jego uroki – rozległe panoramy z wyniosłych wzgórz, osobliwości 
przyrodnicze, np. wiszące torfowiska, stanowiska skrzypu olbrzymiego, borealną 
łąkę torfową, a także młyn wodny. Łączy się z czarnym i żółtym szlakiem i wspi-
na się po stromej skarpie, na której jest wiata widokowa „U Pana Tadeusza”�.

Są również wyznaczone trasy rowerowe�. 
 Trasa rowerowa „Wokół jeziora Wiżajny” oznakowana kolorem czerwo-

nym, długość 12,8 km. 
Jak sama nazwa mówi, biegnie, opasując jeden z największych zbiorników 

wodnych Suwalszczyzny (pow. 293 ha). Przebiega obok cmentarza ewangelickie-
go we wsi Burniszki, który jest świadectwem dziewiętnastowiecznego osadnictwa 
ludności pochodzenia niemieckiego na tych terenach. Wsie Burniszki i Stankuny 
2 www.wizajny.pl, dostęp: 11.2009.
3 A. Górniak, Klimat województwa podlaskiego, Białystok 2000.
4 S. Maciejewski, Szlakami północnej Suwalszczyzny, Suwałki 2001.
5 W. Jankowski, Ścieżka poznawcza „Wokół jeziora Jaczno”. Suwalski Park Krajobrazowy, Turtul 
1997.
6 J. Borejszo, G. Skamarocius, Trasy rowerowe pogranicza polsko-litewskiego, Wiżajny 2002.
7 T. Krzywicki, Suwalszczyzna – mapa tras rowerowych, Warszawa 2004.
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to prawdziwe zagłębie agroturystyczne. Można w nich wynająć kwatery przez 
okrągły rok. Produkty żywnościowe, jakie wykorzystują gospodynie, pochodzą 
z własnych gospodarstw rolnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się sery 
dojrzewające pochodzące od producentów produktów lokalnych z gmin Wiżajny 
i Rutka-Tartak, którzy podpisali umowę o współpracy. Właściciele kwater za-
pewniają różnego rodzaju atrakcje swoim gościom. Organizują ogniska, zabawy 
ludowe, pokazy pieczenia chleba czy sękacza, kuligi itp. Istnieje możliwość wy-
pożyczania sprzętu wodnego oraz rowerów w wypożyczalniach lub od właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych.
 Trasa rowerowa „W Góry Sudawskie” oznakowana kolorem żółtym, dłu-

gość 16,5 km.
Trasa biegnie na wschód od wsi Wiżajny w krainę, gdzie prawdopodob-

nie mieszkało jedno z plemion jaćwieskich. Zobaczyć tu można wiele wzgórz 
o wysokościach ponad 250 m n.p.m., pociętych jarami i wąwozami. Dolinami 
płyną strumienie i rzeki, z których największa jest rzeka Wigra, wpadająca do 
Szeszupy�. We wsi Sudawskie znajdują się zabytki historyczne, które warto 
zobaczyć: pozostałości dawnego folwarku Sudawskie i pozostałości dawnego 
folwarku Skombobole (folwarki stanowiły dobra sudawskie, ich właścicielem 
w 2. połowie XVIII wieku był Adam Zaborowski, natomiast przed II wojną 
światową resztki dawnych posiadłości należały do Mikołaja Rekosza), wzgó-
rze zwane Gulberkiem (prawdopodobnie grodzisko jaćwieskie), wzgórze zwa-
ne Szweda Mogiłą (tajemniczy czworokąt z zagłębieniem pośrodku). We wsi 
Maszutkinie znajduje się cmentarz ewangelicki z charakterystycznymi żeliw-
nymi krzyżami. Na skraju rozległego masywu Góry Rowelskiej, koło drogi 
asfaltowej Rutka-Tartak – Wiżajny, stoi wieża widokowa, z której przy dobrej 
pogodzie widać wsie litewskie.
 Trasa rowerowa „Do Smolnik” oznakowana kolorem zielonym, długość 

32,3 km. 
Jest to najdłuższa trasa rowerowa na terenie gminy. Biegnie przez malow-

nicze tereny, a jej część przebiega wzdłuż Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 
W miejscowości Bolcie znajduje się jezioro Ingiel, które przecina granicę pań-
stwa, jego północny kraniec znajduje się już na terytorium Litwy. Warto trochę 
zboczyć z trasy, by znaleźć się na trójstyku granic: Polski, Litwy i Rosji. We 
wsi Stara Hańcza można zobaczyć pozostałości po dworze z XVIII wieku, któ-
ry w 1946 roku spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach. Trasa biegnie obok 
najgłębszego w Polsce jeziora Hańcza oraz jeziora Jaczno o ciekawym kształcie 
(trzy misy połączone przesmykami).

Smolniki to kolejne zagłębie agroturystyczne na terenie gminy Wiżajny. 
Znajdują się tu kwatery agroturystyczne, pola namiotowe i szkolne schronisko 
młodzieżowe. Wieś jest malowniczo położona na skraju morenowej wysoczyzny, 
8 M. Ambrosiewicz, Suwalszczyzna – przewodnik po ziemi suwalskiej, sejneńskiej i augustowskiej, Su-
wałki 2005.
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z której roztaczają się wspaniałe widoki na rozległą dolinę rzeki Szeszupy. Tutaj 
Andrzej Wajda nakręcił sceny do filmu Pan Tadeusz. Warto też wspomnieć o za-
bytkowej kaplicy z początku XIX wieku, znajdującej się na cmentarzu naprzeciw 
współczesnego kościoła. 

Rowerowe szlaki turystyczne�:
 Szlak czarny: 7 km, Gulbieniszki – Smolniki; wiedzie wśród morenowych 

i kemowych wzniesień, obok góry Cisowej i zabytkowego młyna w Jacznie, for-
suje szeroki grzbiet Tabaczyzny, pomiędzy jeziorami Kojle i Jaczno dociera do 
Smolnik. 
 Szlak żółty: 10 km, Sidory – Smolniki – Kłajpeda; prowadzi przez ma-

lowniczą dolinę Szeszupy, wzdłuż północnych brzegów jeziora Perty i Kojle na 
wysoką skarpę wysoczyzny smolnickiej oraz w dolinę górnego odcinka Czarnej 
Hańczy. 
 Zielony szlak przez Góry Sudawskie: 34,5 km; szlak rozpoczyna się na ryn-

ku w Wiżajnach, a kończy na przejściu granicznym w Budzisku. Wiedzie przez 
położone przy granicy z Litwą Góry Sudawskie, porośnięte lasem, poprzecina-
ne głębokimi dolinami. Krajobraz przypomina tereny podgórskie. Szlak wiedzie 
wzdłuż biegu rzeczki Wigry, mijając po drodze dwa dawne folwarki (Sudawskie 
i Skombobole). 
 Czarny szlak ze Smolnik do Wiżajn: 13 km; wychodzi przy szkole 

w Smolnikach, mija położone w lesie jeziora Czarne i Białe, przechodzi przez 
pasma pofałdowanych wzgórz i głęboką Dolinę Rowelską do położonych na pół-
nocnych wysoczyznach Wiżajn.

9 T. Krzywicki, dz. cyt.

Fot. 2. Widok na jezioro Jaczno

Źródło: www.suwalszczyzna.com.pl.
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wielokulturowość wiżajn jako wynik zdarzeń 
hiStorycznych

Historia Wiżajn rozpoczyna się prawdopodobnie jeszcze w czasach, kiedy 
tereny te zamieszkiwane były przez plemiona jaćwieskie. Według legendy�0 już 
w XIV wieku istniała tu karczma na szlaku kupieckim wiodącym z Kibart przez 
Wyłkowyszki w stronę Sejn.W 1409 roku król Jagiełło w tej okolicy polował na 
tura i nazwał karczmę „Turowo”. Sprzedawano tu raki, po litewsku „weżys”. 
Prawdopodobnie od tego słowa powstała nazwa Wiżajny.

Dokładnie nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach powstało miasto 
Wiżajny. Po raz pierwszy okolica dzisiejszych Wiżajn pojawiła się w źródłach 
w 1549 roku w związku z nadaniem jej przez królową Bonę we władanie boja-
rowi Piotrowi Łysemu. Wkrótce potem przystąpiono do kolonizacji nadanych 
terenów, zakładając wsie i tworząc z nich starostwa.

Wiżajny jako miasto po raz pierwszy pojawiają się w źródłach w 1606 roku.  
Zlokalizowane na stokach wysokiego wzgórza między jeziorami Wiżajny, Wisz-
tyniec i bagnami. Poza pochyłym dużym rynkiem istniało 7 ulic: Powisztyńska, 
Kubilowska, Wisztyńska, Sejweńska, Simnieńska, Wierzbołowska, Koniecpol-
ska oraz zaułek do kościoła. Na szczycie wzgórza wzniesiono kościół parafialny. 
W 1642 roku w samym mieście mieszkało około 200 gospodarzy, czyli około 
1200 osób.

Negatywnie na rozwój miasta wpłynął potop szwedzki (1655–1660), prze-
marsze wojsk oraz pożary, które strawiły zabudowę. Ludność wyniszczyła epide-
mia cholery, która pojawiła się w Wiżajnach tuż po potopie. W 1659 roku król Jan 
Kazimierz odnowił kościół, przy którym uruchomiono szpitalik pełniący funkcję 
przytułku. W 1661 roku wzniesiono szkołę. Mimo różnych wysiłków Wiżajny 
jeszcze w 1665 roku były w połowie opustoszałe. 11 maja 1693 roku król Jan 
III Sobieski, chcąc wzmocnić znaczenie Wiżajn, potwierdził prawa miejskie, nie 
odwołując się jednak do wcześniejszego przywileju.

Kolejnego potwierdzenia dokonał 4 lutego 1792 roku król Stanisław Au-
gust Poniatowski w okresie porządkowania spraw miejskich przez Sejm Wielki. 
U schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej w 1789 roku miasto liczyło 532 chrześ-
cijan (w tym wielu ewangelików) i żydów.  W okresie Rzeczypospolitej szlache-
ckiej w Wiżajnach dochodziło do konfliktów religijnych. Za namową Mikołaja 
Radziwiłła kościół katolicki zajęli dysydenci i dopiero w 1622 roku na mocy wy-
roku sądowego zwrócili go prawowitym właścicielom. Kolejne najścia na kościół 
miały miejsce jeszcze w 1718 i 1765 roku. W okresie staropolskim większość 
mieszkańców utrzymywała się w rolnictwa, istniało słabo rozwinięte rzemiosło, 
pracowały dwa młyny oraz działały kramy pojedynczych kupców.

10 J. Kopciał, Legendy, podania i baśnie Suwalszczyzny, Suwałki 1997.
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Zmiany struktury ludnościowej i jej znaczący wzrost nastąpił w XIX wieku 
w okresie zaborów. W 1808 roku w mieście było 731 katolików i 511 żydów. 
W 1867 roku Wiżajny osiągnęły największy rozwój ludnościowy w swej historii. 
W 205 domach mieszkało 2262 mieszkańców, w tym 1172 żydów, 977 ewange-
lików i 613 katolików. Wzrost ten spowodowany był głównie funkcjonowaniem 
komory celnej i rozwijającym się coraz bardziej przemytem.

W XIX wieku podjęto w mieście inwestycje budowlane, głównie sakralne. 
W latach 1823–1825 wzniesiono neoklasyczny kościół, a od 1842 roku funkcjo-
nował też zbór ewangelicki. Własne miejsce kultu mieli również żydzi, którzy 
stanowili najliczniejszą grupę wśród mieszczan. W 1845 roku został wykonany 
plan regulacyjny, założono nowy rynek i dokonano częściowej regulacji miasta, 
jednak Wiżajny nie zdołały wybić się do rangi prawdziwego ośrodka miejskiego. 
Prawa miejskie Wiżajny utraciły w 1870 roku.

Wiżajny od wieków były osadą przygraniczną. Założone w pojaćwieskich 
puszczach, przez trzy wieki leżały na granicy Wielkiego Księstwa Litewskie-
go i Prus, a w wieku XIX – na granicy Królestwa Polskiego i Prus. W okresie 
międzywojennym była to osada wciśnięta w kąt pomiędzy Prusami Wschodnimi 
a Litwą, wreszcie obecnie jest to wieś gminna w pobliżu zbiegu granic Polski, 
Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego Rosji. Dzięki temu kresowemu położeniu od 
wieków krzyżowały się tu wpływy różnych kultur i narodów: ruskie (gdyż Piotr 
Łysy i jego następca byli ruskimi bojarami), polskie, litewskie i niemieckie.

Tuż przed I wojną światową zaczęły rozwijać się różne inicjatywy społecz-
ne. W styczniu 1907 roku założono Koło Polskiej Macierzy Szkolnej z czytelnią 
i biblioteką.

Po I wojnie światowej w Wiżajnach, będących siedzibą gminy, spadła liczba 
ludności. W 1921 roku mieszkało 1396 osób utrzymujących się głównie z rolni-
ctwa. 31 maja i 1 czerwca 1935 roku w Wiżajnach i gminie doszło do poważnych 
wystąpień chłopskich.

W XVIII wieku w Wiżajnach i okolicy zaczęli osiedlać się koloniści niemiec-
cy zza pobliskiej granicy. Początkowo mieli tu swój zbór, a od 1879 roku kościół 
ewangelicki, który niedawno rozebrano. Część tutejszych Niemców odegrała 
niechlubną rolę w przededniu II wojny światowej, prowadząc wywiad na rzecz 
III Rzeszy we współpracy ze szpiegowskim ośrodkiem dyspozycyjnym w nieda-
lekich Żytkiejmach na skraju Puszczy Romnickiej. Podczas okupacji Suwalsz-
czyzny niektórzy z nich uczestniczyli w akcjach represyjnych wobec okolicznej 
ludności polskiej. Przejawiło się to m.in. w zorganizowaniu w Wiżajnach przez 
volksdeutschów z Selbstschutzu (niemieckiej organizacji paramilitarnej) karnego 
obozu dla Polaków, który funkcjonował od października do grudnia 1939 roku. 
Była to zemsta na polskich sąsiadach, którzy w taki czy inny sposób narazili się 
miejscowym Niemcom w okresie międzywojennym. Przez obóz przewinęło się 
około 250 osób.
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Takiego postępowania nie można przypisywać całej społeczności ewangeli-
ków na Suwalszczyźnie, która przed II wojną światową liczyła kilka tysięcy osób. 
Choć niemal wszyscy oni wywodzili się od niemieckich osadników przybyłych 
z terenu Prus Wschodnich, dość szybko ulegli polonizacji i w większości uważali 
się za Polaków, będąc lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej i stanowiąc inte-
gralną część wielokulturowej i wieloreligijnej społeczności��. 

Śladem niemieckiego osadnictwa są obecnie tylko niewielkie, w większości 
zarośnięte i zaniedbane wiejskie cmentarzyki ewangelickie, których na Suwal-
szczyźnie zachowało się kilkadziesiąt, szczególnie w jej zachodniej części, we 
wsiach położonych w pobliżu dawnej granicy z Prusami Wschodnimi. Jeden z ta-
kich cmentarzy, z ładnymi kutymi krzyżami na nagrobkach, zachował się także 
w Wiżajnach w pobliżu zachodniego brzegu jeziora Wistuć. 

Utrzymujący się na dużą skalę przemyt oraz położenie Wiżajn na styku gra-
nic z Niemcami i Litwą spowodowało ulokowanie placówki Korpusu Ochrony 
Pogranicza – kompanię „Wiżajny” z batalionu KOP „Sejny”. W okolicy Wiżajn 
biegły drogi przerzutów szpiegów i dywersantów przez granicę na terytorium 
Polski.

Po wybuchu II wojny światowej Wiżajny dostały się pod okupację niemiecką. 
Hitlerowcy po zajęciu osady dokonali pogromu Żydów, zaś patriotycznie uspo-
sobionych Polaków osadzili w prowizorycznym obozie. W czasie wojny istniała 
placówka Armii Krajowej, a w okolicy utrzymywały się oddziały partyzanckie. 
Wiżajny zostały wyzwolone 23 października 1944 roku przez oddziały Armii 
Radzieckiej��.

Wiżajny to obecnie senna, przygraniczna osada. Wyczuwa się tu jakiś trudno 
uchwytny, kresowy i nieco melancholijny nastrój. Oddalone od większych miej-
scowości, jednak coraz częściej odwiedzane przez turystów i znane w kraju jako 
polski biegun zimna i serów. Dzisiaj jest to miejscowość gminna będąca lokalnym 
ośrodkiem handlowo-usługowym i coraz bardziej znanym ośrodkiem turystycz-
nym, odwiedzanym nie tylko przez gości z Polski, ale i z zagranicy.

Sery z wiżajn jako element dziedzictwa kulinarnego

Ser podpuszczkowy dojrzewający Wiżajny został wpisany na Listę Produktów 
Tradycyjnych 15 marca 2006 roku��. Produkowany jest według tradycyjnej recep-
tury opracowanej na podstawie doświadczeń i przepisów starszych mieszkańców 
gminy Wiżajny i Rutka-Tartak. Ser wytwarzany jest z mleka krowiego świeżego, 
niepasteryzowanego, co jest jego wielkim walorem smakowym i zdrowotnym. Mle-
ko jest ścinane naturalną podpuszczką uzyskiwaną z żołądków cielęcych. Powstały 
skrzep jest cięty, odsączany, formowany i solony. Ser podpuszczkowy dojrzewający 

11 www.wizajny.pl, dostęp: 11.2009.
12 Historia. Gminny Portal Internetowy Wiżajny, www.wizajny.pl, dostęp: 11. 2009.
13 www.minrol.gov.pl, dostęp: 11.2009.
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Wiżajny w przekroju jest jednolity, ale mogą w nim występować dziurki. Ma biała-
wo-żółty lub żółty kolor, który staje się ciemniejszy w miarę dojrzewania.

Produkt jest sprężysty i elastyczny, a im bardziej dojrzały, tym twardszy. Mło-
dy ser ma delikatny smak, który w trakcie dojrzewania nabiera intensywności. Za-
pach jest dość intensywny, może być wzbogacony aromatem miejscowych ziół. 
Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Produkt ten cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród osób odwiedzających gminy Wiżajny i Rutka-Tartak ze względu na 
swój specyficzny smak, jak i sposób wytwarzania. Wyprodukowanie takiego sera 
jest możliwe tylko na terenie gmin Wiżajny i Rutka-Tartak ze względu na ukształ-
towanie terenu oraz niepowtarzalne środowisko naturalne. Łąki i pastwiska, na 
których pasą się tutejsze krowy, są porośnięte ziołami i trawami niespotykanymi 
w innych częściach kraju, co daje serom i produktom z nich wytwarzanych niepo-
wtarzalny smak. Takim ziołem jest macierzanka, od której powstała nazwa bardzo 
prężnego stowarzyszenia zrzeszającego producentów.

Fot. 3. Sery podpuszczkowe dojrzewające z Wiżajn

Źródło: www.serywizajny.org.pl.

Fot. 4. Ser dojrzewający podpuszczkowy wędzony

Źródło: www.serywizajny.pl.
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Występuje również wędzona wersja sera podpuszczkowego dojrzewającego 
Wiżajny. Produkowany jest według tradycyjnej receptury opracowanej na podsta-
wie doświadczeń i przepisów starszych mieszkańców gmin Wiżajny i Rutk-Tar-
tak. Powstały ser jest wkładany w siatkę wędliniarską, a następnie poddawany 
procesowi wędzenia. 

Wędzenie nadaje serowi specyficznych walorów smakowych, kolorystycz-
nych oraz konserwujących. Do wędzenia sera używa się drewna z drzew liścia-
stych (olcha, brzoza). Czas wędzenia zależy od panujących warunków atmosfe-
rycznych i może trwać od 5 do 7 godzin. 

Gospodynie wymyśliły nowy, bardzo smaczny produkt: kostkę serowo-zioło-
wą, bardzo pomysłowo poszerzając wykorzystanie sera.

Fot. 5. Wędzony ser podpuszczkowy Wiżajny – metoda produkcji

Źródło: www.dawna-suwalszczyzna.com.pl.

Fot. 6. Kostka serowo-ziołowa

Źródło: www.serywizajny.org.pl.
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Kostka serowo-ziołowa jest produkowana z sera podpuszczkowego dojrze-
wającego Wiżajny. Ser wytworzony według starej tradycyjnej receptury jest kro-
jony na drobną kostkę, a następnie zalewany oliwą z oliwek z dodatkiem ziół 
(bazylia, tymianek, oregano) oraz czosnku. Dodatki te nadają kostce specyficzny 
aromat i smak. Kostka serowa przechowywana w tej zalewie pozostaje świeża 
i zachowuje swoją sprężystość przez dłuższy okres czasu. Wykorzystywana jest 
do sałatek i wędlin, również można ją jeść samą. Kostka serowo-ziołowa wytwa-
rzana z sera podpuszczkowego dojrzewającego Wiżajny jest uznanym produktem 
regionalnym. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in.: na 495. Urodzinach Wo-
jewództwa Podlaskiego w Nowogrodzie. Produkt cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród osób odwiedzających gminy Wiżajny i Rutka-Tartak ze względu na 
swój specyficzny smak, jak i sposób wytwarzania. 

Kolejnym niezwykle smacznym produktem wpisanym na Listę Produktów 
Tradycyjnych 30 października 2007 roku jest ser typu szwajcarskiego z Wiżajn. 

Ser typu szwajcarskiego z Wiżajn jest krągły i raczej gładki, niekiedy widać 
na jego powierzchni ślady formy użytej w trakcie produkcji. W przekroju widocz-
ne są małe dziurki. Produkt przypomina niski, zaokrąglony walec, w przekroju 
owalny. Wielkość sera zależy od użytej formy, zazwyczaj wyrabia się sery o wa-
dze od 0,5 do 4 kg, które mają 5–30 cm średnicy i 5–15 cm wysokości. Barwa 
sera typu szwajcarskiego z Wiżajn zależy od stopnia jego dojrzałości – młody ser 
jest biały, z czasem staje się coraz ciemniejszy i bardziej żółty. W dotyku ser jest 
elastyczny i sprężysty – staje się twardszy w miarę dojrzewania. Jest to produkt 
o łagodnym, śmietankowym smaku. Ser wykonany z mleka koziego wyróżnia się 
ostrzejszym aromatem.

Fot. 7. Sery typu szwajcarskiego z Wiżajn

Źródło: www.dawna-suwalszczyzna.com.pl.
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Produkty serowarstwa od wieków są nieodłącznym elementem diety we 
wszystkich krajach Europy. Jak czytamy w najważniejszych opracowaniach 
branżowych, najbardziej popularne były sery twarde, prasowane oraz półtwarde. 
W XIX i XX wieku rozwinęły się nowe rodzaje i odmiany serów klasycznych, 
zwykle typu szwajcarskiego lub holenderskiego. Różnice z czasem ulegały po-
głębieniu, co w połączeniu z uwarunkowaniami przyrodniczo-geograficznymi 
powodowało różnice regionalne i bogactwo asortymentu. 

Nic więc dziwnego, iż również na terenach Suwalszczyzny w okolicach Wi-
żajn, gdzie od dawna rozwija się hodowla bydła mlecznego, zaczęto wyrabiać sery. 
Pośród ich bogactwa w lokalnym kulinarnym dziedzictwie na uwagę zasługuje 
ser typu szwajcarskiego z Wiżajn. Jak wynika z przekazów miejscowej ludności, 
potwierdzonych ekspertyzą etnograficzną Muzeum Okręgowego w Suwałkach, 
na przestrzeni XIX i XX w. w okolicy funkcjonowało wiele małych przetwórni. 
Szczególnie cenne są relacje okolicznych mieszkańców, urodzonych w latach 20. 
XX wieku, którzy pamiętają dobrze prosperującą serowarnię w majątku Rekosza 
we wsi Sudawskie. Podobne obiekty funkcjonowały również w innych wsiach 
okolic Wiżajn, np. we wsi Laskowskie. 

Sery tego rodzaju były poszukiwanym towarem, który rozchodził się na jar-
markach w sprzedaży bezpośredniej. Niemniej jednak część produkcji, skupo-
wana przez lokalnych handlarzy, trafiała do Warszawy, gdzie uzyskiwano za nią 
znacznie wyższe ceny. Po II wojnie światowej polityka intensyfikacji rolnictwa 
i przetwórstwa doprowadziła do powstania spółdzielni mleczarskich, które prze-
jęły produkcję. Producentów, którzy nie chcieli zdawać mleka i sami je przera-
biali, do posłuszeństwa przywoływał komendant milicji obywatelskiej. Powrót do 
dawnych, rzemieślniczych metod serowarstwa nastąpił dopiero po pięćdziesięciu 
latach – po roku 1989. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania 
produktami naturalnymi, co przekłada się na zainteresowanie serem typu szwaj-
carskiego z Wiżajn.

Produkcja serów zbliżyła Wiżajny do reszty Polski, a nawet Europy. Francu-
scy eksperci, którzy są zachwyceni smakiem tutejszych wyrobów, twierdzą, że 
sery z Wiżajn niczym nie ustępują francuskim��.

Suwalszczyzna to rejon stworzony dla odkrywców i poszukiwaczy dobrej 
kuchni.

inicjatywy StowarzySzenia „macierzanka”

Tradycja wytwarzania sera w rejonie Wiżajn i Rutki-Tartak przekazywana jest 
z pokolenia na pokolenie przez gospodynie od niepamiętnych czasów. Świadczą 
o tym zachowane drewniane formy, które wykorzystywano do wytwarzania sera 
już przeszło 120 lat temu. Jeszcze przed wojną duża serowarnia była w gospodar-
stwie szlachcica Rekosza (teścia Burharda – kapitana żeglugi wielkiej i pisarza). 
14 I. Byszewska, Sery za zaliczeniem pocztowym, „Za Miastem”, 2005, nr 12, s. 25.
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Do dziś pozostały piwnice, w których dojrzewały sery, i źródło, z którego czer-
pano wodę. Przerabiano mleko uzyskane od 100 własnych krów oraz skupowane 
od okolicznych rolników. Wyrabiano dwa gatunki sera: ser miękki kilkudniowy 
i ser twardy dojrzewający. Ser z gospodarstwa Rekosza wywożono samochodami 
w beczkach aż do Gdańska i Poznania. 

Ponadto ser produkowano w mniejszych serowarniach mieszczących się 
w gospodarstwach chłopskich. Były to gospodarstwa: Rytwińskich, Laskow-
skich, Gibowiczów, Dymińskich. Producenci zaopatrywali osadę Wiżajny, Rutkę 
Tartak oraz wozili ser na jarmark do Suwałk. Po wojnie jeszcze do 1952 roku dzia-
łała serowarnia Dymińskich. Sery wyprodukowane w tej serowarni wywożono 
do Gdańska i Poznania. Jednak nie oparła się ona „komunizacji” i została zlikwi-
dowana, a jej działalność przejęła Państwowa Spółdzielnia Mleczarska. Jesienią 
2003 roku za namową władz powiatowych zwołano zebranie gospodyń z gmin 
Wiżajny i Rutka Tartak produkujących sery, na którym powstał zalążek obec-
nie działającego stowarzyszenia��. W roku 2005 w konkursie Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo jako grupa producentów lokalnych z gmin Wiżajny i Rutka-Tartak 
zdobyli Perłę��. Natomiast 15 marca 2006 roku ich produkty zostały wpisane na 
Listę Produktów Tradycyjnych jako: ser podpuszczkowy dojrzewający Wiżajny. 
Wtedy powstało Stowarzyszenie „Macierzanka”, zrzeszające producentów sera, 
które postarało się również o własny znak firmowy.

W maju 2009 roku dziewięciu ze stowarzyszonych producentów otrzymało 
rekomendację SlowFood Polska. To wyróżnienie gwarantujące wysoką jakość 
składników i efektu końcowego w postaci sera podpuszczkowego. Rekomenda-
cja SlowFood Polska sprawi, że ser podpuszczkowy dojrzewający Wiżajny stanie 
się marką rozpoznawalną na całym świecie. 

15 http://serywizajny.org.pl, dostęp: 11.2009.
16 I. Byszewska, Perły 2005, „Za Miastem”, 2005, nr 12, s. 24.

Fot. 8. Opatentowany znak firmowy Stowarzyszenia „Macierzanka”

Źródło: www.serywizajny.org.pl.
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Znak organizacji SlowFood – ślimak – będzie wykorzystywany przez reko-
mendowanych serowarów również w handlu zagranicznym��.

Podczas festynu w Białostockim Muzeum Wsi 31 maja 2009 roku Stowa-
rzyszenie „Macierzanka” otrzymało od Starosty Suwalskiego gratulacje i słowa 
uznania za otrzymanie rekomendacji SlowFood Polska dla serów podpuszczko-
wych oraz rejestracji dziewięciu gospodarstw produkujących sery w Rejestrze 
Powiatowego Lekarza Weterynarii.

wioSka tematyczna „Biegun zimna i Sera” jako element 
atrakcji turyStycznej

Niezwykle ciekawą inicjatywą wykazali się członkowie Stowarzyszenia 
„Macierzanka”, powołując do życia Wioskę Tematyczną „Biegun zimna i sera”. 
Postarali się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Wspie-
rania Aktywności Lokalnej na Terenach Wiejskich „Razem Możemy Więcej”. 
Gospodarze Wioski Tematycznej „Biegun zimna i sera” będą przyjmować przy-
jezdnych według dawnego suwalskiego zwyczaju, „Czym chata bogata”. Goście 
przybywający na dni otwarte do Wioski Tematycznej „ Biegun zimna i sera ” będą 
uczestniczyć w:

– wyrobie sera podpuszczkowego; 
– biciu masła; 
– sporządzaniu „mlecznego posiłku”; 
– grze terenowej „na pograniczu”; 
– dawnych zabawach na podwórku. 
Dodatkową atrakcją będzie przejażdżka wozem. Ponadto będzie możliwość 

zwiedzenia wraz z przewodnikiem terenowym ciekawych miejsc znajdujących 
się w okolicy wioski tematycznej. 

Adresatami projektu są dzieci i młodzież szkolna z Suwalszczyzny i woje-
wództwa podlaskiego. W szczególności dzieci i młodzież z bliskich ośrodków 
17 www.slowfood.pl, dostęp: 11.2009.

Fot. 9. Znak organizacji SlowFood

Źródło: www.slowfood.pl.
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miejskich: Suwałki, Augustów, Sejny, Olecko, Gołdap, które nie znają dziedzi-
ctwa historycznego regionu, np. tradycyjnego wyrobu sera. Ponadto zaproszone 
zostaną dzieci i młodzież ze szkół z gmin Wiżajny i Rutka-Tartak, którym należy 
przybliżyć zapomnianą w ich domach tradycję.

Oferta Wioski Tematycznej skierowana jest również do gości korzystających 
z oferty agroturystycznej na terenie gminy Wiżajny i nie tylko��.

zakończenie

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się regionalna, tradycyjna kuchnia 
i regionalne wyroby (sery, wędliny, gotowe dania) z północno-wschodniej Suwal-
szczyzny. Kuchnia ta bazuje na przepisach przodków i kultywuje dawne tradycje. 
Jest „swojska” i smaczna, a jej specyfika wiąże się przede wszystkim z rodzajem 
stosowanych produktów oraz z tradycją ich przyrządzania, która wynika z mie-
szanki kultur i narodowości zamieszkujących te tereny. Mieszkańcy gminy Wi-
żajny doskonale znają sens powiedzenia „Gość w dom, Bóg w dom”. Z roku na 
rok gmina staje się coraz liczniej odwiedzanym przez turystów zakątkiem Polski. 
Prawie w każdej wsi są kwatery agroturystyczne, a w większości z nich turystów 
przyjmuje się przez cały rok, zapewniając całodzienne wyżywienie z produktów 
pochodzących z własnych gospodarstw rolnych oraz inne dodatkowe atrakcje tu-
rystyczne. Wytwarzanie regionalnych przysmaków daje możliwość zarobku rol-
nikom i przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich. Wspomaga także działa-
nia zmierzające do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi.

18 http://serywizajny.org.pl, dostęp: 11.2009.

Fot. 10. Warsztaty dla dzieci i młodzieży z produkcji sera jako dziedzictwa kulinarnego regionu

Źródło: www.serywizajny.org.pl.
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aBStract

Cheeses from Wizajny as an element of regional cuisine heritage and 
their use in the tourist offer of Suwalszczyzna

Traditional culinary and regional products from Suwalszczyzna are enjoy-
ing a strong interest nowadays. Regional cuisine is based on recipes of ancestors 
and plays an important role in cultivating former traditions. It is native and tasty. 
Residents of Wizajny know very well the meaning of the saying “you’re very 
welcome”. In Wizajny, there are about 60 agroturism farms which provide a full 
array of locally produced foods and other additional attractions. Manufacturing 
of regional delicacies gives farmers the possibility of earnings and contributes to 
the development of rural areas. It also helps to preserve the cultural legacy of the 
village.
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Ewa Czarniecka-Skubina
Dorota Nowak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

miody − polSkie tradycje oraz ich 
wSpółczeSne wykorzyStanie jako elementu 

atrakcyjności turyStycznej regionów

wStęp

Globalizacja przyczyniła się do wzrostu dostępności różnorodnych surow-
ców na całym świecie i pewnej ich unifikacji. Wszelka odmienność i specyficzny 
charakter danego miejsca wzbudzają więc zainteresowanie turystów, którzy po-
szukują nowych doznań poprzez poznawanie tradycji kulinarnych, degustację 
regionalnych potraw, uczestnictwo w lokalnych festiwalach gastronomicznych. 
Przyczyniło się to do powstania turystycznych szlaków kulinarnych, promują-
cych różnorodne produkty spożywcze czy dania. Stają się one elementem atrak-
cyjności turystycznej regionu.

Na atrakcyjność kulinarną regionu lub miejscowości mają wpływ takie czyn-
niki jak odmienność i różnorodność (np. podstawowych składników potraw, 
dodatków do potraw, sposobów przyrządzania, podawania i spożywania potraw 
danej kuchni), tradycyjne receptury, autentyczność, cena artykułów spożywczych 
i właściwości zdrowotne produktów. Należy podkreślić, że turyści chętniej od-
wiedzają miejsca wyróżniające się unikalną tradycją danego regionu. 

Celem pracy jest zaprezentowanie polskich tradycji w zakresie pozyskiwania 
miodu oraz ich współczesnego wykorzystania w turystyce. W pracy omówiono 
możliwości wykorzystania polskiej tradycji związanej z produkcją miodów i pro-
duktów miodopochodnych jako produktu turystycznego. Zwrócono uwagę na 
różnorodność obszarów związanych z miodem (miody pitne, zabytkowe pasieki, 
apiterapia, agroturystyka wykorzystująca miody) oraz bogactwo oferty każdego 
z nich. Miody stanowią produkty charakterystyczne dla lokalnych kultur, odrębne 
dla regionów, naturalne, o tradycyjnej metodzie wytwarzania, a przez to niepo-
wtarzalne, są więc kontrapunktem dla globalizacji, unifikacji i macdonaldyzacji.

tradycje pSzczelarSkie w polSce

Początek pozyskiwania przez człowieka produktów pszczelich datuje się mię-
dzy 10 a 5 tys. lat p.n.e., o czym dowiadujemy się z malowideł skalnych odkry-
tych w Hiszpanii. Miód w owym czasie najczęściej pozyskiwano z gniazd dzikich 



pszczół, a odbieranie z nich miodu wiązało się z uśmierceniem rodziny pszczelej. 
Dopiero ok. 4000 lat temu pszczoły zaczęto otaczać opieką�. 

Tradycje pszczelarskie na ziemiach polskich sięgają czasów osadnictwa sło-
wiańskiego sprzed ponad 2000 lat�. Najwcześniejsze pisemne wzmianki o bart-
nictwie w Polsce pochodzą z X wieku, od arabskich kupców, którzy odwiedzali 
te tereny i w swoich relacjach pisali, że Polska obfituje „w żywność, mięso, miód 
i rolę orną”. Powszechnie określano Polskę jako „kraj miodem i mlekiem płyną-
cy”. Pszczelarze przez wieki cieszyli się wielkim szacunkiem. Świadczą o tym 
nazwy miejscowości: Bartodzieje, Miodniki, Pszczelin itp. Nadawano im wiele 
przywilejów, a bractwa bartników posiadały własne kodeksy praw, zwane pra-
wem bartnym�. 

Tradycje bartnicze rozwinęły się głównie na Kurpiach, Mazowszu, Górnym 
i Dolnym Śląsku, w Beskidzie Sądeckim. Największy rozkwit polskiego bartnic-
twa w Polsce przypadł na XVI w. i pierwszą połowę XVII w. Później bartnictwo 
na naszych ziemiach zaczęło powoli zanikać, a pojawiło się pasiecznictwo przy-
domowe. Główną przyczyną zaniku bartnictwa były stopniowe wycinki lasów 
i powiększanie obszarów rolnych. Ogromne znaczenie miały też decyzje władz 
zaborczych (głównie pruskich i rosyjskich) z połowy XIX wieku, na mocy któ-
rych zakazano bartnikom wstępu do lasu i tworzenia nowych barci�. 

Koniec XIX i początek XX wieku na ziemiach polskich związany był z roz-
wojem organizacji ruchu pszczelarskiego i upowszechnianiem pszczelarskiej 
edukacji. Od 1957 roku działa Polski Związek Pszczelarski (PZP). Jest to federa-
cja ponad 60 organizacji i instytucji pszczelarskich, działających we wszystkich 
regionach naszego kraju�.

wSpółczeSne pozySkiwanie miodu w polSce

Polskie pasieki produkują rokrocznie ok. 15–18 tys. ton miodu (rys. 1.). Do-
minującymi gatunkami są miody wielokwiatowe, rzepakowe, lipowe, akacjowe 
i gryczane. Na niektórych terenach kraju pozyskuje się miody wrzosowe (Dolny 
Śląsk, Lubuskie, Zachodniopomorskie) i spadziowe (Podkarpackie). Rozwinął 
się również rynek pozostałych produktów pszczelich, takich jak: wosk, pyłek-
obnóża, pierzga i propolis�.

1 B. Madras-Majewska, J. Majewski, Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce, [w:] Rolnictwo 
i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej, red. H. Manteuffel Szoege, W.E. Tyner, 
Warszawa 2006, s. 58–68.
2 S. Mazak, Barć odrzańska ma około 2055 lat, „Pszczelarstwo”, 1975, nr 11, s.18–20.
3 E. Szot, Wszystko o miodzie, pszczołach i pszczelarzach, „Boss Rolnictwo”, 2001, nr 38.
4 M. Rysiewicz, Polskie pszczelarstwo A.D. 2005, „Przegląd Hodowlany” 2005, nr 2, http://www.pszcze-
larskaoficyna.pl/pages/publikacje_01.htm, data dostępu: 11.12.09. B. Ogrodowska, Polskie tradycje ku-
linarne, „Agro Smak” 2006, nr 1, sierpień, s. 10–13.
5 M. Rysiewicz, dz. cyt.
6 Tamże.
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W Polsce pszczelarstwem obecnie zajmuje się ok. 40,5 tys. pszczelarzy�. Jest 
to ilość znacznie mniejsza w porównaniu z przełomem lat 70. i 80. XX wieku, 
gdy w Polsce było ponad 90 tys. pszczelarzy�.

Najwięcej rodzin pszczelich znajduje się na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazu-
rach oraz w województwie wielkopolskim i podkarpackim. W sumie stanowi to 
około 40% wszystkich rodzin pszczelich (tabela 1.). Najmniej jest ich w woje-
wództwie podlaskim, opolskim i łódzkim�. Pszczelarstwo polskie cechuje mała 
przeciętna liczebność pasiek (do 20 pni pszczelich) oraz wiek pszczelarzy – są to 
zazwyczaj osoby starsze. 

Według danych Polskiego Związku Pszczelarzy, 65% miodu jest sprzedawane 
przez pszczelarzy konsumentom bezpośrednio, 10% do handlu detalicznego, 24% 
do przedsiębiorstw zajmujących się konfekcjonowaniem, a 1% do przemysłu�0. 
Miód może więc stanowić atrakcję turystyczną danego regionu, gdyż, jak wska-
zują dane zawarte w tabeli 1., jego pozyskiwanie cechuje znaczne zróżnicowanie 
regionalne.

7 Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 2008.
8 M. Rysiewicz, dz. cyt.
9 D. Gerula. P. Węgrzynowicz, P. Semkiw, Analiza sektora pszczelarskiego dla opracowania 3-letniego 
Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w latach 2007–2010, Puławy 2007. P. Semkiw, D. Geru-
la, P. Węgrzynowicz, Pszczelarstwo w Polsce. Cz. II, „Pszczelarstwo”, 2007, nr 10, www.miesiecznik-
pszczelarstwo.pl/artykuly, dostęp: 15.04.2009.
10 Tamże.

Rys. 1. Produkcja miodu w Polsce w latach 1990–2008 

Źródło: opracowanie na podstawie: D. Gerula, P. Węgrzynowicz, P. Semkiw, Analiza sektora 
pszczelarskiego dla opracowania 3-letniego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w latach 
2007–2010, Puławy 2007; J. Majewski, Pszczelarstwo jako czynnik wpływający na konkurencyj-
ność w rolnictwie, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe”, 
2008, 10, z. 4, s. 255–259; Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 2008.
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Tab. 1. Podstawowe dane charakteryzujące pszczelarstwo w Polsce

Województwo

Pszczelarze Rodziny pszczele Średnia 
wielkość 
pasiek 
(liczba 
rodzin)

Liczba (tys.) Procent (%) Liczba (tys.) Procent (%)

lubelskie 4,62 11,7 125,71 11,5 27,2

warmińsko-mazurskie 2,27 5,8 107,00 9,8 47,1

wielkopolskie 3,98 10,1 103,48 9,5 26,0

podkarpackie 3,55 9,0 97,52 8,9 27,5

mazowieckie 3,13 8,0 78,40 7,2 25,0

małopolskie 3,66 9,3 77,08 7,1 21,1

dolnośląskie 2,91 7,4 75,63 6,9 26,0

zachodnio-pomorskie 1,66 4,2 57,78 5,3 34,8

kujawsko-pomorskie 1,86 4,7 50,58 4,6 27,3

śląskie 3,69 9,4 48,97 4,5 13,3

świętokrzyskie 1,35 3,4 47,21 4,3 35,0

pomorskie 1,30 3,3 42,00 3,8 32,4

lubuskie 1,32 3,4 39,84 3,6 30,1

łódzkie 1,77 4,5 36,73 3,4 20,7

opolskie 1,34 3,4 29,5 2,7 22,0

podlaskie 1,01 2,6 25,84 2,4 25,6

Suma 39,41 100 1091,93 100 27,8

Źródło: D. Gerula. P. Węgrzynowicz, P. Semkiw, dz. cyt. 

miód i produkty pSzczelarSkie

Miód, według dyrektywy Unii Europejskiej 2001/110EC, jest naturalną słod-
ką substancją wytworzoną przez pszczoły (Apis mellifera) z nektaru roślin lub 
wydzielin owadów wysysających soki z żywych części roślin, które pszczoły 
zbierają, przebierają przez łączenie ze specyficznymi substancjami własnymi, 
składają, odwadniają, gromadzą i pozostawiają do dojrzewania w plastrach. 

Wyróżnia się wiele gatunków (odmian) miodów. Różnią się one między sobą 
m.in. barwą, aromatem, konsystencją oraz właściwościami. Miody mają szero-
ką gamę barw, poczynając od białego, przez kremowy, żółty aż do brązowego, 
a nawet zielonkawego. Miody jasne są delikatniejsze w smaku. Natomiast smak 
miodów ciemnych jest zazwyczaj ostry. 
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W zależności od pochodzenia rozróżnia się miody: 
– nektarowy – wytwarzany z nektaru roślin, wydzielanego z nektarników 

kwiatowych lub pozakwiatowych; ich nazwy określa się nazwą rośliny, z której 
pochodzą (najpopularniejsze: wielokwiatowy, rzepakowy, lipowy, gryczany, aka-
cjowy, malinowy, wrzosowy); 

– spadziowy – wytwarzany głównie z wydalin owadów ssących soki żywych 
części roślin lub wydzielin żywych części roślin, dzielą się na: miody ze spadzi 
iglastej i ze spadzi liściastej;

– nektarowo-spadziowy – wytwarzany z nektaru roślin i z wydalin owadów 
ssących soki żywych części roślin lub wydzielin żywych części roślin. 
Tab. 2. Charakterystyka popularnych miodów

Rodzaj miodu Charakterystyka miodów

Miody jasne

akacjowy Barwy białej lub kremowej, ma zapach kwiatów akacji, słodki, mdły smak. 
Długo krystalizuje. Stosowany przy zaburzeniach układu trawiennego.

rzepakowy

W stanie płynnym ma kolor słomkowy, słaby zapach kwiatów rzepaku. Krysta-
lizuje szybko, w ciągu kilku dni. Po skrystalizowaniu jest biały lub kremowy 
o konsystencji drobnoziarnistej, mazistej. O smaku bardzo słodkim z dodatkiem 
gorzkiego. Jest to miód o największej ilości glukozy i aminokwasów. Łatwo 
przyswajalny; posiada duże właściwości detoksykacyjne. Stosowany w leczeniu 
chorób serca.

lipowy

W stanie płynnym ma barwę żółtą lub zielonkawożółtą. Ostry w smaku, z lekką 
goryczką. Zapach kwiatów lipy. Konsystencją i barwą przypomina olej rycyno-
wy. Po skrystalizowaniu staje się żółtopomarańczowy lub brunatny; konsy-
stencja drobnoziarnista, krupkowata. Posiada dużą aktywność antybiotyczną, 
ma właściwości o działaniu napotnym, przeciwgorączkowym, wykrztuśnym 
i uspokajającym. 

koniczynowy
Z koniczyny białej: barwy słomkowej, o słodkim smaku; z koniczyny czerwo-
nej: barwy łososiowej, o smaku lekko kwaśnym. Działa uspokajająco. Stosowa-
ny jest w wyczerpaniu nerwowym i anemii.

malinowy
Barwy złocisto-malinowej, o zapachu malin i kwaśnym smaku. Zawiera dużo 
kwasów organicznych i pektyn. Wykazuje działanie napotne, przeciwgorączko-
we i antyseptyczne. Podawany jest również w niedokrwistości i miażdżycy.

Miody ciemne

wielokwiatowy
Barwa od jasno- do ciemnobrązowej. Smak i zapach zależne są od kwiatów, 
z których zebrano nektar. Stosowany przeciw anemii i przeciwalergiczny.
Najbardziej popularny z miodów ze względu na niską cenę. 
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wrzosowy

W stanie płynnym ma barwę ciemnobrunatną, a konsystencję galaretowatą. 
Krystalizuje dość szybko, po czym staje się pomarańczowy lub ciemnobrunatny 
o konsystencji drobnoziarnistej. O smaku lekko gorzkawym, ostrym. Ma silny 
zapach kwiatów wrzosu. Stosowany przy zapaleniu dróg moczowych, jelit, 
kamicy nerkowej.

gryczany

Barwy bursztynowej do ciemnobrązowej, o silnym zapachu kwiatów gryki, 
w smaku ostry, lekko piekący. Zawiera dużo magnezu i witamin. Posiada wy-
sokie walory lecznicze i smakowe. Stosowany w schorzeniach układu krążenia, 
miażdżycy, osłabieniu pamięci, a także po złamaniach.

Miody spadziowe

ze spadzi drzew 
iglastych

Zazwyczaj barwy szarozielonej, o delikatnym mało słodkim smaku. Działa 
przeciwzapalnie, wykrztuśnie i antyseptycznie. Stosowany jest przy obniżonej 
odporności organizmu, schorzeniach płuc, stawów i układu nerwowego. Poleca-
ny dla dzieci.

ze spadzi drzew 
liściastych

Głównie lipy, klonu, jawora. Barwa od zielonkawo-złocistej do szarozielonej, 
cierpki w smaku. Ma właściwości moczopędne, żółciopędne oraz przeciwzapal-
ne i dezynfekujące.

mieszany spadziowo-
nektarowy

Barwa brunatno zielona. Posiada dużą aktywność antybiotyczną.

Źródło: opracowanie własne. 

Wiele gatunków miodu zawiera substancje leczące pewne schorzenia. Miód 
zaliczany jest do najbardziej wartościowych produktów pszczelich. Zawiera cu-
kry proste (glukozę i fruktozę), białka, enzymy (inhibinę), kwasy organiczne, 
olejki eteryczne, witaminy (A, B2, C, PP) i składniki mineralne. O smaku miodu 
decydują głównie kwasy organiczne, o jego zapachu olejki eteryczne, a o kolorze 
barwniki (flawony, antocyjany, karotenoidy, chlorofil). 

Miód nie jest jedynym produktem pszczelim. Poza nim od pszczół można 
także pozyskać pyłek kwiatowy, wosk, jad i mleczko pszczele, pierzgę oraz kit 
pszczeli. Propolis i jad to produkty pszczele, które są surowcami apiterapeuty-
ków, stosowanych do leczenia różnych rodzajów schorzeń. Pozostałe produkty, tj. 
wosk, mleczko pszczele, pyłek kwiatowy i pierzgę, wykorzystuje się w przemyśle 
farmaceutycznym i kosmetycznym.

tradycje wytwarzania miodów pitnych w polSce 

Miód pitny znany był w Polsce jeszcze przed wprowadzeniem chrześcijań-
stwa. Sprowadzeni do Polski zakonnicy przejęli część produkcji miodów pitnych. 
Stąd też jest wiele przepisów na wyrób miodów pitnych, takich jak na przykład 
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bernardyński czy kapucyński. W XIV wieku powstawały przyklasztorne bractwa 
zajmujące się wyrobem miodów pitnych. 

Wyrobem miodów zajmowali się profesjonalni miodosytnicy, skupując miód 
od bartników i pasieczników z najbliższej okolicy i z dalszych regionów. Na 
przykład sądeccy miodosytnicy musieli się udawać po miód na Ruś Czerwoną, 
a krakowscy – na Mazowsze. Wytwarzanie miodów pitnych, zwłaszcza na zie-
miach południowo-wschodnich, obejmujących przede wszystkim ziemie Ukra-
iny i Podole, miało długie tradycje. Magnaci posiadali ogromne pasieki liczące 
nawet po kilka tysięcy uli, ale i chłopi trudnili się pasiecznictwem na mniejszą 
skalę. W XVI wieku i 1. połowie XVII wieku w każdej większej osadzie można 
było napotkać karczmy miodowe, w których podawano i sprzedawano wyłącznie 
miody pitne. 

Przetwarzanie miodu na napój alkoholowy mogło mieć różny efekt. Nie 
zawsze z wysiłku miodosytnika mógł zrodzić się napój o pożądanym smaku, 
barwie i konsystencji. Do wyrobu miodu potrzebowano surowca jak najlepszej 
jakości. Miody pitne były towarem poszukiwanym i szanowanym. Wytwarzane 
były w miodosytni dworskiej na użytek właścicieli i gości tego dworu. Honor 
gospodarza wymagał dbania o jakość miodu pitnego, dlatego też stosowano róż-
ne, trzymane w tajemnicy zabiegi, mające na celu poprawienie jakości miodu 
z miodosytni.

Miody pitne miały swoje rodowody regionalne. W czasach staropolskich 
wytworzyły się receptury, których stosowanie pozwalało na produkcję miodów 
zachowujących określone walory smakowe, zbliżoną zawartość alkoholu i bar-
wę. Miody dzielono na miody ciężkie: pierwaki i półtoraki, oraz miody lżejsze: 
dwójniaki, trójniaki i czwórniaki. Miody ciężkie dojrzewały przez 20 lat, miody 
lżejsze 5–6 lat. Na Mazowszu i Podlasiu przeważały miody lekkie, w których 
fermentacja zachodziła szybko – ok. roku. Smak poprawiano dodatkami chmielu, 
jagód jałowca, a moc alkoholu wzmacniano nieraz dodatkiem gorzałki.

wSpółczeSne miody pitne 

Praktycznie z każdego gatunku miodu można przygotować jego alkoholowy 
odpowiednik, czyli miód pitny. Bazą jest rozcieńczony miód pszczeli (czyli tzw. 
brzeczka miodowa), który poddaje się fermentacji alkoholowej. W zależności od 
zawartości brzeczki rozróżnia się cztery typy miodów: półtorak (na 1 l miodu 
dodaje się 0,7 l wody), dwójniak (na 1 l miodu – 1 l wody), trójniak (na 1 l miodu 
– 2 l wody), czwórniak (na 1 l miodu – 3 l wody). Najbardziej szlachetne miody 
pitne, półtoraki i dwójniaki, dojrzewają przynajmniej osiem lat, czwórniaki nada-
ją się do picia już po niecałym roku. 

Miody naturalne w swoim składzie zawierają, oprócz wody i miodu, także 
kwas cytrynowy. Gdy brzeczka zostanie doprawiona chmielem, otrzymuje się 
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miody chmielowe, gdy korzeniami i ziołami – miody korzenne, a gdy sokami 
owocowymi – miody owocowe, takie jak wiśniak i maliniak. 

Miody powstałe z miodu rozpuszczonego w letniej wodzie i poddanego fer-
mentacji to miody nienasycone. Natomiast miody sycone powstają z miodu roz-
puszczonego w wodzie i warzonego, który po wystudzeniu poddawany jest fer-
mentacji. Na ogół stosuje się miody sycone, gdyż fermentacja przebiega szybciej, 
czyściej, ale mają uboższy smak.

alkohole na Bazie miodu jako produkt tradycyjny, 
regionalny 

Współcześnie produkowane miody pitne, dzięki obecności Polski w Unii Eu-
ropejskiej, doskonale promują regiony naszego kraju na świecie poprzez to, że zo-
stały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (tabela 3.). Niektóre zostały też zarejestrowane w reje-
strze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, jak 
np. Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich��. Nazwy „półtorak”, „dwójniak”, 
„trójniak” i „czwórniak” zostały wpisane do rejestru Gwarantowanych Tradycyj-
nych Specjalności 18 sierpnia 2008 roku��.

Obecnie miody pitne nie cieszą się taką sławą jak dawniej, gdy gościły na sto-
łach niemalże przy każdym posiłku i były podstawowym trunkiem na biesiadach 
rycerskich. Szlachta uwielbiała wznosić toasty właśnie tym trunkiem. Dziś mio-
dy pitne stały się rzadkością, nie stawia się na stołach już kamionki czy pięknie 
ozdobionej butelki z miodem pitnym. Jedynie smakosze i dobrzy znawcy umieją 
docenić smak prawdziwie polskiego trunku. Do tych tradycji wraca się jednak 
w ramach promocji regionów, wykorzystując je jako element atrakcyjności re-
gionalnej. 

Tab. 3. Liczba miodów zarejestrowanych na Liście Produktów Tradycyjnych w poszczególnych 
województwach

Województwo

Zarejestrowane produkty tradycyjne

Ogółem 
liczba 

Miody 
(liczba) Nazwy

dolnośląskie 19 4

sudecki miód wielokwiatowy 
sudecki miód gryczany
wielokwiatowy miód z doliny Baryczy
miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

kujawsko-pomorskie 21 1 miody z rejonu Dolnej Wisły

11 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2008, Dz. Urz. UE L. 141/11 z dnia 31.05.2008.
12 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2008, Dz. UE. L 200/6 z dnia 29.07.2008.
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lubelskie 67 7

nadwieprzański miód wielokwiatowy, 
nadwieprzański miód lipowy, miód 
rzepakowy z Roztocza, miód gryczany 
z Lubelszczyzny, miód gryczany godzi-
szowski, miód malinowy, miód fasolowy 
odmianowy z nektaru kwiatów fasoli 
tyczkowej „Piękny Jaś”

lubuskie 8 1 miód wielokwiatowy łąkowy z Doliny 
Noteci

łódzkie 48 1 miody z doliny rzeki Mrogi

małopolskie 33 2 sądecki miód spadziowy 
małopolski miód spadziowy

mazowieckie 20 2 miód nadbużański, miód kurpiowski

opolskie 44 1 miody popielowskie z Borów Stobraw-
skich

podkarpackie 81 3

miód z Korzenicy wielokwiatowy 
i nektarowo-spadziowy
miód lubaczowski, podkarpacki miód 
spadziowy

podlaskie 43 2 miód wielokwiat z Sejneńszczyzny, lipiec 
białowieski

pomorskie 105 3 miód pszczółkowski, miód kaszubski, 
miód leśny z Biernatki

śląskie 104 3

miód lipowo-spadziowy Ziemi Cieszyń-
skiej
miód rzepakowy Ziemi Cieszyńskiej
miód z nektaru kwiatów jurajskich

świętokrzyskie 25 2 świętokrzyski miód spadziowy, fałkowski 
miód wielokwiatowy

warmińsko-mazurskie 18 0 –

wielkopolskie 68 1 miód witosławski

zachodniopomorskie 8 1 miód drahimski

razem 712 34 –

Źródło: opracowanie na podstawie Listy Produktów Tradycyjnych, http://www.minrol.gov.pl, 
dostęp: 28.12.2009.
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Przykładem kultywowania tradycji produkcji miodów pitnych w Lublinie jest 
przedsiębiorstwo Apis. W swojej produkcji posiada wiele odmian tego trunku: 
półtoraki (np. Półtorak Lubelski), dwójniaki (np. Dwójniak Kurpiowski), trój-
niaki (np. Bernardyński), czwórniaki. Przedsiębiorstwo uruchomiło ekskluzywną 
linię produkcyjną pod nazwą Piwnice Alkoholi Staropolskich (PAS). Miody, pro-
dukowane według tradycyjnych receptur, są artystycznie pakowane w oryginalne 
kamionki, skrzyneczki, gąsiorki, co nawiązuje do tradycji tego trunku. Dodatko-
wo same nazwy podkreślają wymiar historyczny (np. Verbum Nobile, Sakwa, 
Dominikański, Carpe Diem)��. 

Dzięki kultywowaniu tradycji technologicznych i przestrzeganiu receptury 
miody pitne są trunkami o wybitnych walorach smakowo-zapachowych. Wszyst-
kie miody pitne to produkty naturalne, bez dodatku konserwantów. 

Inny przykład stanowi słodka wódka – Miodówka Witosławska, produkowa-
na na bazie miodu wielokwiatowego od lat 70. w województwie wielkopolskim 
w Witosławiu. Miodówka posiada charakterystyczny zapach i smak, z wyraźnym 
aromatem miodzie, bez obcych zapachów i posmaków. Zawartość alkoholu jest 
wysoka, bo aż 40%. W pałacu w Witosławiu znajduje się ośrodek apifitoterapii. 
Miodówka Witosławska jest tam podawana jako aperitif, napój do deserów, drin-
ków, a przede wszystkim – jako trunek rozweselający. 

Na Podbeskidziu preferowało się wódki sporządzane ze spirytusu. Stąd tak 
popularna jest tam, a w szczególności w regionie cieszyńskim, wódka sporządza-
na na miodzie, zwana miodulą. Na Żywiecczyźnie na ten sam trunek mówi się 
miodunka lub miodonka. Jest to alkohol o barwie słomkowej, mętny, z lekkim 
osadem z miodu, o zawartości alkoholu 30–40%.

W województwie zachodniopomorskim, w oparciu o wieloletnie tradycje 
staropolskie wytwarzany jest trójniak. Po zakończonej fermentacji poddawany 
jest rocznemu leżakowaniu i dojrzewaniu w dębowych beczkach, w określonych 
warunkach. Jego słodki smak z aromatem miodu gryczanego i przypraw tworzą 
niebywały zapach, charakterystyczny dla tego trunku. Niektórzy miodosytnicy 
z tego regionu w swoich recepturach wykorzystują soki owocowe, co pozwala 
modyfikować jego zapach oraz smak. Barwa tego napoju, dzięki zawartości mio-
du gryczanego, jest ciemnobursztynowa.

To tylko nieliczne przykłady wytwarzanych w Polsce tradycyjnych miodów 
i innych alkoholi na bazie miodu. Od 2004 r. w Polsce działa Stowarzyszenie 
Winiarzy i Miodosytników Polskich, skupiające m.in. amatorów-entuzjastów 
miodów pitnych��.

13 http://www.apis.pl, dostęp: 20.12.2009.
14 www.gastrona.pl/art/article_4033.php, dostęp: 20.09.09.
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muzea i SkanSeny pSzczelarSkie w polSce

Niezwykle malowniczym działem polskiego pszczelarstwa, także z tury-
stycznego punktu widzenia, jest jego część muzealna. W Polsce można znaleźć 
wiele ciekawych miejsc związanych z pszczelarstwem. Od początków XX wieku 
w Polsce powstają zbiory i skanseny pszczelarskie, dokumentujące działalność 
pszczelarską w kraju. Do najpiękniejszych należą państwowe zbiory zgromadzo-
ne w muzeach w Swarzędzu i w Szreniawie pod Poznaniem (Skansen i Muzeum 
Pszczelarstwa i Owadów Użytkowych im. prof. Ryszarda Kosteckiego), w Ra-
domiu (Muzeum Wsi Radomskiej), w Ciechanowcu (Muzeum Rolnictwa im. ks. 
Krzysztofa Kluka), w Białowieży (Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. Jana Mikla-
szewskiego), w Nowogrodzie k. Łomży (Skansen Kurpiowski im. Adama Chęt-
nika). Powstają też interesujące prywatne skanseny, takie jak Skansen Pszczelar-
ski Podhala w pasiece „Pod lasem” w Spytkowicach Józefa Różańskiego, mu-
zeum przy gospodarstwie pasiecznym „Sądecki Bartnik” Janusza Kasztelewicza 
w Stróżach k. Nowego Sącza, skanseny Tadeusza Bryszkowskiego z Pszczewa 
(woj. lubuskie) i Józefa Bondarczuka z Więcborka��. 

Miejsca te przybliżają produkcję miodu, prezentując rozwój sposobów pozy-
skiwania miodu od czasów starożytnych do współczesności. W skansenach można 
zobaczyć unikalne eksponaty dokumentujące sztukę, pracę bartnika i pszczelarza; 
jej historię, rozwój i współczesność. W zbiorach znajdują się stare, zabytkowe 
ule, niektóre liczące ponad 100 lat, kószki, narzędzia pracy bartnika i pszczelarza. 
W wielu miejscach prezentowane są prace artystów, zarówno profesjonalnych, 
ludowych, jak i amatorów, związane z pszczelarstwem. Wśród prac jest wiele 
figur św. Ambrożego – patrona pszczelarzy. 

Bardzo wielu pszczelarzy, aby zainteresować nabywców miodu swoją ofertą, 
wystawia w swoich pasiekach niewielkie pszczelarskie ekspozycje. Organizuje 
się różne spotkania i imprezy, na które czasem przybywa kilka tysięcy osób. Są to 
np. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, Biesiada u Bartnika Janusza Kasztelewicza, 
pielgrzymka pszczelarzy na Jasną Górę w Częstochowie w dzień św. Ambrożego. 
Każdy związek pszczelarzy organizuje swoje „dni” i inne imprezy��. Co roku, dla 
odbiorców miodu i zaproszonych gości, organizowana jest „Majówka” w pasiece 
„Pod lasem” z różnorodnym i bogatym programem. 

15 http://www.pszczew.pl/skansen.html, dostęp: 20.09.09 www.zwiazek-pszczelarski.pl/, dostęp: 21.09.09. 
16 M. Rysiewicz, dz. cyt.
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wykorzyStanie miodu jako elementu atrakcyjności 
turyStycznej regionów

Jednym ze sposobów wykorzystania miodu w turystyce jest apiturystyka. Ter-
min apiterapia pochodzi od greckich słów: apis – pszczoła i therapeia – leczenie. 
Obejmuje zastosowanie w lecznictwie produktów pszczelich, takich jak miód, 
pyłek kwiatowy, propolis, mleczko pszczele i jad pszczeli oraz, w niewielkim 
stopniu, wosku pszczelego. Jest to metoda leczenia na podbudowie holistycznej, 
tj. traktującej człowieka jako całość. Podstawą jest równoważność procesów fi-
zycznych, emocjonalnych i duchowych w ludzkim życiu oraz ich uwzględnienie 
i włączenie w proces leczenia. 

Apiturystyka jest formą turystyki poznawczej i formą wypoczynku. Celem 
podróży jest poznanie i podglądanie życia oraz zachowań pszczół. Gospodarstwa 
pasieczne chętnie wynajmują pokoje gościom. Podczas pobytu w pasiece turysta 
poznaje sposoby wytwarzania i pobierania miodu, wiele uczy się od pszczelarza, 
którego praca wymaga pracowitości, sumienności, a przede wszystkim cierpli-
wości. 

Ośrodki pszczelarskiej apiturystyki położone są najczęściej w pięknych oko-
licach. Do takich miejsc należy Kamianna z pszczelarskim ośrodkiem dydaktycz-
nym i wypoczynkowym. Dobrym przykładem jest też gospodarstwo pasieczne 
w Tyliczu��. 

Innym charakterystycznym miejscem jest gospodarstwo Kószka, położone 
we wschodniej części województwa małopolskiego, w dolinie Dunajca, nad Je-
ziorem Rożnowskim. Jego nazwa pochodzi od słowa, którym określano słomiany 
ul nierozbieralny lub półrozbieralny, w kształcie dzwonu lub walca. Do takich 
miejsc należy również Gródek nad Dunajcem i jego okolica. Pasieki w tych miej-
scowościach w swojej ofercie mają, poza pokojami do wynajęcia, atrakcje zwią-
zane z pszczelarstwem, takie jak degustacje miodu pitnego czy możliwość naby-
cia miodu. Zlokalizowane na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych, 
z charakterystycznym mikroklimatem, pozwalają korzystać ze swoich dóbr rów-
nież w postaci produktów pszczelich: miodu, pyłku kwiatowego i propolisu – kitu 
pszczelego��. 

Umiejętne wykorzystanie produktów pszczelich pozwala na wyleczenie wie-
lu schorzeń, zwłaszcza w przypadkach nieskuteczności terapii lekami syntetycz-
nymi. Cenne właściwości produktów pszczelich znane były już w starożytności. 
Kalendarz staroegipski sprzed 5,5 tys. lat opisuje zastosowanie miodu w cho-
robach wątroby i woreczka żółciowego, przy zatruciu toksynami roślinnymi 
i zwierzęcymi oraz do leczenia ran, oparzeń i schorzeń oczu. Starożytni Grecy, 
Rzymianie i Arabowie używali propolisu do usuwania z ciała odłamków strzał 

17 www.tylicz.pl,  dostęp: 25.09.2009.
18 www.dompszczelarza.planty.pl/index.php, dostęp: 20.09.2009.
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i włóczni oraz do leczenia zakażonych ran. W Europie szerokie wykorzystywanie 
produktów pszczelich w lecznictwie datuje się od czasów odrodzenia w Hiszpa-
nii, jednak intensywny rozwój apiterapii przypadł na wiek XIX. W czasie II wojny 
światowej chirurdzy rosyjscy wykorzystywali miód do leczenia zakażonych ran. 
Rola apiterapii we współczesnym lecznictwie jest coraz większa. 

Produkty pszczele działają wielokierunkowo leczniczo oraz zapobiegawczo, 
przeciwdziałając wystąpieniu choroby, stąd stosowane są szeroko w medycynie 
zapobiegawczej. Wszystkie stosowane w apiterapii produkty, oprócz propolisu 
i wosku, mają właściwości odżywcze. Wskazuje to na bezpieczeństwo leczniczych 
dawek stosowanych w terapii produktami pszczelimi. Jedynie jad pszczeli, stoso-
wany w apitoksynoterapii, wymaga ścisłego dawkowania pod kontrolą lekarza, 
gdyż stosowane dawki lecznicze mogą okazać się toksyczne. Należy jednak zwró-
cić uwagę na możliwość wystąpienia wrażliwości osobniczej i oddziaływania pro-
duktów pszczelich jako alergenów. 

Powrót do naturalnych metod leczenia wynika z zaufania do tradycji opierają-
cej się na przeświadczeniu o skuteczności i nieszkodliwości ich działania i potrzeby 
szukania alternatywy do leczenia farmakologicznego. Nie należy się zatem dziwić, 
że jedną z takich metod jest leczenie przy pomocy łatwo przyswajalnego przez or-
ganizm miodu. Jego działanie profilaktyczne polega na wiązaniu i uruchamianiu 
w procesie glikolizacji wielu zalegających i zagrażających organizmowi substancji 
trujących (metale ciężkie, np. ołów, rtęć; alkohol, nikotyna) poprzez uzupełnia-
nie niedoborów żelaza i magnezu, a także dzięki produktom metabolizmu glukozy 
(kwas glikuronowy i pirogronowy), które wiążą się z toksynami, tworząc łatwo roz-
puszczalne w wodzie połączenia, co ułatwia ich usuwanie z organizmu poprzez ner-
ki. Fruktoza zaś zwiększa zapas glikogenu w wątrobie, przez co przyspiesza proces 
przemiany materii w tkankach oraz wzmacnia jej funkcje ochronne i odtruwające.

Nowością apiterapii są inhalacje powietrzem ulowym w okresie od maja do 
sierpnia, co leczy infekcje dróg oddechowych, katar sienny i astmę. Pszczelarze sto-
sują różne rozwiązania konstrukcyjne pozwalające pacjentom w sposób bezpieczny 
(nie narażając ich na użądlenia przez pszczoły) oddychać powietrzem nasyconym 
mikroklimatem wnętrza ula. Wewnątrz ula jest ciepło, temperatura od 25°C do 
38–39°C, panuje wysoka wilgotność. Mikroklimat ula nie pozwala rozwijać się 
drobnoustrojom, mimo sprzyjających im warunków temperaturowo-wilgotnoś-
ciowych��.

Apiterapię stosuje się w połączeniu z innymi metodami medycyny natural-
nej (fitoterapią, aromaterapią, akupunkturą, ajurwerdą). Należy też podkreślić, że 
każdy produkt pszczeli działa na pacjentów w różny sposób, a leczenie chorób 
przewlekłych wymaga wytrwałości i cierpliwości. 

Zainteresowanie turystyczne danym obszarem często wynika ze specyficznej 
kuchni, z ciekawych tradycji i obyczajów. Na całym świecie coraz powszechniej 

19  www.apiterapia.rostkowski.info/apite, dostęp: 21.09.09.
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praktykowana jest turystyka kulinarna. Jest to podróżowanie, którego głównym 
celem jest poznawania dań i produktów kulinarnych danego regionu, ale może 
być połączone ze zwiedzaniem, poznawaniem kultury i przyrody, które dla wielu 
osób są nieodłącznymi elementami turystyki�0. 

W Polsce turystyka kulinarna dopiero zaczyna się rozwijać, ale są regiony, 
które już przyciągają turystów-smakoszy. Wśród polskich szlaków kulinarnych 
są również szlaki związane z miodem. Dla przykładu, Lubuski Szlak Wina i Mio-
du to 14 przystanków obejmujących 7 winnic (w Mozowie, w Starej Wsi, dwie 
w gminie Zabór, Starym Kisielinie, w Paradyżu, Mierzęcinie), muzeum etnogra-
ficzne w Ochli, skansen pszczelarski w Pszczewie, muzeum wina w Zielonej Gó-
rze oraz gospodarstwa agroturystyczne, np. Miody Natnockie w Gralewie. Szlak 
uruchomiono w lipcu 2008 roku, jego długość wynosi 302 kilometry. Szlak łączy 
historię i współczesność lubuskiego winiarstwa i pszczelarstwa.

Oferta szlaku obejmuje noclegi, degustację wina, miodu i pszczelarskich wy-
robów��. Turysta, podróżując szlakiem pszczelarstwa polskiego, poznaje kulturę 
danego regionu. Poprzez zgłębianie historii staropolskiego bartnictwa odkrywa 
dawną sztukę hodowli pszczół, możliwości wykorzystania ich produktów do ce-
lów spożywczych i leczniczych. 

podSumowanie

Podtrzymanie regionalnych tradycji związanych z miodem w polskiej tury-
styce sprzyja promocji regionów, daje szansę na przyciągnięcie do Polski tury-
stów-smakoszy z całego świata. Dla wielu turystów lokalna, regionalna kuchnia 
i produkty tradycyjne mogą pełnić istotną rolę w uzyskaniu satysfakcji��, a we-
dług E. Cohen i N. Avieli, mogą stanowić atrakcję na równi ze sztuką, archi-
tekturą czy krajobrazem��. Często dodatkową atrakcją jest lokalizacja placówek 
gastronomicznych w wyremontowanych zabytkowych dworach i pałacach lub 
stylizowanych wiejskich chatach.

Polska wieś jest szczególnym miejscem. Zachowała walory przyrodnicze 
oraz antropogeniczne, wśród których na szczególną uwagę zasługuje bogata kul-
tura ludowa, w tym regionalne potrawy oraz tradycyjne produkty żywnościowe, 
zwłaszcza te przygotowywane według starych receptur oraz dawnych metod 
produkcji��.

20 J. Sitnicki, Turystyka kulinarna – czy zawita do Polski?, „Rynek Turystyczny”, 2007, marzec, s. 26–27.
21 http://ziemia lubuska.pl, dostęp: 20.09.08. E. Czarniecka-Skubina, Szlaki kulinarne, Turystyka kulinar-
na w Polsce, „Przegląd Gastronomiczny” 2009, nr 2, s. 10–11.
22 K. Nield, M. Kozak, G. Legrys, The Role of Food Service in Tourist Satisfaction, „Hospitality Manage-
ment”, 2000, nr 19, s. 375–384.
23 E. Cohen, N. Avieli, Food in Tourism. Atraction and Impediment, „Annales of Tourism Research” 
2004, 31, nr 4, s. 755–778.
24 Determinanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Białystok 2005.
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W hotelowych czy przydrożnych barach oferuje się staropolskie napitki, 
w tym miody pitne. W niektórych miejscach dla wyjeżdżających gości staropol-
skim obyczajem oferowane są pamiątkowe gościńce, a wśród zawartych w nich 
specjałów mogą być miody pitne lub inne produkty pszczelarskie.

Polskie tradycje związane z miodem mogą stanowić dobry i przynoszący 
dochód kierunek rozwoju turystyki, zwłaszcza że Polska ma do zaoferowania 
interesujące miejsca i autentyczne zabytki. Jednoczesny rozwój turystycznej 
infrastruktury i związane z tym podniesienie standardu usług turystycznych 
sprzyjać będą poznawaniu przez turystów dziedzictwa narodowego naszego 
kraju. 

Współczesny konsument poszukuje produktów wyjątkowych, oryginalnych, 
unikatowych, elitarnych, autentycznych, a do takich należą produkty tradycyjne 
i regionalne. Nabywanie produktów „wprost z natury” jest też przejawem pro-
ekologicznych postaw konsumentów. Produkty charakterystyczne dla lokalnych 
kultur i regionów, naturalne, wytwarzane tradycyjnymi metodami, a przez to nie-
spotykane nigdzie indziej, są kontrapunktem dla globalizacji, unifikacji i macdo-
naldyzacji. Ich obecność jako symbolu polskości pozwala Polakom wyróżnić się 
na tle innych nacji.
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aBStract

Meads – Polish traditions and their modern use as an element 
regional tourist attractiveness

Possibilities of using the Polish tradition related to the production of honey 
and honey-like products as touristic products are discussed in the paper. Attention 
is paid to the variety of areas related to honey (mead, antique apiaries, apiteraphy, 
apitourism) and the wealth that each of them offers. In conclusion it is found that 
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Polish traditions related to honey may be a good way of  developing  tourism, 
bringing additional income. 

Honey products are typical of local cultures, particular regions, natural, tradi-
tional method of manufacturing and are absolutely unique. Therefore, they could 
be a alternative to globalization, unification and McDonaldization. 
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łowiectwo i tradycja polSkiej kuchni 
myśliwSkiej jako atuty regionalnej oferty 

turyStycznej

Dziczyzna obecnie przeżywa renesans, znów staje się modna i poszukiwana. 
Smaczna, delikatna i krucha, zawierająca bardzo mało tłuszczu i cholesterolu, znaj-
duje bardzo wielu nabywców gotowych dobrze zapłacić za ten swoisty rarytas. 

Dania z dziczyzny to polska specjalność, związana z piękną historią tradycji 
szlacheckiej, wspaniałych polowań i uczt, w czasie których na stolach królowały 
dania z jeleni, pięknie przyrządzone bażanty, perliczki, całe, pieczone dziki. Po-
trawy z dziczyzny zawsze były specjalnością kuchni polskiej i, zwłaszcza pod-
czas wystawnych przyjęć, dominowały wśród dań mięsnych. 

Współcześnie dziczyzna znajduje wielu zwolenników, powstaje coraz wię-
cej restauracji serwujących ten rodzaj mięsa. Kucharze coraz chętniej zdobywają 
wiedzę na ten temat, uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach. Dlatego potra-
wy z dziczyzny, takie jak pieczeń z dzika, comber, zrazy z jelenia czy eskalopki, 
można traktować jako polską atrakcję turystyczną. 

Turyści, w zależności od swoich upodobań, mogą uczestniczyć w polowa-
niach, a po ich zakończeniu w spotkaniach urządzanych przez myśliwych, pod-
czas których serwowane są potrawy z upolowanej zwierzyny. Dla innych sama 
kuchnia myśliwska może być ciekawą, odrębną ofertą. 

Celem pracy jest przedstawienie łowiectwa i kuchni myśliwskiej jako ele-
mentu atrakcyjności turystycznej wykorzystywanej w Polsce.

łowiectwo i jego tradycje

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. W rozumie-
niu ustawy Prawo łowieckie�, oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) 
i gospodarowanie zasobami leśnymi w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasada-
mi racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Celem łowiectwa jest: 
– ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwie-

rząt łownych;

1 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2002r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 
984 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 , Nr 173, poz. 1808) (tekst jednolity).



– ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy wa-
runków bytowania zwierzyny;

– uzyskanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz 
właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy za-
chowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;

– spełnianie potrzeb społecznych w zakresie usprawniania myślistwa, kulty-
wowanie tradycji oraz krzewienie etyki i kultury łowieckiej�.

Działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny prowadzo-
na przez dzierżawców lub zarządców nazywana jest gospodarką łowiecką. Jest 
ona prowadzona w obwodach łowieckich w oparciu o roczny plan, zawierający 
zadania z zakresu poprawy warunków bytowania zwierząt łownych, dokarmiania, 
budowy urządzeń, zasilania populacji i pozyskiwania zwierząt łownych, ochrony 
przyrody, liczebności i jakości zwierząt łownych, struktury płciowej i wiekowej 
populacji, przyrostu naturalnego, szkód w lasach oraz uprawach i płodach rol-
nych wyrządzonych przez zwierzęta łowne, wieloletnich łowieckich planów usta-
lonych przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

Jednym z narzędzi prowadzenia gospodarki łowieckiej, będącym jednocześ-
nie źródłem dochodów gospodarstw leśnych, są polowania, dawniej zwane ło-
wami. Łowy były jedną z najważniejszych czynności pierwotnych ludzi przez 
wiele tysiącleci, w czasach gdy nikt nawet nie myślał, że zwierzyna może mieć 
właściciela. Polowania dawały możliwość utrzymania i przeżycia ludzi, oprócz 
pożywienia pozyskiwano w ten sposób skóry na okrycia, a kości i rogi na proste 
narzędzia. 

Z upływem lat łowy stały się okazją do wykazania przez myśliwych swojej 
siły, zręczności i męstwa w bezpośrednich spotkaniach z dzikim zwierzem. Od 
ok. X w. łowy zaczęły być w coraz większym stopniu przywilejem ludzi tzw. do-
brze urodzonych, cesarzy, królów, duchowieństwa i rycerstwa. Stanowiły istotny 
element życia ziemiańskiego. Z tych względów do dziś polowanie postrzegane 
jest jako niezwykle emocjonujące przeżycie, niezwykłe doświadczenie, symbol 
męskości. Dlatego też walory łowieckie lasów polskich stanowią istotny element 
oferty turystycznej, który wpływa na podniesienie atrakcyjności wypoczynku 
w lasach, a także przyczynia się do rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach 
naszego kraju. 

Wielowiekowa tradycja łowów i myśliwska etykieta wykształciły swoiste 
formy obyczajowe, regulowane przepisami prawa i systemem norm zwyczajo-
wych. Przygotowanie polowania, nagonki, transportu, wyznaczenie stanowisk 
dla myśliwych było dużym przedsięwzięciem organizacyjnym, którym kiedyś 
zajmował się zarządca lub łowczy�.

2 http://www.mysliwstwo.pl/lowiectwo.html, dostęp: 30.09.2009. 
3 W. Baraniewski, Kuchnia i stół w polskim dworze, Warszawa 2004.
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Interesująca dla osób pragnących odpoczywać w kontakcie ze środowiskiem 
leśnym może być oferta polskich biur polowań i turystyki w zakresie organizacji 
tradycyjnych polowań lub wypoczynku dla osób preferujących spędzanie cza-
su w otoczeniu przyrody. Istotnymi elementami tej oferty są kompleksy leśne 
atrakcyjne przyrodniczo, ale również infrastruktura łowiecka, a więc kwatery my-
śliwskie, położone w miejscach o bardzo wysokich walorach przyrodniczych, ce-
chujące się wysokim standardem, szerokim wyborem świadczonych usług, dużą 
dostępnością komunikacyjną, co przyczynia się do podniesienia jej atrakcyjności 
w oczach turystów. Ważną rolę pełnią również dobrze zorganizowane miejsca 
postojowe oraz urządzenia łowieckie. Ogromne znaczenie odgrywa także wize-
runek samego myśliwego, kultura polowania, rytuał polowań indywidualnych 
i zbiorowych (polowania z psem myśliwskim, polowanie z nagonką, potok zwie-
rzyny po polowaniu zbiorowym). 

Efektem polowania jest pozyskanie dziczyzny, będące kolejnym elementem 
atrakcyjności polowania. 

turyStyka myśliwSka 

Turystyka myśliwska jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Do jej rozwoju 
przyczyniło się wiele elementów. Pierwszym z nich jest ogólny wzrost dobrobytu 
i związane z nim wydłużenie czasu wolnego części współczesnego społeczeń-
stwa. Stwarza to coraz większe zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju rekreację, 
w tym także łowiecką. Inną przyczyną jest rosnąca zasobność łowisk w krajach 
rozwiniętych. 

Te dwa czynniki stworzyły rynek dla turystyki myśliwskiej. Podstawą tego 
rynku są polowania myśliwych z Europy Zachodniej i Środkowej. Celem polo-
wań są głównie jelenie, dziki i sarny. Jest to wynikiem zasobów oraz okresów 
ochronnych i sezonów polowań, które są ustalane przez Ministerstwo Środowi-
ska. Oferowane dla turystów polowania charakteryzują się bardzo dobrą organi-
zacją, bezpieczeństwem oraz, co jest bardzo istotnym czynnikiem, cenami porów-
nywalnymi z kosztem przeciętnych wakacji�.

Łowiectwo dostarcza znacznych przychodów różnego rodzaju podmiotom 
gospodarczym, w tym kołom łowieckim, gospodarzom lasów, gminom, biurom 
turystycznym, jak również firmom organizującym polowania. Aby jednak nastąpił 
rozwój turystyki myśliwskiej, powinny zostać spełnione takie wymagania jak:

– baza noclegowa o wysokim standardzie i specyficznym klimacie (dwory, 
zamki, pałace, prywatne pensjonaty, domki myśliwskie z odpowiednim wystro-
jem wnętrz);

–  ambony i stanowiska obserwacji zwierzyny;
–  pomieszczenia przystosowane do preparowania trofeów i przechowywania 

broni.
4 R. Dzięciołowski, Bór, Warszawa 1996.
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Indywidualne nakłady, jakie są ponoszone na sprzęt niezbędny do uprawiania 
turystyki myśliwskiej, są bardzo zbliżone do takich dyscyplin sportowych jak że-
glarstwo, narciarstwo czy też tenis. Jeszcze niedawno turystyka myśliwska miała 
wymiar jednokierunkowy. Polskę odwiedzali myśliwi, oczekujący pomyślnych 
łowów na drobnego lub grubego zwierza. Jednak już od paru lat biura turystyczne 
notują coraz większe zainteresowanie tego typu wyjazdami za granicę zgłaszane 
przez polskich myśliwych.

Polowania mogą mieć różny charakter. Mogą być organizowane jako polowa-
nia indywidualne lub zbiorowe. Coraz częstsze stają się polowania odbywające 
się w niedzielę. Podczas polowań zbiorowych głównie pokazuje się lisa i bażanta. 
Myśliwi zostają podzieleni na grupy, by zachować bezpieczeństwo podczas po-
lowania. W Polsce polowanie zbiorowe polega na współdziałaniu ze sobą gru-
py myśliwych i nagonki. Z jednej strony obszaru polowania, zwanego miotem, 
ustawia się nagonkę, a z drugiej strony linię myśliwych. Naganiacze idąc, hała-
sują i płoszą zwierzynę, która ucieka w kierunku myśliwych. Tego rodzaju po-
lowania charakteryzują się bardzo dobrą organizacją, jednak uczestnicy muszą 
bezwzględnie przestrzegać praw łowieckich. Polowania organizowane jesienią 
i zimą mają swój charakterystyczny urok, są spotkaniami towarzyskimi, dają 
możliwość wspólnej rozmowy, wymiany poglądów.

Polowania indywidualne uznawane są za szczególną atrakcję łowiska. Od-
strzał dotyczy przeważnie kaczek, choć wydawane są także zezwolenia selek-
cjonerskie na odstrzał sarny. Polowania indywidualne polegają na tym, że my-
śliwy może polować sam, często z pomocą psa myśliwskiego. Podstawą takiego 
polowania jest zezwolenie imienne zwane odstrzałem. Każde takie zezwolenie 
zawiera określenie gatunku, płci i wieku zwierzyny, jaką dany myśliwy może na 
jego podstawie pozyskać. Odstrzał wydaje łowczy koła łowieckiego, myśliwy 
po wykorzystaniu lub z momentem utraty daty ważności ma obowiązek zwró-
cić go z odpowiednią adnotacją. Myśliwi polują indywidualnie na zwierzynę 
grubą, kaczki, kuropatwy, bażanty i lisy�. Nie wolno polować indywidualnie 
na zające.

Przykładem przedsiębiorstwa zajmującego się organizacją turystyki myśliw-
skiej jest Biuro Polowań Dewizowych „Art-Hubert” z Leżajska, prywatna firma 
działająca w Polsce od 1990 roku, posiadająca koncesję Ministra Środowiska. 
Zajmuje się organizacją polowań dla myśliwych zagranicznych i krajowych, ofe-
ruje łowy indywidualne i zbiorowe na jelenie, daniele, dziki i wilki, a także ku-
ropatwy, bażanty i zające. 

Równocześnie z samym polowaniem organizowane są imprezy integracyjne 
z degustacją dziczyzny oraz całą oprawą myśliwską. Myśliwi okazują szacunek 
pokonanej zwierzynie, odprawiając po zakończeniu polowania tzw. pokot. Polega 
on na tym, że układają ustrzeloną zwierzynę według ściśle określonej hierar-

5 P. Bobik, Polowanie, Ryczów 2008.
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chii. Myśliwi w czasie pokotu mają odkryte głowy. Trębacz myśliwski gra syg-
nały łowieckie oznaczające śmierć poszczególnych gatunków zwierząt. Sygnały 
myśliwskie grane przez sygnalistów stanowią kolejny, piękny element tradycji 
łowieckiej. Oprócz sygnałów pokotu istnieje cała gama sygnałów uroczystych, 
takich jak powitalne, apel na łowy, darz bór, król polowania, koniec polowania, 
pożegnanie oraz sygnały porządkowe, które pozwalają myśliwym zorientować 
się w sytuacji na polowaniu: nagonka naprzód, zakaz strzału w miot, rozładuj 
broń, posiłek. 

Po zakończeniu polowania, przy ognisku, można spróbować typowych sta-
ropolskich dań myśliwskich: bigosu myśliwskiego, dzika pieczonego, żeberek 
z dzika w powidłach, szaszłyka z sarny i innych dań pieczystych z dziczyzny. 
W zależności od pogody podaje się grzane wino, grzane piwo, nalewki myśliw-
skie i wiele innych domowych okowit. 

łowiectwo jako dziedzictwo kultury w polSce

Historia i tradycje polskiego łowiectwa stanowią piękne i niezwykle wartoś-
ciowe dziedzictwo naszej kultury. Myślistwo od niepamiętnych czasów związa-
ne było z tradycją i historią Polski. W dawnych czasach polskie lasy i puszcze 
obficie zamieszkiwane były przez zwierzynę łowną – niedźwiedzie, łosie, sarny, 
dziki, żubry (tzw. zwierzyna gruba). Nie brakowało także zwierzyny drobnej, 
m.in. ptactwa i zajęcy. Łowiectwo postrzegano jako naukę odwagi, zręczności 
i opanowania. Stanowiło doskonałe przygotowanie do powinności rycerskich, 
a później wojskowych. 

W okresie feudalizmu na zwierzynę grubą: tury, żubry, łosie, niedźwiedzie, 
tarpany, jelenie, dziki i rysie, mogli polować tylko panujący – królowie i książęta. 
Jednocześnie rozwijało się rzemiosło oraz dziedziny bezpośrednio związane z po-
lowaniem. Pojawili się pierwsi specjaliści i rzemieślnicy zajmujący się hodowlą 
i tresurą koni do polowań, psów myśliwskich i sokołów, tropieniem i osaczaniem 
zwierzyny, przetwórstwem mięsa, wyprawą skór i produkcją odzieży. Polowania 
na zwierzynę grubą były największą atrakcją na polskich dworach królewskich. 
Powstawały pierwsze zamknięte hodowle zwierzyny przeznaczonej do odstrzału 
na uroczystych polowaniach. Ród książąt pszczyńskich szczególnie dbał o gospo-
darkę łowiecką. Posiadali bardzo dobrze zorganizowaną służbę łowiecką, która 
zajmowała się tylko i wyłącznie gospodarką łowiecką. Powiększano stan zwie-
rzyny puszczy o żubry, daniele oraz jelenie celem uatrakcyjnienia łowów.

W czasie wielu lat kształtowały się zwyczaje i tradycje myśliwskie. Pielęg-
nowanie wytworzonych przez wieki obrzędów, tradycji, obyczajów i zwyczajów 
łowieckich to dowód, że polowanie to nie tylko zdobywanie mięsa i skór, sposób 
ochrony przyrody czy miła forma relaksu. To także kształtowanie kultury, pozwa-
lające na określenie własnej tożsamości.
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Ślubowanie to pierwsza tradycyjna ceremonia, w której uczestniczy myśli-
wy po uzyskaniu członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego. Akt ślubowania 
myśliwskiego można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: obrzędu myśliw-
skiego i formalnego obowiązku. Z punktu widzenia atrakcyjności ważniejsza 
wydaje się sfera obrzędowa.

Dla młodego myśliwego jest to wielkie święto, dlatego powinno mieć uro-
czystą oprawę i przebieg. Zwykle składający ślubowanie występuje przed szereg 
myśliwych, klęka na lewym kolanie, zdejmuje nakrycie głowy. Inni uczestnicy 
uroczystości również zdejmują nakrycia głowy. Jeśli ślubowanie odbywa się 
w terenie – ślubujący trzyma w ręce broń, stopką kolby opartą o ziemię. Opie-
kun kładzie prawą dłoń na ramieniu podopiecznego i przyjmujący ślubowanie 
cytuje rotę ślubowania, powtarzaną przez ślubującego. Podczas uroczystości 
ważny jest strój. Jeśli uroczystość odbywa się w terenie, przed polowaniem, 
uczestnicy mają na sobie ubrania myśliwskie, jeżeli jednak ślubowanie zor-
ganizowano pod dachem – wszystkich obowiązuje strój uroczysty, najlepiej 
regulaminowy galowy mundur myśliwski lub garnitur.

Inną tradycją jest chrzest myśliwski – jeden z najstarszych obrzędów łowiec-
kich. Oznacza przyjęcie młodego myśliwego do grona prawdziwych łowców 
i następuje po upolowaniu przez myśliwego pierwszej zwierzyny. Chrzest od-
bywa się wyłącznie na polowaniu, najczęściej w przerwie łowów, tuż po zakoń-
czeniu miotu, w którym myśliwy strzelił pierwszego zwierza. Bywa również, że 
obrzęd odkładany jest na sam koniec polowania, już przy pokocie. W obecności 
wszystkich myśliwych prowadzący polowanie lub inny myśliwy, cieszący się 
wśród uczestników łowów estymą, ogłasza, że w grupie jest „Fryc”, który wła-
śnie się wyzwolił, czyli myśliwy, który strzelił pierwszy w życiu okaz zwierza 
danego gatunku. Podczas gdy sygnalista gra sygnał danego zwierza, „Fryc” 
występuje przed szereg i klęka na lewym kolanie. Mistrz ceremonii zanurza 
w farbie ubitego zwierza kordelas lub nóż i bronią tą kreśli na czole młodego 
myśliwego znak krzyża, wypowiadając przy tym formułę: „Chrzczę Cię na wy-
znawcę świętego Huberta”�.

Inną tradycją jest „złom” – wyróżnienie, którym honorowany jest myśliwy 
w trakcie udanego polowania na grubego zwierza oraz obyczaj składania hołdu 
strzelonej zwierzynie. Odbywa się on po podniesieniu sztuki zwierzyny grubej, 
co ważne, przed jej wypatroszeniem. Prowadzący polowanie odłamuje, a nie 
odcina, gałązkę drzewa rosnącego w pobliżu miejsca, na którym zwierz padł. 
Z gałązki odłamuje mniejszy kawałek, tzw. ostatni kęs i wkłada zwierzowi do 
pyska. Ostatnim kęsem nie honoruje się dużych drapieżników, jest to forma 
zastrzeżona wyłącznie dla roślinożerców. Kolejny fragment ułamanej wcześ-
niej gałęzi kładzie się na ranie wlotowej tuszy. To tzw. pieczęć, nazywana też 
ostatnim złomem. Jest ona symbolem żalu strzelca za to, że zadał zwierzynie 

6 www.mysliwstwo.pl/tradycja.html, dostęp: 30.09.2009. 
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ból, a także ma wymiar estetyczny – zakrywa ranę postrzałową. Zasadą jest, by 
wierzchołek gałązki, pełniącej rolę pieczęci, skierowany był u samców w stronę 
trofeum, zaś u samic w stronę narządów rodnych. W prosty sposób odzwier-
ciedla to nadzieje myśliwych wiązane z płcią zwierzyny: od samców oczeku-
jemy jak najlepszych trofeów, od samic jak najlepszego przychówku. Ostatni 
fragment ułamanej gałązki to złom myśliwski, stanowiący nagrodę dla myśli-
wego za wykazaną łowiecką sprawność. Gałązkę tę mistrz ceremonii moczy 
najpierw w farbie ubitego zwierza, a następnie podaje szczęśliwemu strzelcowi. 
Przyjęło się, że złom podawany jest na głowni kordelasa lub noża myśliwskie-
go. Myśliwy zatyka następnie złom za tasiemki swego kapelusza i do końca 
łowów poluje z tak przyozdobionym nakryciem głowy. 

Innym, bardzo starym obyczajem jest nadawanie honorowego tytułu króla 
polowania. Wziął się z tego, że w dawnych czasach łowcy, który pierwszy ugo-
dził grubego zwierza (tura czy żubra), przypadał przywilej podziału tuszy mię-
dzy współziomków. Był to wówczas nie tylko honor, ale i spory zakres władzy. 
Dziś obyczaj ten to jedynie uhonorowanie uczestnika zbiorowego polowania, 
któremu na łowach dopisało największe szczęście. Królowi wręcza się pamiątkę 
jego sukcesu (okolicznościowy medal, plakietka, statuetka zwierza). Nowszym 
zwyczajem jest wyłonienie króla pudlarzy i nagrodzenie go paczką naboi, by 
mógł potrenować na strzelnicy. Koronacja króla pudlarzy nie jest karą za nie-
celne strzały ani szyderstwem, lecz okazją do śmiechu i zabawy.

Do bogatych tradycji łowieckich można zaliczyć jeszcze wiele innych, 
różnorodnych form zwyczajów i ceremoniału łowieckiego. Rozwinęła się także 
bogata gwara myśliwska, będąca zwierciadłem życia przodków, przejawem 
rozwoju i bogactwa języka polskiego, świadectwem jednej z tradycyjnych 
dziedzin kultury narodowej. Tradycja łowiecka jest ciągle żywa, w wielu 
środowiskach myśliwych powstają nowe, oryginalne zwyczaje, które wzbogacają 
kulturę łowiecką�.

dziczyzna jako podStawa tradycji kulinarnych

Mięso zwierząt dziko żyjących pozyskane podczas polowań jest mięsem 
o bogatych walorach smakowych, a przy tym jest bardzo odżywcze. Jego ros-
nąca popularność przyczynia się do rozwoju jego przetwórstwa, wzrasta więc 
dostępność wyrobów z dziczyzny, a także zainteresowanie nią ze strony kon-
sumentów�. 

Pozyskiwanie mięsa zwierząt łownych w Polsce jest niewielkie. Przykła-
dowo w roku 2002 pozyskano 148 291 saren, 35 573 jeleni i danieli, 1158 łosi, 
61 524 dzików, 15 994 ptaków łownych, 135 muflonów. Jest uregulowane 

7 K.J. Szeptowski, Etyka Łowiecka, Warszawa 2004.
8 L.C. Hoffman i E. Wiklund, Game and Venison – Meat for the Modern Consumer, „Meat Science”, 
2006, nr 74, s. 197–208.
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prawnie. Należy podkreślić, że specyfika tego pozyskiwania, przetrzymywa-
nia, transportu, kryteria oceny są całkowicie różne od tych dotyczących mięsa 
zwierząt hodowlanych. Dostawcami tusz zwierząt łownych do zakładów prze-
mysłowych są pośrednio lub bezpośrednio myśliwi, od których głównie zależy 
jakość dziczyzny (prawidłowość odstrzału, patroszenia, wystudzenie, transport, 
ochrona przed zanieczyszczeniem itp.)�. 

Mając do dyspozycji tak wspaniały surowiec kulinarny, jakim jest dziczyzna, 
Polska przez wieki dopracowała się jednej z najwspanialszych na świecie kuchni 
myśliwskiej. Dziczyzna jest szczególnie ceniona ze względu na swoje walory 
dietetyczne. Mięso tych zwierząt charakteryzuje się niższą zawartością tłuszczu 
i wyższą mięsnością w porównaniu z bydłem. Wynika to między innymi z ich 
specyficznego sposobu odżywiania się i niecałkowitego wykrwawienia po ubi-
ciu. Jednak przygotowanie potraw jest bardzo podobne jak z mięsa zwierząt do-
mowych. Sposób przygotowania wymaga jedynie odpowiednich zabiegów, aby 
nie było suche, gdyż nie zawiera dużo tłuszczu. Dziczyznę cechuje również sto-
sunkowo niska kaloryczność, wyższa zawartość białka, wysoka przyswajalność, 
wysoka wartość odżywcza. Najdelikatniejsze jest mięso pochodzące ze zwierząt 
młodych, upolowanych w okresie jesiennym lub na początku zimy. 

Dziczyzna należy do potraw charakterystycznych dla polskiej kuchni. Wy-
maga starannego przygotowania przed ostatecznym podaniem do spożycia. Mię-
so powinno odpowiednio dojrzeć i skruszeć przed przygotowaniem. W dawniej-
szych czasach, podczas zimy, odbywało się to poprzez zawieszenie upolowanej 
sztuki w chłodnym i przewiewnym miejscu, gdzie pozostawała przez kilka dni. 
Innym sposobem było zakopywanie mięsa w ziemi, aby lepiej przebiegał proces 
kruszenia. Obecnie mięso zamraża się na 7–10 dni, a po rozmrożeniu jest wystar-
czająco kruche. Jeżeli mięso pochodzi z młodej sztuki, można je przygotować 
bezpośrednio po wcześniejszym zamarynowaniu w warzywach i przyprawach. 
Jest wtedy najlepsze i nie wymaga długotrwałej obróbki termicznej. Natomiast 
jeżeli mięso pochodzi od starszej sztuki lub chcąc uzyskać charakterystyczny, 
lekko kwaskowaty posmak oraz aromat ziołowo-korzenny, stosuje się odpo-
wiednie zalewy octowe oraz zaprawy. Ponieważ mięso jest dość suche, powinno 
się je owijać i szpikować słoniną, boczkiem lub wędzoną szynką�0.

Mięso z dziczyzny jest specyficznym mięsem, którego przyrządzenie, 
a przede wszystkim przyprawienie wymaga doboru odpowiednich przypraw 
we właściwych ilościach. Do doprawienia dziczyzny stosowanych jest wiele 
rodzimych ziół i przypraw, które wzbogacą doznania smakowe. Przyprawy 
i marynaty w kuchni myśliwskiej stanowią bardzo ważny element kształtujący 
właściwości organoleptyczne mięsa, odpowiednio dobrane podkreślają smak 
potrawy i podnoszą pozostałe walory sensoryczne. Najczęściej stosowane do 
9 J.Z. Szymborski, Pozyskiwanie, obróbka i obrót dziczyzną. Przepisy Unii Europejskiej, przepisy pol-
skie, komentarz, Warszawa 2003.
10 D. Łebkowska, M. Łebkowski, Dziczyzna, Warszawa 1995.

274  Dorota Nowak, Ewa Czarniecka-Skubina



potraw z dziczyzny to czosnek, cebula, jałowiec, kolendra, gałka muszkatoło-
wa, liść laurowy, papryka w proszku ostra i słodka, pieprz czarny i biały, roz-
maryn świeży lub suszony, grzyby suszone, tymianek, cytryna, wino czerwone 
wytrawne��. Należy jednak zachować umiar w ich stosowaniu, aby smak i aro-
mat przypraw nie zagłuszyły specyficznego smaku dziczyzny. Przyprawiając 
dziczyznę, warto pamiętać, że smak mięsa różni się latem i zimą, co spowodo-
wane jest inną dostępnością pożywienia w różnych porach roku.

Jako dodatki do dziczyzny stosowane są konfitury z czerwonej borówki, 
buraczki oraz czerwona kapusta zakwaszona z umiarem czerwonym winem lub 
octem winnym. Klasycznymi sosami do pieczonej dziczyzny są sosy: głogowy 
i jałowcowy��.

dania kuchni myśliwSkiej 

Podróżując poznaje się inne kraje i regiony wraz z ich kulturą. To najczęst-
szy powód wyjazdów turystycznych. Związki zachodzące pomiędzy turysty-
ką kulinarną a kulturową są efektem trzech zależności. Pierwszą z nich jest 
tradycja kulinarna oraz sposób żywienia powiązany z uwarunkowaniami kli-
matycznymi. Po drugie, ludzie uprawiający turystykę, poprzez spotkania oraz 
konsumpcję różnych potraw, poznają sztukę kulinarną, która jest uzależniona 
od danego regionu geograficznego. I wreszcie po trzecie, poprzez „podróże 
kulinarne” odkrywają nowe kraje i miejsca, poznają nowych ludzi. Zwiedza-
jąc, poznają historię miejsc, obyczaje i tradycje panujące na danym terenie, 
uczestniczą w licznych wydarzeniach. Turystyka kulinarna w coraz większym 
stopniu zdobywa znaczącą pozycję i popularność wśród turystów zagranicz-
nych, którzy zaczynają interesować się tradycjami i nawykami kulinarnymi in-
nych narodów��. Dlatego bardzo ważne wydaje się wykorzystanie specyficznej 
kuchni myśliwskiej w promocji określonego regionu czy w szeroko rozumianej 
turystyce. Z punktu widzenia turysty bogata oferta kulinarna może stanowić 
atrakcję turystyczną, przyczyniając się tym samym do promocji regionu oraz 
do pogłębiania wiedzy na jego temat��. 

Restauracje oferujące kuchnię myśliwską cieszą się nieustającym uzna-
niem wśród smakoszy kuchni staropolskiej i pozostają ciągle wierne swoim 
tradycjom. Dobrze przyrządzona dziczyzna staje się hitem wielu restauracji, 
szefowie kuchni coraz chętniej włączają ją do restauracyjnego menu. Coraz 
częściej organizowane są konkursy kulinarne z dziczyzny, kuchni dworskiej 

11 M. Kasprzycka, Kuchnia Polska, Warszawa 2007.
12 M. Lemnis, H. Vitry, W staropolskiej kuchni i przy polskim stole, Warszawa 1979.
13 A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, „Przegląd Gastronomiczny”, 
2008, nr 7, s. 8–43.
14 D. Nowak, E. Czarniecka-Skubina, Tradycje kulinarne regionu warmińsko–mazurskiego, „Rocznik 
Naukowy WSTiR im. M. Orłowicza”, 1, Warszawa 2008.
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i myśliwskiej. Przybywa restauracji serwujących kuchnię myśliwską, kucharze 
bardzo chętnie zdobywają wiedzę na ten temat. Dzięki temu polska kuchnia my-
śliwska stała się znana na całym świecie. Smakosze za najlepsze uznają dania 
z mięsa zwierząt upolowanych jesienią i zimą. Wtedy właśnie mięso nasiąka 
lasem i szlachetnieje, posiada specyficzny smak i zapach, ponieważ zwierzyna 
odżywia się leśnym runem (zioła, pędy i kora młodych drzew, grzyby i leśne 
jagody)��.

Najbardziej delikatnym mięsem, niezależnie od tego, czy pochodzi z upolo-
wanego dzika, jelenia, sarny czy łosia, jest zawsze polędwica i schab. Comber 
z sarny czy polędwica z dzika to znakomite tworzywo na wykwintne danie. 
Bardzo smaczny jest schab z dzika nadziewany śliwkami. Dzik z rożna, obok 
bigosu czy kiełbasy z dzika, to danie, które obrosło legendą. Na imprezach ple-
nerowych, przy ogniskach wiele hoteli i restauracji proponuje się takie właśnie 
danie. 

Tatar z dziczyzny to kolejny specjał. Jego przygotowanie wymaga mięsa 
o nienagannej świeżości. Tajniki tatara z dziczyzny to dodatki do mielonego 
mięsa, a więc: sól, pieprz, cebulka, jajko, olej i czerwona słodka papryka. Tatar, 
szczególnie z sarny, daniela, ale również jelenia i łosia, jest znakomitą potrawą 
i łatwą do zrobienia. 

Bardzo często przy rozbiorze tuszy upolowanej sarny, jelenia czy dzika po-
zostaje sporo mięsa tzw. gulaszowego (karkówka, golonka, okrawki, ewentual-
nie łopatka) – to znakomity surowiec na zupy gulaszowe. Godny wspomnienia 
jest żur na narogach. Wielu myśliwych nie docenia walorów kulinarnych na-
rogów, jak i flaczków z jelenia czy łosia. Bardzo często ten wyśmienity suro-
wiec kulinarny jest po prostu wyrzucany po badaniu weterynaryjnym, gdyż 
jego przygotowanie do spożycia wymaga dużego nakładu pracy. Podobnie nie-
doceniane są ozory zwierzyny grubej, których nikt nie wycina z tuszy, mimo że 
to właśnie ozór z jelenia czy łosia był jednym z największych przysmaków na 
magnackich i królewskich stołach. 

Bigos myśliwski to potrawa, która doczekała się licznych opisów pełnych 
zachwytu, niemal uwielbienia dla smaku i aromatu tego połączenia kapusty 
z różnymi mięsiwami. 

Niegdyś bardzo często podawano różne potrawy z dziczyzny zapiekane 
w ciastach półfrancuskich i francuskich, serwowane zarówno na ciepło, jak 
i na zimno. Z kolei pasztety z dziczyzny, podobnie jak bigos, uzyskują najlep-
szy smak wtedy, gdy są robione z różnego rodzaju mięs. Staropolski pasztet 
z dziczyzny i dzikiego ptactwa (kaczki, bażanta, gołębia czy przepiórki) może 
zaspokoić najbardziej wybredne gusta. Pieczony pasztet, podany z żurawiną, 
borówkami, gruszką z zalewy korzennej jest znakomitą przystawką i ozdobą 
myśliwskiego stołu. 

15 H. Makała, Dziczyzna, „Gospodarka Mięsna”, 2008, nr 11, s.  4–7.
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Pieczony bażant, zamarynowany w warzywach i następnie upieczony, po-
dany na grzance klarowanej na maśle i posmarowanej pasztetem, jest również 
daniem doskonałym. Przed podaniem polany powinien być sosem porzeczko-
wym, żurawinowym lub borówkowym, a jego smak należy zaakcentować kie-
liszkiem czerwonego wina. 

kuchnia myśliwSka w polSkiej gaStronomii i turyStyce

Myślistwo było rozrywką królów, możnych i szlachty. Dziczyzna odgrywa-
ła w kuchni staropolskiej wielką rolę i żadna wystawniejsza biesiada nie mogła 
się bez niej obejść. Dziś dziczyzna, nadal poszukiwana przez polskich smako-
szy, znacznie rzadziej pojawia się na stołach. O takich specjałach staropolskiej 
kuchni, jak pieczone w całości dziki, żubry i łosie, niedźwiedzie łapy i chrapy 
łosia można przeczytać jedynie w staropolskiej literaturze. Natomiast sarny, za-
jące, bażanty, kuropatwy, przepiórki i dzikie kaczki wykorzystuje się sezonowo 
w gastronomii��. 

Na tradycję kuchni staropolskiej składają się różne tradycje kulinarne, po-
cząwszy od kuchni myśliwskiej, poprzez kuchnię szlachecką, ziemiańską czy 
kresową (wileńską, lwowską), dlatego wiele restauracji nawiązuje do tych tra-
dycji. W ofercie lokali gastronomicznych korzysta się z dziedzictwa tradycji 
myśliwskich, gdyż tradycyjna polska kuchnia nie może się obyć bez dań z dzi-
czyzny i runa leśnego. Wnętrza takich lokali zdobią liczne trofea myśliwskie, 
obrazy i ozdoby związane z polowaniem.

Przykładowe potrawy z dziczyzny zwykle serwowane w polskich restaura-
cjach przedstawiono w tabeli 1. Jak widać z przedstawionych propozycji, dania 
z dziczyzny często serwowane są już z nowymi, współczesnymi dodatkami, cho-
ciaż wiele propozycji nawiązuje do tradycyjnych dań z kuchni staropolskiej.

16 M. Lemnis, H. Vitry, dz. cyt.
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Tab. 1. Przykłady współczesnych dań z dziczyzny w polskich restauracjach

Rodzaj zwierzyny 
łownej Przykład dania Dodatki

Sarna

Pieczeń z sarny (w zio-
łach,  
w dzikim sosie)

Ziemniaki, buraczki, surówka
Ziemniaki, kapusta włoska z wody i surówka

Górka sarny pieczona frytki

Comber sarni (nadziewa-
ny farszem staropolskim)

Borowiki, kopytka, sos jagodowy i jarzębinowy
Sos grzybowy, ziemniaki, warzywa

Wątróbka z sarny Ziemniaki, surówka

Sarna w śmietanie (po-
lędwica z sarny w sosie 
śmietanowym)

Frytki, ziemniaki pieczone lub ryż, sałatka 
vinaigrette

Sarna w sosie podgrzybkowym
z grzybami

Stek sarni z rusztu Sos jagodowo-jałowcowy, grillowane warzywa, 
smażone ziemniaki

Gulasz z sarny

Carpaccio z combra sarny

Dzik

Łopatka z dzika z sosem 
wiśniowym Pieczywo lub ziemniaki z wody

Pieczeń z dzika (po 
kurpiowsku)

Ziemniaki, szpinak, surówka (lub ziemniaków 
i buraczków),
Frytki, ziemniaki pieczone lub ryż, sałatka 
vinaigrette

Schab z dzika zapiekany 
z serem Ryż
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Polędwica z dzika Brzoskwinie, z dodatkiem tostów

Szynka z dzika po 
myśliwsku

Pyzy, modra kapusta
Sos borówkowy

Kotlet z dzika w ziołach

Karczek z dzika Frytki, ziemniaki pieczone lub ryż, sałatka 
vinaigrette

Pieczona golonka z dzika Pyzy, buraczki

Polędwiczki z dzika Placek ziemniaczany z darami lasu

Zrazy z dzika Kasza gryczana, sos z żubrówki
z żurawiną i borowikami
Kasza gryczana, buraczki

Gulasz z dzika Ziemniaki, kluski lub kasza, surówka

Dzik (po myśliwsku, po 
bartnicku)

Smalczyk z dzika

Pasztet z dzika

Zupa gulaszowa (na 
czerwonym winie)

Z dodatkiem kluseczek 
Ziemniaki, warzywa

Jeleń

Pieczeń z jelenia 
(z udźca) Frytki, ziemniaki pieczone lub ryż, sałatka 

Jeleń Grzyby

Wątróbka z jelenia Ziemniaki, surówka

Szynka z jelenia Sos borówkowy

Kotlet z combra jelenia 
grillowany

Masło żurawinowe, dziki ryż, smażone grzyby 
leśne
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Rodzaj zwierzyny 
łownej Przykład dania Dodatki

Jeleń

Stek z jelenia z rusztu

Sos jarzębinowo-brusznicowy, pyzy, zasmażane 
buraczki
Sos borówkowy, ziemniaki z ziołami, kapusta 
zasmażana

Filet z jelenia Frytki, ziemniaki pieczone lub ryż, sałatka 

Zrazy z jelenia Grzanki z bułki i duszona w winie czerwona 
kapusta

Gulasz z jelenia

Comber jeleni na zimno Borówki lub zimny sos i pieczywo

Daniel Szaszłyk z daniela 
Zrazy z daniela 

Pieczywo
Ziemniaki z wody

Zając

Płonący zając Frytki

Ragout z zająca Kasztany, makaron

Comber zajęczy w sosie 
czosnkowym Ziemniaki

Zając w śmietanie

Dziczyzna mieszana

Pierogi z farszem z dzi-
czyzny
Bigos myśliwski 
Pasztet z dziczyzny
Polewka myśliwska
Placek po myśliwski
Gulasz z dziczyzny 

Podawany w chlebie
Sos tatarski, borowiki lub żurawina

Kasza gryczana, ogórek kiszony

Źródło: opracowanie własne.

Dawne zamki, pałace i dwory nieodłącznie wiążą się z gościnnością i bie-
siadowaniem licznych mieszkańców, rezydentów i gości, wystawnymi balami, 
jazdą konną i polowaniami��. Do tych tradycji we współczesnym hotelarstwie 
nawiązuje się w odtworzonych zabytkach.

W obiektach dworskich serwowana jest kuchnia ziemiańska oraz jej sta-
ropolskie i myśliwskie specjały, które są kontynuacją polskich tradycji sztuki 
kulinarnej. Przykładem może być Dom Polonii w Pułtusku��. Goście zamku 

17 M. Łozińska, J. Łoziński, Życie codzienne i niecodzienne w przedwojennej Polsce, Warszawa 1999, 
s. 9–69.
18 P. Parzuchowski, Kuchnia staropolska w „Domu Polonii” w Pułtusku, „Zeszyty Dydaktyczno-Nauko-
we WSHGiT”, 2006, nr 1, s. 102–109.
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Jan III Sobieski w Rzucewie koło Gdańska mogą skosztować dzika z rożna, 
bigosu myśliwskiego i miejscowego piwa.

Przykładem umiejętności wykorzystania historii, tradycji i gastronomii 
łącznie jako produktu turystycznego jest gmina Radziejowice. Znajduje się tu 
zespół pałacowy złożony z pałacu, zameczku, dworu, willi szwajcarskiej, kuź-
ni i stajni dworskich. Wszystkie te obiekty, oprócz sal muzealnych i galerii, 
zostały przystosowane do wypoczynku. Co roku odbywa się szereg wydarzeń 
kulturalno-rozrywkowych, w czasie których organizowane są koncerty, impre-
zy kulinarne i rekreacyjne. Do odwiedzenia gminy jesienią zachęca święto my-
śliwych, leśników i jeźdźców Hubertus, którego obchody składają się z dwóch 
części. Pierwsza to elitarna impreza dla myśliwych zrzeszonych w związkach 
łowieckich: „Wielkie Polowanie” na zające, dziki i sarny według staropolskich 
zasad, połączone z piknikiem przy ognisku z pieczeniem upolowanej zwierzy-
ny. Druga impreza – „Pogoń za lisem” odbywa się konno. Jej zakończenie ma 
wymiar kulinarny – serwowany jest bigos myśliwski przygotowany według sta-
ropolskiego przepisu��.

kuchnia myśliwSka na przykładzie domu polonii 
w pułtuSku

Jednym z miejsc hołdujących tradycji kuchni myśliwskiej jest Dom Polonii  
w Pułtusku, funkcjonujący w murach piętnastowiecznego Zamku, położonego 
na skraju Puszczy Białej, nad błękitną Narwią. Nazwa Dom Polonii świadczy 
o tym, że panuje w nim atmosfera otwartego polskiego domu, który z niezmien-
ną serdecznością wita nie tylko gości polonijnych. Jego zaplecze gastronomicz-
ne składa się z trzech restauracji, kawiarni, specjalnego miejsca na różnego 
rodzaju biesiady okolicznościowe, Tawerny, Gospody na Cyplu oraz baru Kasz-
telanka. Jedną z restauracji w Domu Polonii jest Restauracja Karmazynowa. Jej 
ściany w kolorze karmazynowym ozdobione są dużymi lustrami i obrazami. 
Niesamowity nastrój restauracji nie mógłby istnieć bez tradycyjnych potraw. 
W karcie dań restauracji Karmazynowej królują potrawy z dziczyzny oraz runa 
leśnego. Daniem numer jeden jest schab z dzika po bartnicku w sosie miodo-
wo-piwnym. Nazwa tej potrawy pochodzi od rezerwatu przyrody Bartnia, który 
znajduje się w Puszczy Białej niedaleko Pułtuska, gdzie bartnicy przyrządzali 
schab z dzika właśnie w taki sposób. Oprócz schabu z dzika serwowane są tak-
że potrawy z sarny, np. duszona sarna w sosie wiśniowym, jeleń po królewsku 
i wiele innych dań.

Restauracją, która nawiązuje do tradycji myśliwskich, jest także restauracja 
Pod Złotym Jeleniem znajdująca się w średniowiecznych piwnicach. Na ścianach 
wiszą poroża zdobyte podczas polowań, nadając niepowtarzalny urok całej sali. 

19 I. Słoneczna i wsp., Produkt turystyczny gminy Radziejowice, „Zeszyty Dydaktyczno-Naukowe 
WSHGiT”, 2007, nr 2, s. 153–161.
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W Domu Polonii serwuje się dania kuchni staropolskiej, w której kuchnia 
myśliwska ma znaczące miejsce. Kuchnia staropolska opierała się na kuchni daw-
nych Słowian. Była to kuchnia charakteryzująca się prostotą, potrawy składały się 
z produktów łatwo dostępnych w tamtych czasach. Była to głównie upolowana 
zwierzyna, złowione ryby, zasoby pól i lasów oraz rośliny. Królowały dania tłuste, 
pieprzne i syte, zapijane piwem, winem oraz miodem. W kuchni staropolskiej sto-
sowano dużą ilość przypraw, które znajdują zastosowanie do dnia dzisiejszego. 

W kuchni podstawą są stare receptury. Na jej sukces wpływ mają głównie 
surowce, składniki oraz niezbędne urządzenia potrzebne do obróbki termicznej, 
np. zamkowa wędzarnia „na zimno” znajdująca się na Podzamczu. To właśnie 
w niej przygotowywane są najbardziej atrakcyjne dla gości wędliny, np. kin-
dziuk. W wędzarni „na gorąco” odbywa się wędzenie rozmaitych mięs oraz węd-
lin. Chlubą kuchni Domu Polonii jest bardzo bogaty asortyment wędlin, między 
innymi: polędwica z jelenia, pieczeń z sarny, szynki oraz balerony, polędwice 
wieprzowe, szynki i kiełbasy z dzika. Do tych wspaniałych wyrobów wędliniar-
skich serwowany jest chleb z zamkowej piekarni przygotowywany na naturalnym 
zakwasie i wypiekany na liściach dębu, tataraku oraz liściach chrzanu, podawane 
są także smaczne zimne sosy. 

W karcie menu Domu Polonii można znaleźć dania z ryb, począwszy od fa-
szerowanego szczupaka, poprzez smażone i duszone w sosach sandacze, okonie, 
liny, jesiotry oraz sumy, tatar na łososiu z polędwicy wołowej. Można z pełną 
odpowiedzialnością stwierdzić, że pułtuski Zamek dziczyzną stoi. Na licznych 
imprezach okolicznościowych, plenerowych i w restauracjach podawane są dania 
z dziczyzny. Szef kuchni serwuje dzika z rożna, kiełbasy prosto z wędzarni, pasz-
tety z zająca, bażanty z rusztu. Tuż obok Tawerny znajduje się wiata w kształcie 
podkowy. W jej centralnej części usytuowane jest palenisko. W skład jej wypo-
sażenia wchodzi wędzarnia, z której serwowane są kiełbaski czy ryby, obok stoi 
ruszt, gdzie piecze się w całości dziki, prosiaki, jagnięta. Serwuje się tutaj staro-
polskie potrawy oraz napitki (miody pitne, piwo, nalewki). 

Inne oferowane specjały to pieczeń z dzika w sosie jałowcowym lub wiśnio-
wym. Serwowana jest z kaszą jaglaną, fasolką szparagową oraz z surówką z se-
lera. Pieczeń z jelenia „po królewsku” podawana jest z kolei z kluskami śląskimi, 
sosem śmietanowym, zasmażanymi buraczkami lub sałatką wiejską. W ofercie 
dań głównych jest również sarna duszona w śmietanie, z dodatkiem pyz lub ziem-
niaków puree, buraczków zasmażanych, sałaty vinaigrette. Podawany jest kotlet 
schabowy w sosie myśliwskim z buraczkami mrożonymi lub mizerią oraz pyzami. 
W restauracjach serwowane są wykwintne dania z dzikiego ptactwa, na przykład 
przepiórki w sosie myśliwskim oraz bażant w żurawinie. Specjałem szefa kuchni 
jest przepiórka „na gnieździe”, faszerowana cielęciną z pieczarkami, pieczona 
w liściach winogron, podawana z sosem ze świeżych borówek na gniazdku ze 
słomki ziemniaczanej z glazurowaną marchewką i brokułami. 
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Wśród zimnych zakąsek w karcie menu wyróżniają się: szczupak „specjał”, 
pasztet myśliwski (z marynowaną gruszką i śliwką), półmisek wędlin i mięs 
myśliwskich (wszystko własnego wyrobu), kindziuk – tradycyjna, długo dojrze-
wająca wędlina litewska z pomidorem nadziewanym wędzonym serem, smalec 
domowy z ogórkiem kiszonym, sałata wiejska, pomidor, świeży ogórek, papryka, 
oliwki, cebulka, ser „Feta”, sos vinaigrette.

podSumowanie

Polską tradycją są polowania, jazda konna oraz biesiady organizowane dla 
turystów uprawiających turystykę łowiecką. Są to jednocześnie ciekawe, zapew-
niające dużo wrażeń wydarzenia, które dla wielu osób, poszukujących ciekawych 
sposobów spędzenia urlopu, mogą być niezwykle atrakcyjne.

Dziedzictwo kulinarne pod postacią tradycyjnych potraw charakteryzujących 
się szczególnymi cechami jakościowym, tradycyjnych sposobów przyrządzania 
oraz wytwarzania sięgającymi odległej historii może stać się walorem turysty-
ki przyjazdowej. Należy stwierdzić, że kuchnia myśliwska zajmuje szczególne 
miejsce w ofercie turystycznej. Tradycyjną kuchnię myśliwską z całą pewnością 
można wykorzystać do stworzenia produktu turystycznego, który w dużym stop-
niu może przyczynić się do podnoszenia atrakcyjności regionu, zachęci potencjal-
nych turystów do przyjazdu oraz przyniesie dochód. Kuchnia myśliwska może 
być kreowana przy pomocy wspaniałych obiektów historycznych. Serwowanie 
potraw charakterystycznych dla danego regionu, jak to ma miejsce w przypadku 
kuchni myśliwskiej oferowanej przez Dom Polonii w Pułtusku, pełni istotną rolę 
w uzyskaniu satysfakcji turystów. Wyroby głęboko zakorzenione w historii zna-
komicie podnoszą atrakcyjność, a tym samym jakość każdej oferty turystycznej. 

Polska kuchnia bardzo okazale prezentuje się w obiektach historycznych, ta-
kich jak Dom Polonii w Pułtusku, stanowiąc przy tym atrakcję na równi ze sztuką, 
architekturą czy krajobrazem. Jest także istotnym elementem sprzyjającym orga-
nizacji różnorodnych konkursów i imprez regionalnych.
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aBStract

Hunting and the tradition of Polish hunting cuisine as an asset 
of regional tourist offer

 The tradition of hunting is extremely interesting and valuable heritage of 
Polish culture. Since time immemorial, hunting has been associated with Polish 
tradition. Its reflection can be found in the tourist offer, hunting, cultural, en-
tertaining and culinary events. Venison dishes have many fans. More and more 
restaurants offer this type of cuisine. 

Tourists, depending on their preferences, may participate in hunting. After-
wards they have an opportunity to participate in a meeting arranged by hunters, 
during which dishes from hunted game are served. For others, venison dishes of-
fered in a variety of catering establishments may be interesting as a separate offer 
without any related activities or attractions.
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wStęp

Turystyka jest najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki świata, przyno-
szącą największe dochody i stale zwiększającą zatrudnienie. Postrzegana jest jako 
wielowymiarowe i dynamiczne zjawisko oddziałujące na różne sfery życia. Nie-
wątpliwie, jest zjawiskiem przestrzennym, psychologicznym, kulturowym, a także 
ekonomicznym.

Turystyka i jej wielorakie formy, szczególnie w ujęciu regionalnym, powinny 
rozwijać się na bazie posiadanych walorów turystycznych, które stanowią podsta-
wowy składnik każdego produktu turystycznego. W literaturze przedmiotu (w uję-
ciu marketingowym) jest on definiowany jako wszystko to, co zaspokaja potrzeby 
i pragnienia turystów. Atrakcyjność produktów oferowanych przez podmioty tury-
styczne, jak i atrakcyjność destynacji jest determinowana przez ich obraz wykreo-
wany w świadomości potencjalnych nabywców�. Bez wątpienia obraz ten tworzą 
następujące czynniki:

• atrakcje i środowisko miejsca docelowego;
• infrastruktura i usługi w miejscu docelowym;
• dostępność miejsca docelowego;
• wizerunek miejsca docelowego;
• cena płacona przez turystę�.

Konsumenci (turyści) oczekują takiego wyrobu lub usługi, która zaspokoi ich po-
trzeby i oczekiwania, a jednocześnie dostarczy satysfakcji i zadowolenia. 

Turystyka jest coraz częściej postrzegana jako koło napędowe wzrostu gospo-
darczego regionu, kraju, mierzonego zarówno wysokością dochodu, jak i liczbą 
zatrudnionych. Może przysporzyć wiele korzyści, ale może być również źródłem 
społecznych problemów. Toteż rozwój tej gałęzi gospodarki musi być częścią 
całościowego rozwoju regionu i powinien mieć charakter trwały�. Wszelkie dzia-
łania wymagają kompleksowego przygotowania i działania z wyprzedzeniem. 
W wielu krajach i regionach świata turystyka stanowi główną siłę ekonomiczną 

1 A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wrocław 
2001, s. 136.
2 V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Warszawa 1996, s. 89.
3 Ch.R. Goeldner, J.R.B. Ritchie, Tourism: Principles, Practices, Philosophies, New Jersey 2006, s. 34.



lokalnej gospodarki, przyczyniając się znacząco do poprawy standardu życia lud-
ności, tworząc nowe miejsca pracy (nie występujące wcześniej) oraz do zmiany 
dystrybucji dochodu�. Turyści przyjeżdżają tam, gdzie stwarza im się odpowied-
nie warunki. Wymaga to jednak podjęcia wielorakich działań (rys. 1.).

Rys. 1. Działania na rzecz rozwoju turystyki w regionie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Marak, J. Wyrzykowski, Rola turystyki w gospodarce 
regionu – zarys problematyki, [w:] Rola turystyki w gospodarce regionu, red. J. Wyrzykowski, Wro-
cław 2007, s. 229–230.

Korzyści ekonomiczno-społeczne z rozwoju turystyki są rozmaite. Turyści 
wydają pieniądze nie tylko w miejscu zakwaterowania, lecz także zwiedzają oko-
lice, zabytki, muzea, korzystają z gastronomii i innych usług, robią zakupy w lo-
kalnych sklepach, restauracjach. Wzrost atrakcyjności jednego regionu sprawia 
zazwyczaj, że rośnie także atrakcyjność regionów sąsiednich. Wśród potencjal-
nych korzyści dla regionu (jak i sąsiednich) należy wymienić wzrost przychodów 
i zmniejszenie bezrobocia dzięki uruchomieniu efektu mnożnikowego�.

Przedmiotem rozdziału będzie analiza potencjału turystyczno-kulturowego 
powiatu milickiego. Celem pracy jest ukazanie walorów kulturowych mających 
istotne znaczenie w kształtowaniu wizerunku badanego powiatu, jego oferty tury-
stycznej oraz określenie ich miejsca w strukturze atrakcji turystycznych. W pracy 
wyjaśniono istotę i zakres turystyki kulturowej oraz przedstawiono rolę tej formy 
turystyki w dywersyfikacji oferty turystycznej regionu. Dokonano oceny poten-
cjału turystyczno-kulturowego powiatu milickiego na podstawie i według kryte-

4 Tamże, s. 26; Tourism alternatives: potentials and problems in the development of tourism, red. V.L. Smith 
and W.R. Eadington, International Academy of the Study for Tourism, Philadelphia 1992, s. 3.
5 J. Uglis, Rola agroturystyki w rozwoju gospodarczym powiatu milickiego, [w:] Rola turystyki w gospo-
darce regionu, t. 2 – Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, red. J. Marak i J. Wyrzy-
kowski, Wrocław 2009, s. 374.
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riów waloryzacji opracowanej przez Armina Mikosa von Rohrscheidta�. Hipotezą 
badawczą niniejszej pracy jest twierdzenie, że powiat milicki posiada potencjał 
kulturowy dla rozwoju turystyki kulturowej. Dla weryfikacji tak postawionej 
hipotezy w trakcie badań sformułowano następujące pytania badawcze: 1) czy 
powiat milicki posiada wystarczający potencjał turystyczno-kulturowy, aby stać 
się destynacją turystyki kulturowej?; 2) jakie walory kulturowe posiada badany 
powiat? Badania empiryczne przeprowadzono w 2008 i 2009 roku. Obejmowały 
one wizytację dostępnych atrakcji turystyczno-kulturowych oraz wywiady bez-
pośrednie. Dodatkowym źródłem danych były informacje publikowane w staty-
styce powszechnej i literaturze przedmiotu.

pojęcie i zakreS turyStyki kulturowej

Obecnie turystyka kulturowa jest uznawana za jeden z ważniejszych segmen-
tów turystyki na świecie, szczególnie w Europie. Szacuje się, że 70% przycho-
dów gospodarki turystycznej pochodzi właśnie z turystyki kulturowej�. Staje się 
ona bardzo popularna na całym świecie, co potwierdza ostatni raport OECD�. 
Według szacunków Europa Nostra� (europejska federacja stowarzyszeń), ponad 
50% aktywności turystycznych w Europie zawierała elementy dziedzictwa kultu-
rowego i turystyki kulturowej. Natomiast Światowa Organizacja Turystyki (UN 
WTO) uznała, że 37% wyjazdów turystycznych zawiera elementy turystyki kul-
turowej�0.

Turystyka kulturowa jest niewątpliwie wieloaspektowym zjawiskiem. W li-
teraturze przedmiotu można znaleźć kilkanaście definicji tego terminu��. Według 
W.W. Gaworeckiego�� termin ten dotyczy każdej formy turystyki, w której są za-
warte elementy kulturalne. S. Medlik definiuje turystykę kulturową jako formę 
podróżowania 

o motywacji kulturalnej, takiej jak wycieczki do miejsc wartości artystycznej 
i historycznej, wizyty w muzeach i galeriach, podróże, których celem jest uczest-
niczenie w spektaklach artystycznych i innych wydarzeniach kulturalnych��. 

Jak pisze A. Kowalczyk, w wąskim znaczeniu obejmuje ona: 

6 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, 
s. 413–438.
7 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008, s. 7.
8 The Impact of Culture on Tourism, 2009, OECD, s. 52, http://browse.oecdbookshop.org, dostęp: 
15.11.2009)
9 Tamże, s. 21.
10 Za: O. Hadžić, Tourism and Digitization of Cultural Heritage, „Преглед НЦД”, 2004, nr 5, s. 76.
11 Zobacz: A. Mikos von Rohrscheidt, dz. cyt., s. 3–16.
12 W.W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2003, s. 81.
13 S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Warszawa 1995, s. 81–82.
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zespół zachowań turystów związanych z ich autentycznym zainteresowaniem 
dziedzictwem kulturowym […] oraz z ich uczestnictwem w szeroko rozumia-
nym współczesnym życiu kulturalnym��.

Z kolei według A. Mikosa von Rohrscheidta, z funkcjonalnego punktu wi-
dzenia

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

Konkludując, można przyjąć, że jest to forma turystyki obejmująca ruch tury-
styczny do miejsc atrakcji turystycznych, którego celem jest zaspokojenie potrzeb 
kulturowych oraz zdobycie nowych doświadczeń, przeżyć i informacji. Jak za-
uważa K. Buczkowska, ważnym wyróżnikiem tej formy turystyki jest to, iż 

jej uczestnikom często uchyla się tzw. rąbka tajemnicy w różnych instytucjach 
i obiektach, zdradzając im pewne kwestie i informacje bądź pokazując miejsca 
niedostępne pozostałym zwiedzającym��.

etiologia rozwoju turyStyki kulturowej

Przytoczone w poprzedniej części niniejszej pracy definicje wskazują jed-
noznacznie, że oprócz motywacji uczestników (bodźców do podróży) podsta-
wą (rdzeniem) turystyki kulturowej są zasoby (walory) kulturowe destynacji. 
Zdaniem G. Richardsa��, turystyka kulturowa to nie tylko odwiedzanie miejsc 
i zabytków, ale także poznawanie życia obszarów recepcyjnych. Dzięki temu kul-
turowi turyści (cultural tourists) poznają kulturę odwiedzanego regionu i zyskują 
nowe doświadczenia. W ten sposób tworzy się symbiotyczna więź pomiędzy od-
wiedzającymi a ludnością lokalną, która prowadzi do ekonomicznego sukcesu 
i ochrony kultury. Taki pogląd reprezentuje O. Hadžić18, która uważa, że istnieje 
ścisły związek pomiędzy turystyką a zasobami kulturowymi destynacji. Z jednej 
strony służą one jako atrakcje przyciągające turystów, a z drugiej strony dochody 
z turystyki przyczyniają się do finansowego i politycznego wsparcia (ochrony). 

14 A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] Turystyka 
kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Geografia turyzmu, t. 1, red. A. Kowalczyk, Warszawa 2008, s. 13.
15 A. Mikos v. Rohrscheidt, dz. cyt., s. 31.
16 K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Poznań 2008, s. 30.
17 G. Richards, The Development of Cultural Tourism in Europe, [w:] Cultural Attraction and European 
Tourism, red. G. Richards, Wallingford 2001, s. 7.
18 O. Hadžić,  dz. cyt., s. 76.
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Wspomniany G. Richards podkreśla, że kultura składa się z procesów (idei 
i stylu życia mieszkańców) oraz z produktów tych procesów (budynki, artefakty, 
sztuka, obyczaje i atmosfera). Oznacza to, że obejmuje ona wszystkie wytwory 
kultury z przeszłości, jak i wytwory kultury współczesnej oraz styl życia miesz-
kańców. Zdaniem tegoż autora, wzrost liczby uczestników turystyki kulturowej 
jest nieunikniony, ponieważ coraz więcej atrakcji turystycznych określa się jako 
„kulturowe”. Co więcej, popyt na podróże kulturowe będzie rósł na skutek wzrostu 
poziomu wykształcenia i wolnego czasu ludności w wielu państwach.

Niewątpliwie do głównych determinant turystycznych podróży związanych 
z turystyką kulturową należą:

• poznanie nowych miejsc, społeczności i kultur;
• uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych;
• pobudki sentymentalno-etniczne;
• aspekty religijne i kulturowe;
• zainteresowanie sztuką, architekturą i historią��.
W literaturze zagranicznej, jak i krajowej wielu autorów podkreśla, że turyści 

zainteresowani tą formą turystyki charakteryzują się wyższym wykształceniem 
i wyższymi dochodami w porównaniu do „przeciętnego” turysty. Badania prowa-
dzone przez ATLAS�0 (Europejskie Stowarzyszenie do Spraw Edukacji w Turysty-
ce i Wypoczynku) wykazały, iż tylko ok. 9% turystów odwiedzających atrakcje kul-
turowe można nazwać „prawdziwymi” turystami kulturowymi (cultural tourists). 

Ważnym kryterium określającym atrakcyjność turystyczną destynacji turystyki 
kulturowej są te wszystkie elementy, które turysta chce zobaczyć i poznać (rys. 2.).

19 T. Jędrysiak, dz. cyt., s. 10.
20 G. Richards, European Cultural Tourism: Trends and Future Prospects, [w:] Cultural Tourism in Eu-
rope, red. G. Richards, ATLAS, 2005, s. 229.
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Rys. 2. Elementy społeczno-kulturowe determinujące atrakcyjność turystyczną regionu 

Źródło: J.R.B. Ritchie i G.I. Crouch, The Competitive Destination: a Sustainable Tourism Perspec-
tive, Wallingford 2003, s. 116.



Z badań J.R.B. Ritchie i M. Zins wynika (tab. 1.), że dla osób nie będących 
rezydentami obszaru recepcji, z punktu widzenia turystyki kulturowej, najważ-
niejsza była tradycja (m.in. styl życia) i wyżywienie, natomiast dla rezydentów 
zajęcia w czasie wolnym oraz wyżywienie. Dla obu badanych grup elementy, 
takie jak edukacja, ubiór i religia, były najmniej istotne. Wobec tego regionalni 
kreatorzy produktu turystycznego powinni poszukiwać jak najlepszego wykorzy-
stania posiadanych zasobów kulturalnych dla poszczególnych grup turystów. Bez 
wątpienia, poznanie profilu klienta, jego percepcji obszaru recepcji jest warun-
kiem przygotowania oferty, która będzie zaspokajała jego potrzeby, a tym samym 
będzie miała szansę na rynku. 
Tab. 1. Znaczenie społeczno-kulturowych elementów dla kulturowej atrakcyjność regionu

Elementy
Hierarchia ważności dla 

nierezydentów
Hierarchia ważności dla 

rezydentów

Tradycja
Gastronomia

Historia
Architektura

Sztuka ludowa
Zajęcia w czasie wolnym

Sztuka i muzyka
Język
Praca
Ubiór

Edukacja
Religia 

1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12

3
2
5
7
3
1
5
9
8
11
10
11

Źródło: J.R.B. Ritchie i M. Zins 1978; za: J.R.B. Ritchie i G.I. Crouch, The Competitive Destina-
tion: a Sustainable Tourism Perspective, Wallingford 2003, s. 117.

Niemniej jednak, aby turysta zechciał skorzystać z propozycji, musi posiadać 
wiedzę o takowej ofercie, o jej zakresie i zasadach korzystania. Do najczęściej 
stosowanych metod popularyzacji i promocji destynacji turystyczno-kulturo-
wych zalicza się:

• informacje prasowe i artykuły;
• osobiste kontakty z ludźmi mediów – szczególnie przy projektach o charak-

terze długofalowym, potrzebujących regularnej promocji;
• targi turystyczne;
• podróże prasowe (medialne) – celem promocji regionu, miejscowości czy 

produktu turystycznego bądź grupy produktów lub obiektów;
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• promocję w Internecie – poprzez własne portale WWW, portale regionalne 
popularyzujące atrakcje turystyczne��. 

Wybór konkretnych metod powinien być uzależniony przede wszystkim od 
tego, która z nich stwarza największe szanse i możliwości dotarcia do określo-
nych uczestników (segmentów) rynku turystycznego. Obecnie to Internet jest naj-
szybciej rozwijającym się medium wykorzystywanym przez podmioty działające 
w turystyce jako narzędzie promocji. Jego zaletą jest oddziaływanie przez słowo, 
obraz i dźwięk. Jak podkreśla O. Hadžić��, to właśnie Internet, a dokładniej cy-
fryzacja dziedzictwa kulturowego będzie stanowić główne narzędzie dystrybucji 
informacji o dostępnych atrakcjach turystyczno-kulturowych obszaru recepcji.

ocena atrakcyjności turyStyczno-kulturowej regionu

Przystępując do analizy i oceny potencjału atrakcyjności turystycznej regionu 
lub kraju, należy na początku określić metody i techniki takowej analizy. W lite-
raturze przedmiotu można znaleźć kilkanaście propozycji. Jedną z nich jest meto-
da waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego, opracowana przez A. Mikosa 
von Rohrscheidta��, która zdaniem autora, stanowi propozycję jednolitego systemu 
wartościowania walorów turystyki kulturowej oraz tych elementów otoczenia na-
turalnego i infrastrukturalnego, które mogą mieć znaczący wpływ na jej rozwój. 
Jako przedmiot analizy proponowany jest powiat jako obszar średniej wielkości, 
jednostka podziału administracyjnego kraju��. 

Opisywana metoda analizy potencjału obejmuje cztery podstawowe kryte-
ria, w ramach których poszczególnym elementom przypisuje się określoną liczbę 
punktów. Punktacja poszczególnych elementów powinna zostać dokonana osobno 
w poszczególnych kategoriach, a później zestawiona w ogólny wynik. Jednako-
woż, jeśli w kategorii I region uzyska zbyt małą liczbę punktów (do 100), należy 
zrezygnować z dalszej analizy. Zdaniem autora tej metody w rzeczywistości fak-
tyczną oceną potencjału turystyczno-kulturowego regionu jest kategoria pierwsza 
i to liczba punktów w tej kategorii decyduje o ostatecznej kwalifikacji destynacji. 
Poniżej przedstawiono kryteria waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego.

Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej:
A. Zabytki:

a) obiekty sakralne;
b) zamki i pałace;
c) inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne;
d) obiekty militarne.

21 S. Iwicki, Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, Bydgoszcz 2006, s. 402–412.
22 O. Hadžić, dz. cyt., s. 78.
23 A. Mikos v. Rohrscheidt, dz. cyt., s. 413–438.
24 Zobacz: tamże, s. 418.
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Dodatkowe punkty za obiekty dziedzictwa kulturowego.
B. Miejsca historyczne lub znaczące:

a) budowle historyczne i monumenty;
b) cmentarze historyczne;
c) budowle współczesne.

C. Pojedyncze dzieła sztuki.
D. Muzea i wystawy.
E. Eventy kulturowe.
F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe.
G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza.
H. Szlaki kulturowe.

Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej:
A. Informacja turystyczna.
B. Infrastruktura turystyczna.
C. Infrastruktura komunikacyjna.
D. Promocja turystyczna.

Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:
A. Instytucje kultury.
B. Atrakcje krajobrazowe.
C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna.

Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:
A. Instytucje w regionie.
B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie.
C. Oferta turystyki biznesowej w regionie.
D. Oferta shoppingu w regionie.
E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów.

Oceny potencjału turystyczno-kulturowego obszaru (powiatu), jak już wcześ-
niej wspomniano, dokonuje się na podstawie sumy punktów uzyskanych w kate-
gorii I, którą należy interpretować w następujący sposób��:

1. Region o sumie do 100 punktów w kategorii I posiada mały potencjał tury-
styczno-kulturowy i nie musi być dalej oceniany. Generalnie region taki nie po-
siada potencjalnych zdolności rozwoju w tej dziedzinie i powinien skupić swoje 
ewentualne wysiłki na innych rodzajach turystyki.

2. Region o sumie 100–250 punktów w kategorii I posiada średni potencjał 
turystyczno-kulturowy, generowany w dużej mierze przez istnienie jednego typu 
bardzo silnych atrakcji turystyczno-kulturowych bądź kilku typów atrakcji o sła-
bym oddziaływaniu. W przypadku takiego regionu należy przeprowadzić analizę 
pozostałych kategorii waloryzacji celem określenia czynników wzmacniających 
czy też osłabiających ofertę turystyczno-kulturową regionu. Należy także prze-
prowadzić szczegółową analizę w pierwszej kategorii waloryzowanych obiek-
25 Szerzej: tamże, s. 436–438.
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tów, dążąc do stwierdzenia typu atrakcji, wokół którego można konstruować spe-
cyficzną (unikatową) ofertę turystyczno-kulturową destynacji.

3. Region o sumie 250–450 punktów w kategorii I posiada duży potencjał tu-
rystyczno-kulturowy. Tkwi on w kilku typach silnych atrakcji turystyczno-kultu-
rowych, wśród których może (ale nie musi) wyróżniać się jeden jako bardzo silny 
magnes turystyczny. Region ten zatem charakteryzuje się względnie zróżnicowa-
nym krajobrazem kulturowym. W przypadku takiego regionu należy skupić się 
na tych typach turystyki kulturowej, które posiadają swoją podstawę materialną 
w postaci atrakcji danego typu, ale są niedoceniane i nie dość popularyzowane czy 
też posiadają zbyt słabe zaplecze w postaci informacji, promocji i organizacji ob-
sługi turystycznej. Rozwijanie tych typów turystyki kulturowej w regionie może 
poszerzyć jego ofertę i stanowić asumpt do zwiększenia ilości odwiedzających, 
a także do przedłużenia ich pobytu w regionie, a w konsekwencji do pełniejszego 
wykorzystania usług związanych z turystyką. W regionach o dużym potencjale 
kulturowym warto również zwrócić uwagę na stan infrastruktury służącej turysty-
ce oraz spędzaniu czasu wolnego. Analiza sytuacji w tej dziedzinie może pomóc 
w podejmowaniu decyzji i tworzeniu planów regionalnych, dotyczących kierun-
ku rozwoju infrastrukturalnego regionu.

4. Region o sumie powyżej 450 punktów w kategorii I posiada wielki po-
tencjał turystyczno-kulturowy. Tworzy go przynajmniej kilka (bądź nawet kil-
kanaście) rożnych typów bardzo silnych bądź silnych atrakcji turystyczno-kul-
turowych. Region cechuje się mocno zróżnicowanym krajobrazem kulturowym, 
niektóre zaś z jego atrakcji mają nie tylko krajowy, ale i międzynarodowy zakres 
oddziaływania i dzięki temu tworzą znaczny potencjał w dziedzinie turystyki 
przyjazdowej. Wieloaspektowy potencjał regionu predysponuje go do budowy 
ciekawej i zróżnicowanej tematycznie oferty turystycznej, opartej m.in. na wąt-
kach historycznych, biograficznych, literackich, muzealnych i innych. Dzięki 
temu region może stać się w dziedzinie turystyki kulturowej jednym z liderów 
rozwoju makroregionu lub w skali całego kraju.

Przedstawiona powyżej waloryzacja turystyczno-kulturowa regionów, zasto-
sowana w skali całego kraju, może dostarczyć wymierne korzyści:

• istnienie takiej oceny dla konkretnego regionu (powiat, gmina) może uświa-
domić nie tylko skalę potencjalnych możliwości, ale również braki i niedociąg-
nięcia w sferze obsługi turystyki i infrastruktury jej służącej;

• wyniki takiej analizy mogą zwrócić uwagę odpowiedzialnych za poszcze-
gólne obiekty i placówki na ewentualne niedociągnięcia i braki w taktykach 
ekspozycji posiadanych zasobów, obsłudze turystów na miejscu, promocji lub 
w dziedzinie materiałów informacyjnych, a w konsekwencji przyczynić się do 
poprawy istniejącego stanu;

• dokonana zgodnie z przyjętymi jednolitymi kryteriami waloryzacja po-
tencjału turystyczno-kulturowego może także w skali województw i docelowo 
w skali całego kraju doprowadzić do powstania mapy potencjału turystyczno-kul-
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turowego. Umożliwi to stworzenie całościowego obrazu Polski jako destynacji 
turystyki kulturowej��.

Opracowany obraz potencjału turystyczno-kulturowego może być podsta-
wą kształtowania oferty kulturowej makroregionów (województw) i planowania 
oferty dla turystyki regionalnej.

powiat milicki jako deStynacja turyStyki kulturowej

Powiat milicki położony jest w północno-wschodniej części województwa 
dolnośląskiego przy granicy z Wielkopolską, w dolinie rzeki Baryczy. Położony 
jest na obszarze wschodniej części Obniżenia Milicko-Głogowskiego (makrore-
gion geograficzny stanowiący równoleżnikowy pas obniżeń o charakterze prado-
linnym), której centralną część zajmuje Kotlina Milicka (mezoregion fizyczno-
geograficzny)��. 

Został on utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jest to 
powiat ziemski, w skład którego wchodzą trzy gminy: Milicz – miejsko-wiejska, 
oraz wiejskie: Cieszków i Krośnice. Zajmuje obszar 715 km2, co stanowi 3,6% 
obszaru województwa dolnośląskiego, plasuje to go na 209 pozycji w kraju. Za-
mieszkuje tu 36 823 mieszkańców, co daje średnią gęstość zaludnienia na pozio-
mie 52 osoby na km2. Na obszarach wiejskich mieszka ponad ⅔ mieszkańców 
(24 892 osoby), średnia gęstość zaludnienia wynosi 36 osób na km2, co świadczy 
o znacznym oddaleniu mieszkańców od siebie.

Istotnym elementem wpływającym na atrakcyjność turystyczną są walory 
kulturowe, zwane inaczej antropogenicznymi. Wśród nich wyróżnia się bogaty 
potencjał zabytków architektury i budownictwa, stanowiących żywe świadectwo 
kultury i wielowiekowej historii. Część z tych zabytków jest już ujęta w rejestrze 
zabytków, pozostałe zostały umieszczone w spisie zabytków Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Do najcenniejszych pod względem ar-
chitektonicznym i kulturalnym zaliczyć można m.in. zespół pałacowo-parkowy 
w Miliczu, ruiny zamku w Miliczu oraz ruiny pałacu w Cieszkowie, kościół 
drewniany w Trzebicku. Poza tym na terenie powiatu milickiego występuje wiele 
innych (w różnym stanie) budynków mieszkalnych, dworków, obór, pomieszczeń 
gospodarczych, które ze względu na ich specyficzną architekturę, charakterystycz-
ną dla tego regionu, sprawiają, że są niezmiernie cenne. W tabeli 2. przedstawiono 
listę ważniejszych zabytków.

Propagowaniem tradycji regionu zajmują się dwie Izby Regionalne, których 
zadaniem jest gromadzenie, ewidencja, eksponowanie, przechowywanie i udo-
stępnianie materiałów historycznych dotyczących ziemi milickiej. Izba Regio-
nalna w Sułowie prowadzi stałą wystawę archeologiczną, na której zgromadzone 
są eksponaty przekazane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskie-
26 Tamże, s. 417.
27 J. Uglis, dz. cyt., s. 374.
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go z prac wykopaliskowych pochodzących głównie z pobliskiego cmentarzyska 
w Miłosławicach. Natomiast Izba w Miliczu prowadzi stałą ekspozycję strojów 
ludowych, sprzętów domowych, etnograficzną i fotografii przedstawiających sta-
wy milickie. Uzupełnieniem działalności Izb Regionalnych jest funkcjonująca 
od 2010 roku na terenie Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego (CETS) 
w Krośnicach Galeria Ziemi, czyli mini muzeum minerałów i skamieniałości.

Niemniej jednak dużą rolę w określeniu atrakcyjności turystyczno-kulturo-
wej powiatu milickiego odgrywają walory naturalne. Cechą charakterystyczną 
tego obszaru jest jego położenie w największym parku krajobrazowym w Polsce, 
tj. utworzonym w 1996 r. Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”, którego zna-
kiem rozpoznawczym są kompleksy stawów rybnych, do których przylegają te-
reny podmokłe, torfowiska, lasy łęgowe, grądy, olsy. Park zajmuje powierzchnię 
prawie 8000 ha. Znajduje to odzwierciedlenie w bogactwie i zróżnicowaniu szaty 
roślinnej, flory i fauny. 

Tab. 2. Ważniejsze obiekty architektury i budownictwa

Nazwa obiektu Miejscowość

Gmina Milicz

Zespół pałacowo-parkowy z końca XVIII w.
Ruiny zamku z XIV w.
Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli z lat 1709–1714
Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1821 r.
Kościół p.w. św. Anny w Karłowie rozbudowany w latach 1807–1808
Brama Wjazdowa (Dworska) z ok. 1815 r.
Wiatrak-koźlarz z 1671 r.
Wieża Odyniec z 1850 r.
Wieża ciśnień z 1906 r.
Ratusz z XIX w.
Szachulcowy kościół p.w. MB Częstochowskiej
Pałac w Sułowie z ok. 1680 r. przebudowany w XVIII i XIX w.
Domy z XIX w.
Grodzisko Chmielnik, ślady osadnictwa z ok. 7000 lat p.n.e.
Neogotycki kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego z 1890 r.
Jaz Bolko (zwany Białą Tamą) z 1893 r.

Milicz
Milicz
Milicz
Milicz
Milicz
Milicz
Duchowa
Postolin
Wszewilki
Milicz
Sułów
Sułów
Sułów
rejon Wszewilek
Gądkowice
rejon Nowego Zamku

Gmina Cieszków

Ruiny pałacu z początku XVIII w.
Neogotycki kościół p.w. Chrystusa Króla z 1828 r.
Barokowy kościół parafialny Wniebowzięcia NMP z 1753 r. 
Park pałacowy z XIX w.
Średniowieczny układ rynku jako osady targowej
Drewniany kościół p.w. św. Macieja
Pałac z 1912 r.
Grobowiec Katarzyny Sapiehy

Cieszków
Cieszków
Cieszków
Cieszków
Cieszków 
Trzebicko
Wodnikowo Górne
Cieszków
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Gmina Krośnice

Zabytkowy zespół szpitalny z końca XIX i początku XX w.
Domy z kostek rudy darniowej z XIX w.
Eklektyczny pałac z ok. 1895 r.
Mauzoleum Hochbergów
Cmentarze ewangelickie
Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP z 1769–1775 z XIX w. 
z kaplicą cmentarną 

Krośnice
Krośnice
Krośnice
Wąbnice
w okolicach 21 wsi

Wierzchowice

Źródło: opracowanie własne.

Aby produkt turystyki kulturowej mógł odnieść sukces na rynku, konieczne 
jest właściwe rozpoznanie jego zasobów. W oparciu o wcześniej przedstawione 
kryteria w 2009 r. przeprowadzono waloryzację potencjału turystyczno-kulturo-
wego powiatu milickiego. Wyniki tej analizy zaprezentowano poniżej:

Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej:
A: Zabytki:
a) obiekty sakralne:
Inna świątynia innych wyznań i religii Z (2)
– kościół ewangelicko-augsburski, Stara Huta – 2
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze 

trzy) (4)
– kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu – 4
– drewniany kościół św. Macieja w Trzebicku – 4
– kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Sułowie – 4
b) zamki i pałace:
Zamek lub pałac historyczny ZD (za pierwsze trzy) (3)
– pałac klasycystyczny w Miliczu – 3
– pałac w Sułowie – 3
– eklektyczny pałac w Krośnicach – 3
Zamek lub pałac stylizowany D (za pierwsze dwa) (2)
– pałac w Wodnikowie Górnym – 2
Ruiny historycznego zamku, pałacu, grodu niedostępne (za pierwsze trzy) (1)
– ruiny zamku w Miliczu – 1
– ruiny pałacu w Cieszkowie – 1
c) inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Średniowieczny cenny zespół urbanistyczny z rynkiem i ulicami, zachowany 

w znacznej części (za pierwsze trzy) (12)
– średniowieczny układ rynku w Cieszkowie, jako osady targowej – 12
Budynek o znacznych walorach architektonicznych Z (pierwsze trzy) (3)
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– zespół szpitalny w Krośnicach – 3
– domy z XIX w. w Sułowie – 3 
– budynki mieszkalno-gospodarcze w Młodzianowie – 3
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu regionalnym ZD (do 

trzech) (3)
– pięcioprzęsłowy most kolejowy – 3
– wiatrak „Koźlak” w Duchowie – 3
– jaz Bolko (walcowy) – 3
Dodatkowe punkty za wszystkie obiekty wpisanych powyżej klas.
Za bardzo dobry stan konserwacji i estetyki najważniejszych trzech obiektów 

(element uznaniowy, można doliczyć w sumie od 1 do 2 dla całego regionu)
– dobry stan konserwacji większości obiektów – 2
d) obiekty militarne:
Zespół forteczny o mniejszym znaczeniu, dostępny sezonowo lub w mniej-

szej części (2)
– koszary wojskowe w Miliczu – 2
B. Miejsca historyczne lub znaczące:
a) budowle historyczne i monumenty:
Monumenty (pomniki) o znaczeniu regionalnym (do trzech) (2)
– pomnik „Wiecznej chwały poległym w walkach o wolność Polski” w Mi-

liczu – 2
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech) (1)
– brama wjazdowa (dworska) w Miliczu – 1
– obelisk grób myśliwego (dolmen) – 1
b) cmentarze historyczne:
Pojedyncze miejsca pochówku osobistości znanej w skali regionu (do 

trzech) (1)
– grobowiec Katarzyny Sapiehy - 1
– grobowiec hrabiego Maltzana - 1
– mauzoleum rodziny Hochbergów – 1
c) budowle współczesne – brak budowli współczesnych o dużej wartości ar-

chitektonicznej
C. Pojedyncze dzieła sztuki – brak
D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki):
Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech) (2)
– mini muzeum minerałów i skamieniałości w Krośnicach – 2
Lokalne izby pamięci, ogólnodostępne prywatne kolekcje pamiątek (do 

trzech) (1)
– Izba Regionalna w Sułowie – 1
– Izba Regionalna w Miliczu – 1
E. Eventy kulturowe:
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu międzynarodowym (7)
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– festiwal Wratislavia Cantas – 7
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
– Święto karpia milickiego – 4
– Festiwal ekologiczny w Cieszkowie – 4
– Dni Ziemi Milickiej, Cieszkowskiej – 4
F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe z ofertą turystyczną – brak
G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Park krajobrazowy na terenie regionu (do trzech) (2)
– Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” – 2
Rezerwat przyrody na terenie regionu (poza parkami narodowymi i krajobra-

zowymi, do trzech) (1)
– Rezerwat Przyrody „Stawy Milickie” – 1
– Rezerwat Przyrody „Wzgórze Joanny” – 1
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2)
– zespół pałacowo-parkowy w Miliczu – 2
– park przy pałacowy w Cieszkowie – 2
H. Szlaki kulturowe:
Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne szlaki o znacze-

niu regionalnym (za pierwsze dwa) (3)
– szlak czerwony „Zamkowy” – 3
– szlak niebieski I „Archeologiczny” – 3

Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej:
A. Informacja turystyczna:
Informacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna (2)
– punkt IT – Rynek 20, Milicz – 2
– Centrum IT – pl. ks. Waresiaka 7, Milicz – 2
Informacja w językach obcych (za każdy język do trzech) (1)
– angielski – 1
– niemiecki – 1
Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3)
– tak – 3
Przewodnicy miejscy lub terenowi (za każdy język do czterech) (1)
– angielski – 1
– niemiecki – 1
Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu 

lub jego miejscowości (ogólnie) (2)
– duża różnorodność materiałów informacyjnych – 2
Pozostały aktualny materiał informacyjny (1)
– ulotki, broszury, mapy – 1
Wersje obcojęzyczne pozostałego materiału informacyjnego (od dwóch ję-

zyków) (1)
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– mapy w języku angielskim i niemieckim – 1
B. infrastruktura turystyczna:
Hotele 5,4,3,2,1 – gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane 

– (za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii) (2)
Hotel 4*
– Hotel Libero, Milicz – 2
Hotel 1*
– Hotel Widmar, Milicz – 2
– Hotel i Restauracja Pałacowa, Milicz – 2
Schroniska
– Schronisko młodzieżowe w Krośnicach – 2
– Centrum Edukacyjno-Metodyczne „Dolina Baryczy” w Miliczu – 2
Kwatery zorganizowane
– Pensjonat i Restauracja LEMA w Wierzchowicach – 2
– Zagroda Grabownica – 2
Gospodarstwa agroturystyczne
– gospodarstwo Krystyny Królik w Wierzchowicach – 2
– „Szymanki” Guzowice – 2
Pokoje gościnne
– ul. Krotoszyńska 21/1, Milicz – 2
– ul. Krótka 5, Milicz – 2
Istniejąca oferta pakietowa hoteli z usługami turystycznymi (za pierwsze 

dwie oferty w rożnych klasach) (1)
– Hotel Libero – 1
Restauracja z autentyczną kuchnią regionalną (za pierwszy obiekt) (3) – brak 

takiego obiektu
Restauracja z autentyczną krajową kuchnią tradycyjną (za pierwszy inny 

obiekt) (2)
– Restauracja Lema w Miliczu – 2
Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1)
– Restauracja „W Starym Młynie” w Niesułowicach – 1
Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1)
– Pod Lipami w Cieszkowie – 1
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (za pierw-

sze dwie oferty) (2)
–Iskra S.C. w Miliczu – 2
C. Infrastruktura komunikacyjna:
Inny dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (2)
– Dworzec PKP w Miliczu – 2
Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2)
– Dworzec PKS w Miliczu – 2
Stała oferta powozów, bryczek, inna retro (za pierwszą ofertę) (3)
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– Sławomir Włodkowicz, Krośnice – 3
Oferta powozów, bryczek i inna retro na zamówienie (za pierwszą ofertę) (1)
– Gospodarstwo Agroturystyczne „Głowaczówka” – 1
D. Promocja turystyczna:
Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym (za pierwsze 

2 w ostatnim roku) (1)
– Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej w Parku Krajobrazowym „Dolina Ba-

ryczy” – 1
– Urząd Gminy w Cieszkowie – 1

Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:
A. Instytucje kultury:
Sezonowa oferta teatralna lub muzyczna ( za pierwsze dwie) (1)
– Dni Ziemi Milickiej – 1
– Dni Ziemi Cieszkowskiej – 1
B. Atrakcje krajobrazowe:
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1)
– platan klonolistny – 1
– dąb szypułkowy – 1
Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze dwie) (1)
– wieża widokowa „Wieża ptaków niebieskich” – 1
– wieża widokowa „Wieża Odyniec” – 1
C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:
Baseny otwarte ogólnodostępne – (za pierwszy obiekt przy braku basenu kry-

tego) (1)
– Kąpielisko Karłów – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miliczu – 1
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2)
– Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe (CETS) w Krośnicach – 2
Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1)
– Stadion miejski w Miliczu – 1

Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:
A. Instytucje w regionie:
Obecność uniwersytetu w regionie (za pierwszy) (4)
– Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych – 4
B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie: – brak
C. Oferta turystyki biznesowej w regionie: – brak
D. Oferta shoppingu w regionie: – brak
E. Zagraniczne partnerstwa miast i regionów:
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowo-

ści (pierwsze cztery) (1)
– Milicz – Lohr a. Main (Niemcy) – 1
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Suma punktów:
Kategoria I: 108
Kategoria II: 54
Kategoria III: 10
Kategoria IV: 5
Razem za wszystkie kategorie: 177 punkty

podSumowanie

Dzięki wynikom przeprowadzonej procedury waloryzacyjnej wykazano, że 
powiat milicki posiada średni potencjał turystyczno-kulturowy (108 punktów 
w kategorii pierwszej). Przyjęta hipoteza badawcza została potwierdzona.

Względnie niewysoka punktacja wynika miedzy innymi z faktu, że na jego 
obszarze brakuje bardzo silnych atrakcji kulturowych. Dominującą grupą w kate-
gorii I (potencjalne cele turystyki kulturowej) była w grupie A. podpunkt c) Inne 
zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne (35 punktów); w pozostałych 
podpunktach liczba przypisanych punktów była zbliżona. Wynika to z faktu, iż 
Milicz jest jedynym ośrodkiem miejskim na obszarze całego badanego regio-
nu, natomiast pozostałe miejscowości posiadają mniejszą ilość zachowanych 
i dostępnych obiektów zabytkowych. Ponadto kilka obiektów zabytkowych war-
tych zwiedzenia pełni rozmaite funkcje publiczne i nie są całkowicie dostępne 
dla zwiedzających. Kolejnym ważnym elementem decydującym o atrakcyjności 
kulturowej są organizowane corocznie eventy kulturowe, które cieszą się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców i osób z poza powiatu. Z pewnością turyści kul-
turowi znajdą na terenie powiatu kilka ciekawych destynacji, jednak są one 
tematycznie rozproszone, co powoduje, iż trudno jest wskazać dominującą 
formę turystyki kulturowej, nadającą się do szczególnego promowania. Tu-
rystyczno-kulturowa atrakcyjność powiatu milickiego niewątpliwie zostanie 
podniesiona wraz z ukończeniem i otwarciem Muzeum Młynarstwa i Wsi 
Milickiej w zabytkowym wiatraku „Koźlak”, którego adaptacja zostanie sfi-
nansowania z przyznanych funduszy w ramach PROW na lata 2007–2013, 
działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Konkludując, można stwierdzić, że turystyka kulturowa może przyczynić 
się do urozmaicenia oferty turystycznej powiatu milickiego. Jednakowoż dy-
wersyfikacja tej oferty powinna być zgodna z posiadanymi zasobami.
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aBStract

Cultural tourism as the diversification chance 
of regional tourism offer

Cultural tourism is recognized as one of the fastest growing sectors of tourism 
and it has become an important element of the regional economic development 
activity. The aim of this paper is to analyse the potential of cultural tourism in 
diversifying regional tourism offer. The results indicate that Milicz region has 
average development potential for cultural tourism. 

In fact, cultural tourism is not only about visiting sites and monuments, but it 
also involves consuming the way of life of a visited areas. In a nutshell, diversifi-
cation of tourism offer should be in accordance with the destination’s resources. 
Cultural tourism is particularly attractive because of the raft of benefits it can 
deliver to local communities. It thus provides a symbiotic relationship between 
visitors and hosts leading to economic success and cultural preservation in des-
tination areas.
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Szlaki ginących zawodów jako produkt 
turyStyczny województwa podkarpackiego

wStęp

Obszary wiejskie w Polsce stanowią wielkie bogactwo krajobrazowe i kul-
turowe, które należy pielęgnować i udostępniać zainteresowanym. Turysty-
ka, będąc zjawiskiem społecznym, może przyczynić się do zachowania piękna 
i oryginalnych krajobrazów wiejskich, zwłaszcza jeśli jest realizowana w duchu 
zrównoważonego rozwoju.

Naturalne atrakcje turystyczne, takie jak błękitne morze, piaszczyste plaże, 
góry czy barwne jeziora nie zmieniają się zasadniczo z upływem czasu. Atrak-
cje wymyślone przez człowieka ulegają przeobrażeniom wraz z gustami i modą. 
W ostatnich trzydziestu latach obserwuje się tendencję do tworzenia w przemyśle 
turystycznym coraz bardziej pasjonujących i niespotykanych produktów, nasta-
wionych na indywidualnych turystów i spontaniczny program pobytu. W ostatnim 
czasie coraz większą popularnością cieszą się obiekty, które zostały zamienione 
w „żywe muzea”, gdzie turyści są witani i obsługiwani przez samych aktorów 
„inscenizacji”, biorąc w nich czynny udział. Taką zasadą kierują się także go-
spodarstwa agroturystyczne, w których turyści mogą bezpośrednio partycypować 
w pracach, poznać ducha gospodarstwa i wsi oraz kulturę regionu. Coraz częściej 
turyści akcentują jakość i atrakcyjność produktu turystycznego jako istotny ele-
ment wyboru miejsca wypoczynku�.

Aktualnie obserwowana jest tendencja powrotu do tradycji, ekologii i kultury 
ludowej. Występująca powszechnie kultura masowa powoduje, że wielu miesz-
kańców naszego kraju, poszukuje swych korzeni, wraca do smaków zapamię-
tanych z dzieciństwa, interesuje się wyrobami wykonanymi przez ludzkie ręce, 
poszukuje produktów i wyrobów charakterystycznych dla określonych regionów 
czy miejscowości. Dziedzictwo kulturowe nie opiera się współcześnie tylko na 
melancholijnych wspomnieniach, ale śmiało może stać się nośnikiem rozwoju 
obszarów wiejskich, bowiem zawsze tutaj istniało�.
1 M. Woźniak, W. Grodzki, B. Józefczyk, Preferowane formy wypoczynku na obszarach wiejskich w opi-
nii mieszkańców Podkarpacia, Krosno 2005, s. 41.
2 P. Lenik, Dziedzictwo kulturowe wsi jako potencjalny produkt turystyczny Podkarpacia, Krosno 2006, 
s. 9.



Mieszkańcy miast, zwłaszcza dużych, anonimowych aglomeracji, szukają 
równowagi, spokoju oraz możliwości powrotu do przeszłości i wspomnień. Tra-
dycja i specyfika regionalna mogą oczarować i zaciekawić gości. Turyści powra-
cają tam, gdzie są mile i ciepło przyjmowani, gdzie czeka na nich „odskocznia” 
od codziennego życia. Wytchnienie w otoczeniu gospodarstw, w bezpośrednim 
kontakcie z jedynym w swoim rodzaju naturalnym środowiskiem może stworzyć 
niepowtarzalną atmosferę i przytulność rodzinnego domu. 

Zaoferowanie tego, co niesie ze sobą dziedzictwo kulturowe wsi, ułatwia wej-
ście w określoną niszę rynkową, a tym samym przyczynia się do rozwoju obszaru 
recepcyjnego, nie tylko w zakresie pojedynczego usługodawcy (np. gospodarstwa 
agroturystycznego czy rękodzielnika), ale także obszaru w sensie geograficzno-
kulturowym czy administracyjnym poprzez aktywizację gospodarczą mieszkań-
ców, wzmocnienie ich więzi społecznych, integracje oraz intensyfikację poczucia 
nieprzeciętności w najlepszym tego słowa znaczeniu�.

Duże regionalne zróżnicowanie Polski powoduje, że każdy region – w tym 
również województwo podkarpackie – posiada swoje odrębne dziedzictwo kul-
turowe, w nim specyficzne produkty żywnościowe i potrawy regionalne, rze-
miosło, rękodzieło, obyczaje i obrzędy, a także tradycyjną polską gościnność. 
Walory te mogą być udostępniane poprzez turystykę kulturową, która ma na 
celu obcowanie z niezmodyfikowaną przez cywilizację oryginalną kulturą lu-
dową.

Postęp cywilizacyjny oraz idące za nim uprzemysłowienie spowodowały, że 
rzemiosło praktycznie przestało istnieć. Profesje te stanowią część dziedzictwa 
kulturowego regionu i jako takie mogą stanowić atrakcję turystyczną wojewódz-
twa podkarpackiego. Odpowiednie wsparcie przez samorządy terytorialne rze-
miosł opartych na lokalnych tradycjach może prowadzić w efekcie do ich reakty-
wacji i ożywienia działalności jako markowego produktu turystycznego. Miałby 
on zastosowanie w wielu rodzajach turystyki:

− w turystyce krajoznawczej jako jeden ze sposobów uzyskania wiedzy o re-
gionie, poprzez m.in. oglądanie śladów dawnego rzemiosła� i jego wytworów. 
Mając na uwadze liczebność dawnych zawodów i ich bogactwo kulturowe, uka-
zują one ogromny potencjał wpływający na atrakcyjność i walory turystyczne 
omawianego terenu; 

− w turystyce alternatywnej, która ma na celu poszukiwanie kontaktu z lud-
nością autochtoniczną. Jako podstawę tej motywacji wymienia się dążenie tury-
stów do poznania kultury odwiedzanego kraju czy regionu, jego historii, gospo-
darki i sposobu życia mieszkańców, a także ochronę wartości rodzimej kultury 
odwiedzanych zbiorowości;

3 Por. J. Szota, Rola turystyki w rozwoju obszarów wiejskich w powiecie krośnieńskim, praca dyplomowa 
magisterska (maszynopis), Rzeszów 2007, s. 3–4.
4 W.W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2003, s. 29.
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− w turystyce kulturalnej, obejmującej m.in. wytwory kultury z przeszłości 
oraz sposoby życia danych grup ludzi lub regionów�;

− w turystyce lokalnej, wiejskiej i agroturystyce, których jednymi z filarów 
są zasoby kulturowe i historyczne obszarów wiejskich i społeczności lokalnych, 
rzemiosła ludowego i folkloru wsi�.

Niniejsze opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi na potencjał, jaki tkwi 
w duchowym i materialnym dziedzictwie mieszkańców województwa podkarpa-
ckiego i jego wykorzystaniu w tworzeniu produktów turystycznych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem materialnych wytworów pracy rąk ludzkich oraz związanych 
z nimi tradycyjnych profesji w tworzeniu i wykorzystaniu produktów liniowych 
na potrzeby rozwoju turystyki.

wielokulturowość podkarpacia a rzemioSło

Różnorodność i bogactwo kulturowe województwa podkarpackiego wyni-
ka ze specyfiki położenia na zbiegu przenikających się kultur. W historii tych 
ziem – z jednej strony, od dziesiątków stuleci przebiegała często zmieniająca 
się granica państwa polskiego, z drugiej natomiast zanikała granica pomiędzy 
kulturami i tworzącymi ją wspólnie, egzystującymi obok siebie grupami et-
nicznymi. Na przestrzeni lat wzajemnie przenikające się elementy odrębnych 
kultur etnicznych zaowocowały niepowtarzalnym klimatem kultury ludowej. 
Wieloletnie związki pogranicza wytworzyły specyficzną kulturę, która obecnie 
implikuje unikalne dziedzictwo kulturowe – piękne, niepowtarzalne i tajem-
nicze. Między innymi ta wyjątkowość decyduje o atrakcyjności turystycznej 
Podkarpacia�.

Od zamierzchłych czasów tereny Podkarpacia stanowiły pogranicze różnych 
grup etnicznych. Na przestrzeni historii obszar ten zamieszkiwały ludy słowiań-
skie z innymi elementami etnicznymi, co znalazło swoje odbicie w powstałych 
później grupach etnograficznych decydujących o specyfice, charakterze i gospo-
darce regionu. Zalicza się do nich podkarpackie grupy Pogórzan, Rzeszowiaków, 
Lasowiaków, Dolinian i Zamieszańców oraz karpackie grupy Łemków i Bojków� 
(ryc. 1.), co nie pozostało bez oddźwięku również w przypadku uprawianych 
przez nie specyficznych rzemiosł i sztuki ludowej związanej z rokiem obrzędo-
wym i życiem codziennym każdej z grup.

5 W.W. Gaworecki, dz. cyt., s. 72–73.
6 Tamże, s. 81, 99.
7 R. Konewecka, J. Krupa, Krajobraz kulturowy wsi jako atraktor turystyczny Podkarpacia, [w:] Terra 
incognita w turystyce, red. M. Leniartek, Wrocław 2009, s. 90.
8 Por. J. Czajkowski, Muzeum Budownictwa Ludowego. Skansen w Sanoku, Rzeszów 1982, s. 23.

Szlaki ginących zawodów jako produkt turystyczny województwa podkarpackiego  309 



Ryc. 1. Regiony etnograficzne województwa podkarpackiego

Źródło: J. Lenik na podstawie F. Kotula, Po rzeszowskim pogórzu błądząc, Kraków 1974.

Zdefiniowanie ginących zawodów przysparza pewnych trudności. Najogól-
niej za ginące można uznać zawody wywodzące się ze starych rzemiosł, profesji 
mocno osadzonych w historii i szczególnie związanych z kulturą wsi na danym 
obszarze oraz związane z tradycyjnym rękodzielnictwem artystycznym. Dawni 
rzemieślnicy przekazywali swą wiedzę i umiejętności kolejnym pokoleniom, za-
chowując charakterystyczną formę, kształt, fason, zdobnictwo. Wieś, przez wieki 
odizolowana od kultury ogólnej, wykształciła własną kulturę, której wyrazem 
i budulcem była sztuka ludowa. Definicja ginących zawodów ściśle wiąże się ze 
sztuką i kulturą ludową, tradycyjną w treści i sposobie wykonania, z obrzędami 
i zwyczajami oraz potrzebnej do ich odtwarzania i kultywowania oprawie w po-
staci tradycyjnych przyrządów, ozdób, ubiorów.

Opracowania dotyczące ginących zawodów skupiają się głównie na rzemio-
słach zachowanych na terenach wiejskich. Rzemiosło miejskie i wiejskie począt-
kowo rozwijało się równolegle, jednak dłużej w prawie niezmienionej od wielu 
lat formie zachowało się na terenach wiejskich. Wykształcone na przestrzeni wie-
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lu lat formy i wzory stawały się charakterystyczne dla regionu, a rzemiosło urosło 
do rangi sztuki ludowej.

A. Błachowski proponuje, by sztukę ludową rozpatrywać jako sumę następu-
jących dziedzin:

− twórczości wsi, wynikającej z potrzeb estetycznych i służącej tylko do ich 
zaspokajania (np. wzorzyste malowanie domów, sztuczne kwiaty, zdobnictwo 
przedmiotów codziennego użytku);

− powszechnie uprawianej produkcji wynikającej z ekonomicznego przymu-
su, czyli wyrób przedmiotów niezbędnych w gospodarstwie, których z różnych 
powodów nie można było nabyć;

− profesjonalnej twórczości rzemieślników wiejskich, specjalistów lub wy-
magających określonych, specjalistycznych kwalifikacji (krawiectwo, kowal-
stwo, garncarstwo, szewstwo itp.);

− twórczości wiejskiej związanej ze zwyczajami i obrzędami;
− indywidualnej twórczości wiejskiej w zakresie sztuki figuratywnej, utrzy-

manej w klimacie lokalnych tradycji artystycznych;
− wytwórstwa ludowych instrumentów muzycznych.
Do grona przedstawicieli ginących zawodów można zaliczyć:
– rzemieślników ludowych – powszechnie nazywanych rękodzielnikami lub 

twórcami ludowymi. Rzemiosło rozumiane jest jako posługiwanie się określony-
mi umiejętnościami i warsztatem technicznym w celu wytwarzania przedmiotów 
służących celom praktycznym czy estetycznym. Rzemiosło może być traktowane 
jako główne źródło utrzymania, uprawiane przez rzemieślnika w sposób ciągły. 
Do grupy tej można zaliczyć kowali, tkaczy, snycerzy, garncarzy;

– rękodzielników artystycznych – za rękodzieło uznaje się twórczo uprawiane 
rzemiosło nie traktowane jako zasadnicze źródło dochodów. Rękodzielnicy 
stanowią grupę twórców poświęcających swą pracę głównie własnemu środowisku. 
Zalicza się do nich: tkaczy, hafciarki, koronczarki, plecionkarzy, rzeźbiarzy;

– artystów ludowych, których prace przedstawiają szczególne wartości 
artystyczne.

Wyodrębnienie się rzemiosła z rolnictwa było jednym z przełomowych wy-
darzeń w historii ludzkości. Zapoczątkowało między innymi wymianę towarową. 
Jego największy rozwój nastąpił w średniowieczu i wiązał się z wprowadzeniem 
systemu feudalnego w Europie. W XIII wieku rzemiosło wydzieliło się jako od-
rębny stan, jedna z klas społecznych.

Pierwotnie rzemiosłem nazywano wykonywanie określonego zawodu i po-
siadanie koniecznych do tego umiejętności. Wyrób początkowo miał miejsce 
tylko dla zaspokojenia potrzeb własnych rzemieślnika, jego rodziny, sąsiadów. 
Rzemiosła powstawały w oparciu o lokalne surowce (np. glina, rudy żelaza), za-
spokajały potrzeby ludzi w zakresie wyrobów codziennego użytku, odzieży lub 
pożywienia. 
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Rzemieślników dzielono na:
– miejskich – produkujących artykuły przemysłowe i wykonujących usługi 

przemysłowe (np. naprawcze) w swoich warsztatach, w miastach. Była to najlicz-
niejsza grupa, ze względu na łatwiejszy niż na wsi dostęp do surowców i rynków 
zbytu;

– wiejskich – wykonujących usługi dla społeczności wiejskiej i jednocześnie 
zajmujących się uprawą roli;

– wędrownych – nie posiadających własnego warsztatu, na przykład czelad-
ników, którzy przed uzyskaniem tytułu mistrza musieli odbyć wędrówkę dla zdo-
bycia doświadczenia i samodzielności�.

Poszczególni rzemieślnicy skupiali się w organizacjach zwanych cechami, 
które obejmowały wszystkie sfery życia rzemieślników, ich rodzin i uczniów. 
Zajmowały się skupem określonej ilości produkcji rzemieślniczej, zwalczaniem 
nieuczciwej konkurencji, określały wzajemne obowiązki mistrza, czeladnika 
i terminatora, a także obowiązki rzemieślników wobec cechu, rozstrzygali o waż-
niejszych sprawach danego rzemiosła w mieście, regulowali spory wewnątrz 
cechowe, pilnowali wysokiej jakości usług i wyrobów, czuwali nad dostawami 
surowców, ustalali ceny na towary, dbali o finanse i sprawy związane z handlem. 
Cech nakładał na swoich członków wiele obowiązków, dawał też liczne przywi-
leje, między innymi prawo do sprzedaży wyrobów na terenie miasta. Wszystkie 
prawa i obowiązki dotyczące danego cechu, zgromadzenia członków cechu (naj-
wyższej władzy), jego rzemieślników oraz ich wzajemnych relacji spisane były 
w statutach cechowych. Każdy cech miał swoją pieczęć, chorągiew oraz cechę, 
czyli znamiono cechowe – przyrząd służący do przesyłania listów okólnych.

Równolegle z rzemiosłem wykształciły się inne formy drobnej wytwórczości: 
przemysł domowy i chałupniczy oraz ludowy. Granica między poszczególnymi 
rodzajami produkcji jest bardzo trudna do określenia. Chałupnictwo powstało 
już w 2. połowie XIII wieku wśród osób o rzemieślniczych kwalifikacjach lub 
bez nich (tzw. partacze), które nie miały możliwości zbytu swoich wyrobów. By 
się utrzymać, wykonywali zlecone prace z powierzonego materiału. Przemysł lu-
dowy zajmował się wytwarzaniem codziennego użytku z materiałów dostarcza-
nych przez gospodarstwo lub ziemię, np. glina, bursztyn, drewno, skóra, wełna, 
konopie. Ze sztuki tej z biegiem czasu wyrosło rzemiosło, funkcjonujące obok 
rzemiosła miejskiego. W okresie od XIV do XVI wieku w Polsce najliczniej re-
prezentowanymi rzemiosłami wiejskimi byli: kowale i ślusarze, piekarze, szew-
cy i garbarze, tzw. skórnicy (wiejski garbarz był jednocześnie szewcem, a szewc 
garbarzem), ceglarze, krawcy, kuśnierze, powroźnicy, cieśle, kołodzieje, olejarze, 
garncarze, zduni, tkacze i przędzalnicy. Nie są to wszystkie zawody rzemieślnicze 
wykonywane na wsi. J. Rutkowski w książce Statystyka zawodowa ludności wiej-
skiej w Polsce w drugiej połowie XVI w. wymienia tych zawodów aż 32. Oprócz 

9 J. Wojtyna, Drobna wytwórczość gospodarce narodowej, maszynopis, Warszawa 1959, s. 25–26.
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już wymienionych byli młynarze, karczmarze, smolarze, węglarze, piwowarzy, 
rymarze, rzeszotnicy, tokarze, hutnicy, rudnicy, kiczczarze, warycze i inni�0.

Wytwórstwo wynikało z potrzeby posiadania i używania danego produk-
tu. Sposoby wyrobu i zdobnictwa przekazywane były z pokolenia na pokolenie 
i z czasem przybierały formy charakterystyczne dla danego regionu czy danej 
grupy etnicznej, etnograficznej. Wysoka wartość artystyczna i estetyczna oraz bo-
gate wzornictwo wyrobów stawiało przemysł ludowy na równi ze sztuką ludową. 
Rzemiosło, będące prekursorem współczesnej produkcji przemysłowej, zostało 
przez nią wyparte i na początku XX wieku pełniło marginalną rolę. Próbowano je 
odrodzić, czerpiąc inspiracje ze sztuki ludowej. Przyczynił się do tego okres Mło-
dej Polski i jej zafascynowanie ludowością, tradycją, „czuciem i wiarą” zamiast 
„szkiełka i oka”. Najważniejszym zjawiskiem tego okresu było włączenie do rze-
miosła wybitnych artystów. Rzemiosło zmieniło swoją funkcję z indywidualnych 
i niepowtarzalnych działań wytwórczych w obrąb działań artystycznych, zaspo-
kajających potrzeby masowe��. Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój rze-
miosł artystycznych. Po jej zakończeniu każda sztuka stosowana, dekoracyjna lub 
zdobnicza określana była mianem użytkowej. 

Ponowny zwrot ku sztuce ludowej nastąpił poprzez program socjalistycznego 
realizmu. W 1949 r. powołano do życia Centralę Przemysłu Ludowego i Arty-
stycznego, czyli Cepelię, która w latach powojennych odegrała ważną rolę. Miała 
prowadzić sprawy związane z przemysłem ludowym i artystycznym. Przypadła 
jej też rola kształtowania specyficznego obrazu kultury codziennej, pielęgnowania 
sztuki ludowej i propagowania jej za granicą. W ciągu 30 lat działalności stwo-
rzyła ogromną sieć spółdzielni, rozwinęła wytwórczość chałupniczą, utrzymała 
i pobudzała do aktywności tradycyjną sztukę ludową, zapewniając twórcom i rze-
mieślnikom stały zbyt na wytwory ich pracy��. Mimo socjalistycznych podstaw, 
działania Cepelii („sztuka socjalistyczna w treści i narodowa w formie”) pomo-
gły zachować folklor oraz tradycyjne regionalne wzornictwo ludowe. Upadek 
w 1993 roku Cepelii – głównego odbiorcy dla rzemieślników spowodował nagłe 
skurczenie się rynku zbytu i zmniejszenie opłacalności rzemiosła, w tym również 
artystycznego.

Zmiany ustrojowe w Polsce po 1989 r. również przyczyniły się do zmargi-
nalizowania tradycyjnych wyrobów rzemieślniczych i ludowych. Zachłyśnięcie 
się możliwością nabywania zachodnich produktów, chęć zaspokajania potrzeb 
globalnymi markami produktowymi doprowadziła do usunięcia w cień, a nawet 
zaniku niezbędnych do niedawna tradycyjnych zawodów. 

Od kilku lat notuje się trend powrotu do korzeni, potrzeby poszukiwania swo-
jej tożsamości poprzez niecodzienne doznania tworzenia bądź posiadania niepo-

10 H. Samsonowicz, Rzemiosło wiejskie w Polsce XIV–XVI w., Warszawa 1954, s. 84–99.
11 Por. Z. Żygulski, Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987, s. 78.
12 Z. Żygulski, dz. cyt., s. 87.
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wtarzalnych przedmiotów, stworzonych ręką artysty ludowego czy rzemieślnika. 
Jest to moment, który – właściwie wykorzystany – przyczyni się do rozwoju 
turystyki na omawianym obszarze, ale również do zachowania i być może odtwo-
rzenia elementów tradycyjnej kultury.

Poza najbardziej popularnymi rzemiosłami, istniało na obszarze Podkarpa-
cia wiele specyficznych profesji, charakterystycznych dla występujących tu grup 
etnicznych i etnograficznych. Przykładem mogą być łemkowscy maziarze czy 
druciarze, którzy prowadząc obwoźne warsztaty świadczyli usługi dla mieszkań-
ców innych miejscowości i grup kulturowych, wśród których nie występowali 
rzemieślnicy o takiej specjalności. Jest to dodatkowy aspekt, który pozwala na 
stworzenie unikatowej oferty turystycznej.

podkarpacki produkt turyStyczny

Produkt turystyczny jest pojęciem złożonym, co wynika ze złożoności zjawi-
ska, jakim jest turystyka i ruch turystyczny. Można go określać jako wszystko, 
co turysta kupuje (w wąskim znaczeniu), oraz jako wszystko, co turysta czyni 
w czasie podróży i w miejscu destynacji (w znaczeniu szerszym)��. 

G. Gołembski definiuje produkt turystyczny jako wszystkie dobra i usługi 
tworzone i kupowane przed rozpoczęciem podróży, ale w związku z zaplanowa-
nym wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania, a także nabywane w trakcie 
trwania podroży i w czasie pobytu poza rodzinną miejscowością��. Produkt tu-
rystyczny tworzą zazwyczaj przynajmniej dwie połączone w pakiet usługi za-
spokajające kompleksowe potrzeby turysty i sprzedawane jako jeden produkt 
o określonej cenie��. Zwykle jedną ze składowych pakietu jest usługa noclegowa. 
Produkt tworzą zarówno materialne, jak i niematerialne składniki, które umożli-
wiają właściwą realizację wyjazdu turystycznego.

Rdzeniem takiego produktu turystycznego może być: chęć poznania trady-
cyjnych rzemiosł, kultury i sztuki ludowej powiatu, pragnienie zdobycia nowych 
umiejętności w zakresie posługiwania się dawnymi urządzeniami i narzędziami, 
np. kołem garncarskim, krosnami tkackimi, chęć odpoczynku w spokojnym i czy-
stym środowisku, połączona z poznawaniem tradycyjnych zajęć oraz dawnego 
rytmu życia na wsi. Produkt rzeczywisty stanowić może: pobyt w gospodarstwie 
agroturystycznym (lub innym obiekcie świadczącym usługi noclegowe) z moż-
liwością uczestnictwa w imprezach ludowych, np. dożynkach, festynach oraz 
zwiedzania obiektów muzealnych i wiejskich galerii, uczestnictwo w warsztatach 
rzemieślniczych itp. Produktem poszerzonym mogą być dodatkowo wycieczki 

13 W. Kotliński, Rozpoznanie i określenie produktu turystycznego Łańcuta i okolic, [w:] Łańcut i okolice. 
Walory i możliwości turystyczne. Stan obecny i strategie rozwoju, Łańcut – Rzeszów 1997, s. 153.
14 G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Poznań 1998, s. 24.
15 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Warszawa 1997, s. 99.
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krajoznawcze, pogadanki z ciekawymi osobami, np. rzemieślnikami, twórcami 
ludowymi.

Turyści coraz bardziej domagają się usług związanych z poznawaniem dzie-
dzictwa historycznego i kulturowego��. Ponieważ turystyka i kultura są ze sobą 
nierozerwalnie związane, nie można pominąć znaczenia kultury w kreowaniu 
produktu turystycznego. Walory kulturowe obejmują takie wytwory działalności 
człowieka, które mogą być przedmiotem zainteresowania turysty. Wyznaczone 
przez A. Kołodziejczyk zespoły wartości kulturowych będących przedmiotem 
duchowych potrzeb turystów to:

− przedmioty, miejsca i zjawiska związane z historią (zabytki architektonicz-
ne i historyczne);

− sztuka (dzieła sztuki i wyroby rzemiosła artystycznego, muzea i inne insty-
tucje zajmujące się gromadzeniem dóbr kultury);

− zjawiska stanowiące o typie i poziomie współczesnej kultury;
− kultura ludowa;
− twory przyrody mające symboliczne znaczenie;
− urządzenia infrastruktury turystycznej służące krzewieniu kultury��. 

Umożliwiają one sklasyfikowanie ginących zawodów jako produktu turystyczne-
go województwa podkarpackiego głęboko zakorzenionego w kulturze i specyfice 
regionu. 

Najbardziej trafną formą, zmierzającą do zaadaptowania ginących zawodów 
na potrzeby turystyki, wydaje się być formuła produktów liniowych i punktowych. 
Z produktami liniowymi mamy do czynienia w przypadku łączenia jednorodnych 
tematycznie punktów, tworząc w ten sposób szlak tematyczny. Produkt punktowy 
zaś opiera się na atrakcji miejsca (np. galeria, warsztat rzemieślniczy). Zarówno 
forma szlaku, jak i atrakcji punktowej pozwala na dowolne komponowanie oferty 
pakietowej dla turysty lub bezpośrednio przez niego.

Szlaki ginących zawodów powinny pełnić rolę platformy współpracy lokal-
nych twórców, społeczności terenów recepcyjnych oraz branży turystycznej wo-
kół niezwykle atrakcyjnych dla turystów tematów. Wysiłki włożone przez bran-
żę w przygotowanie infrastruktury, atrakcji, wydarzeń, wyszkolenie personelu 
zawsze oznaczają poniesienie kosztów, zaangażowanie czasu, energii i przede 
wszystkim kapitału.

Dopóki nie powstanie atrakcyjna i dopasowana do potrzeb odbiorców oferta 
rynkowa, efekt ekonomiczny dla przedsiębiorstw i podmiotów zaangażowanych 
finansowo w tworzenie szlaków nie zostanie osiągnięty. W celu osiągnięcia zy-
sków z funkcjonowania szlaków należy przygotować ofertę rynkową. Oferta ta 
z punktu widzenia odbiorcy powinna być możliwie pełna, czyli obejmująca pakiet 
wszystkich koniecznych w turystyce usług. Musi ona obejmować nocleg, wyży-

16 W. K. Wojtowicz, Łańcut i turystyka, „Gazeta Łańcucka”, 1998, nr 6 (57), s. 5.
17 B. Pabian, Atrakcje turystyczne Polski. Walory kulturowe, Częstochowa 2006, s. 12.
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wienie, wstępy do atrakcji, usługi przewodnickie, mapę lub przewodnik czy upo-
minek. Tak skomponowany pakiet musi być dostosowany cenowo i jakościowo 
do możliwości i preferencji odbiorcy. Stworzone pakiety powinny dawać możli-
wość zakupu wycieczki obejmującej transport docelowy i transport na szlakach, 
a także dawać możliwości bardziej swobodnego komponowania czasu turyście 
indywidualnemu, poruszającemu się własnym środkiem transportu (samochód, 
rower, kajak, pieszo). Pakiety takie w celu maksymalizacji zysku mogą być ofe-
rowane na stronie WWW poświęconej szlakom (bądź jednemu ze szlaków i na 
zasadzie promocji krzyżowej wskazywać kolejne produkty-możliwości spędza-
nia czasu w preferowany przez turystę sposób). Pewnym uzupełnieniem oferty 
komercyjnej będzie zaprezentowanie kilku możliwości zwiedzania konkretnego 
szlaku, zależnie od kierunku zwiedzania i przeznaczonego na nie czasu. Takie in-
formacje powinny być publikowane na WWW (w formie gotowego do wydruku 
pliku PDF)��.

Warto w tym względzie korzystać z tzw. dobrych praktyk – rozwiązań i po-
mysłów sprawdzonych, których w kwestii produktów liniowych i punktowych 
nie brakuje zarówno na obszarze województwa (np. Szlak Garncarski, Maziarski 
Szlak Turystyczny), kraju (np. Śląski Szlak Zabytków Techniki, 4 szlaki kultu-
rowe na Pomorzu), jak i poza jego granicami (np. Via Nova, Ruta de la Plata, 
Camino de Santiago).

ginące zawody elementem atrakcyjności turyStycznej 
oBSzarów wiejSkich podkarpacia

W terenie górzystym Podkarpacia gospodarstwa musiały być przez stulecia 
samowystarczalne. W rejonach tych powstawały młyny, na równinach zaś wiatra-
ki. Wiatraki i młyny rzadko możemy już podziwiać w naturze. Jeden młyn i trzy 
wiatraki znajdują się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Kilka inte-
resujących obiektów można spotkać w rejonach pogórzańskich powiatów Krosno 
i Jasło. Jedną z ciekawszych budowli jest zachowany młyn wodny ze zbiornikiem 
i kamienną młynówką, stojący na Wisłoku w Besku.W rejonach obfitujących 
w dobry jakościowo kamień powstawały kamieniołomy i sztolnie, gdzie pozyski-
wano surowiec oraz rzemiosła specjalizujące się w wyrobie kamieni młyńskich, 
kamieni do żaren, brusów, osełek (np. Jaśliska, Lipowiec, Czeremcha, Posada 
Jaśliska), kamieniarstwo artystyczne (Rymanów, Jasionka, stoki Magurycza, 
Bartne, Przegonia, Bodaki, pow. gorlicki), wyrobie płyt chodnikowych, słupów 
przydrożnych, cembrowin studziennych, kamiennych cokołów pod krzyże żeliw-
ne i blatów stołowych (Folusz,  skały Kornuty). Ciekawe sztolnie kamieniarskie 
zachowały się Węglówce (pow. krośnieński). Znane warsztaty znajdowały się 
w Klimkówce i Wolicy. 
18 Por. Koncepcja rozwoju Pomorskiego Szlaku Cysterskiego, PART S.A. 2008, na zlecenie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskiego (za: www.wrotapomorza.pl, dostęp: 12.02.2010), s. 36.
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Doskonałe przykłady kamieniarki artystycznej (głównie krzyże przydrożne 
i nagrobne) znajdują się w wioskach powiatów przygranicznych ze Słowacją, ta-
kich jak Kotań, Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka, Grab (cmentarz  z I wojny 
światowej) (powiat jasielski); Lipowiec, Królik Wołoski, Deszno, Bałucianka, Wi-
słoczek, Tarnawka i Wołtuszowa (powiat krośnieński); Krosno, Rzepedź (powiat 
sanocki). Doskonałe przykłady kamieniarki miejscowej i importowanej można 
podziwiać na cmentarzach miejskich w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Lesku itd. Sto-
sunkowo dobrze znana jest kamieniarka Zachodniej Łemkowszczyzny. Wyroby 
użytkowe beskidzkich kamieniarzy można oglądać w Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Sanoku, w muzeum-skansenie łemkowskim w Zyndranowej i w wielu 
funkcjonujących do dziś gospodarstwach. W wielu miejscowościach wytwarzano 
niezbędny w codziennym życiu dziegieć, głównie z kory brzozowej lub drzewa 
sosnowego. Ta dziedzina niestety nie doczekała się swojej „turystycznej” wersji, 
choć zdarza się niekiedy, że organizowane są takie pokazy (np. podczas „Watry 
Łemkowskiej”). 

W niektórych wioskach funkcjonowało maziarstwo, czyli wytwarzanie sma-
rów do wozów z oleju skalnego – ropy, zanim zaczęto ją wykorzystywać do ce-
lów przemysłowych. Wiele zachowało się starych szybów naftowych i kiwonów, 
z których niektóre nadal funkcjonują, inne zachowano jako atrakcję turystyczną 
(Brelików). Generalnie tematyka związana z historią wydobycia nafty na Pod-
karpaciu objęta jest koncepcją „Szlaku Przemysłu Naftowego”, który przebiega 
przez wszystkie południowe powiaty województwa podkarpackiego. 

Drobnym kowalstwem i podkuwaniem koni oraz pobielaniem garnków zaj-
mowali się częstokroć tutejsi cyganie Bergitka. Kowalstwo przekształciło się 
obecnie z dawnego charakteru, kiedy to kowal podkuwał konie i wyrabiał narzę-
dzia codziennego użytku, w kowalstwo artystyczne. W wielu miejscach organi-
zowane są pokazy kowalskiego rzemiosła np. w skansenie w Sanoku. Ciekawy 
zbiór kowalskiego sprzętu znajduje się w starej kuźni w Baligrodzie. Cyganie 
bardziej jednak znani byli z umiejętności muzycznych, z którego to powodu jako 
„prawdywa muzyka” byli nieodłącznym elementem każdego wesela i zabawy. 

Z ważnych dla regionu prac należy podkreślić wydobywanie i warzenie soli. 
Niegdyś żupy sanocka i przemyska stanowiły ważny ośrodek dostarczający sól 
na Ruś i do Polski. Świadczą o tym liczne źródła solankowe oraz nazwy geo-
graficzne, takie jak Solina, Solinka, Słonne, Góry Słonne, Tyrawa Solna i inne. 
W Tyrawie Solnej (pow. sanocki) sztuka warzenia soli i jej oczyszczania znana 
jest do dziś. Obecnie gospodarstwa agroturystyczne często oferują możliwość na-
uczenia się wykonywania wyrobów z masy solnej. Niewykorzystana turystycznie 
pozostaje niestety umiejętność tradycyjnego warzenia miejscowej soli. Pewną 
szansą na stworzenie niedrogiej atrakcji turystycznej jest np. budowa niewielkich 
tężni solnych w miejscowościach takich jak Tyrawa Solna czy Polana. 

Znacznie popularniejsze jest piekarstwo. Największą imprezą z nim związaną 
jest organizowane corocznie „Święto Chleba” w Dźwiniaczu. 
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Kolejnym powszechnym niegdyś rzemiosłem jest garncarstwo, na które 
składa się nie tylko wyrób naczyń, ale też zabawek, instrumentów – okaryn, 
a w szczególności powszechnych jeszcze pół wieku temu glinianych fajek. Jed-
nym z ważniejszych w regionie ośrodków garncarskich był np. Mrzygłód (powiat 
sanocki). Z pozyskiwaniem gliny i wyrobem glinianych przedmiotów wiążą się 
nazwy miejscowe, np. Glinne (pow. leski), Glinice (pow. sanocki) i inne. Z wyro-
bu bardzo dobrych fajek glinianych słynęli mieszkańcy wiosek w gminie Dynia, 
m.in. wieś Grabówka. Warsztaty garncarskie są obecnie często oferowaną formą 
aktywności artystycznej turystów, zwłaszcza przy gospodarstwach agroturystycz-
nych. Najbardziej znane w woj. podkarpackim można spotkać w Medyni Gło-
gowskiej k. Łańcuta oraz w Jankowcach i Bóbrce. Rozwija się także pamiątkar-
stwo bazujące na regionalnych wyrobach z gliny, wspomniana zaś już Grabówka 
organizuje cyklicznie „Święto Fajki”. 

Skoro mowa o glinianych garnkach, warto wspomnieć o zawodzie druciarza, 
zazwyczaj wędrownego, który chodził po wioskach oferując wzmacnianie gli-
nianych garnków plecionką z drutu, co znacznie przedłużało ich żywotność. Fakt 
rozpowszechnienia się ogólnodostępnych metalowych garnków wykonywanych 
w fabrykach masowo, przez co znacznie taniej, spowodował zupełny zanik tego 
zawodu. Powraca on jednak w przekształconej formie dzięki rozwojowi ruchu 
turystycznego, poczynając od strony słowackiej, gdzie doszło do jego adaptacji 
do nowych potrzeb, powtórnie na stronę polską. Pierwsze warsztaty druciarskie 
odbywały się w Dźwiniaczu oraz w Orelcu. Współczesne druciarstwo polega na 
wyplataniu z drutu wyrobów artystycznych, ozdób, koszy, wieszaków, podstawek 
pod garnki lub żelazko, ozdób choinkowych, biżuterii a nawet oplatania pisanek 
wielkanocnych delikatnym drucianym motywem. 

 Kolejną profesją związaną z regionem jest hutnictwo szkła. Tu na czoło wy-
suwa się Krosno, następnie Rymanów, Jasło i Sanok. W niektórych z tych hut 
można nie tylko zakupić wyroby, ale i uczestniczyć w procesie wytwórczym 
(Krosno, Rymanów). 

Interesującym zawodem jest flisactwo. Niegdyś spławiano Sanem sól i drew-
no. Obecnie funkcjonują już tylko niewielkie promy obsługiwane przez miejsco-
wych znawców żeglugi. Na skraju omawianego terenu jest to prom pomiędzy 
Krzemienną, a Jabłonicą Ruską. Przed dziesięcioma laty ogromną popularnością 
cieszyły się spływy Sanem łodziami nawiązującymi do dawnych kamięg. Nieste-
ty po tragicznym wypadku sprzed kilku lat nikt nie podejmuje się prowadzenia 
tych usług. 

Wśród umiejętności przeżywających renesans w ostatniej dekadzie wyliczyć 
należy bibułkarstwo, które powróciło w region bieszczadzki, głównie za przy-
czyną Andrzeja Kusza, właściciela gospodarstwa agroturystycznego w Bóbrce, 
który w tym fachu doszedł do perfekcji, a przez ostatnie lata przeprowadził wiele 
warsztatów, dzięki czemu bibułkarstwo znów stało się powszechne w wioskach 
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regionu. Pomimo tego Bóbrka nadal jest niepisaną stolicą miejscowego bibuł-
karstwa. 

Ciekawą dziedziną działalności artystycznej na potrzeby turystów stało się 
wikliniarstwo, w którym przoduje Bandrów Narodowy, będący organizatorem 
corocznego święta wikliniarskiego pod nazwą „Koszykalia”. 

Nawiązaniem do tradycyjnego pasterstwa są przepędy bydła organizowane 
corocznie przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej, 
które wiodą malowniczym jarem Wisłoka. Ciekawą inicjatywą jest pokaz umie-
jętności pasterskich, a w szczególności zaganiania i pilnowania stada przez psy 
pasterskie organizowany w gminie Zagórz.

Komańcza, położona w powiecie sanockim, jest natomiast ostoją tradycyj-
nego haftu ludowego Łemkowszczyzny Nadosławskiej. Ogromne zbiory starych 
haftów i strojów łemkowskich znajdują się w prywatnym muzeum pani Darii 
Boiwki, która przechowała sztukę wyrobu charakterystycznych, komańczańskich 
krywulek – oryginalnych ozdób kobiecych w postaci szerokiego, wzorzystego 
kołnierza, wykonywanego z koralików wielkości ziarenka maku. Pani Daria wy-
konuje również hardanki (wisior na kształt kolii, podobna technika, lecz efekt jest 
mniejszy od krywulki) oraz inne ozdoby wykonywane tą techniką, np. bransolety. 
W ostatnich latach wytwarzaniem tej biżuterii zajęła się również jedna z młodych 
mieszkanek Orelca, sprzedając je z dużym powodzeniem odwiedzającym region 
turystom. Natomiast muzeum pani Darii jest żelaznym punktem wycieczek od-
wiedzających Dolinę Osławy. Regionalnym haftem zajmuje się obecnie wiele 
osób. Ładne kolekcje łemkowskich strojów można zobaczyć również w prywat-
nym skansenie Fedora Gocza w Zyndranowej oraz w prywatnym minimuzeum 
w Olchowcu. Fedor Gocz wykonuje również typowe, oryginalne kapelusze łem-
kowskie z wysoko uniesioną krezą. 

Szczególnym punktem na mapie kulturowej regionu jest Haczów, gdzie pra-
cuje wytwórca oryginalnych, starych instrumentów ludowych, jeden z ostatnich 
bodaj znawców tajników budowy liry korbowej. W tej samej wsi mieszka i pra-
cuje również twórca paradnych hełmów strażackich, który w swojej prywatnej 
kolekcji posiada ok. 200 eksponatów. Barwne i oryginalne są również stroje ha-
czowskie, wyróżniające się z pogórzańskiego otoczenia.

Pewnym powrotem do średniowiecznych tradycji są podjasielskie winnice. 
Właściciele, wykorzystując stosunkowo łagodny, miejscowy mikroklimat, hodują 
winorośl i produkują miejscowe wina. Nawiązaniem do nieco późniejszej tradycji 
importu win z Węgier przez Karpaty do Polski są winne składy krośnieńskie oraz 
winnica sanocka. Z inicjatywy środowisk krośnieńskich powstała idea Winnego 
Szlaku z Tokaju do Krosna.

Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele pracowni wykonujących ikony, 
o różnym poziomie kunsztu i artyzmu. Sztuka najbardziej spopularyzowała się 
w Bieszczadach, na kanwie Szlaku Ikon. Ciekawym zjawiskiem w tej dziedzinie 
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jest powrót do tradycji wykonywania ikony na szkle oraz poszukiwanie innych 
nowatorskich materiałów do przedstawiania ikon (np. kamień). 

Intensywnie rozwija się pszczelarstwo oraz wyroby artystyczne i pamiątkar-
skie bazujące na nim. W Bandrowie wyrabia się miody pitne. Reliktem dawnych 
tradycji galicyjskich są także miejscowe napitki, wykonywane według starych 
receptur, serwowane w niektórych prywatnych pensjonatach. 

Reliktem po dawnym zawodzie kuśnierza są wyrabiane obecnie liczne pa-
miątkarskie wyroby skórzane, sprzedawane w miejscowościach turystycznych. 
Jest to zarówno oryginalna galanteria skórzana, jak i ozdoby, np. skórzane kwiaty 
(Roma Woźniak w Uhercach).

Do ciekawych wyrobów regionalnych zaliczyć można wyroby z siana, np. 
w poddukielskiej Iwli. Do łask powraca również koronkarstwo. Bardzo popularna 
jest rzeźba w drewnie, której liczne pracownie znajdują się głównie w Bieszcza-
dach. Coraz liczniejsze są pracownie tkackie, np. w miejscowościach Czarna, 
Rudenka.

podSumowanie

Pełen różnorodności kulturowej region, w którym zachowało się wiele obiek-
tów architektury świeckiej i sakralnej, elementów ludowej tradycji i wszechobec-
nej historii, stanowi ważny atut w budowaniu produktu turystycznego. Walory 
te mogą być udostępniane poprzez turystykę kulturową, która ma na celu obco-
wanie z niezmodyfikowaną przez cywilizację oryginalną kulturą ludową. Każda 
z większych grup etnicznych zamieszkująca niegdyś tereny obecnego wojewódz-
twa podkarpackiego wpłynęła w jakiś sposób na tworzenie dziedzictwa kulturo-
wo-historycznego regionu. 

Na Podkarpaciu powstała stosunkowo obszerna i zróżnicowana sfera ukształ-
towanych historycznie i przyjętych w zbiorowości, a także przekazywanych in-
nym następnym pokoleniom postaw i zachowań ludzkich, które przejawiają się 
w obyczajach i tradycji, różnych formach rytualizacji życia codziennego i świąt, 
a także wytworach sztuki, architektury (świeckiej i sakralnej) i innych aspektach 
życia lokalnej społeczności, do których należą także kulinaria, rękodzieło (arty-
styczne i użytkowe) i muzyka ludowa��.

Ośrodkiem przyczyniającym się istotnie do wskrzeszenia tradycyjnych rze-
miosł jest Uniwersytet Ludowy, który przez wiele lat mieścił się w pałacu we 
Wzdowie, a obecnie ma siedzibę w Woli Sękowej. Można tu nie tylko oglądać 
ekspozycje prac inspirowanych ludowością, ale także uczestniczyć w warszta-
tach. Nie bez znaczenia jest również rola, jaką odegrały Lutowiska, a dokładniej 
idea Bieszczadzkiego Produktu Lokalnego, stworzona i prowadzona przez Izabe-
lę Cichą. Stowarzyszenie twórców i rzemieślników, które powstało na kanwie tej 
inicjatywy zrzesza ludzi z całego regionu bieszczadzkiego.
19 R. Konewecka, J. Krupa, Krajobraz kulturowy wsi jako atraktor turystyczny Podkarpacia, dz. cyt., s. 92.
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Odrodzeniu dawnych zawodów jako atrakcji turystycznej sprzyja powsta-
wanie ekomuzeów, których najwięcej zorganizowano właśnie w regionie biesz-
czadzkim. Coraz częściej również elementy miejscowej twórczości tradycyjnej 
pojawiają się na gminnych imprezach kulturalnych. 

Należy podkreślić, że najintensywniej renesans miejscowego rzemiosła 
i rękodzieła tradycyjnego rozwija się w najbardziej turystycznych regionach, tj. 
szczególnie w Bieszczadach, co jest zrozumiałe ze względu na duży popyt ze 
strony turystów odwiedzających gminy tego regionu.

W dobie zapotrzebowania na duchowe i materialne wytwory kultury ludo-
wej należy wykorzystać szansę kreacji i rozwoju turystycznej marki wojewódz-
twa, m.in. w oparciu o elementy rękodzielnicze. Szlaki turystyczne i pojedyncze 
ośrodki kultywowania tradycji dają możliwość różnorodnego komponowania 
oferty turystycznej.
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zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (za: www.wro-
tapomorza.pl).

aBStract

Routes of disappearing professions as a tourist product 
of Podkarpackie Voivodship

Rural areas in Poland are full of great landscapes and cultural heritage, which 
should be protected and made accessible for the interested.

The aim of this analysis is to draw attention to the potential, which resides 
in the spiritual and material heritage of Podkarpackie Voivodship encouraging 
its residents to use it to make tourist products. Particular emphasis is placed on 
hand-made products and traditional professions associated with them as a part of 
the tourist offer.
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dwory Szlacheckie jako potencjał turyStyki 
kulturowej na luBelSzczyźnie

wStęp

Dwory szlacheckie mają szczególne znaczenie w rozwoju turystyki na ob-
szarach wiejskich, są bardzo ważnym elementem zwiększającym atrakcyjność 
turystyczną tych terenów. Ich  architektura, wyposażenie, historia połączone z od-
powiednim przystosowaniem do obsługi ruchu turystycznego i promocją mogą 
skutecznie zachęcać turystów do odwiedzin.

 Pojęcie „dwór szlachecki” nie posiada jednolitej definicji. W czasach średnio-
wiecznych dworami nazywano siedziby rycerskie, później szlacheckie. Nazwa ta 
obejmowała cały zespół zabudowań wraz z zapleczem gospodarczym. W epoce 
nowożytnej znaczenie słowa „dwór” uległo zawężeniu wyłącznie do „siedziby 
pańskiej”�. Kitowicz podaje, że 

jeżeli gmach był wielki, bądź murowany lub drewniany, gdy miał wedle siebie 
oficyny, a do tego był pomiernej wielkości, zwał się dworem albo dworkiem. 
Jeżeli zaś był murowany, a do tego wystawiony na jakim kopcu i wodą oblany 
lub fosami i wałami obwiedziony, nabywał imienia zamku�.

Pojęcie dworu szlacheckiego sprowadzić można do węższego zakresu ściśle 
związanego z terminem „rezydencja”, rozumianego jako główny obiekt architek-
toniczny odwiedzanej miejscowości, jej wizytówkę i zarazem atrakcję turystycz-
ną. W szerszym znaczeniu dwór szlachecki obejmuje zarówno sferę materialną, 
czyli rezydencję, jej wystrój i otoczenie; jak i osobę magnata (jego strój, wzory 
zachowań, styl życia, preferowane formy zajęć); jego otoczenie (służba, goście), 
zwyczaje i rozrywki panujące na dworze�. Wszystkie wymienione elementy decy-
dują o atrakcyjności turystycznej i powinny być uwzględniane w procesie przy-
stosowania tych obiektów dla celów turystycznych.  

W bogatym krajobrazie kulturowym Polski szczególną rolę odgrywały ma-
lownicze dworki i dwory ziemiańskie, stanowiące od XVI stulecia powszechny 

1 L. Czopek, Popularna encyklopedia powszechna, Kraków 1994. 
2 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wrocław 1970.
3 W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1974.



rodzaj szlacheckiego domu rodzinnego, który stał się elementem charakterystycz-
nym rodzimego krajobrazu�.  

Drewniany lub murowany dwór ziemiański, jako siedziba szlachcica – Po-
laka, był od XVIII stulecia synonimem polskości i wzorem narodowej kultury, 
skierowanej przeciw obcym wpływom politycznym i kulturowym. W XIX wieku, 
gdy Polska pozbawiona była niepodległego bytu państwowego, dwór polski ze 
swym klasycystycznym kolumnowym gankiem urósł do rangi narodowego sym-
bolu i bastionu patriotyzmu, w którym pielęgnowano polskie tradycje i obyczaje, 
przechowywano narodowe pamiątki i wychowywano młode pokolenia w duchu 
miłości do ojczyzny�. 

Dwory szlacheckie stanowią skarbnicę wiedzy historycznej na temat życia 
szlachty w ich epoce świetności. Mówi o tym bogactwo wyposażenia każdego 
dworku jak również struktura danego obiektu. Każdy element wystroju informuje 
obserwatora o szczegółach życia szlachty. Może to być zarówno codzienne wypo-
sażenie kuchni, jak i szafa pana domu. Ponadto ubrania dają pojęcie o panującej 
ówcześnie modzie i trendach.

Dwory szlacheckie stanowią również nieoceniony „pomnik” tożsamości 
polskiej. Związane jest to z ich rolą w trakcie utraty niepodległości. Stanowiły 
wówczas jedyną enklawę kultury polskiej i były sukcesywnie dewastowane przez 
zaborców. 

Dwory szlacheckie doskonale ukazują ówczesne realia oraz typowe polskie 
style architektoniczne, chociaż nie są pozbawione obcych wpływów. Omawiane 
obiekty swoim kunsztem wykonania i umiejscowieniem doskonale komponują się 
z otaczającym środowiskiem, co wskazuje na mistrzostwo architektów i budowni-
czych. Same budynki stanowią już nieocenioną wartość, dlatego warte są bliższego 
poznania. Wyposażenie dworu jest cenne dla Polaków ze względu na jego wartość 
kulturalną. Każdy dwór rozumiany jako budynek oraz istniejące na jego terenie 
wyposażenie stanowi prawdziwy pomnik kultury i może stać się obiektem o wy-
sokiej atrakcyjności turystycznej, po odpowiednim przystosowaniu go do obsługi 
ruchu turystycznego.  

Głównym celem pracy była analiza sposobów wykorzystania i zagospo-
darowania, w tym również na cele turystyczne, dworów szlacheckich na te-
renie województwa lubelskiego. W pracy wykorzystano dane liczbowe oraz 
informacje o dworach szlacheckich uzyskane z Regionalnego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków w Lublinie. Zakres pracy obejmuje inwentaryzację 
dworów szlacheckich w województwie lubelskim, określenie ich struktury wła-
snościowej i walorów kulturowych oraz ocenę ich znaczenia w rozwoju turystyki 
w województwie lubelskim. 

4 A. Kłoczko, M. Róziewicz, Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, Warszawa 1996.
5 T.S. Jaroszewski, Dwory i dworki w Polsce – przewodnik, cz. 1, Warszawa 1998; G. Ruszczyk, Drewno 
i architektura – dzieje budownictwa drewnianego w Polsce, Warszawa 2007. 
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inwentaryzacja dworów Szlacheckich w woj. luBelSkim 
i ich Struktura właSnościowa

Na terenie województwa lubelskiego znajduje się 151 dworów szlacheckich, 
rozmieszczonych w obrębie 17 powiatów i 83 gmin (tabela 1.). Ponad połowa 
dworków (54,9%) skupiona jest w czterech powiatach: lubelskim, krasnostaw-
skim, bialskim i chełmskim. Tylko nieliczne dworki (18) występują na terenie 
miast powiatowych, pozostałe zlokalizowane są w miejscowościach gminnych 
i mniejszych. 

Tabela 1. Liczba i lokalizacja dworów szlacheckich w województwie lubelskim
 

Powiat Gmina Miejscowość
Liczba 
obiek-
tów

bialski

Biała Podlaska Grabanów, Kozula, Rozkosz, Styrzyniec, 
Woskrzenice Duże, Zacisze 6

Janów Podlaski Jakówki, Klonownica-Plac, Woroblin 3

Leśna Podlaska Droblin, Ludwinów, Nosów 2

Piszczac Zagościniec, Zalutyń 2

Terespol Koroszczyn, Krzyczeć 2

Wisznice Polubicze 1

Tereszpol Panasówka 1

chełmski

Białopole Strzelce 1

Chełm Staw 1

Dorohusk Zamieście 1

Rejowiec Fabryczny Rejowiec Fabryczny 1

Siedliszcze Chojeniec, Kulik, Mogilnica, Chojno Nowe, 
Siedliszcze-Kolonia 5

Wierzbica Chylin 1

Żmudź Wólka Leszczańska 1

hrubieszowski

Horodło Hrebenne 1

Hrubieszów Moroczyn, Hrubieszów  – 5 obiektów 6

Uchanie Białowody, Władzin 2

janowski
Moliborzyce Wierzchowiska 1

Potok Wielki Potoczek 1
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Powiat Gmina Miejscowość
Liczba 
obiek-
tów

krasnostawski

Fajsławice Fajsławice, Siedliska 2

Gorzków Wielkopole 1

Izbica Dworzyska 1

Krasnystaw Krupe 1

Kraśniczyn Bończa 1

Łopiennik Górny Łopiennik Dolny, Nowiny 2

Rudnik Maszów Dolny, Maszów Górny, Wierzbica 3

Siennica Różana Siennica Różana 1

Żółkiewka Dąbie, Olchowiec, Średnia Wieś, Wola 
Żółkiewska, Zaburze 5

lubartowski Lubartów Łucka Kolonia, Lubartów – 2 obiekty 3

lubelski

Bełżyce Babin, Matczyn, Bełżyce 3

Borzechów Kłodnica Dolna, Łopiennik 2

Bychawa Gałęzów 1

Garbów Leśce 1

Głusk Dominów 1

Jastków Ługów, Moszenki 2

Konopnica Motycz 1

Krzczonów Sobieska Wola 1

Niemce Boduszyn, Dys-Bernatówka, Jakubowice 
Konińskie, Krasienin, Nasutów 5

Strzyżewice Piotrowice, Żabia Wola-Tuszów 2

Wojciechów Łubki, Palikije 2

Wólka Bystrzyca, Pliszczyn, Sobianowice, Świdnik 
Duży, Turka 5

Lublin

Lublin-Kalinowszczyzna, Lublin-Abramo-
wice, Lublin-Bielszczyzna, Lublin-Felin, 
Lublin-Sławin, Lublin-Sławinek – 3 obiekty, 
Lublin-Węglin 

9
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Powiat Gmina Miejscowość
Liczba 
obiek-
tów

łęczyński

Ludwin Kaniwola 1

Łęczna Łęczna-Podzamcze 1

Milejów Jaszczów, Łańcuchów 2

Puchaczów Ciechanki 1

łukowski

Krzywda Krzywda, Radoryż-Smolany 2

Łuków Krynka 1

Stanin Sarnów, Stanin 2

Trzebieszów Rogale 1

Wola Mysłowska Jarczew, Wilczyska 2

opolski

Chodel Ratoszyn 1

Karczmiska Karczmiska 1

Wilków Szczekarków 1

parczewski

Jabłoń Kolano 1

Milanów Kopina, Milanów 2

Siemień Glinny Stok, Siemień 2

puławski

Kazimierz  Dolny Kazimierz Dolny-Wylągi 1

Nałęczów Drzewce 1

Wąwolnica Kębło 1

Żyrzyn Żyrzyn 1

radzyński

Borki Wola Osowińska 1

Czemierniki Bełcząc 1

Radzyń Podlaski Żabików 1

Ulan-Majorat Sobole 1

Wohyń Bezwola, Bojanówka 2

rycki

Kłoczew Łagodne, Stare Zadybie 2

Ryki Ryki 1

Ulęż Podlodów, Sarny 2
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Powiat Gmina Miejscowość
Liczba 
obiek-
tów

świdnicki

Mełgiew Janowice 1

Piaski Brzezice, Kawęczyn, Kozice Dolne, Wierz-
chowiska Drugie 4

Rybczewice Pilaszkowice, Stryjno, Wygnanowice 3

Trawniki Struża 1

tomaszowski

Jarczów Korhynie 1

Krynice Krynice 1

Łaszczów Dobużek, Nadolce 2

Tarnawatka Niemirówek 1

Telatyn Żulice 1

zamojski

Adamów Adamów 1

Grabowiec Skomorochy Duże 1

Nielisz Staw Noakowski, Ujazdów 2

Skierbieszów Łaziska 1

Stary Zamość Udrycze 1

                              Razem 151

Źródło: opracowanie własne na podstawie  danych uzyskanych z  Regionalnego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków w Lublinie.

Spośród całkowitej liczby dworów szlacheckich, aż 60 obiektów (40%) znaj-
duje się w rękach prywatnych właścicieli, pozostałe zaś stanowią własność władz 
lokalnych (57 obiektów) lub własność Skarbu Państwa (11 obiektów, co stanowi 
7%) (tabela 2., rys. 1).  

Tabela 2. Struktura własnościowa dworów szlacheckich w województwie lubelskim 

L.p. Rodzaj własności Liczba obiektów

1. własność Skarbu Państwa 11

2. własność samorządowa powiatu 13

3. własność gminy 44

4. własność prywatna 60

5. inne rodzaje własności 8
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6. brak danych 15

Razem 151

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Regionalnego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków w Lublinie.

Rys. 1. Struktura własnościowa dworów szlacheckich w województwie lubelskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Lublinie.

znaczenie kulturowe dworów Szlacheckich 
w województwie luBelSkim 

Znaczenie kulturowe dworów szlacheckich na terenie województwa lubelskie-
go jest bardzo duże. Budowle te są wielkim skarbcem kultury regionu, wplecionej 
w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego. Dwory odzwierciedlają upodobania 
architektoniczne szlachty żyjącej na tych terenach od końca XVII do połowy XX 
wieku. Większość dworów zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego 
pochodzi z początku XIX i XX wieku, nieliczne zaś z końca XVII (dwory w Wierz-
bicy, Żabikowie, Udryczach) i  XVIII wieku (Krupe, Siedliszcze-Kolonia, Chylin, 
Grabanów, Kulik, Moroczyn, Dwór Du Chateau w Hrubieszowie, Fajsławice, Ma-
szów Dolny, dworek – siedziba Muzeum Regionalnego w Lubartowie, Piotrowice, 
Turka, dwór Wincentego Pola w Lublinie, dwór przy ul. Północnej w Lublinie, Ży-
rzyn, Wola Osowińska)�. 

6 Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Internet: http://www.kobidz.pl/, dostęp: 
18.01.2010.
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Tradycyjny wzór siedziby średniozamożnej szlachty wykształcił się w XVII 
wieku i z pewnymi zmianami przetrwał aż po wiek XX. Był to zespół mieszkalno-
produkcyjny przemyślany tak, by zagwarantować właścicielowi zarówno reprezen-
tacyjną siedzibę, jak i kontrolę nad feudalnym gospodarstwem rolnym. Składał się 
on zasadniczo z dwóch osobnych, lecz powiązanych ze sobą ośrodków, mieszkalno-
reprezentacyjnego dworu i gospodarczego folwarku z gumnem. Dwór poprzedzo-
ny był dziedzińcem z zabudowaniami pomocniczymi. Na tyłach domu sytuowano 
ogrody, później park. W pobliżu ośrodka mieszkalnego był folwark – dziedziniec 
mieszczący budynki gospodarcze i rzemieślnicze. Dwory lokalizowano na terenach 
wyniosłych, w pobliżu wód, w pewnym oddaleniu od wsi, w sąsiedztwie ważnych 
dróg. Takie usytuowanie uważano za korzystne dla zdrowia (miejsce na wzniesie-
niu – przewiewne i nasłonecznione), sprzyjające prowadzeniu gospodarstwa (bli-
skość wody i łatwa komunikacja), podkreślające prestiż właściciela (usytuowanie 
w oddaleniu od wsi na wzniesieniu). Dwór szlachecki był budynkiem parterowym 
o planie prostokąta bądź kwadratu. Jego centralną część zajmowała biegnąca na 
przestrzał wielka sień, z której wiodły wejścia do położonych po obu stronach po-
mieszczeń. Funkcje reprezentacyjne spełniała wielka sień, w której koncentrowało 
się życie dworu. W tym pomieszczeniu gromadzono się na posiłki i przyjmowano 
gości, omawiano sprawy związane z prowadzeniem gospodarstwa. W bogatszych 
dworach sień uzupełniała osobna sala jadalna, położona obok sieni lub nad nią. 
Powszechne było też rozwiązanie wyodrębniające z sieni, od strony ogrodu, sa-
lon. Taki układ pomieszczeń był szczególnie częsty w wieku XIX. Pomieszczenia 
leżące po bokach usytuowanego na osi budynku, zespołu reprezentacyjnego sieni 
i salonu miały charakter mieszkalny, były prywatnymi pokojami członków rodzi-
ny. Kuchnie i spiżarnie znajdowały się wraz z pokojami gościnnymi w budynkach 
towarzyszących dworowi�. Taki układ zachował się w dworze w miejscowości 
Roskosz. Dwór zbudowany został na planie prostokąta. Jest to budynek partero-
wy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony w części środkowej. Wnętrza są 
trzytraktowe, na parterze z salonem na osi, poprzedzonym hallem. Podobny układ 
architektoniczny zachował się w dziewiętnastowiecznym dworze w Grabanowie. 
Budynek został wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, zwrócony frontem 
na wschód. Budynek jest parterowy z poddaszem i podpiwniczeniem. 

Fasady dziewiętnastowiecznych dworów były rozplanowane symetrycznie: 
w centrum znajduje się wejście zaakcentowane gankiem lub portykiem (dwo-
ry w Grabanowie, Droblinie, Ludwinowie), po bokach ganku równa ilość okien. 
W części dworów z XVII i XVIII wieku naroża były flankowane przez dwa lub 
cztery alkierze – prostokątne przybudówki nakryte osobnymi dachami. Dwór na-
kryty był wysokim dachem. Występowały proste dachy czterospadowe, dachy ła-
mane bądź mansardowe (dworek Du Chateau w Hrubieszowie). Najczęściej stoso-

7 T. Kostkiewiczowa, A. Roćko, Dwory magnackie w XVIII wieku: rola i znaczenie kulturowe, Warszawa 
2005.
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wanym budulcem było drewno. Drewniane budynki tynkowano i dekorowano je 
drewnianymi elementami naśladującymi detale architektury murowanej�.  

Dwory to nie tylko budowle, które architekturą przypominają nam o dawnych 
czasach i stylach w budownictwie. Dwór jest rodzajem muzeum, gdzie możemy od-
naleźć historyczne eksponaty. Do takich obiektów należy dwór przy ul. Kościuszki 
w Lubartowie, mieszczący Muzeum Regionalne, dwór Du Chateau z muzeum im. 
Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz dworek Wincentego Pola w Lublinie, bę-
dący muzeum biograficznym poety. Dwory są źródłem wiedzy o przodkach, o ich 
kulturze, tradycji i obyczajach. W dworkach toczyło się codzienne życie, zabawy, 
uczty, pogawędki, przeżywano w nich trudności i kłopoty, tam niejednokrotnie za-
padały ważne decyzje.  

SpoSoBy wykorzyStania dworów Szlacheckich 
w województwie luBelSkim

Wśród dworów będących własnością Skarbu Państwa i własnością władz lokal-
nych, tylko dwa są wykorzystywane jako obiekty gastronomiczne, hotele i ośrodki 
szkoleniowo-rekreacyjne, pozostałe przeznaczone zostały na placówki edukacyjne, 
tj. szkoły (podstawowe, zawodowe) i przedszkola (łącznie 10 obiektów), muzea 
(4 obiekty), domy pomocy społecznej (3 obiekty), ośrodki szkoleniowo-wycho-
wawcze, schroniska dla nieletnich i inne. Wśród dworów zlokalizowanych na tere-
nie województwa istnieje jeszcze wiele obiektów (108 dworów, co stanowi 71,6% 
wszystkich zidentyfikowanych obiektów), o których brakuje informacji odnośnie 
sposobu wykorzystania i zagospodarowania (tabela 3.). 

W grupie dworów należących do prywatnych właścicieli zaledwie 9 znajduje 
się w dobrym lub bardzo dobrym stanie budowlanym i są one użytkowane jako 
rezydencje mieszkalne, pozostała liczba, tj. 51 wymaga poważnych prac remon-
towych.
Tab. 3. Obecne sposoby użytkowania dworów szlacheckich na terenie województwa lubelskiego

Rodzaj własności 
Sposoby użytko-
wania

Własność 
Skarbu 
Państwa

Własność 
samorządo-
wa powiatu

Własność 
gminy

Własność 
prywatna

Inne 
rodzaje 
własności

Brak 
danych

Łącznie 
liczba 
i (%)

Hotele, zajazdy, 
obiekty gastrono-
miczne i szkolenio-
wo-rekreacyjne

– – 2 – – – 2 (1,3)

Szkoły 2 1 6 – – – 9 (6,0)

8 G. Ruszczyk, dz. cyt.  
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Rodzaj własności 
Sposoby użytko-
wania

Własność 
Skarbu 
Państwa

Własność 
samorządo-
wa powiatu

Własność 
gminy

Własność 
prywatna

Inne 
rodzaje 
własności

Brak 
danych

Łącznie 
liczba 
i (%)

Przedszkola – – 1 – – – 1 (0,6)

Muzea 1 2 – – 1 – 4 (2,7)

Schroniska dla 
nieletnich 1 – – – – – 1 (0,6)

Domy Kultury – – 1 – – – 1 (0,6)

Rezydencje miesz-
kalne – – – 9 – – 9 (6,0)

Domy Pomocy Spo-
łecznej – 3 – – – – 3 (2,0)

Ośrodki szkolenio-
wo-wychowawcze – 1 1 – – – 2 (1,3)

Szpitale – 1 – – – – 1 (0,6)

Pozostałe 7 3 10 (6,7)

Brak danych 7 5 26 51 4 15 108 
(71,6)

Razem 11 13 44 60 8 15 151 (100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumenta-
cji Zabytków w Lublinie.

Tylko sześć dworów szlacheckich może być użytkowanych przez turystów. 
Dwa z nich zostały przystosowane do świadczenia usług gastronomicznych lub 
noclegowych i gastronomicznych. Są to dwory znajdujące się w miejscowościach 
Roskosz i Grabanów, obydwa są własnością gminy�. Zespół dworski w Rosko-
szy, harmonijnie wtopiony w otaczającą roślinność i otwarty dla zwiedzających, 
stanowi jeden z najcenniejszych obiektów tego typu w województwie lubelskim. 
W dworku znajdują się miejsca hotelowe, centrum konferencyjne, a w dawnej 
stajni cugowej – restauracja. Bogata oferta ośrodka obejmuje organizację rozma-
itych szkoleń i konferencji oraz imprez masowych. W dworku ma swoją siedzi-
bę Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Dwór w Grabanowie 

9 Wirtualne Podlasie. Grabanów,  http://www.mojepodlasie.friko.pl, dostęp: 2.01.2010.
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świadczy tylko usługi gastronomiczne w restauracji „U Dziedzica”. Ponadto na 
jego terenie mieści się Ośrodek Doradztwa Rolniczego�0. 

Pozostałe cztery dwory szlacheckie pełnią funkcję obiektów muzealnych: 
dwór szlachecki w Lublinie położony na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej przy 
ulicy Agronomicznej, dwór Wincentego Pola w Lublinie przy ulicy Kalinowsz-
czyzna, gdzie mieści się Oddział Muzeum Lubelskiego, zespół dworski „Du 
Chateau” w Hrubieszowie przy ulicy 3. Maja, mieszczący Muzeum Stanisława 
Staszica oraz dworek w Lubartowie położony przy ulicy Kościuszki, w którym 
mieści się Muzeum Regionalne. 

Muzeum Wsi Lubelskiej gromadzi zabytki architektury drewnianej. Na tere-
nie muzeum znajduje się murowany dwór położony przy ul. Agronomicznej 5. 
W obiekcie tym obecnie mieści się siedziba administracji muzeum.

Muzeum biograficzne Wincentego Pola mieści się w neoklasycystycznym 
dworku wzniesionym w XVIII wieku. Dworek został nabyty w 1804 roku przez 
Franciszka Ksawerego Pola, ojca Wincentego. Gromadzi pamiątki po słynnym 
pisarzu i geografie.  Folwark wraz z dworkiem przetrwał burzliwe wypadki 
dziejowe i do 1969 roku pozostawał przy ul. Łęczyńskiej w Lublinie, gdzie 
dawniej rozciągał się folwark Firlejowszczyzna, należący do rodziny Polów. 
Dworek później został rozebrany i przeniesiony  na posesję przy ul. Kalinowsz-
czyzna 13, jako pierwszy muzealny obiekt tworzonego w Lublinie skansenu. 
Obecnie w niewielkich pomieszczeniach dworku na stałej wystawie prezen-
towana jest literacka biografia Wincentego Pola, efekty jego prac badawczych 
z dziedziny geografii i etnografii, rękopisy utworów, wizerunki poety, fotografie 
najbliższych oraz pamiątki rodzinne. Od 1984 roku w muzeum tworzona jest 
kolekcja globusów opisanych w języku polskim, stanowiąca unikalny zbiór 110 
eksponatów.

Zespół dworski Du Chateau obejmuje dwór murowany z XVIII wieku i ogród 
z połowy XIX wieku. Dwór jest budowlą parterową, nakrytą mansardowym da-
chem. W centralnej części budynku znajduje się czterokolumnowy portyk wgłęb-
ny. Do pierwotnego dworu przylegają zbudowane później (XIX–XX w.) prosto-
kątne skrzydła. Ostatnią właścicielką dworu była Maria Julia z Mazarakich du 
Chateau, wdowa po Juliuszu du Chateau. Obecnie budynek jest siedzibą Towa-
rzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego i Muzeum Regionalnego im. Stanisła-
wa Staszica. W tym ostatnim znajdują się ekspozycje poświęcone archeologii, 
etnografii oraz Towarzystwu Rolniczemu Hrubieszowskiemu.

Dwór przy ul. Kościuszki w Lubartowie mieści eksponaty Muzeum Regio-
nalnego. Jest to dziewiętnastowieczny budynek należący do Klemensa Junoszy 
Szaniawskiego. W obiekcie tym powstało muzeum utworzone z inicjatywy lu-
bartowskich regionalistów. Statut otrzymało w 1965 roku, a udostępnione zostało 

10 Wirtualne Podlasie. Roskosz,  http://www.mojepodlasie.friko.pl, dostęp: 2.01.2010. 
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w 1970 roku. Muzeum posiada zbiory regionalne oraz ciekawą ceramikę pocho-
dzącą z miejscowej manufaktury��. 

podSumowanie 

Dwory szlacheckie są ważnym elementem walorów kulturowych, które 
w istotny sposób zwiększają turystyczną atrakcyjność regionu. W bogatym kra-
jobrazie kulturowym Polski szczególną rolę odgrywają malownicze dwory zie-
miańskie, które stały się elementem charakterystycznym rodzimego krajobrazu. 
Obiekty te mogą stać się realną atrakcją turystyczną po odpowiednim ich 
przystosowaniu, co wymaga wielu działań i nowatorskich pomysłów. 

Na terenie województwa lubelskiego znajduje się 151 dworów szlache-
ckich. Ponad połowa dworków skupiona jest w czterech powiatach, tylko nie-
liczne dworki występują na terenie większych miast, pozostałe zlokalizowane są 
w mniejszych miejscowościach. W strukturze własnościowej dworów dominuje 
własność prywatna i własność gmin. 

Dwory szlacheckie będące własnością władz powiatowych i gminnych oraz 
własnością Skarbu Państwa są głównie wykorzystywane jako obiekty edukacyj-
no-wychowawcze oraz placówki społeczne, a nie jako atrakcje turystyczne. 
W grupie licznych prywatnych dworów tylko 9 obiektów pełni funkcję rezydencji 
mieszkalnych, pozostałe obiekty wymagają gruntownych remontów. 

Wykorzystanie turystyczne dworów znajdujących się na terenie woje-
wództwa lubelskiego jest bardzo niewielkie. Ten stan rzeczy jest spowodo-
wany prawdopodobnie nie tylko problemami finansowymi władz lokalnych 
i właścicieli prywatnych, ale także brakiem pomysłu na turystyczne zagospo-
darowanie omawianych obiektów. 

Tylko sześć dworów świadczy usługi turystyczne, w tej grupie obiektów 
przeważają dwory pełniące funkcję obiektów muzealnych. Jest to najprostszy 
i najtańszy sposób przystosowania tego typu obiektów do działalności turystycz-
nej. Nie wymaga on dodatkowego zagospodarowania poza remontem i standar-
dową renowacją dostępnych w obiekcie zbiorów. Takie udostępnianie budynku 
wymaga jednak odpowiedniej ekspozycji zebranych w nim eksponatów. Wydaje 
się, że najlepszym pomysłem byłoby takie ukazanie zebranych przedmiotów, aby 
sprawiały wrażenie niezwykłego przepychu i bogactwa typowego dla szlachty, 
przy jednoczesnym ukazaniu jakoby właściciel nadal w nim mieszkał. W ten oto 
prosty sposób wnętrze i jego wyposażenie będą sprawiały niezatarte wrażenie 
i pozwalały wczuć się w tamtejsze realia i uroki życia typowego szlachcica. 

Sprzyjające walory przyrodnicze województwa lubelskiego, bogata historia 
każdego dworku, ciekawa architektura mogą w istotny sposób wpływać na roz-
wój turystyki tego regionu, szczególnie na obszarach wiejskich. Kierunki rozwoju 
turystyki muszą być odpowiednio dobierane z wykorzystaniem naturalnych wa-
11 Polskie Dwory. Województwo lubelskie,  http://www.dwory.cal.pl/, dostęp: 5.01.2010.
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lorów i bogactwa historycznego regionu, a do takich należą dwory i dworki licz-
nie występujące na terenie województwa lubelskiego. W ostatnich latach w kraju 
zaczyna być modna turystyka weekendowa, a także agroturystyka. Jest to szansa 
dla dworków, które znajdując się poza wielkimi miastami, mają odpowiednie 
warunki, by specjalizować się w tym rodzaju turystyki. 

Na terenie województwa lubelskiego szczególnie dwory szlacheckie należące 
do prywatnych właścicieli stanowią ogromny, niewykorzystany potencjał. W tej 
grupie zaledwie kilka obiektów znajduje się w dobrym lub bardzo dobrym stanie 
budowlanym i wszystkie są wykorzystywane jako rezydencje mieszkalne, pozo-
stałe wymagają prac remontowych. 

Dwa elementy są bardzo istotne w procesie przystosowywania dworów szla-
checkich do potrzeb turystyki, a mianowicie zachowanie wartości historycznej 
remontowanych i adaptowanych dworów oraz dobry pomysł na zagospodarowa-
nie turystyczne danego obiektu. Liczba dworów zachowujących swoją wartość 
historyczną wciąż maleje. Coraz liczniejsze są przypadki, że remont i adaptacja 
dworu tworzą jakość odmienną od formy historycznej. Przystosowanie dworów 
szlacheckich na potrzeby turystyki może przebiegać w różnych kierunkach. Może 
to być adaptacja obiektów na ośrodki szkoleniowo-konferencyjne, obiekty hote-
larsko-gastronomiczne, galerie, muzea z ciekawymi eksponatami. Te działania 
będą służyć rozwojowi turystyki, propagowaniu kultury i sztuki, a przede wszyst-
kim ochronie dóbr kultury i tradycji Polski. 
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aBStract

Manor houses as a potential for cultural tourism in the Lublin area

The main purpose of the paper is to analyze the ways of using and managing 
manor houses in tourism in the Lublin area. The paper makes use of numeri-
cal data and information on manor houses obtained from the Regional Centre 
of Research and Monument Documentation in Lublin. The scope of the study 
comprises stocktaking of manor houses in the Lublin area, determination of their 
ownership structure and cultural values as well as the assessment of their impor-
tance in the development of tourism in the Lublin region. 

There are 151 manor houses in the Lublin area. More than half of them are 
located in four districts and only a few can be found in the area of bigger cities, 
while the others are situated in smaller localities and can be an important element 
increasing touristic attractiveness of rural areas of the Lublin area.

Manor houses of the Lublin area are used for touristic purposes only to a little 
degree. Only 6 manor houses (3.9% of the total number of objects) provide tour-
istic services, and these are mostly manor houses functioning as museums. All of 
them are owned by the State’s Treasury and local authorities. 

In the Lublin area, it is mostly manor houses belonging to private owners that 
constitute a huge, unused potential. Within this group, only a few are in a good or 
very good condition and all are used as residential places, while the others need 
repairs.
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Barbara Górka
Marek Krzemiński
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

wStępne Badania nad poSzukiwaniem 
wSpólnego mianownika między turyStyką 

BizneSową i kulturową

wStęp

Turystyka kulturowa niewątpliwie jest fenomenem XXI wieku, skoro UN 
WTO uznało, że więcej niż jedna trzecia turystów obecnie motywowana jest 
do wyjazdu chęcią poznania różnych zjawisk kulturowych. Instytut Turystyki 
szacuje, w oparciu o badania graniczne, że aż 45% przyjeżdżających do Polski 
turystów chce poznać naszą kulturę, uczestniczyć w imprezach kulturalnych. 
Wyjazdy weekendowe do polskich miast, czyli city break, cieszą się olbrzymią 
popularnością i na dobrą sprawę są najlepiej, a często jedynym rozpoznawanym 
markowo polskim produktem turystycznym na świecie. Potwierdzają to nie tylko 
badania Instytutu Turystyki, ale także rozwijające się badania w regionach, np. 
w Małopolsce i Krakowie (oddzielne badania), łódzkim, dolnośląskim i innych. 
Turystyka kulturowa w Polsce na pewno będzie się rozwijać, ale nie należy przyj-
mować, że Polska stanie się celem masowych odwiedzin turystów zagranicznych 
zainteresowanych kulturą. 

Jednakże nie zawsze potencjał oferty kulturowej w poszczególnych krajach 
jest czynnikiem decydującym i wykluczającym konkurencyjność na tym polu nie-
których państw, w tym Polski. Czasami cel przyjazdu jest zupełnie inny, niezwią-
zany z turystyką kulturową. Tworzony dodatkowo produkt kulturowy jest często 
znakomitym uzupełnieniem i rozszerzeniem podstawowej oferty. Turystyka kul-
turowa może być dodatkowym elementem oferty turystyki biznesowej. Polska 
ze swoim potencjałem i możliwością kreowania produktów turystyki kulturowej 
nie jest bez szans, ale należy pamiętać, że jest to tylko uzupełnienie oferty, a nie 
podstawowy cel przyjazdu. 

Turystyka kulturowa powinna razem z innymi rodzajami turystyki rozwijać 
się równolegle, w niektórych regionach pełnić rolę dominującą, w innych pełnić 
rolę oferty uzupełniającej lub urozmaicającej pobyt turystów. W zależności od 
regionu turystyka kulturowa może rozwijać się w różnych formach. Propozycja 
odpowiednio zróżnicowanej, wyważonej oferty (np. dla całej rodziny) może być 
naszym poważnym atutem w promocji ofert turystycznych Polski na świecie. 
Natomiast bez wątpienia turystyka kulturowa powinna stać się wiodącą formą 



na rynku krajowym. Nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również patrio-
tyczno-wychowawczych. 

turyStyka kulturowa – definicja i charakteryStyka

Turystyka kulturowa należy do najstarszych form podróżowania. Bez wątpie-
nia zaliczają się do niej podejmowane już w głębokiej starożytności pielgrzymki 
oraz indywidualne wyprawy Greków i Rzymian o charakterze poznawczym czy 
edukacyjnym�. Tym samym turystyka kulturowa może być traktowana jako jeden 
z najstarszych (jeśli nie najstarszy w ogóle) rodzaj turystyki. 

Jednak dopiero współczesne zainteresowanie podróżami kulturowymi oraz 
postępująca specjalizacja oferty turystycznej spowodowały wyodrębnienie się 
turystyki kulturowej jako osobnej grupy ofert w ramach usług turystycznych 
i w konsekwencji jako przedmiotu badań oraz dydaktyki. Pojawiła się zatem po-
trzeba ściślejszego definiowania tego fenomenu tak na użytek uczestników rynku 
turystycznego i jego konsumentów, jak i dla potrzeb refleksji naukowej na jego 
temat�. Obecnie funkcjonują już dziesiątki definicji, ujmujących turystykę z róż-
nego punktu widzenia i różnie określających jej treść i zakres.

Dowodem szybkiej ewolucji w definiowaniu turystyki kulturowej mogą być 
także oficjalnie przyjmowane określenia tego segmentu turystyki. Powstały one 
w trakcie wyodrębniania (m.in. przez organizacje międzynarodowe zajmujące się 
turystyką) turystyki kulturowej spośród innych rodzajów aktywności turystycz-
nej. Jako najbardziej znany przykład funkcjonuje definicja przyjęta przez UN 
WTO (Światową Organizację Turystyki, oficjalną agendę Narodów Zjednoczo-
nych) oraz określenie turystyki kulturowej zaproponowane przez ATLAS (Euro-
pejskie Stowarzyszenie do Spraw Edukacji w Turystyce i Wypoczynku): 

Turystyka kulturowa obejmuje podróże podejmowane z zasadniczo kultural-
nej motywacji, takie jak wyprawy studyjne, związane z wystawianiem sztu-
ki, wycieczki kulturalne, podróże dla wzięcia udziału w festiwalach i innych 
wydarzeniach kulturalnych, zwiedzanie miejsc i monumentów, wyprawy dla 
zapoznawania się z przyrodą, folklorem i sztuką oraz pielgrzymki�.

Inny rodzaj definicji to te, które są zorientowane na ofertę turystyki kulturo-
wej, np:

Turystyka kulturowa wykorzystuje budynki, relikty i obyczaje w krajobrazach, 
miejscowościach i budowlach, by przybliżyć zwiedzającemu rozwój kulturo-

1 Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, 
s. 40–41.
2 Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, 2008, nr 1, s. 3.
3 WTO (World Tourism Organization) 1985, w oryginale angielskim definicja brzmi: „movements of 
persons for essentially cultural motivations such as study tours, performing arts and cultural tours, travel 
to festivals and other cultural events, visits to sites and monuments, travel to study nature, folklore or art, 
and pilgrimages”.
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wy, społeczny i gospodarczy danego terytorium przez regularnie przedkłada-
nie mu oferty imprez wyjazdowych, przewodnictwo na miejscu, możliwości 
zwiedzania i specyficzny materiał informujący. Także imprezy kulturalne czę-
sto służą turystyce kulturowej.�

Definicja ta wyraźnie wymienia obiekty celowe i elementy składowe tu-
rystyki kulturowej. Istnienie i siła przyciągania tych właśnie miejsc, obiektów 
i wydarzeń mają stanowić motywację do podjęcia podróży, bowiem zapoznanie 
się z nimi traktowane jest jako wartość, ze względu na którą turysta ją podejmie, 
spotkanie zaś z nimi ma go wzbogacić. Z drugiej strony definicja uwzględnia 
także usługi specyficzne dla turystyki kulturowej, składające się na jej produkty 
(podróże) i przez swoją obecność w programie podróży wyodrębniające ją od in-
nych rodzajów turystyki. Zalicza do nich: imprezy wyjazdowe o specjalnie skon-
struowanym programie, fachowe przewodnictwo po obiektach i miejscach oraz 
zgodny z zapotrzebowaniem turysty kulturowego materiał informacyjny (książki, 
foldery, broszury, albumy, wydawnictwa multimedialne i in.). Tak postrzegana 
turystyka kulturowa rodzi się z dostrzeżenia pewnego specyficznego typu zapo-
trzebowania na konfrontację z wartościami kulturowymi i, szukając sposobów 
jego fachowego zaspokojenia, buduje swoją ofertę, dobierając do tego właściwie 
środki, techniki i metody. Korzysta, jak pozostałe rodzaje turystyki, z koniecznej 
infrastruktury, jednak nie może się obyć bez specyficznych narzędzi koniecznych 
dla realizacji celu zwiedzania lub „spotkania” kulturowego.

turyStyka BizneSowa – definicje i charakteryStyka

Turystyka biznesowa jest związana z ludźmi podróżującymi w celach, które 
odnoszą się do ich pracy. A zatem stanowi ona jedną z najstarszych form tury-
styki, ponieważ człowiek podróżował w takich celach od bardzo dawna�.

Nieco bardziej szczegółowa definicja turystyki biznesowej została podana 
przez S. Medlika w 1995 roku, ale ona również nie obejmuje wszystkich form, 
znanych obecnie z praktyki gospodarczej: „Turystyka biznesowa/podróże służbo-
we� są to podróże odbywane przez pracowników i inne osoby w ramach ich pracy, 
obejmujące uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach i wystawach”�.

Wyróżnia się piętnaście kategorii podróży lub imprez biznesowych – zarówno 
połączonych z noclegiem, jak i bez nocowania w odwiedzanym miejscu: 

• konferencje i spotkania o zasięgu lokalnym lub regionalnym (organizacji 
lub przedsiębiorstw);

• międzynarodowe kongresy i konwencje;

4 Mikos v. Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, s. 10.
5 R. Davidson, [w:] J. Swarbrooke, S. Horner, Bussines Travel and Tourism, Oxford 2001, s. 3.
6 W oryginale angielskim: business travel and tourism.
7 S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Warszawa 1995, s. 54.

Wstępne badania nad poszukiwaniem wspólnego mianownika między turystyką...  339 



• szkolenia;
• targi i wystawy;
• podróże motywacyjne;
• imprezy promocyjne związane z wprowadzaniem nowych produktów 

i usług;
• krótkookresowe migracje do pracy�;
• wymianę wykładowców i studentów;
• wprowadzanie produktów na rynki;
• dostarczanie dóbr klientom;
• zadania wykonywane przez wojsko poza stałą bazą;
• pomoc charytatywna organizacji pozarządowych realizowana poza ich stałą 

siedzibą;
• podróże służbowe osób reprezentujących państwo (np. dyplomatów);
• indywidualne podróże służbowe;
• codzienne dojazdy do pracy poza obszar stałego zamieszkania�.
Natomiast w definicjach przyjętych przez Światową Organizację Turystyki 

nie pojawia się dosłownie określenie „turystyka biznesowa”, ale pojęcie turystyki 
obejmuje „ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypo-
czynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż przez rok bez przerwy poza 
swoim codziennym otoczeniem”�0. Nie pomija się wyjazdów w celach służbo-
wych, ale wykluczono podróże związane z wykonywaniem pracy zarobkowej 
oraz trwające dłużej niż 365 dni (rok)��. Wyczerpujący opis i klasyfikację podróży 
służbowych znajdujemy w zaleceniach WTO do statystyki turystyki��. Zgodnie 
z nimi, klasyfikacja popytu według celów podróży uwzględnia „sprawy zawodo-
we i interesy” na trzecim miejscu, po celach wypoczynkowych i odwiedzinach 
u krewnych i znajomych. Według zaleceń WTO, podróże w celach biznesowych 
są dzielone na następujące rodzaje:

• instalację urządzeń;
• wizytacje;
• podróże handlowe do innych przedsiębiorstw;
• uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, kongresach, targach i wystawach;
• wycieczki będące formą motywacji pracowników;
• wygłaszanie wykładów i występy na koncertach;
• zawieranie kontraktów;
• podróże związane z zawodowym uprawianiem sportu;
• misje rządowe, włączając w to personel dyplomatyczny, wojskowy i człon-

ków organizacji międzynarodowych;
8 Mogą to być np. oddelegowania pracowników do pracy w oddziale firmy, kontrakty itp.
9 J. Swarbrooke, S. Horner, dz. cyt., s. 4.
10 Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, Warszawa 1995, s. 3.
11 Tamże, s. 8.
12 Tamże, s. 11.

340   Barbara Górka, Marek Krzemiński



• płatne studia, kształcenie i badania naukowe, kursy językowe i inne rodzaje 
kształcenia specjalistycznego, związane z interesami lub zawodem osoby podró-
żującej.

Zgodnie z metodologią badań w dziedzinie statystyki turystyki przyjętą przez 
Unię Europejską, wszystkie podróże są dzielone ze względu na czas ich trwania 
(krótsze i dłuższe niż 12 kolejnych miesięcy) oraz główny cel wyjazdu (bez któ-
rego podróż w ogóle nie miałaby miejsca)��. Podróże trwające krócej niż 12 kolej-
nych miesięcy dzieli się między innymi według celów służbowych, do których za-
liczono uczestnictwo w konferencji, spotkaniu, kongresie, seminarium, targach, 
podróży motywacyjnej. Podróże trwające dłużej niż 12 kolejnych miesięcy oraz 
dojazdy do pracy nie są traktowane jako wyjazdy turystyczne. Wynika z tego, że 
w badaniach statystycznych EUROSTAT stosuje takie samo ograniczenie czasu 
trwania podróży turystycznych jak WTO, ale znacznie węziej traktuje służbowe 
cele wyjazdów.

formy Spotkań i imprez BizneSowych

Zgodnie z definicją sformułowaną przez Davidsona, za spotkanie biznesowe 
uważa się:

zorganizowaną imprezę, w której uczestniczą ludzie w celu przedyskutowa-
nia interesujących ich tematów [...] [która] może mieć charakter komercyjny 
lub nie [...]. Liczba uczestników może nie przekraczać sześciu bądź wynosić 
kilkaset osób [...]; [impreza] może trwać od kilku godzin do tygodnia [...]. 
Kryterium, które pozwala zakwalifikować spotkanie do jednej z form turysty-
ki biznesowej, jest korzystanie z usług turystycznych oraz to, że powinno się 
odbywać poza siedzibą organizatora��.

Jak widać w powyższej definicji, spotkania biznesowe różnicowane są przede 
wszystkim ze względu na liczbę uczestników, czas trwania oraz miejsce organi-
zacji. A zatem mała impreza biznesowa będzie nazwana po prostu „spotkaniem”, 
większa zaś – konferencją, kongresem lub konwencją��. Wyraźnie odmienną gru-
pę imprez biznesowych stanowią targi i wystawy, szkolenia oraz podróże moty-
wacyjne (incentive travel).

W odniesieniu do sektora podróży służbowych i turystyki biznesowej okre-
śleniem często używanym, zwłaszcza przez praktyków, jest skrót MICE, akronim 
angielskich słów Meetings – Incentives – Conventions – Exibitions (Spotkania 
– Konwencje – Motywacje – Wystawy). Aby uniknąć skojarzeń znaczeniowych 
skrótu MICE��, w Kanadzie stosuje się inny skrót: MC&IT (Meetings, Conven-
tions and Incentive Travel). 
13 Metodologia Unii Europejskiej w dziedzinie statystyki turystyki, Warszawa 1998, s. 13.
14 Tłumaczenie własne na podstawie R. Davidson, Business Travel, Harlow 1994.
15 Określenia „konwencja” częściej używa się w Stanach Zjednoczonych, rzadziej w Europie.
16 „Mice” po angielsku znaczy „myszy” (l.m. od słowa mouse).
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turyStyka BizneSowa a turyStyka kulturowa

Warto się zastanowić nad tym, co łączy, a co różni turystykę biznesową i kul-
turową, ponieważ wielu profesjonalistów zajmujących się organizacją i obsługą 
segmentu spotkań i imprez biznesowych podkreśla, że traktowanie podróży zwią-
zanych z pracą zawodową jako formy turystyki jest nieuzasadnione. Jednakże 
przegląd literatury oraz praktyka przyjęta w badaniach statystycznych przez orga-
nizacje i instytucje międzynarodowe skłaniają raczej do wniosku, że istnieją ści-
słe związki turystyki kulturowej i biznesowej, zwłaszcza po stronie podaży usług. 
Wyraźne różnice ujawniają się w motywacjach podróży oraz w zakresie działań 
marketingowych podejmowanych w celu dotarcia do potencjalnych klientów. 
W tabeli 1. dokonano porównania najważniejszych cech obu form turystyki.

Tab. 1. Porównanie cech turystyki kulturowej i biznesowej

Turystyka kulturowa Turystyka biznesowa Uwagi

Uczestnik Turysta
Pracownik, pracodawca, 
członkowie organizacji, 
naukowcy, przedsiębiorcy

Podmiot finansujący 
pobyt Turysta Pracodawca lub organi-

zacja

Właściciele firm 
i samozatrudnieni płacą 
sami za swoje wyjazdy

Kto decyduje o miejscu 
docelowym podróży? Turysta Organizator imprezy

Organizatorzy często 
biorą pod uwagę życze-
nia delegatów/uczest-
ników

Termin realizacji wyjaz-
du, podróży

Zwykle w weekendy, 
w okresie wakacji oraz 
w innym czasie wolnym 
od pracy

Przez cały rok, od ponie-
działku do piątku

Większość organiza-
torów unika ustalania 
terminu dużych imprez 
w lipcu i sierpniu.

Ile czasu upływa od 
momentu rezerwacji do 
wyjazdu?

Wyjazdy wakacyjne, 
których elementem jest 
turystyka kulturowa 
są zwykle planowa-
ne i rezerwowane 
z kilkumiesięcznym 
wyprzedzeniem, 
natomiast wyjazdy krót-
kookresowe – na kilka 
dni wcześniej

Niektóre wyjazdy 
biznesowe muszą być 
zrealizowane w bardzo 
krótkim terminie

Duże konferencje są pla-
nowane i rezerwowane 
z kilkuletnim wyprze-
dzeniem, choć niektóre 
wyjazdy wakacyjne 
mogą być obecnie 
rezerwowane dosłownie 
w ostatniej chwili
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Kto podróżuje?
Każdy, kto dysponuje 
niezbędnym czasem 
wolnym i pieniędzmi

Osoby, których praca za-
wodowa wymaga podró-
żowania, lub członkowie 
różnych organizacji

Niektórym osobom 
w podróży służbowej 
towarzyszą np. członko-
wie rodziny, dla których 
wyjazd nie ma związku 
z pracą zawodową

Jakie miejsca pobytu są 
wybierane?

Wszystkie obszary 
dysponujące walorami 
kulturowymi

Najczęściej duże miasta, 
w krajach rozwiniętych 
gospodarczo lub atrakcyj-
ne miasto turystyczne

Niektóre spotkania 
i szkolenia odbywają się 
poza dużymi aglome-
racjami, a kierunki 
wyjazdów na imprezy 
motywacyjne są bardzo 
podobne do wybieranych 
dla segmentu ekskluzyw-
nych podróży wypoczyn-
kowych

Dojazd na miejsce 
pobytu

Organizacja we włas-
nym zakresie lub przez 
organizatora imprezy 
turystycznej

Organizowany przez orga-
nizatorów, pracodawcę 
lub we własnym zakresie

 Źródło: na podstawie J. Swarbrooke, S Horner, Business Travel and Tourism, Oxford 2001.

Turystyka biznesowa i kulturowa mają nie tylko kilka cech wspólnych, ale 
też wzajemnie się uzupełniają. Jedna i druga forma turystyki podlega niewielkim 
wahaniom sezonowym. Imprezy biznesowe trwają do kilku dni i odbywają się 
w ramach pracy, wyjazdy w celach kulturowych również mają charakter krótko-
trwały, ale realizowane są w czasie wolnym od pracy. Udział w wyjazdach kultu-
rowych jest sponsorowany przez samego turystę, w przypadku turystyki bizneso-
wej za wyjazdy zazwyczaj płaci pracodawca i to on decyduje o kierunku wyjazdu. 
W przypadku turysty biznesowego i organizatorów szkoleń, kongresów, konfe-
rencji itp. spotkań, cena nie jest głównym kryterium wyboru. Jakość i standard 
obiektu oraz usług mają kluczowe znaczenie przy wyborze oferty. Indywidualni 
turyści w zależności od zasobności portfela wybierają określony standard obiek-
tów i usług.

elementy turyStyki kulturowej w BizneSowym produkcie 
turyStycznym

Produkt turystyczny turystyki biznesowej może mieć charakter prosty (usługi 
hotelowej) lub złożony (produkt regionu). Obszar recepcji turystycznej, okre-
ślany także jako miejsce docelowe ruchu turystycznego, z języka angielskiego 
tourism destination, oznacza miejsce, do którego kieruje się ruch turystyczny, 
i w zależności od sytuacji może odnosić się do gminy, regionu lub kraju. 

Produkt turystyczny regionu to pakiet usług, których celem jest zaspokojenie 
potrzeb osób odwiedzających go w celach turystycznych, ale też, co nie jest zbyt 
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często zauważane, potrzeb rekreacyjnych mieszkańców obszaru i najbliższego 
otoczenia. Składniki tak rozumianego produktu stanowią: walory turystyczne, 
infrastruktura i odpowiednie usługi obszaru (miejsca docelowego) oraz jego do-
stępność komunikacyjna. W definicji produktu turystycznego nie można zapo-
mnieć o istotnych czynnikach, tak jak wizerunek obszaru jako miejsca recepcji 
turystycznej, któremu służą celowe działania promocyjne, oraz poziom i struktura 
cen za określone składniki i całość produktu, które oferowane są konsumentom. 
Produkt opisywany może być jako oferta lub pewna całość, która jest już faktycz-
nie realizowana. W innym ujęciu można opisać produkt tak jak jest on odbierany 
przez odwiedzających. Analiza ogólnego produktu turystycznego stanowić może 
punkt wyjścia dla kreowania szczegółowych produktów – ofert turystycznych 
proponowanych w miejscu recepcji turystycznej. Produktem może być wszystko 
to, co stanowi przedmiot transakcji, więc wszystko, co oferowane jest na rynku 
jako godne uwagi, nabycia lub konsumpcji dla zaspokojenia potrzeb i wymagań 
konsumenta. 

Zgodnie z określeniem S. Wodejki, „produkt turystyczny składa się z dwóch 
kategorii ekonomicznych – dóbr i usług”��. Produkt turystyczny składa się z kil-
ku poziomów, które są istotne dla jego planowania. Ph. Kotler�� wymienia nastę-
pujące poziomy produktu: rdzeń produktu (core product); produkt rzeczywisty 
(tangible product) i produkt wzbogacony (poszerzony, powiększony, augmen-
ted product). Pakietem podstawowym są usługi noclegowe i żywieniowe, nato-
miast to, co różni produkty między sobą, to zestaw oferowanych usług dodatko-
wych, które zwiększają atrakcyjność oferty i są elementem walki konkurencyj-
nej. W przypadku turystyki biznesowej do pakietu podstawowego zaliczane są 
usługi biznesowe hoteli. Dla kompozycji produktu niezbędne jest także istnienie 
bazy, która ma za zadanie stwarzać warunki dostępności komunikacyjnej, poby-
tu na danym terenie i korzystania z istniejących walorów turystycznych. Usługi 
tej bazy tworzą tzw. produkt rzeczywisty i powiększony. Produkt turystyczny 
składa się z kilku usług (tzw. pakiet). Rdzeń produktu, jądro korzyści (ang. core 
benefit) stanowią zarówno wytwory przyrody, jak i efekty pracy ludzkiej, które 
determinują zakup produktu (zrealizowanie celu podróży). Przy zaspokajaniu 
potrzeb turystycznych wykorzystuje się również różne inne dobra i usługi. Te 
z nich, których wykorzystanie jest bezwzględnym warunkiem zaspokojenia ta-
kich potrzeb, składają się na tzw. produkt rzeczywisty, te zaś, które są pożądane, 
ale niekoniecznie niezbędne, tworzą tzw. produkt poszerzony. 

Cechą charakterystyczną turystyki biznesowej jest dowolna ilość spotkań, 
wystaw, podróży motywacyjnych, bez miejsc stałych (co znaczy, że można je 
zorganizować wszędzie). 

Turystykę biznesową odróżnia od innych produktów turystycznych:

17 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Warszawa 1998, s. 24–29.
18 Ph. Kotler, Principles of Marketing, New York 1980, s. 368–369.
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– rodzaj i liczba odbiorców;
– skala zakupów/zamówień; 
– powtarzalność zamówień; 
– racjonalizacja w motywach zakupów;
– zbiorowy charakter podejmowanych zakupów;
– partnerski charakter więzi.
Turystyka biznesowa jest produktem na rynku instytucjonalnym nabywcy 

usług. Klientami są instytucje, firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za 
zlecanie realizacji wykonania usługi turystycznej. Biorąc pod uwagę zapotrzebo-
wanie klientów i różne sektory turystyczne, producentów produktu turystycznego 
możemy podzielić w zależności od:

– miejsc spotkań biznesowych: są to hotele, motele, zamki, pałace, promy, 
sale widowiskowe, ośrodki szkoleniowe, kina i teatry, muzea, szkoły, uniwersy-
tety;

– zakwaterowania: hotele, motele, pensjonaty, apartamenty, zajazdy, akade-
miki, gospodarstwa agroturystyczne;

– usług gastronomicznych: restauracje, firmy cateringowe, bary szybkiej ob-
sługi, puby, kawiarnie;

– środków transportu: kolej, wypożyczalnie samochodów, przedsiębiorstwa 
taksówkarskie, linie lotnicze (z klasą biznesową), komunikacja miejska;

– usług specjalistycznych, tj. firmy nagłaśniające, firmy florystyczne, tłuma-
cze, technicy, specjaliści;

– usług lokalnych przedsiębiorców: sklepy, producenci pamiątek, lokalni 
touroperatorzy, lokalne atrakcje (wieża widokowa, muzea, wystawy, galerie), 
drukarnie, firmy ochroniarskie.

Na specyfikę turystyki biznesowej składa się kilka charakterystycznych 
cech. Jedną z nich jest trudność oceny jej rozmiarów, ponieważ  biura podróży 
nie posługują się przy sprzedaży produktów turystycznych oddzielną ewiden-
cją ze względu na typologię klientów (turystów). Uzyskiwane informacje mogą 
pochodzić np. od towarzystw lotniczych oraz hoteli, które w ofercie usługowej 
posiadają tzw. klasę biznes. Kolejną cechą turystyki biznesowej jest nietypowa 
akwizycja i nietypowe metody pozyskiwania klientów. Biura podróży poszukują 
klientów biznesowych metodą promocji interpersonalnej, realizowanej zwłaszcza 
w dużych organizacjach gospodarczych oraz społecznych i politycznych��.

Podróże biznesowe (zwłaszcza podróże służbowe) często nie są realizowane 
za pomocą biur podróży, ale równocześnie pojawia się zainteresowanie usługa-
mi organizatorów wyjazdów biznesowych. W ofercie touroperatorów przeważają 
wyjazdy dla małych grup, z animatorem lub przewodnikiem, który dba o atrak-
cyjne wykorzystanie wolnego czasu uczestników�0.      
19 B. Iwan, Istota i rola turystyki biznesowej w gospodarce narodowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szko-
ły Języków Obcych i Turystyki”, 2000, z. 1, s. 32.
20 A. Ostrowska-Tryzno, Nowe tendencje w turystyce biznesowej, „Turystyka i Rekreacja”, 2005, s. 218. 
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W Polsce działa kilka dużych biur, które zajmują się organizacją podróży 
i wyjazdów biznesowych dla firm. Ich zadaniem jest kompleksowa obsługa klien-
ta��. Analizując spotkania biznesowe pod względem ich miejsc realizacji, można 
wskazać na określony typ miejsc, który jest uniwersalny i najczęściej wykorzy-
stywany. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wskazują na fakt, iż kon-
ferencje w 70% odbywają się w hotelach��. Organizacja imprezy w hotelu to moż-
liwość bezpośredniego przejścia do sal konferencyjnych i tym samym eliminacja 
kosztów komunikacji, co w obecnej sytuacji kryzysu jest bardzo ważną sprawą 
(np. rosnąca rola Budapesztu jako centrum organizacji imprez biznesowych wy-
nika m.in. z faktu niskich kosztów organizacji). Działalność hotelarską w ramach 
turystyki biznesowej prowadzą przedsiębiorstwa, które obsługują konsumentów 
w ramach kompleksowej obsługi biznesowo-konferencyjnej. 

Baza gastronomiczna jest kolejnym, oprócz bazy noclegowej, podstawowym 
elementem zagospodarowania turystycznego, a jednocześnie wytwórcą produk-
tu turystycznego. Jej znaczenie w procesie kształtowania produktu turystyczne-
go oraz planowania intensyfikacji ruchu turystycznego jest bardzo duże. Dobry 
standard i smaczne menu obiektów gastronomicznych bezpośrednio wpływają na 
zadowolenie turystów i opinię na temat odwiedzanego obszaru. Duże  znaczenie 
obecnie odgrywają turyści biznesowi – zwłaszcza w obiektach gastronomicznych 
ulokowanych w hotelach lub centrach konferencyjnych.

Indywidualni goście biznesowi korzystają najczęściej z gastronomicznych 
usług w hotelowych restauracjach, kawiarniach, barach lub korzystają z hote-
lowego room service. Czasami zamawiają dla swoich kontrahentów bankiety 
w niewielkich salach i są to pożądani konsumenci w gastronomii. Jednak naj-
bardziej pożądaną grupą konsumentów w gastronomii hotelowej są goście kon-
gresów, konferencji i szkoleń. Oprócz całodziennych posiłków serwowane im są 
w trakcie obrad w przerwach kawowych: napoje i przekąski��.

Wyjazdy uczestników turystyki biznesowej w głównej mierze związane są 
z załatwianiem spraw biznesowych. Jest to pozyskiwanie nowych informacji, po-
twierdzanie już zdobytych oraz poznawanie ciekawych ludzi lub pozyskiwanie 
nowych klientów. Na zadane pytanie, czy dla tego typu klientów ważna jest oferta 
towarzysząca, niewiele ponad połowa badanych (53%) odpowiedziało, że tak. 
Dla 47% nie jest ona konieczna��. 

21 Organizacja podróży – http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/261597,organizacja_podrozy.html, do-
stęp: 01.04.2009.
22 R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka 
korporacyjna, Warszawa 2003, s. 88.
23 Z. Witkiewicz, Usługi hotelowe dla gości biznesu, [w:] Turystyka biznesowa. Zbiór materiałów pokon-
ferencyjnych, Gdańsk 2007, s. 282.
24 Turystyka biznesowa w regionie Warszawy – możliwości i oczekiwania, wyniki badań ankietowych, 
oceniających ofertę dostępną na rynku warszawskim, przygotowaną dla potrzeb turystyki biznesowej.

346   Barbara Górka, Marek Krzemiński



Często dobrze przygotowane imprezy towarzyszące nadają spotkaniu, wyda-
rzeniu odpowiednie tło i powodują, iż staje się bardzo atrakcyjne dla odbiorców. 
Kilkudniowe konferencje, targi czy też szkolenia nie muszą być tylko męczą-
cymi wykładami, warto tego typu wydarzenie biznesowe urozmaicić o imprezy 
towarzyszące, takie jak pokazy, koncerty, występy czy też dyskotekę dla uczest-
ników.

Wybór miejsca idealnego na konferencję nie powinien być przypadkowy. 
Uzależnić go trzeba przede wszystkim od rodzaju spotkania, jakie zamierza się 
zorganizować. Jeśli w planach jest kilkudniowe spotkanie, warto zwrócić uwagę, 
by lokalizacja była atrakcyjna turystycznie. Nie trzeba tutaj robić rozróżnienia 
na małe czy wielkie miasta. Zachęcające mogą być zarówno kompleksy han-
dlowe, teatry, kawiarnie, jak i Wielkie Jeziora na Mazurach czy lasy. Grunt, by 
z miejscowością wiązał się prestiż, co automatycznie doda animuszu konferencji. 
Zyska tym samym rangę ważniejszej. 

Sposobów na spędzanie czasu wolnego od pracy jest więc całe mnóstwo. 
Można oddać się odpoczynkowi lub realizować się turystycznie bądź kulturalnie. 
Wybór miasta atrakcyjnego pod względem turystycznym ma ogromne znacze-
nie, jeśli zamierza się zorganizować konferencję na szczeblu międzynarodowym. 
Przy okazji spotkania można bowiem pokazać czy to grupie uczestników lub 
kontrahentom biznesowym uroki nadwiślańskiego kraju. Połączenie przyjemne-
go z pożytecznym to bez wątpienia idealny pomysł. Pokazanie kultury i historii 
polskiej obcokrajowcowi pomoże mu lepiej poznać mentalność partnera bizne-
sowego.

W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie pobytem w celach służbowych 
w zabytkowych obiektach zaadaptowanych na hotele. Co roku powstaje w Polsce 
10–15 nowych obiektów. O przewadze historycznych hoteli nad innymi obiektami 
turystycznymi decyduje przede wszystkim szczególna atmosfera, jaką odnajdują 
w nich goście. Ważne są także: kontakt z dziedzictwem kulturowym, niezwykle 
ceniony przez klientów, oddalenie od miasta, piękna okolica oraz atrakcyjny pro-
gram dodatkowy, którego nie proponują współczesne wielkomiejskie hotele. Nie 
bez znaczenia przy wyborze konkretnego obiektu pozostaje renoma i historyczna 
przeszłość zamku czy pałacu, na przykład Baranowa Sandomierskiego, Krasi-
czyna, Książa czy Zamku Ryn, jednak duża liczba klientów wybiera też zaciszne, 
kameralne, a jednocześnie mało znane odrestaurowane dworki.

Według danych różnych światowych organizacji z tej branży, turysta bizne-
sowy zostawia w mieście pięć razy więcej pieniędzy niż turysta rekreacyjny. Po 
pierwsze, dlatego że najczęściej jest zamożniejszy i stać go na droższe hotele 
oraz restauracje. Po drugie, zazwyczaj spędza w mieście kilka dni. Po trzecie, po 
oficjalnych spotkaniach i szkoleniach ma czas wolny, który może spędzić w loka-
lach, muzeach i na koncertach. Często też jest kołem zamachowym napędzającym 
kolejnych gości, bo zadowolony z pobytu biznesmen nierzadko poleca miejsce 
kolejnym osobom.
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Wśród imprez motywacyjnych szczególnie ważna jest wielowątkowość kul-
turowa stymulująca wielowątkowość programową, doskonała kuchnia, animacje 
w obiektach zabytkowych, typowa polska biesiada w stylu sarmackim, degusta-
cje nalewek i miodów pitnych, folklor interaktywny, tj. animujący wspólną zaba-
wę opartą na obrzędach, ekologiczna sceneria z wykorzystaniem parków narodo-
wych (green incentive)��.

W wypadku kongresowych form turystyki ważną, może nawet najważniej-
szą rolę odgrywa ich organizator (nabywca), czyli firma, instytucja lub komitet 
z niej wyłoniony, działający jako inicjator spotkania. Prace nad samym przygoto-
waniem i realizacją wydarzenia powierza z reguły zawodowemu organizatorowi 
tego rodzaju spotkań (podmiotowi „przemysłu spotkań”��). Występuje wówczas 
w roli organizatora-zleceniodawcy planowanego wydarzenia.

Jeśli chodzi o sposób spędzania czasu przez uczestników kongresowych form 
ruchu turystycznego, to najczęściej deklarowano tzw. inne możliwości, czyli za-
łatwianie spraw służbowych, zbieranie materiałów, zwiedzanie, fotografowanie, 
poznawanie nowych ludzi, zakupy (46,49%) oraz pobyt w restauracjach czy ka-
wiarniach (45,61%)��. Dużą popularnością cieszyły się też spacery (32,46%), od-
bywające się w mieście imprezy (29,82%) i spotkania ze znajomymi (18,42%). 
Goście z Polski w większym odsetku niż cudzoziemcy wskazywali tzw. inne 
sposoby (odpowiednio 54,55% i 35,42%) oraz spotkania ze znajomymi (22,73% 
i 12,5%), a w mniejszym pobyt w zakładach gastronomicznych typu restauracje 
i kawiarnie (39,39% i 54,17%), spacery (22,73% i 45,83%) oraz uczestnictwo 
w wydarzeniach kulturalnych (21,21% i 14,67%). Znacznie więcej turystów 
z zagranicy podkreślało też poznawanie okolicznych miejscowości (Oświęcimia, 
Wieliczki), wizyty w muzeach i zabawy w klubach, pubach, dyskotekach (od-
powiednio 37,50%, 29,17% i 25%). Jak zatem łatwo zauważyć, potwierdzenie 
znajduje wcześniejsza teza, zgodnie z którą gości kongresowych  trzeba uznać za 
turystów, ponieważ korzystają z wielu świadczeń typowo turystycznych.

metodologia i źródła Badań

Potwierdzenie opisanych zjawisk znajduje również odzwierciedlenie w bada-
niach ankietowych przeprowadzonych w 2009 roku w regionie radomskim.

Metodą badawczą zastosowaną w niniejszych badaniach przeprowadzonych 
na Wydziale Turystyki i Rekreacji PWSOŚ w Radomiu jest ankieta składająca się 

25 Produkt o nazwie „zielona motywacja” – nowa kategoria podróży motywacyjnych nawiązująca do 
nurtów ekologicznych w turystyce.
26 B. Hołderna-Mielcarek, Turystyka kongresowa – ważny segment gospodarki turystycznej, „Rynek Tu-
rystyczny”, 1997, nr 21/22.
27 Informacje uzyskane na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie, przeprowa-
dzonych w 2004 r. pod nadzorem Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Badanie ruchu turystycznego 
w Krakowie. Raport końcowy, MOT, Kraków 2004, www.mit.malopolski.pl/index,a,b,c,16.html, dostęp: 
04.01.2005.
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z szeregu pytań, w większości zamkniętych. Ankiety przeprowadzono w dwóch 
hotelach znajdujących się na terenie regionu radomskiego: hotelu Gromada w Ra-
domiu i hotelu Manor House w Chlewiskach. Hotele te są najczęściej odwiedzane 
w regionie radomskim przez turystów biznesowych, dlatego też zostały zakwa-
lifikowane do niniejszych badań. Ankiety zostały przeprowadzane wśród gości 
hotelowych na przełomie kwietnia i maja 2009. Ankieterami po przeszkoleniu 
byli studenci Wydziału Turystyki i Rekreacji Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony 
Środowiska w Radomiu.

Pierwszy z wybranych do badań obiektów hotel Gromada stanowi typowy 
hotel miejski usytuowany w centrum miasta. Atrakcyjna lokalizacja ułatwia do-
stęp do głównych atrakcji miasta, dworców PKP i PKS, hali widowiskowo-spor-
towej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, głównych tras przelotowych do 
Warszawy, Łodzi, Lublina i Krakowa. Obiekt posiada udogodnienia dla gości 
niepełnosprawnych, jest także komfortowym miejscem dla sportowców. Łącznie 
do dyspozycji gości pozostaje 99 miejsc noclegowych w różnych konfiguracjach 
pokoi oraz 3 w pełni wyposażone sale konferencyjne.

Posiadłość Manor House położona jest w miejscowości Chlewiska, 140 km na 
południe od Warszawy. Miejsce to oferuje wypoczynek w historycznych budyn-
kach łączących tradycję z luksusem: w szesnastowiecznym Pałacu Odrowążów, 
dziewiętnastowiecznej Stajni Platera oraz w Termach Zamkowych, otoczonych 
parkiem ze starodrzewem i stawami. Atrakcyjną ofertą są programy Wellness & 
SPA o wspólnej nazwie „Pięć kluczy do szczęścia i zdrowia”, oparte na filozofii 
życia w harmonii z samym sobą i otoczeniem. Składają się na nie: Witalna Wio-
ska SPA, Ogród Medytacji z Kamiennymi Kręgami, Łaźnie Rzymskie, Pokoje 
– ofuro SPA i Studio Odnowy. Hotel proponuje kompleksową organizację im-
prez: od kameralnych spotkań, posiedzeń, szkoleń, konferencji, bankietów, aż po 
przedsięwzięcia wystawiennicze, promocyjno-handlowe, konferencje i bale.  

Nowością w ofercie hotelu są konferencje w plenerze, na terenie 10-hek-
tarowego pałacowego parku, które organizować można dzięki nowoczesnym 
urządzeniom, technologiom i warunkom naturalnym (bezprzewodowy szero-
kopasmowy Internet, profesjonalne rzutniki multimedialne, odpowiednie prze-
nośne nagłośnienie, odpowiednie stoły konferencyjne). Sale konferencyjne (12) 
znajdują się w trzech obiektach: Sala Balowa, Bankietowa, Gabinet Odrowąża, 
Komnaty Rycerskie i Odrowąża znajdują się w Pałacu, Sala Biesiadna znajduje 
się w budynku „Stajni”, a w nowo wybudowanych Termach Zamkowych są: Sala 
Kameralna i Sala Sołtyka. 

wyniki Badań

Badaniom poddano grupę 50 gości hotelowych (35 kobiet i 15 mężczyzn) od-
bywających podróże służbowe i korzystających z usług hotelowych. Największy 
procent badanych to osoby w wieku 26–40 lat (wykres 1.). Mieszkańcy miast sta-
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nowili 88% respondentów. Wyższe wykształcenie posiadało 62% ankietowanych, 
a 38% wykształcenie średnie.

W badanej grupie 40% stanowią osoby, które wyjeżdżają służbowo co najmniej 
1–2 razy w roku, a 30% osoby wyjeżdżające 1–2 razy w miesiącu (wykres 2.). 
68% respondentów na ogół korzysta z pobytów w hotelach i motelach, a 48% 
przyjeżdża własnym samochodem lub samochodem służbowym. Zazwyczaj 
wybierane są hotele trzygwiazdkowe (48% respondentów) niż obiekty kategorii 
dwu lub jednogwiazdkowych (38% badanych). Najczęściej za cel podróży 
służbowej wybierane jest przez ankietowanych województwo mazowieckie (45% 
respondentów). 

Wykres 1. Struktura wiekowa respondentów (opracowanie własne)

Wykres 2. Częstotliwość wyjazdów służbowych (opracowanie własne)
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Podróże służbowe badanej grupy mają charakter krótkotrwały – zazwyczaj 
1–2 dni (66%), ale na drugim miejscu znajdują się wyjazdy trwające od 4–7 dni 
(22%) (wykres 3.).

Pomimo deklaracji braku wolnego czasu w czasie wyjazdów służbowych, aż 
64% badanych twierdzi, że może go wygospodarować wieczorem (wykres 4.). 

Ankietowani najczęściej deklarują chęć spędzenia wolnego czasu na spacerze 
(58%), co wynika prawdopodobnie z braku alternatywnej oferty kulturalnej odpo-
wiedniej dla tej właśnie pory dnia (wykres 5.). Tylko 22% badanych deklarowało 
chęć spędzanie czasu wolnego w hotelu przed telewizorem.

Wykres 3. Czasookres wyjazdów służbowych (opracowanie własne)

Wykres 4. Możliwość wygospodarowania czasu wolnego (opracowanie własne)
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Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości korzystania z oferty kulturalnej regio-
nu. Deklaracje respondentów rozłożyły się równomiernie – 46% stwierdziło, że ko-
rzysta z takiej oferty czasami, 42% sporadycznie, a tylko 8% zawsze (wykres 6.).

Wśród oferowanych rozrywek kulturalnych największą popularnością cieszy 
się kino (41%), koncerty (33%), teatr (17%) (wykres 7.).

Zapytano również ankietowanych o rodzaj obiektów i imprez, które ich zda-
niem mogłyby uatrakcyjnić pobyt w celach służbowych. Ankietowani wskazują 
liczne elementy. 22% ankietowanych wskazało obiekty pałacowe, założenia parko-
wo-pałacowe, parki historyczne, ale 14% uważa, że udział w koncertach, a 13%, że 
festiwale mogą uatrakcyjnić ich pobyt służbowy (wykres 8.).

Wykres 6. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej regionu (opracowanie własne)

Wykres 5. Formy spędzania czasu wolnego podczas wyjazdu służbowego (opracowanie własne)
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Z powyższego wynika, że jest duże zainteresowanie i zapotrzebowanie ze 
strony turystów odbywających podróże służbowe na atrakcyjne zagospodarowa-
nie czasu wolnego. Powinni wziąć to pod uwagę zarówno organizatorzy turystyki 
biznesowej, jak i gospodarze miejscowości, które są ośrodkami spotkań i imprez  
biznesowych, a jednocześnie posiadają walory kulturowe, mogące stanowić ofer-
tę dla tego rodzaju turystyki.

podSumowanie

Na przełomie XX i XXI w. odnotowuje się istotne zmiany w sferze turysty-
ki. Wynikają  przede wszystkim z uwarunkowań zewnętrznych samej turystyki. 
Dotyczy to nieustannie zachodzących zmian społecznych, a obserwowane trendy 
– czy to gospodarcze, społeczne, czy też związane ze stylem życia, mają duży 
wpływ na turystykę. 

Drogą ewolucyjną następuje zmiana tradycyjnej, „starej” turystyki, określa-
nej regułą 3xS (Sun, Sea, Sand – słońce, morze, piasek), na formułę „nowej” 

Wykres 7. Rozrywki kulturalne będące w sferze zainteresowań respondentów (opracowanie własne)

Wykres 8. Obiekty i imprezy, które mogłyby uatrakcyjnić pobyt w celach służbowych (opraco-
wanie własne)
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turystyki, określonej reguła 3xE (Entertainment, Excitement, Education – roz-
rywka, ekscytacja, kształcenie). W formułę nowej turystyki wpisuje się turystyka 
kulturowa. UN WTO podaje, że udział turystyki kulturowej w światowej turysty-
ce ciągle szybko rośnie. Możemy już mówić o fenomenie turystyki kulturowej. 
Wyjazd z miejsca zamieszkania staje się dla współczesnych turystów okazją do 
rozwoju zainteresowań, poznawania nowych ludzi, zwiedzania zabytków i mu-
zeów, udziału w wydarzeniach. 

Turystyka kulturowa powinna razem z innymi rodzajami turystyki rozwijać 
się równolegle, w niektórych regionach pełnić rolę dominującą, w innych może, 
a nawet musi być ofertą uzupełniającą lub urozmaicającą pobyt turystów. Z badań 
wynika, że tego często oczekują turyści. Sama oferta turystyki kulturowej musi 
brać pod uwagę dynamicznie zmieniający się obraz turystyki na świecie, nowe 
trendy i tendencje, a także adresowana powinna być do „nowego turysty”.

Z różnych raportów, analiz i prognoz wyłania się obraz owego „nowego tu-
rysty”. Będzie bardziej doświadczony w podróżach, łatwo „dopasowujący się” 
do napotkanych warunków i świadomy własnych potrzeb. Będzie to turysta le-
piej wykształcony, szybko uczący się (np. ze środków masowego przekazu). Nie 
będzie już odkrywał świata (na nowo), lecz zechce podróżą potwierdzić swoje 
wiadomości. „Nowy turysta” będzie potrzebował więcej zabawy i przygody, ale 
będzie miał też większe możliwości dla zaspokojenia wszystkich kosztownych 
potrzeb. Będzie to też turysta o innym systemie wartości, wyznający zasadę „być” 
a nie „mieć”, wrażliwy na środowisko, poszukujący naturalności i autentyczności. 
Zgodnie z duchem epoki akceptować będzie różnice kulturowe, będzie bardziej 
otwarty i tolerancyjny, szanujący lokalne zwyczaje, kulturę, religię, gotowy do 
nawiązywania nowych znajomości.

Zmieni się styl życia i „nowy turysta” będzie bardziej zamożny i równocześnie 
mający więcej wolnego czasu. Prowadzić będzie zdrowszy, aktywny tryb życia, 
uprawiając sport i korzystając z różnych form rekreacji. Elastyczny czas pracy 
pozwalać będzie na więcej krótkich urlopów. Podróże często traktowane będą 
jako sposób na życie czy okazja do nauki, samorealizacji i rozwoju duchowe-
go. Zmienia się też wizerunek turystyki biznesowej i turysty biznesowego, który 
oprócz załatwiania interesów chce się zrelaksować i zregenerować siły.  

Klienci biznesowi przykładają dużą wagę do wyposażenia obiektów. Współ-
cześnie centra konferencyjne powinny dysponować aparaturą audiowizualną, 
rzutnikami multimedialnymi, systemami nagłaśniającymi, dostępem do Interne-
tu, a zwłaszcza możliwością korzystania z profesjonalnie wyposażonego centrum 
biznesowego. Ale turystyka biznesowa to nie monolit. Segment turystyki kongre-
sowej, konferencyjnej, szkoleniowej i motywacyjnej wymaga od organizatorów 
imprezy odpowiedniego zagospodarowania czasu wolnego uczestników. Umie-
jętnie dobrane komponenty turystyki kulturowej mogą znacznie przyczynić się 
do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności imprez biznesowych. Na takie 
wyzwania przygotowana być powinna polska branża turystyczna.
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aBStract

Preliminary research on finding middle ground between business 
and cultural tourism

Cultural tourism similarly to business tourism constitutes one of many pos-
sibilities to attract tourists from Europe as well as from outside it to Poland. 

Cultural tourism may be an additional element of business tourism offer. Po-
land with its potential and the possibility to create cultural tourism products is not 
without prospects. However, one should remember that cultural tourism plays 
only supplementary role and is not the main target of a visit. It also fulfills expec-
tations of business tourists.

Cultural tourism should develop simultaneously with other types of tourism. 
In some regions it should be dominant while in the others it should play a sup-
plementary role or diversify tourists stay in our country. Depending on the region, 
cultural tourism may develop in its various forms. The proposal of an appropri-
ately balanced and measured offer can be our strong point while promoting Polish 
tourism offers.

The objective of this article is to show expectations and possibilities for utiliz-
ing advantages of cultural tourism while creating competitive business tourism 
offers.
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Bolesław Iwan 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 

uwarunkowania rozwoju turyStyki 
kulturowej w regionie świętokrzySkim

wStęp

Turystyka jest ważnym sektorem gospodarki narodowej w wielu państwach 
świata. Stwierdzenie to odnosi się w szczególności do tych państw i regionów, 
które posiadają odpowiednie warunki przyrodniczo-klimatyczne oraz różnorakie 
turystyczne walory naturalne i antropogeniczne. Turyści z kolei reprezentują zróż-
nicowany popyt na różnego rodzaju dobra i usługi turystyczne oraz kulturalno-roz-
rywkowe. Rozwój turystyki sprzyja wzbogaceniu i modernizowaniu turystycznej 
infrastruktury technicznej i społecznej, w tym infrastruktury kultury. Dlatego tu-
rystyka powinna być jednym z priorytetów polityki społeczno-ekonomicznej pań-
stwa oraz władz poszczególnych regionów. Dzięki turystyce wiele regionów może 
przyśpieszyć swój rozwój ekonomiczny, kulturowy i cywilizacyjny. 

Przewodnim celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena uwarunkowań 
rozwoju turystyki kulturowej w regionie świętokrzyskim1 oraz prezentacja regionu 
świętokrzyskiego jako atrakcyjnego obszaru destynacji turystycznej, a zwłaszcza 
turystyki kulturowej. W opracowaniu przedstawiono istotę turystyki kulturowej, 
a także wskazano na podstawowe relacje turystyki i kultury. Dla pełniejszej rea-
lizacji celów niniejszego opracowania dokonano również syntetycznej charakte-
rystyki wybranych elementów turystycznego potencjału analizowanego regionu 
oraz prezentacje niektórych kulturowych atrakcji turystycznych – przyrodniczych, 
antropogenicznych. W regionie świętokrzyskim historia przeplata się z legendami. 
Unikatowe zabytki architektury i kultury oraz pomniki przyrody, muzea i skanse-
ny przedstawiają przeszłość prastarej ziemi świętokrzyskiej. Analizowany region 
posiada więc wiele atutów, by mogła się tam rozwijać turystyka kulturowa. 

metody Badawcze i materiały źródłowe

Metodyka badawcza zastosowana w niniejszym opracowaniu jest ściśle zwią-
zana z jego celami. Przygotowywanie pracy poświęconej wpływowi dziedzictwa 
kulturowego na atrakcyjność turystyczną regionu świętokrzyskiego rozpoczęto 
od zgromadzenia odpowiednich informacji, które następnie poddano ocenie i se-
lekcji. Wykorzystana została metoda obserwacji naukowej i wiedza autora. Po-

1 W niniejszym opracowaniu  terminy „województwo świętokrzyskie” oraz „region świętokrzyski” będą 
traktowane równorzędnie.  



służono się także metodą indukcji, metodą analizy opisowej oraz metodą analizy 
tabelarycznej i porównawczej. W niektórych zagadnieniach została zastosowana 
metoda ilustracji graficznej. 

Źródłem informacji była literatura naukowa dotycząca turystyki, w tym tury-
styki kulturowej, strony w sieci internetowej oraz obserwacje autora niniejszego 
opracowania. Użyto także informacje zawarte w Regionalnym Programie Opera-
cyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013. 

iStota turyStyki (zaryS)

Turystyka, według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), jest to zjawisko 
przestrzennej ruchliwości społeczeństwa związane z dobrowolną i czasową zmia-
ną miejsca stałego zamieszkania i trybu życia. Syntetyczne i trafne określenie 
turystyki zostało sformułowane przez Światową Organizację Turystyki (WTO): 
turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach 
wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż 1 rok bez przerwy poza 
swoim codziennym otoczeniem�.

W literaturze znajduje się wiele definicji turystyki, których powtarzać nie ma 
potrzeby, choć warto wskazać jedynie na kilka istotnych cech. Turystyka jest 
zjawiskiem o bogatej i zróżnicowanej treści, zawierającej elementy gospodarcze, 
ekonomiczne, edukacyjne oraz kulturowymi itp. Aspekty społeczne turystyki to 
między innymi forma odpoczynku, poznania i zdobywania wiedzy oraz przeżyć 
kulturowych. Na podstawie wielu określeń turystyki można pokusić się o sformu-
łowanie kilku fundamentalnych jej elementów. 

1. Zjawisko turystyki zawsze wiąże się ze zmianą codziennego środowiska 
przebywania. 

2. Uprawianie turystyki zawiera w sobie różne czynności osób podróżują-
cych, związane z wypoczynkiem, rekreacją, edukacją oraz uczestnictwem w im-
prezach kulturalnych.

3. Pobyt turystyczny poza miejscem zamieszkania nie trwa dłużej niż jeden 
rok i nie wiąże się z podjęciem regularnej pracy zarobkowej�.

kryteria klaSyfikacji i rodzaje turyStyki

Według kryterium motywacji lub grup motywacji poszczególnym gru-
pom można przyporządkować rodzaje turystyki. Wyróżnia się między innymi 
motywacje fizyczne, psychiczne, interpersonalne, kulturalne oraz prestiżowe. 
Z punktu widzenia motywacji uprawiania turystyki można wymienić turystykę 

2 Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ-WTO, Warszawa 1995. B. Iwan, Istota i rola turystyki 
biznesowej w Gospodarce Narodowej,  „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych 
w Warszawie”, 2008, z. 1 (1).
3 B. Iwan, dz. cyt.
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wypoczynkową, kulturalną oraz towarzyską itp.4 Kryterium motywacji jest nie-
zwykle istotne przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie poszczególnych osób 
w przedsięwzięciach turystycznych. Oczywiście, kryteriów podziału i rodzajów 
turystyki jest wiele. Światowa Organizacja Turystyki wyróżnia kilkanaście rodza-
jów turystyki. W niniejszym opracowaniu ważne są te rodzaje turystyki, które są 
związane z percepcją dziedzictwa kulturowego regionu. 

iStota kultury i turyStyki kulturowej

Między turystyką i kulturą istnieją ścisłe związki i współzależności. Podstawą 
prawidłowego określenia turystyki kulturowej jest pojęcie kultury, które ulegało 
w historii znacznym przemianom. Istotna ewolucja pojęcia kultury miała miejsce 
w XX wieku. Dawniejsze rozumienie kultury w sensie kultury wysokiej zawężało 
ją do najbardziej wartościowych wytworów człowieka. Współczesne rozumienie 
kultury rozszerza znacznie zakres pojęciowy kultury, zaliczając do niej właściwie 
wszystkie materialne i duchowe wytwory oraz osiągnięcia człowieka. Według Jó-
zefa Kozieleckiego kultura to „system osiągnięć materialnych, technologicznych, 
organizacyjnych, naukowych, artystycznych i moralnych, które zyskały uzna-
nie społeczności i które kształtują osobowość człowieka oraz wpływają na jego 
losy”�. Według tego określenia kulturą jest więc wszystko, co wytworzył człowiek 
w trakcie materialnej i duchowej działalności. Z kolei M. Thiem stwierdza, iż 
„jako kulturę należy rozumieć wszystko to, co powstało z rozwoju, pielęgnowa-
nia i uszlachetniania ludzkich zdolności i co jest typowe dla ludzkiej wspólnoty 
w danym regionie”�.

W podręczniku Władysław W. Gaworecki przytacza pojęcie kultury według 
T. Ślepki: 

kultura to całość wytworów twórczej działalności człowieka na wszystkich po-
lach jego zbiorowego życia, która jako wspólne dziedzictwo bywa przekazy-
wana następnym pokoleniom w procesie wychowania i socjalizacji. Składają 
się na nią zarówno wytwory przynależne do zewnętrznej sfery życia człowieka 
(np. kultura materialna), jak i wytwory o charakterze duchowym (np. religia, 
literatura). 
Szeroko rozumiana kultura jest przedmiotem zarówno badań naukowych, edu-
kacji, jak i zainteresowania poszczególnych osób, co ma odzwierciedlenie w po-
dejmowaniu podróży o charakterze przeżyciowym lub poznawczym. Podróże 
służące poznawaniu własnej kultury i innych kultur oraz podejmowane z moty-
wów przeżywania różnych aspektów i elementów kultury, różne typy i rodzaje 
takich podróży i towarzyszące im zjawiska – tworzą turystykę kulturową�.

4 W.W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2007. 
5 Cyt. za: A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Gniezno  
2008, s. 18.
6 Tamże, s. 17.
7 Tamże.
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Turystyka jako coraz powszechniejszy sposób wykorzystania czasu wolnego 
jest elementem szeroko rozumianej kultury. Wzajemne relacje turystyki i kultury 
można ująć w kilku punktach:

1. Turystyka jest funkcją kultury. To znaczy, że turystyka jest w pewnym sen-
sie wyrazem danej kultury. Nie można bowiem zrozumieć turystyki współczesnej 
bez próby zrozumienia tego, co dzieje się we współczesnej kulturze. 

2. Turystyka jest elementem kultury. Turystyka wpisała się na trwałe we 
współczesną kulturę. Nie można też w pełni zrozumieć współczesnej kultury bez 
uwzględnienia roli, jaką pełni turystyka w kulturze współczesnej. 

3. Turystyka jest przekazem kultury. Wartości kulturowe przenoszone są nie 
tylko przez środki masowego przekazu, ale również przez turystykę. 

4. Turystyka jest spotkaniem kultur. Dzięki turystyce następuje wymiana war-
tości pomiędzy turystami i mieszkańcami odwiedzanych terenów. Im różnica kul-
turowa między tymi grupami jest większa, tym to „zderzenie” kultur pozostawia 
trwalsze ślady. 

5. Turystyka może być czynnikiem przemian kulturowych. Turystyka kultu-
rowa jest predestynowana do pełnienia aktywnej roli w procesie przekazu kultury 
oraz spotkania kultur. Jest ona ukierunkowana na zapoznanie się z dziedzictwem 
kultury wytworzonej przez społeczność w odwiedzanych regionach. Sama decy-
zja podjęcia podróży dla zapoznania się z tym dziedzictwem wypływa z uznania 
wartości tego dziedzictwa, jego odrębności lub atrakcyjności dla uczestników 
turystyki kulturowej�. 

W literaturze istnieje wiele definicji zjawiska turystyki kulturowej. Występu-
ją trudności w jednoznacznym doprecyzowaniu pojęcia turystyki kulturowej ze 
względu na jej różnorodność. Ze względu na trudności w jednoznacznym rozgra-
niczeniu turystyki kulturowej od innych rodzajów turystyki, niektóre określenia 
naświetlają jej zjawisko jednostronnie w odniesieniu do specyfiki oferty, do ist-
niejącego popytu, do kulturowych wartości zwiedzanych obiektów czy też w od-
niesieniu do motywów uczestnictwa w podróży turystycznej. Określenia bardziej 
całościowe akcentują samą kulturę jako cel turystyki lub indywidualne cechy 
konsumentów turystyki kulturowej (zainteresowania itp.). Dla potrzeb niniejsze-
go opracowania zostaną przytoczone wybrane określenia turystyki kulturowej.

Interesujące jest dla przykładu określenie turystyki kulturowej zorientowane 
na popyt kulturowy. 

Pojęcie turystyki kulturowej obejmuje wszystkie podróże osób, które czasowo 
opuszczają swoje miejsce zamieszkania, by poinformować się, doświadczyć 
i/lub przeżyć przede wszystkim materialne lub niematerialne elementy kultury 
wysokiej i codziennej terenu odwiedzanego�. 

8 Tamże.
9 Tamże, s. 25.
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Z kolei określenie turystyki kulturowej zorientowane na wartości kulturowe, 
silnie akcentuje wartości kulturowe, niezależnie od ekonomicznych aspektów tu-
rystyki. Kolejna definicja zorientowana na indywidualne motywy turystów: 

określeniem turystyki kulturowej można objąć wszystkie podróże, dla których 
głównym motywem podjęcia są aktywności o charakterze kulturowym�0. 

Określenie to także wyodrębnia turystykę kulturową od innych jej ro-
dzajów��.

Według definicji WTO, 
turystyka kulturowa zaspokaja ludzkie pragnienie różnorodności, wskazując 
jednocześnie tendencję do podnoszenia poziomu kulturowego jednostek, za-
pewniając wzrost wiedzy, nowego doświadczenia i różnych spotkań. 
Turystyka kulturowa to wszelkie podróże osób ukierunkowane na atrakcje 
kulturalne, znajdujące się poza miejscem zamieszkania, podejmowane z za-
miarem zebrania nowych informacji i doświadczeń dla zaspokojenia swoich 
potrzeb kulturalnych��

– definicja pojęciowa. 
Nazwą turystyki kulturowej można określić wszystkie grupowe lub indywidu-
alne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników 
podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub 
popularnej albo powiększenie ich wiedzy o zorganizowanym przez człowieka 
świecie otaczającym, jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi 
rozstrzygający argument dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu 
w niej udziału��. 

Według tego określenia proponowanego przez Armina Mikosa von Rohrsche-
idta, turystykę kulturową traktuje się jako integralną część całej turystki. Autor 
ten wymienia dwie cechy odróżniające turystykę kulturową od innych rodzajów 
turystyki: jej program musi zawierać treści kulturowe w znacznym stopniu, a ele-
ment kulturowy jest dla uczestników decydujący.

Reasumując, turystyka kulturowa jest szerokim pojęciem i obejmuje podró-
że w celu zwiedzania zabytków, galerii sztuki, muzeów oraz innych wytworów 
myśli i pracy człowieka, podróże w celu poznania kultury i sposobu życia miesz-
kańców w regionach destynacji turystycznej itp. 

Biorąc pod uwagę szeroki zakres rozumienia turystyki kulturowej, Mikos von 
Rohrscheidt wyodrębnia 3 główne jej rodzaje: 

1. Turystykę kultury wysokiej (czyli podróże kulturowe w sensie ścisłym).
2. Turystykę edukacyjną.
3. Powszechną turystykę kulturową.

10 Tamże, s. 26.
11 Tamże.
12 Tamże, s. 29.
13 Tamże.
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Podział turystyki kulturowej ilustruje rysunek 1.

Turystyka kultury wysokiej – ten rodzaj podróży realizuje cel spotkania 
uczestników z obiektami, zbiorami, dziełami uznanego światowego lub narodo-
wego dziedzictwa kulturowego lub uczestnictwa w wydarzeniach kultury wyso-
kiej. Jest to rodzaj turystyki elitarnej. 

Turystyka edukacyjna – celem tego rodzaju podróży turystycznych jest po-
szerzanie wiedzy uczestników w określonej dziedzinie lub temacie. Region świę-
tokrzyski ma wiele walorów, które umożliwiają rozwój turystyki edukacyjnej 
w różnych dziedzinach.

Powszechna turystyka kulturowa – określana jest również mianem popu-
larnej turystyki kulturowej. Ten rodzaj turystyki kulturowej cieszy się wśród 
klientów największym powodzeniem i jest w ofercie licznych biur podróży. 
Do powszechnej turystyki kulturowej zalicza się następujące typy podróży: 

Rys. 1. Podział turystyki kulturowej

Źródło: A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Gnie-
zno 2008.
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turystyka miejska, turystyka wiejsko-kulturowa, turystyka etniczna, turystyka 
militarna, turystyka obiektów przemysłowych i technicznych, turystyka żywej 
historii, turystyka kulturowo-przyrodnicza, turystyka egzotyczna, turystyka re-
ligijna i pielgrzymkowa, turystyka kulinarna, turystyka hobbystyczna, turysty-
ka regionalna��.

Syntetyczna charakteryStyka województwa 
świętokrzySkiego 

Województwo świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części 
Polski, na obszarze Wyżyny Kieleckiej, Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Przed-
borskiej. Graniczy ono z sześcioma województwami: mazowieckim, lubelskim, 
podkarpackim, małopolskim, śląskim oraz łódzkim i leży w pobliżu najwięk-
szych aglomeracji miejskich: Warszawy, Krakowa, Katowic i Łodzi. Odległość 
Kielc od tych aglomeracji wynosi 120–180 km. Województwo świętokrzyskie 
położone jest także pomiędzy dwoma korytarzami infrastruktury transportowej 
relacji wschód–zachód o znaczeniu europejskim (planowane autostrady A2 i A4) 
oraz na wschód od korytarza relacji północ–południe (planowana autostrada A1). 
Jest to niezmiernie istotny element infrastruktury technicznej, determinujący ko-
nieczność rozwoju innych elementów bazy turystycznej. Ten aspekt położenia 
należy zaliczać do istotnych atutów województwa z punktu widzenia rozwoju 
turystyki.

Powierzchnia woj. świętokrzyskiego wynosi zaledwie 11,7 tys. km2. Jest ono 
jednym z najmniejszych regionów w Polsce i stanowi 3,7% powierzchni krajowej. 
Region ten zamieszkuje 1,3 mln ludności (3,4% populacji krajowej). W związku 
z tym gęstość zaludnienia regionu Świętokrzyskiego jest nieco niższa niż średnia 
dla Polski i wynosi 110 osób/km2 .

Region świętokrzyski posiada rozliczne i urozmaicone zasoby dóbr turystycz-
nych, które są predestynowane do recepcji turystów w ramach podróży kulturo-
wych. Województwo świętokrzyskie zalicza się do najmniej zurbanizowanych 
regionów kraju. Fakt ten należy uznać za atut dla rozwoju turystyki w ogóle, 
w tym i turystyki kulturowej. Region ten należy także do najbardziej czystych 
ekologicznie obszarów Polski. Występuje tam zróżnicowana i często unikatowa 
szata roślinna, w tym bardzo rzadkie gatunki roślinności stepowej, górskiej, ba-
giennej oraz jedyne w centralnej Polsce zbiorowisko słonorośli. W regionie świę-
tokrzyskim żyje wiele rzadkich i chronionych zwierząt. Już ze względu na wa-
lory środowiska naturalnego województwo świętokrzyskie należy do najbardziej 
atrakcyjnych regionów turystycznych w kraju. Naturalne walory turystyczne są 
wzbogacane o rozliczne antropogeniczne atrakcje turystyczne, bowiem dużą 
wartość dla turystyki kulturowej posiadają dobra kulturowe regionu, m.in. liczne 

14 Tamże.

Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w regionie świętokrzyskim  363 



zabytki kultury materialnej i duchowej. Wiele dóbr dziedzictwa kulturowego po-
siada unikatowe walory w skali krajowej i europejskiej��.

turyStyka i dziedzictwo kulturowe regionu 
świętokrzySkiego

Region świętokrzyski należy zaliczyć do najatrakcyjniejszych destynacji tu-
rystycznych w Polsce, a także do relatywnie ciekawych w skali europejskiej, ze 
względu na wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe. Potencjalne możliwości 
rozwoju różnych rodzajów turystyki, w tym kulturowej, nie są jednak w pełni wy-
korzystane z kilku powodów. Wśród nich można wymienić niedostateczny rozwój 
bazy turystycznej oraz niedostateczną promocję regionu jako atrakcyjnego obsza-
ru destynacji turystycznej. 

Potencjał turystyczny danego regionu obejmuje zasoby strukturalne (walo-
ry turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną oraz 
zasoby funkcjonalne), gospodarcze, społeczne, kulturowe, polityczne, techno-
logiczne i ekologiczne. Niestety, baza turystyczna regionu nie należy do wysoko 
rozwiniętych. Według danych z 2008 roku w województwie świętokrzyskim bazę 
noclegową tworzyły 53 obiekty hotelarskie oraz 70 pozostałych obiektów nocle-
gowych, łącznie 123 obiekty turystyczne zakwaterowania zbiorowego. Na ogólną 
liczbę obiektów hotelarskich składa się 41 hoteli, 7 moteli, 6 pensjonatów oraz 16 
innych obiektów hotelowych. Grupa „inne obiekty hotelowe” obejmuje obiekty, 
które świadczą usługi hotelarskie (noclegi, ścielenie łóżek, sprzątanie pokoi itp.), 
a w stosunku do których nie zostało zakończone postępowanie kategoryzacyjne lub 
które nie uzyskały określonej kategorii. Hotele i motele oraz pensjonaty oferowały 
4,1 tys. miejsc noclegowych, a same hotele 3,5 tys. miejsc noclegowych w 2008 
roku. W 2007 roku liczba turystów korzystających z noclegów wynosiła 391,6 
tys., tj. o 17,1% więcej niż w 2006 roku. Większość turystów mieszkała w hotelach 
(54,3%), w innych obiektach hotelowych 9,3%, a w ośrodkach szkoleniowo-wypo-
czynkowych 7,8%. Dla zakładów uzdrowiskowych i szkolnych schronisk młodzie-
żowych wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 6,2% oraz 5,8%. 

W 2007 roku w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania znaj-
dowało się 159 placówek gastronomicznych, tj. o 42 więcej niż rok wcześniej. 
Zdecydowanie najwięcej placówek zlokalizowanych było w hotelach (48,4%).

Jako pozytywne zjawisko należy odnotować, iż z turystycznej bazy noclegowej 
korzysta coraz więcej turystów zagranicznych. W 2007 roku województwo święto-
krzyskie odwiedziło 30,3 tys. obcokrajowców, tj. o 5,4 tys. więcej niż w 2006 roku��. 
Poprawa bazy noclegowo-gastronomicznej, transportu i popularyzowanie potencjału 
turystycznego przyczyni się z pewnością do wzrostu liczby turystów zagranicznych.
15 B. Iwan, Potencjał turystyczny Regionu Świętokrzyskiego, [w:] Rozwój turystyczny regionów a trady-
cyjna żywność, red. Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Częstochowa 2009.
16  Tamże.
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Prezentację wybranych elementów bazy turystycznej województwa świę-
tokrzyskiego uzupełniają dodatkowo liczby zamieszczone w tabeli 1. i tabeli 2. 
Tabele te zawierają także informacje o miejscu, jakie zajmuje analizowane woje-
wództwo w skali kraju na tle pozostałych województw.
Tab. 1. Dane dotyczące wybranych elementów bazy turystycznej woj. świętokrzyskiego

Lata
Powierzchnia woj. 
świętokrzyskiego 
w km2

Miejsce 
w kraju

Obiekty noclegowe zbio-
rowego zakwaterowania

Liczba miejsc noclegowych 
ogółem

Liczba
Miejsce 
w kraju

Liczba
Miejsce 
w kraju

2006 117010 15 111 16 7861 15

2007 117010 15 129 15 9831 15

2008 117010 15 123 15 9492 15

2008
100 x 111 x 121 x

2006

Źródło: Turystyka polska w 2008 roku. Układ regionalny, Instytut Turystyki, Warszawa 2009; 
obliczenia własne.

Tab. 2. Liczba muzeów i zwiedzających muzea oraz liczba biur podróży w województwie święto-
krzyskim

Lata
Muzea 
i Oddziały

Miejsce 
w kraju

Zwiedzający muzea 
i wystawy muzealne

Biura podróży

Liczba
Miejsce 
w kraju

Liczba
Miejsce 
w kraju

2006 29 14 462883 11 47 15

2007 31 14 596025 10 53 15

2008 35 13 688513 10 53 15

2008
121 x 149 x 113 x

2006

Źródło: jak w tabeli 1.

Dane i wskaźniki zamieszczone w tabeli 1. i 2. wskazują, iż województwo 
świętokrzyskie zajmuje 15. miejsce w kraju pod względem powierzchni ogólnej 
oraz to samo miejsce pod względem liczby obiektów noclegowych zbiorowego 
zakwaterowania, a także pod względem liczby miejsc noclegowych. Jako pozy-
tywne zjawisko należy odnotować, iż w 2008 roku liczba obiektów zbiorowego 
zakwaterowania zwiększyła się o 11%, a liczba miejsc noclegowych aż o 21%.
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W województwie świętokrzyskim w 2008 roku funkcjonowało 35 placówek 
muzealnych (muzeów wraz z ich oddziałami), co plasuje analizowany region na 
13. miejscu w kraju. Muzea w 2008 roku odwiedziło prawie 700 tys. osób, co 
zapewniło badanemu regionowi zajęcie 10. miejsca w kraju. W latach 2006–2008 
wzrosła liczba muzeów o 21%, ale o wiele szybciej rosła liczba zwiedzających 
muzea, to znaczy o 49%. Konkludując, w latach 2006–2008 region świętokrzy-
ski osiągnął znaczny postęp w rozwoju ważnych elementów bazy turystycznej, 
w tym także dla potrzeb turystyki kulturowej.   

Standardy jakościowe istniejących obiektów związanych z infrastrukturą tu-
rystyczną powinny zostać podwyższone. Organizacje rządowe i pozarządowe, 
działające w sferze turystyki, powinny koncentrować się na wzbogacaniu oferty 
turystycznej, zwłaszcza w dziedzinie turystyki kulturowej,  kwalifikowanej, zdro-
wotnej, pielgrzymkowej i wiejskiej. Potencjał turystyczny województwa świę-
tokrzyskiego predestynuje bowiem do rozwoju tych rodzajów turystyki (walory 
przyrodnicze, m.in. rezerwaty i lasy, zabytki i sanktuaria).

W sferze dziedzictwa kulturowego region świętokrzyski posiada niezwykle 
interesujący potencjał, jednak jego ekspozycja i promocja wymaga istotnego 
zwiększenia dostępności tego dziedzictwa dla turystów. Dobra kulturowe wy-
eksponowane źle lub wcale niewyeksponowane i niedostępne nie są rynkowymi 
produktami turystycznymi.

Z punktu widzenia potencjału turystycznego regionu świętokrzyskiego nale-
ży wymienić przynajmniej kilka mocnych stron:

• Potencjał i doświadczenie Targów Kielce.
• Atrakcyjne położenie geograficzne, dziedzictwo kulturowe, historyczne 

miejsca i atrakcje dla zwiedzających, dobry stan środowiska, duże kompleksy 
leśne i atrakcyjne zbiorniki wodne.

• Popularność regionu jako celu wycieczek szkolnych i praktyk studenckich 
oraz przyjazdów turystycznych związanych z turystyką aktywną i kwalifikowaną.

• Bogato reprezentowana tradycja kulturowa i sztuka ludowa (ośrodki ręko-
dzieła artystycznego i ludowego oraz liczne zespoły folklorystyczne).

• W województwie świętokrzyskim funkcjonują trzy profesjonalne teatry 
i instytucje muzyczne, a także inne obiekty kulturalne: 119 domów i ośrodków 
kultury, klubów i świetlic��.

wyBrane elementy potencjału turyStycznego regionu 
świętokrzySkiego 

Region świętokrzyski jest relatywnie łatwo dostępny dla ruchu turystyczne-
go (połączenia i transport kolejowy, połączenia i transport drogowy). Na terenie 
regionu świętokrzyskiego znajdują się rozliczne atrakcje dla różnych rodzajów 

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, Kielce 2008.
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turystyki. Bardzo dobry stan naturalnego środowiska człowieka, urozmaicony 
krajobraz (Góry Świętokrzyskie, jaskinie, duże kompleksy leśne, unikalne w ska-
li kraju zabytki). W województwie świętokrzyskim odbywają się także liczne im-
prezy kulturalne��. Turyści mają do dyspozycji trasy turystyczne dla pieszych, 
rowerzystów, ścieżki edukacyjne itp.

• Turystyka piesza. Na Kielecczyźnie jest ponad 40 szlaków pieszych o łącz-
nej długości ok. 1500 km.  Trasy te biegną przez najbardziej atrakcyjne obszary, 
dzięki temu turyści mogą podziwiać piękno tej prastarej ziemi. Przykładem może 
być główny szlak czerwony: Gołoszyce – Święty Krzyż – Święta Katarzyna – Ma-
słów – Tumlin – Miedziana Góra – Kuźniaki.

• Turystyka rowerowa. Szlaki rowerowe liczą łącznie około 2000 km. Pro-
wadzą one obok obiektów turystycznych, antropogenicznych i pomników przyro-
dy. Można tu wymienić szlak czerwony przez Góry Świętokrzyskie i szlak żółty 
– pielgrzymkowy.

• Turystyka jeździecka. Na Kielecczyźnie funkcjonuje ponad 30 ośrodków 
jazdy konnej. Oferują one naukę jazdy konnej, jazdę terenową, obozy szkolenio-
we, zielone szkoły oraz hipoterapię, a zimą kuligi.

• Atrakcje przyrodnicze. W omawianym województwie znajduje się Świę-
tokrzyski Park Narodowy, 9 parków krajobrazowych, 11 obszarów chronionego 
krajobrazu, 67 rezerwatów przyrody, 701 pomników przyrody, 8 zespołów przy-
rodniczo-krajobrazowych.

Świętokrzyski Park Narodowy obejmuje pasmo Łysogór, część pasma Klo-
nowskiego, Doliny Wilkowskiej i Doliny Dębniańskiej, a także 3 enklawy: Górę 
Chełmską, Las Serwis i Skarpę Zapusty. Na grzbietach górskich występują ru-
mowiska skalne, czyli gołoborza. Większość terenu Parku zajmują lasy jodłowe 
i bukowe, bory sosnowe, bory mieszane sosnowo-dębowe z domieszką jodły, 
modrzewia, świerka i buka. 

Źródło: Internet, http://www.swietokrzyskipn.org.pl/badania_naukowe/pracownia/.

W obrębie Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje się klasztor bene-
dyktynów świętokrzyskich z XII w. na Świętym Krzyżu, wał kultowy wokół Ły-
sej Góry z IX i X w.  i Muzeum Przyrodnicze na Świętym Krzyżu, gdzie można 
oglądać minerały i skamieniałości oraz florę i faunę. Także w bezpośrednim są-
siedztwie Parku znajdują się liczne obiekty zabytkowe – klasztor sióstr benedyk-
18 Internet, http:// swietokrzyskie.travel.
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tynek z 1633 r. w Świętej Katarzynie, kościół i cmentarz w Bielinach, muzeum 
starożytnego hutnictwa i dymarki w Nowej Słupi.

Dla rozwoju turystyki kulturowej, a w tym turystyki edukacyjnej, istotne są 
ośrodki naukowo-badawcze. Na terenie województwa świętokrzyskiego funk-
cjonuje 14 wyższych uczelni o zróżnicowanym profilu kształcenia, na których 
studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów. Działalność badawczo-rozwojowa pro-
wadzona jest w kilkunastu jednostkach. Do najbardziej znaczących należą Poli-
technika Świętokrzyska, Państwowy Instytut Geologiczny – Oddział w Kielcach, 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Hodowli i Aklimaty-
zacji Roślin w Sandomierzu��. 

atrakcje turyStyczne antropogeniczne – oBiekty 
Sakralne

Najważniejszym zabytkiem sakralnym na terenie Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego jest Święty Krzyż, słynący z klasztoru pobenedyktyńskiego, w któ-
rym przechowywane są relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Działa tam również 
Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W okresie rozwoju 
opactwa na Świętym Krzyżu (XII–XIV w.) powstały najstarsze zabytki piśmien-
nictwa polskiego – Kazania Świętokrzyskie i Pieśni Łysogórskie. 

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, Kielce 2008.

Opactwo Święty Krzyż na Łysej Górze

Źródło: Internet: resa.blox.pl/resource/145.JPG.
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W Wąchocku znajduje się klasztor i muzeum ojców cystersów. Zespół opac-
twa cystersów w Wąchocku jest jednym z najważniejszych obiektów europej-
skich szlaków kulturowych – szlaków Cysterskiego i Romańskiego.

W tabeli 3. został zamieszczony wykaz ważniejszych obiektów sakralnych 
jako atrakcji turystyki kulturowej w regionie świętokrzyskim, które nie zostały 
zaprezentowane w tekście opracowania. 

Tab. 3. Ważniejsze obiekty sakralne w regionie świętokrzyskim

Obiekty sakralne Lokalizacja Syntetyczne informacje o obiektach 

Opactwo cystersów (zespół 
klasztorny) 

Koprzywnica
Opactwo ufundowane w I połowie
XIII wieku

Bazylika Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny 
(Kolegiata)

Wiślica
Zbudowana w 1350 roku z fundacji króla 
Kazimierza Wielkiego 

Katedra Sandomierz
Wzniesiona w XV wieku, wnętrze świątyni 
zdobi zespół rokokowych ołtarzy z II poło-
wy XVIII wieku  

Zespół klasztorów domini-
kańskich  

Sandomierz
Zbudowany w 1226 roku, znajduje się przy 
kościele św. Jakuba

Kościół p.w. św. Mikołaja Bejsce
Zbudowany na przełomie XIV i XV wieku, 
gotycki z renesansową kaplicą rodu Firlejów

Święty Krzyż – Kaplica Oleśnickich w Sanktuarium Świętego Krzyża

Źródło: Internet, http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/497:Gory_Swietokrzyskie/24466:Swie-
ty_Krzyz_kaplica_Olesnickich.html.
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Obiekty sakralne Lokalizacja Syntetyczne informacje o obiektach

Kościół parafialny p.w. św. 
Jana Chrzciciela  

Skalbmierz
Kościół wybudowany na przełomie XII 
i XIII wieku  

Zabytkowy rynek i kościół 
św. Bartłomieja  

Staszów
W kościele znajduje się Kaplica Tęczyń-
skich. Zabytek klasy I

Kościół p.w. św. Idziego  Tarczek Kościół romański z I połowy XVIII wieku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://swietokrzyskie.travel/pl/dla_ciebie/perly_zie-
mi_swietokrzyskiej/obiekty_sakralne/.

Cenne zabytki architektoniczne znajdują się ponadto w Kielcach, Pińczowie, 
Sandomierzu i Szydłowcu. Na całym obszarze regionu są liczne zamki, pałace 
i dwory, a bogactwo kultury i historii prezentują muzea i izby pamięci.

W bezpośrednim sąsiedztwie Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje 
się także wiele cennych zabytków, godnych zainteresowania uczestników tury-
styki kulturowej.

W tabeli 4. zostały wyszczególnione ważniejsze atrakcje turystyki kulturowej 
znajdujące się w sąsiedztwie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Tab. 4. Wybrane obiekty turystyki kulturowej w okolicach Świętego Krzyża   

Obiekty turystyki kulturowej Lokalizacja Syntetyczne informacje o obiektach

Klasztor sióstr benedyktynek  Święta Katarzyna
Zespół klasztorny i kościół pochodzą 
z 1633 roku 

Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca   Bieliny
Kościół w stylu wczesnobarokowym 
z I połowy XVII wieku 

Kościół oraz ruiny 
Zamku Biskupiego 

Nowa Słupia 
Późnorenesansowy kościół z II połowy 
XVII wieku  

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Nowa Słupia –

Dymarki Nowa Słupia –

Muzeum Zagłębia Staropolskiego Sielpia –

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://świętokrzyskie.travel/pl/dla_ciebie/perly_zie-
mi_swietokrzyskiej/obiekty_sakralne/.

370  Bolesław Iwan



pozoStałe zaBytki i atrakcje w regionie świętokrzySkim

Ziemia Świętokrzyska przyciąga turystów uprawiających turystykę krajo-
znawczą i kulturową, w tym naukową, np. unikatowymi w skali Europy śladami 
zbiorowego osadnictwa z okresu neolitu i paleolitu.  

Źródło: Internet, http:// starachowicefoto.blox.pl/resource/tokarnia1.jpg.

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni 

Źródło: Internet, www.a-vakantie.com/.../259/fd7ebc7b80A259a.jpg.
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W tabeli 5. ujęto niektóre obiekty turystyki kulturowej w regionie święto-
krzyskim.

Tabela 5. Wybrane obiekty turystyki kulturowej w regionie świętokrzyskim

Obiekty turystyki kulturowej Lokalizacja 

Park Jurajski Bałtów

Dąb Bartek Bartków k. Zagnańska

Uzdrowisko, zabytkowy kościół św. Leonarda, Sanatorium 
Marconi, pijalnia wód mineralnych, dwa parki zdrojowe, 
Zamek Dersława, zabytkowy rynek, kościół Najświętszej 
Marii Panny, Muzeum Powstań Polskich oraz Galeria 
„Zielona”

Busko-Zdrój

Ruiny zamku Chęciny k. Kielc

Ciuchcia Express Ponidzie, zespół klasztorny cystersów Jędrzejów

Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, Pałac Biskupów Krakowskich, Rezerwat Przyrody 
Kadzielnia

Kielce

Kościół św. Józefa, klasztor podominikański p.w. św. Jacka Klimontów

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej Michnów k. Suchedniowa

Muzeum im. Orła Białego Skarżysko-Kamienna

Muzeum Wsi Kieleckiej Tokarnia

Sanktuarium Maryjne z XVII w., Kopiec 
Św. Jana – ślady średniowiecznego grodziska

Włoszczowa

Rezerwat Przyrody Wykus i symboliczny cmentarz party-
zancki

Wykus k. Wąchocka

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://swietokrzyskie.travel/pl/informator_turystyczny.
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Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonują też liczne obiekty 
kongresowo-biznesowe. Zapewniają one profesjonalną obsługę, sale konferen-
cyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia, a ponadto gwarantują wy-
soki standard usług noclegowych. 

Region świętokrzyski nie posiada obiektów zaliczanych do Światowego Dzie-
dzictwa Kulturowego. Na liście Pomników Historii znajduje się prehistoryczna 
Kopalnia Krzemienia w Krzemionkach. Do atrakcyjnych obiektów turystycznych 
należy zaliczyć Pałac Biskupi w Kielcach oraz Zamek w Kurozwąkach. Cysterskie 
zespoły sakralne w Jędrzejowie i Wąchocku należą do najcenniejszych w Polsce. 
Do tych cennych obiektów należy także dołączyć klasztor klarysek w Chęcinach, 
zespół podominikański w Klimontowie, kolegiaty w Wiślicy i Bodzentynie oraz 
kościół w Koprzywnicy i Zawichoście.

W Kielcach ma siedzibę Muzeum Narodowe i Muzeum Zabawek. W Sando-
mierzu działa Muzeum Okręgowe i Muzeum Diecezjalne z bogatymi zbiorami 
starodruków i dzieł sztuki. Spośród pomników ze sfery zabytków techniki do 
pierwszorzędnych zalicza się kopalnia w Krzemionkach, a do drugorzędnych 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi, Walcownia w Nalańcu i za-
bytkowy Zakład Wielkopiecowy w Starachowicach.

W Nowej Słupi corocznie odbywa się niezwykle interesująca impreza dla 
turystów pod nazwą „Dymarki” z pokazem starodawnej technologii wytapiania 
rudy żelaza, region Gór Świętokrzyskich bowiem obfitował w pokłady tego 
surowca.

Atrakcjami dla turystyki kulturowej są także Muzeum Przypkowskich w Ję-
drzejowie z kolekcją zegarów słonecznych, Muzeum Zagłębia Staropolskiego 
w Sielpi oraz podziemna trasa turystyczna w Opatowie. Głównym muzeum et-
nograficznym regionu jest skansen w Tokarni k. Kielc.

Wśród ważnych obiektów turystyki kulturowo-przyrodniczej duże znaczenie 
ma wymieniony już Świętokrzyski Park Narodowy z unikalnymi gołoborzami. 
Koło Kielc znajduje się też jaskinia Raj – największa polska atrakcja z tej grupy 
obiektów20. 

Na podstawie dotychczasowej analizy należy stwierdzić, iż region święto-
krzyski posiada znaczny, choć jeszcze nie w pełni wykorzystany, potencjał roz-
wojowy w dziedzictwie turystyki kulturowej21.

W regionie świętokrzyskim może swobodnie rozwijać się każdy rodzaj tury-
styki kulturowej. Do słabszych stron rozwoju turystyki w regionie należy zaliczyć 
niedostateczny jeszcze rozwój bazy turystycznej. W województwie brak hoteli 
najwyższej kategorii, brak własnego lotniska oraz autostrad, które łukiem omijają 
Kielce.

20 A. Mikos von Rohrscheidt, dz. cyt.
21 Tamże.
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Jak już podkreślono wielokrotnie, w sferze dziedzictwa kulturowego region 
świętokrzyski posiada niezwykle interesujący potencjał, jednak jego ekspozycja 
i promocja wymaga zwiększenia dostępności tego dziedzictwa dla turystów. Wo-
jewództwo świętokrzyskie stoi przed dylematem: preferować rozwoju turystyki 
kulturowej czy turystyki biznesowej. Turystyka biznesowa jest tam bowiem rela-
tywnie nową formą turystyki. Ważnym elementem rozwoju turystyki biznesowej 
jest doskonalona infrastruktura wystawiennicza. Na terenie omawianego woje-
wództwa funkcjonują bowiem liczne obiekty kongresowo-biznesowe. Zapew-
niają one profesjonalną obsługę i sale konferencyjne wyposażone w nowoczesny 
sprzęt, w tym urządzenia audiowizualne. Gwarantują także wysoki standard usług 
noclegowych i gastronomicznych. Dylemat jest jednak pozorny. Turystyka bi-
znesowa jest bowiem częścią turystyki kulturowej. Baza turystyki biznesowej 
może bowiem z powodzeniem służyć turystyce kulturowej i odwrotnie. Dlatego 
też władze wojewódzkie powinny dołożyć starań, by rozwijać i unowocześniać 
infrastrukturę turystyczną, gdyż poza dyskusją jest fakt, że turystyka jest „najlep-
szym przemysłem”, generującym dochody i miejsca pracy, a nie niszczy natural-
nego środowiska człowieka. 

Nadzieją na pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego jest Oś prio-
rytetowa 5.: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycji w dziedzi-
ctwo kulturowe, turystykę i sport. Oś ta jest istotnym elementem Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013.

W zakresie infrastruktury turystycznej Oś priorytetowa 5. przewiduje : 
– konserwację, renowację, zachowanie, modernizację, adaptację obiektów hi-

storycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przy-
stosowaniem na cele turystyczne;

– rozwój, modernizację i wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej, 
w tym obiektów noclegowych, gastronomicznych, rekreacyjnych i innej infra-
struktury turystycznej, w tym ścieżek, tras i szlaków turystycznych (np. pieszych, 
rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich) w miejscach atrakcyjnych przy-
rodniczo, kulturowo i turystycznie wraz z infrastrukturą dodatkową (np. systemy 
oznakowania i miejsca postoju);

– rozwój, modernizację i wyposażenie infrastruktury informacyjnej i recep-
cyjnej (np. centra i punkty informacji turystycznej);

– rozwój, modernizację i wyposażenie publicznej infrastruktury służącej 
rozwojowi  aktywnych form wypoczynku, w tym sal i hal sportowych, krytych 
pływalni, basenów odkrytych, boisk sportowych, kortów tenisowych, kręgielni, 
torów regatowych, przystani wodnych, skoczni i tras narciarskich oraz innej in-
frastruktury sportowej i rekreacyjnej (z uwzględnieniem konieczności zapewnie-
nia bezpieczeństwa osób korzystających z tych obiektów) wraz z zagospodaro-
waniem otoczenia.

Każde wsparcie stanowiące pomoc publiczną udzielaną w ramach RPOWŚ 
2007–2013 będzie zgodne z przepisami dotyczącymi zasad udzielania tej po-
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mocy, z zobowiązującymi w momencie udzielenia wsparcia. Projekty ponadto 
generujące dochód zgodne będą z art. 55 Rozporządzenia Rady Wspólnot Euro-
pejskich nr 1083/2006.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach 5. Osi Priorytetowej w obszarze 
ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, edukacji i turystyki zmierzają do 
poprawy dostępności obiektów publicznych dla osób niepełnosprawnych��.

podSumowanie 

Między turystyką a kulturą istnieją ścisłe związki i współzależności. Podróże 
służące poznawaniu własnej kultury i innych kultur oraz towarzyszące im zjawi-
ska tworzą turystykę kulturową. 

Badany region świętokrzyski położony jest w środkowo-południowej części 
Polski na obszarze Wyżyny Kieleckiej, Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Przedbo-
rowskiej. Graniczy z sześcioma województwami (m.in. z mazowieckim, łódz-
kim, małopolskim). 

Region ten posiada rozliczne i urozmaicone zasoby dóbr turystycznych, które 
są predestynowane do recepcji turystów w ramach podróży kulturowych. Znajdu-
ją się tam liczne zabytki kultury materialnej i duchowej. Wiele dóbr dziedzictwa 
kulturowego cechują unikatowe walory w skali krajowej i europejskiej.

W regionie świętokrzyskim może rozwijać się każdy rodzaj turystyki kultu-
rowej. Dalszy rozwój tego rodzaju turystyki wymaga jednak podjęcia działań na 
rzecz rozbudowy oraz unowocześnienia turystycznej infrastruktury technicznej 
i społecznej.

Konieczna jest także bardziej profesjonalna promocja regionu świętokrzy-
skiego, służąca spopularyzowaniu jego różnorodnych atrakcji turystycznych, 
w tym unikatowego dziedzictwa kulturowego.

Nadzieją na pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego regionu jest 
Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycji 
w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Oś ta jest elementem Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013.    
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aBStract

Conditions for cultural tourism development in the Swietokrzyski 
region

The paper discusses the conditions for cultural tourism development of the 
Swietokrzyski region. The article presents the essence of cultural tourism. The 
features that differentiate cultural tourism from the other types of tourism are 
also presented. The author concludes that magnificent historical monuments, na-
ture and museums may foster dynamic development of cultural tourism in the 
region.
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Joanna Urbaniak
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

turyStyka filmowa Specyficznym produktem 
turyStycznym w polSce i na świecie 

wStęp 

Turystyka filmowa jest nowym terminem, dlatego w polskiej literaturze tu-
rystycznej brak jej definicji. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie turystyki 
filmowej w Polsce na przykładzie znanego serialu TVP pt. Ojciec Mateusz, do 
którego zdjęcia powstają w Sandomierzu. Dzięki serialowi miasteczko zyskało 
rozgłos oraz zaobserwowano zwiększenie ruchu turystycznego. Za granicą tury-
styka filmowa przynosi coraz wyższe dochody, miejsca zaś, w których nakręcono 
filmowy hit, zamieniają się w obszary recepcji turystycznej. W USA przemysł 
filmowy plasuje się tuż za przemysłem zbrojeniowym na liście najbardziej do-
chodowych branż 1.

Badania ruchu turystycznego przeprowadzone w Nowej Zelandii po premie-
rze Władcy Pierścieni pokazały, że „filmowe” obszary recepcji turystycznej naj-
większe zyski osiągają cztery lata od ukazania się filmu na dużym ekranie. Jak 
podaje miesięcznik „Film”, 

wpływy z turystyki filmowej wzrosły w tym kraju od 2001 roku aż o 70%. 
Zwiększyły się jeszcze bardziej, kiedy Andrew Adamson zrealizował w ma-
lowniczych jaskiniach i skałach Flock Hill, Cave Creek oraz Castel Hills część 
zdjęć do filmu Opowieści z Narnii – Lew, Czarownica i stara szafa�.

Ze względu na pewne upodobania turystyczne Polaków wzrost znaczenia 
obszarów, w których kręcono znane hity filmowe, prawdopodobnie nie osiągnie 
takiej skali jak za granicą. Polscy turyści raczej nie będą licznie podróżować 
w odległe miejsca kojarzone ze światowymi hitami filmowymi, gdyż jest to oferta 
dla niewielu, których zasoby finansowe pozwolą na taką „ekstrawagancję”. Jed-
nakże również w Polsce turystyka filmowa może nabrać znaczenia, jeśli produkt 
turystyczny będzie dostosowany do polskich realiów. Świetnym pomysłem na 
taki produkt może być utworzenie tematycznego szlaku turystycznego dotyczące-
go miejsc, w których powstawały popularne w naszym kraju filmy lub seriale3.

1 http://www.turystyka.org.pl/news.php?id=808.
2 M. Wiktor, Polska nakręcona. Turystyka filmowa w Polsce, „Film”, 2008, nr 8, s. 38.
3 J. Urbaniak, Turystyka filmowa w Polsce. Mrzonka czy szansa na rozwój gospodarczy wybranych re-
gionów?, [w:] Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki, red. K. Szpara, M. Gwóźdź, 
Krakow – Rzeszów – Zamość 2009, s. 125.



definicja i miejSce turyStyki filmowej

Czym jest turystyka filmowa? Niewiele jest opracowań na ten temat i nie ma 
jednej dokładnie opracowanej definicji. W Internecie znajduje się tylko ogólne 
sformułowanie: „turystyka filmowa – podróże do miejsc, w których realizowa-
no znane produkcje filmowe”. Należałoby uzupełnić ten termin o odwiedzanie 
atrakcji związanych z filmem, np. muzeów, szlaków, oraz uczestniczenie w im-
prezach o charakterze filmowym – festiwalach i zjazdach pasjonatów filmowych. 
Wówczas definicja brzmiałaby następująco: 

turystyka filmowa to celowe lub przypadkowe (przy okazji zwiedzania pobliskiej 
atrakcji) podróże do miejsc, w których realizowano znane produkcje filmowe, jak 
również odwiedzanie atrakcji związanych z filmem (np. muzea, szlaki, studia fil-
mowe), a także uczestniczenie w imprezach o profilu filmowym (np. festiwale, 
zjazdy pasjonatów filmu).

Turystyka filmowa wchodzi w skład turystyki kulturowej, gdyż 

turystyka kulturowa to odwiedzanie miejsc, w których znajdują się walory mate-
rialne i niematerialne ważne ze względów kulturowych, artystycznych i historycz-
nych; ruch turystyczny koncentruje się przede wszystkim w miastach, w których 
zlokalizowane są zabytki, instytucje i wydarzenia kulturalne. Ten sektor turystyki 
znajduje się wśród sektorów turystycznych o najwyższym wskaźniku wzrostu. Do 
segmentów turystyki kulturalnej należą: 
– dziedzictwo artystyczne,
– wydarzenia, wystawy i imprezy,
– turystyka wiejska i walory winiarsko-gastronomiczne,
– turystyka filmowa,
– tematyczne parki kultury.

Turystyka filmowa wchodzi w interakcje z innymi rodzajami turystyki, 
mianowicie: z turystyką edukacyjną (podróże młodzieży szkolnej do studia 
filmowego bądź wędrówki szlakami filmowymi), turystyką postindustrialną 
(podróże do niefunkcjonujących już studiów filmowych jako przykład prze-
mysłu filmowego) oraz turystyką eventową (uczestniczenie w festiwalach fil-
mowych)4.

Od wieków literatura i sztuka inspirowały ludzi w ich podróżach. Współ-
cześnie film i telewizja przejęły w dużej mierze tę rolę. Mając zdolność zwra-
cania uwagi na pewne tematy, miejsca i przedmioty, wywołują chęć podróży do 
określonego miejsca, o którym film opowiada lub w którym został zrealizowany. 
Fakt ten nie jest głównym celem produkcji filmowych czy telewizyjnych, nie-
mniej jednak jest to bardzo skuteczne medium w przekazywaniu wizerunku i od-

4 J. Urbaniak, Turystyka filmowa, dz. cyt., s. 128.
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działywaniu poprzez wizję. Wraz z rosnącym znaczeniem mediów wizualnych 
zjawisko to staje się coraz bardziej zauważalne5. 

Oglądanie telewizji jest chyba najbardziej powszechnym zajęciem w czasie 
wolnym spędzanym w domu. We współczesnym świecie media są wszechobecne, 
stanowią główne źródło informacji i stały się nieodłączną częścią naszej rozrywki.

Turystyka filmowa to rosnący światowy fenomen. Ten rodzaj aktywności  
turystycznej posiada kilka nazw w języku angielskim: movie-induced tourism 
(z ang. induced – wzbudzony, wywołany; movie – film), film-induced tourism, 
media-induced tourism, the cinematographic tourism (z ang. cinematography 
– kinematografia), istnieje także termin media pilgrimage (z ang. pilgrimage 
– pielgrzymka)6.

Pod pojęciem turystyki filmowej rozumie się zjawisko wzrostu liczby tury-
stów w danej destynacji jako rezultat obejrzenia filmu w kinie, telewizji, na DVD, 
który nawiązuje do tejże destynacji, tzn. został tam nakręcony czy też opowia-
da o niej. Turystyką filmową można zatem określić turystykę wzbudzoną przez 
obejrzany film. Obecnie jednak wielu turystów motywowanych jest także przez 
inne media (TV, literatura), dlatego coraz częściej mówi się właśnie o turystyce 
medialnej (media–induced tourism), która obejmuje turystykę filmową, literacką, 
turystykę wywołaną przez programy telewizyjne itd., pozostawiając tym samym 
miejsce dla nowych form aktywności turystycznej oraz nowych mediów7.

Zjawisko turystyki filmowej nie zostało jeszcze dokładnie zbadane, a publi-
kacje na ten temat są stosunkowo nieliczne. Narodziła się wraz ze wzrastającym 
znaczeniem mediów opierających się na zmyśle wzroku, wizji. Ta dziedzina tu-
rystyki dopiero zaczyna być odkrywana i doceniana, zarówno przez badaczy, jak 
i marketing. Wzrastająca popularność tego rodzaju aktywności niewątpliwie wiąże 
się z rozwojem przemysłu filmowego, coraz bogatszym jego dorobkiem i historią 
oraz rosnącą liczbą podróży turystycznych. Nie sposób przeoczyć także kwestii 
budżetów filmowych, które nigdy wcześniej nie były tak wysokie, oraz całej kam-
panii reklamowej i szerokiej dystrybucji. Jak przytaczają S. Hudson i J.R. Brent 
Ritchie, film Szczęki w 1975 roku wyświetlono na 465 ekranach kinowych w USA, 
natomiast 30 lat później film Władca pierścieni na 10 tys. ekranów na całym świe-
cie. Obie te produkcje stały się hitami, dlatego porównanie skali dystrybucji uwi-
dacznia niesamowite tempo rozwoju przemysłu filmowego i wzrost popularności 
kina wśród społeczeństwa. Także seriale telewizyjne mogą znacząco wpłynąć na 
popularność destynacji, czego dobrym przykładem mogą być Hawaje, które wzrost 
zainteresowania turystów zawdzięczają m.in. licznym produkcjom telewizyjnym, 
np.: Hawaiian Eye, Magnum, Hawaje, Zagubieni. Jeśli uwzględni się kult gwiazd, 
który jest szczególnie silny w USA, fakt postępującej globalizacji, wszechobec-
5 G. Busby, J. Klug, Movie-induced Tourism: The Challenge of Measurement and Other Issues, „Journal 
of Vacation Marketing” 2001, nr 7(4), s. 316.
6 S. Beeton, Film-Induced Tourism, Bristol 2005, s. 36. 
7 G. Busby, J. Klug, dz. cyt., s. 316.
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ność popkultury i dostępność komunikacyjną niemal każdego miejsca na Ziemi, 
można docenić rangę potencjału turystyki filmowej. Wydaje się jednak, że dopiero 
teraz zaczyna się dostrzegać szanse drzemiące w tym sektorze turystyki. Powstaje 
coraz więcej opracowań na temat tego fenomenu i promocji destynacji poprzez 
turystykę filmową8.

Tab. 1. Formy turystyki filmowej

Forma Charakterystyka

Miejsca filmowe atrakcją samą w sobie
Zdarza się, że destynacja nie jest atrakcją turystyczną, 
dopóki nie zostanie ukazana w filmie

Turystyka filmowa jako część głównego 
wypoczynku, wakacji

Niektórzy turyści odwiedzą sfilmowane miejsce czy 
też wykupią wycieczkę związaną z produkcją filmową 
w miejscu pobytu wakacyjnego

Turystyka filmowa jako główny cel 
i główna aktywność podczas wypoczynku

Zakup wakacji w destynacji jako rezultat ukazania jej 
w filmie lub telewizji

Specjalne pakiety filmowe tworzone przez 
sektor prywatny

Firmy autokarowe, touroperatorzy organizują specjal-
ne pakiety, takie jak wycieczki wiodące śladami zna-
nych seriali (np. Heartbeat Holiday i serial Heartbeat, 
Peak Practice Break i serial Peak Practice).

Ikony, które pełnią rolę głównych atrakcji 
i cech rozpoznawalnych destynacji

Przyroda, historia, temat przedstawionej historii, sym-
bolika, stosunki międzyludzkie mogą służyć turystyce 
filmowej jako ikony i specjalne wydarzenia

Turystyka filmowa do miejsc, które są 
jedynie postrzegane jako przestrzeń, gdzie 
zrealizowano film

Turyści niekiedy udają się do miejsca, które jedynie 
było „reprezentowane” w filmie przez inną destynację, 
np. w prawdziwym lesie Sherwood nigdy nie realizo-
wano filmów o Robin Hoodzie

Turystyka filmowa jako część romantycz-
nego postrzegania

Turyści romantyczni podróżują do miejsc, których 
wizerunek przedstawia je jako miejsca magiczne, udu-
chowione, pozwalające na samotność i prywatność 

8 Tamże, s. 317.
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Forma Charakterystyka

Turystyka filmowa jako ucieczka, piel-
grzymka, nostalgiczna podróż

Ucieczka od szarej rzeczywistości codziennego życia, 
pielgrzymka do świata marzeń, wyobraźni

Programy podróżnicze
Środek, dzięki któremu ludzie i miejsca są przedsta-
wiani szerszej publiczności

Źródło: G. Busby, J. Klug, Movie-Induced Tourism: The Challenge of Measurement and Other 
issues, „Journal of Vacation Marketing”, 2001, nr 7(4), s. 318.

Fenomen ten zaobserwowano na całym świecie, choć skala zjawiska różni 
się w poszczególnych przypadkach. Krokodyl Dundee i Mad Max przyczyniły 
się do wzrostu popularności Australii, Nowa Zelandia kojarzona jest z filmem 
Władca pierścieni. Tańczący z wilkami, Bliskie spotkania trzeciego stopnia, Pole 
marzeń to filmy, które wzmogły zainteresowanie USA. Szkocja zawdzięcza 
w dużej mierze swą popularność trzem filmowym hitom: Waleczne serce, Rob 
Roy i Loch Ness9. 

Warto zauważyć, iż turystyka filmowa dotyczy również miejsc, gdzie film był 
produkowany i specjalnie w tym celu stworzonych, tzn. studiów filmowych oraz 
parków rozrywki. Za przykład może służyć choćby Movie World w Queensland 
w Australii, Universal Studios w Los Angeles w USA, Granada Studio Tours 
w Manchester w Wielkiej Brytanii, EuroDisney we Francji, Hobbition w Nowej 
Zelandii itp.10. 

Tab. 2. Przykłady destynacji filmowych

Tytuł filmu Destynacja z nim związana

Thelma i Louise Canyonlands, Utah;  po ukazaniu w filmie nastąpił wzrost liczby tury-
stów o 22,6 %

Waleczne serce National Wallace Monument, Stiriling w Szkocji; wzrost liczby turystów 
o 52%

Kod da Vinci
Rosslyn Chapel, Szkocja; 38 tys. turystów przed wydaniem książki, po 
opublikowaniu książki i wyświetleniu filmu liczba turystów sięgnęła 
ponad 160 tys. w 2006 roku

9 Tamże, s. 319.
10 N. Macionis, Understanding the Film-Induced Tourist, [w:] International Tourism and Media Confer-
ence Proceedings, red. W. Frost, G. Croy, S. Beeton, Melbourne 2004, s. 88.
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Tytuł filmu Destynacja z nim związana

Duma i uprzedzenie

Sudbury Hall, Derbyshire; w 1996 roku liczba turystów w porównaniu 
do 1995 roku wzrosła o 59%
Lyme Park, Cheshire; wzrost liczby turystów o 178% jako skutek tele-
wizyjnej serii BBC

Rob Roy, Waleczne serce, 
Loch Ness

Szkocja; zyski z turystyki z tych trzech filmów szacuje się na 7 do 15 
mln funtów
Drummond Castle, Creiff w Szkocji; po filmie Rob Roy wzrost liczby 
odwiedzających o 86%

Rozważna i romantyczna
Saltram House, Devon; w 1996 roku odnotowano wzrost liczby turystów 
spowodowany filmem o 39% w porównaniu do 1995 roku. Dom nie był 
promowany w żaden inny sposób.

Cztery wesela i pogrzeb Crown Hotel, Amersham do 2000 roku cieszył się sporą popularnością, 
co znalazło odzwierciedlenie w zarezerwowanych pokojach

Okruchy dnia Dyrham Park, Chippenham, Wiltshire; 9-procentowy wzrost liczby 
odwiedzających po wyświetleniu filmu

Orkiestra Grimethorpe; liczba turystów w miasteczku wzrosła o 50%

Co się wydarzyło 
w Madison County

Winterset, Iowa; miejscowość liczącą 4200 mieszkańców odwiedziło 
220 wycieczek autokarowych z 21 krajów w czasie lata 1995 roku 
bezpośrednio po ukazaniu się filmu  

Harry Potter Castle Horward, Yorkshire i Alnwick Castle, Northumberland; 100-pro-
centowy wzrost liczby odwiedzających po ukazaniu w filmie

Bliskie spotkania trzecie-
go stopnia

Góra Devil’s Tower, Wyoming i Devil’s Tower National Museum; liczba 
odwiedzin wzrosła o 74% po ukazaniu się filmu w 1978 roku

Źródło: G. Busby, J. Klug, dz. cyt., s. 320.

Badania przeprowadzone kilka lat temu w Wielkiej Brytanii w formie ankiety 
jednoznacznie wskazują, że ludzie kierują się obejrzanymi filmami w wyborze 
destynacji: 8 na 10 Brytyjczyków przyznaje, że produkcje filmowe mają wpływ 
na ich decyzje wakacyjne, a 1 na 5 osób wybiera na pobyt wakacyjny miejsca 
z ich ulubionego filmu. Z innych, również przeprowadzonych wśród Brytyjczy-
ków badań (z sierpnia 2005 roku), wynika, że 27% osób dorosłych oraz co naj-
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mniej 45% osób młodych (między 16 a 24 rokiem życia) w wyborze miejsca 
wypoczynku kieruje się filmami kinowymi lub telewizyjnymi. W amerykańskim 
piśmie „Annals of Tourism Research” badacze stwierdzili, że destynacja spor-
tretowana w filmie, który odniósł sukces, może przeciętnie oczekiwać ok. 54% 
wzrostu liczby turystów w ciągu kolejnych 4 lat11. Coraz więcej badaczy stawia 
sobie za cel zrozumienie tego zjawiska. Powstają modele i schematy wyjaśniające 
wpływ filmów na potencjalnego turystę. 

turyStyka filmowa jako produkt turyStyczny

Produkt turystyczny może być rzeczą, usługą, wydarzeniem, imprezą, 
obiektem, szlakiem oraz obszarem12. Jak to możliwe, skoro istniejące definicje 
przedstawiają produkt turystyczny jako „dostępny na rynku pakiet material-
nych i niematerialnych składników umożliwiających realizację celu wyjazdu 
turystycznego”13. W istniejącej terminologii kładzie się nacisk na komplemen-
tarność, złożoność, nieuchwytność produktu turystycznego. Produkt turystycz-
ny-rzecz to „dobro materialne, np. przewodniki i mapy turystyczne, sprzęt tury-
styczny, pamiątki”14. Można zatem przypuszczać, że turystyka filmowa, a raczej 
dobra materialne z nią związane mogą być traktowane jako produkt turystycz-
ny – rzecz. Mogą bowiem powstać mapy prowadzące po filmowych szlakach, 
przewodniki, itd. Czym zatem jest produkt turystyczny-usługa? „Obejmuje 
pojedynczą usługę turystyczną, np. hotelarską, gastronomiczną, transportową, 
przewodnicką”15. Skoro turystyka filmowa może powodować powstanie map, 
przewodników, stron internetowych (produkt turystyczny-rzecz), może również 
„wytwarzać” usługi, np. hotelarskie (nocleg na szlaku filmowym lub w obiek-
cie, w którym powstawał film), transportowe (dojazd do obiektów filmowych), 
przewodnickie, itp.

Definicja produktu turystycznego-wydarzenia brzmi następująco: 

produkt turystyczny-wydarzenie charakteryzuje się dużą spójnością oraz kon-
kretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni. Typowa dla tego produktu 
jest niecodzienność, wyjątkowość, niekiedy także cykliczność��. 

Produktu turystyczny-wydarzenie w polskiej turystyce filmowej już istnieje, 
jest nim coroczny festiwal filmowy w Lubomierzu, gdzie nakręcono znaną ko-
medię Sami swoi. 

11 K.L. Andereck, Film-Induced Tourism, [w:] „Annals of Tourism Research” 2006, t. 33, z. 1,  s. 281.
12 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Warszawa 2005.
13 Kompendium wiedzy o turystyce, pod red. G. Gołembskiego, Warszawa 2006, s. 67.
14 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, dz. cyt., s. 74.
15 Tamże, s. 74.
16 Tamże, s. 75.
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Produkt turystyczny-obiekt 

charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodat-
kowo kilku usług towarzyszących, skupionych w jednym miejscu (obiekcie), 
mającym z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy (muzeum, 
hotel, itp.)��. 

W Polsce wiele obiektów wykorzystano w scenografii filmów, na przykład 
zamek w Pieskowej Skale w scenie do serialu Janosik, w której tytułowy bohater 
(wyk. Marek Perepeczko) uwolnił ukochaną Marynę, wiezioną w zamku przez 
hrabiego Horvatha18. 

Produkt turystyczny-szlak składa się z wielu miejsc lub obiektów, związanych 
w pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznako-
waną trasą, np. pieszą, wodną, samochodową. Przykładem jest Szlak Orlich 
Gniazd, Szlak Piastowski, Szlak Kopernikański.�� 

Turystyka filmowa może posłużyć do tworzenia szlaków, jest to chyba naj-
prostszy sposób wykorzystania filmowych plenerów. Produkt turystyczny-obszar 
to miejscowość, region, powiat, park narodowy. Czy w skład turystyki filmowej 
może wchodzić produkt turystyczny-obszar? Tak, ponieważ film zawsze powstaje 
na danym obszarze: w miejscowości, regionie, itd.

atrakcyjność zaBytków ukazanych w filmie Ojciec 
Mateusz

W serialu Ojciec Mateusz ukazano wiele atrakcji Sandomierza, co jest swoistą 
reklamą miasta oraz może być determinantem podejmowania podróży turystycz-
nych do tej miejscowości. W folderze Śladami ojca Mateusza znajduje się szlak 
14 obiektów najczęściej  „występujących” w serialu, które mogą zainteresować 
nie tylko fanów serialu, ale również innych turystów.

Pierwszy zabytek to Brama Opatowska. Stanowi wejście na obszar Starego Mia-
sta i jest jedyną z zachowanych po dziś dzień bram miejskich Sandomierza. Bramę 
budowano w kilku etapach, w drugiej połowie XIV w. Po ostatecznym zakończeniu 
budowy przykryto ją stożkowym dachem. W XVI stuleciu słynny lekarz sando-
mierski Stanisław Bartolon ufundował attykę wieńczącą budowlę. Podczas remon-
tu bramy, przeprowadzonego w roku 1840, dobudowano przedbramie. Brama ma 
33 m wysokości, mieszkańcy miasta nazywają ją Wielką Bramą. Warto wspomnieć, 
że Brama Opatowska jest elementem systemu obronnego Sandomierza.

17 Tamże, s. 75.
18 M. Wiktor, dz. cyt., s. 38.
19 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, dz. cyt., s. 75.
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Kolejnym zabytkiem jest ulica Żydowska, przy której mieści się siedziba 
Urzędu Skarbowego w Sandomierzu, w którym została ulokowana serialowa Ko-
menda Policji. Godna zobaczenia jest również ulica Oleśnickich, przy której jest 
wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej. Na jedną z największych atrakcji San-
domierza składają się połączone piwnice i podziemne składy kupieckie z XV–XVII 
w., ciągnące się ok. 500 m. pod kamieniczkami w Rynku na głębokość do 12 m. Na 
trasie można oglądać ciekawe wystawy, oryginalne obudowy i tajemnicze zaułki.

Zbrojownia Rycerska mieszcząca się przy ulicy Bartolona pełniła w serialu 
funkcję Szkoły Podstawowej. Zbrojownią opiekuje się Chorągiew Rycerstwa Ziemi 
Sandomierskiej, która m.in. organizuje pokazy walk rycerskich i tańca dworskiego. 
Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej była pierwszym bractwem rycerskim 
w Polsce południowo-wschodniej. 

Następnym obiektem wykorzystanym w serialu jest siedziba Urzędu Miejskie-
go w Sandomierzu – w filmie budynek sądu. Warto wspomnieć, iż gmach Urzę-
du jest jedynym ocalałym skrzydłem dawnego klasztoru dominikanów. Pięknie 
eksponowana w serialu jest także furta dominikańska, potocznie zwana Uchem 
Igielnym. Znajduje się ona w murach miejskich, a w średniowieczu umożliwiała 
wejście do miasta. 

Główną atrakcje ukazaną w serialu jest jednak sandomierski rynek wraz z ra-
tuszem i otaczającymi go kamienicami. Ratusz jest ceglaną budowlą z wieżą z ze-
garem. Główna bryła ratusza została wzniesiona w połowie wieku XIV. W filmie 
widać siedzibę banku, która w rzeczywistości jest pocztą w kamienicy Oleśnic-
kich, w której w 1570 r. przedstawiciele polskich luteran, kalwinów i braci cze-
skich opracowali wspólny katechizm. W serialu „zagrał” też Pałac Biskupi, który 
jest okazałym budynkiem klasycystycznym. 

Pięknie pokazana w filmie jest sandomierska Bazylika Katedralna, którą ufun-
dował król Kazimierz Wielki. Jest ona kościołem gotyckim, trójnawowym, ha-
lowym, z wydłużonym prezbiterium. W bazylice można podziwiać ufundowane 
przez króla Władysława Jagiełłę polichromie bizantyjsko-ruskie z lat 1420–1426.

W Sandomierzu znajduje się wyjątkowo piękny Dom Pracy Twórczej „Ali-
cja”, który z uwagi na wyjątkowy wygląd wykorzystany został w scenariuszu. 
W filmie pojawia się też taras, ogród i „Górka Literacka”, czyli obiekt noclegowy 
dla literatów, który pełnił w serialu funkcję domu nauczyciela. Ukazany jest także 
zakład fryzjerski, w którym na co dzień mieści się „Galeria Forteczna”20. 

serial Ojciec Mateusz SzanSą rozwoju goSpodarczego 
sandomierza

Ojciec Mateusz to polski serial telewizyjny realizowany na zamówienie TVP 1 
w oparciu o kultowy włoski format Don Matteo, który emituje od ponad ośmiu lat 

20  Ulotka informacyjna Śladami ojca Mateusza.
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publiczna telewizja RAI UNO. We Włoszech opowieść o księdzu-detektywie wciąż 
gromadzi przed telewizorami miliony widzów. W Polsce akcja serialu rozgrywa się 
w Sandomierzu i jego okolicach. Każdy z odcinków opowiada odrębną historię21.

Sandomierzanie, a w szczególności restauratorzy i hotelarze, widzą olbrzymią 
szansę w umieszczeniu miasta w serialu o wysokiej oglądalności. Warto dodać, 
że stanowi to promocję miasta. Jak podała TVP na podstawie danych TNS OBOP, 
pilotażowy odcinek serialu Ojciec Mateusz obejrzało 5,2 mln osób. Pierwszy od-
cinek zgromadził już 6,2 mln widzów, a udziały filmu wyniosły 50%. Oznacza to, 
że oglądał go co drugi Polak mający w tym czasie włączony telewizor. Oglądal-
ność przygód detektywa w sutannie utrzymuje się mniej więcej na stałym, bardzo 
wysokim poziomie. Ostatni odcinek obejrzało 5,3 mln osób22.

Dzięki serialowi Ojciec Mateusz wielu turystów odwiedziło Sandomierz. 
Miasteczko świetnie poradziło sobie z wykorzystaniem popularności serialu, 
tworząc m.in.: specjalną aleję z wystawą zdjęć z planu filmowego na dziedzińcu 
zamkowym, która przyciąga dużą ilość podróżnych. Przewodnicy również wspo-
minają o „filmowej” sławie miasteczka, pokazując i oprowadzając po miejscach 
związanych z Ojcem Mateuszem23. Ponadto turyści mogą przemierzyć trasę indy-
widualnie, wspierając się folderem Śladami ojca Mateusza, który można wydru-
kować z internetu lub otrzymać w całym Sandomierzu. Ulotka składa się z planu 
miasta, logo filmu i wszystkich obiektów, które można zobaczyć w serialu. 

W Sandomierzu Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w zakre-
sie kompetencji posiada sprawy obejmujące m.in. turystykę i promocję miasta. 
Pracownicy wydziału mają duży udział w promocji miasteczka wykorzystującej 
popularność serialu. Oprowadzając ekipę filmową po najciekawszych miejscach 
Sandomierza, zadbali o to, by owe atrakcje pokazano w serialu. Ponadto miasto 
otrzymuje dodatkowe środki finansowe właśnie na promocję serialu w formie 
festiwalu, rozmaitych materiałów itp. W 2008 roku miasto przeznaczyło ok. 30 
tys. zł na promocję miasta w serialu, a także aktywnie pomaga ekipie filmowej 
w realizowaniu zdjęć i organizacji pobytu. Ważne jest również, by właściciele 
hoteli zaoferowali jakieś promocje, rabaty. 

W Sandomierzu można kupić pamiątki związane z Ojcem Mateuszem, są 
to m.in.: breloczki, widokówki, ołówki, kubki. Przed emisją serialu na sando-
mierskiej starówce działało niewiele stoisk handlowych, dziś jest ich znacznie 
więcej24. Sandomierz potrafi wykorzystać popularność serialu Ojciec Mateusz, 
świadczą o tym zyski płynące ze zwiększonego ruchu turystycznego.

21 http://www.tvp.pl/seriale/sensacyjne/ojciec-mateusz/o-serialu.
22  http://szukaj.gazeta.pl/portalSearch.do?&szuk=gazeta&ile=10&s.si(navigation).navigationEnabled=tru-
e&search_r=serwis&VE_szukaj=ojciec+mateusz&dxx=90001&s.sm.query=ojciec+mateusz&b=&q=.
23 http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090609/REGION07/99131446.
24 Tamże.
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podSumowanie

Turystyka filmowa w Polsce jest nowym zjawiskiem. Regiony związane 
z tą dziedziną sztuki od niedawna zaczęły wykorzystywać potencjał, jaki nie-
sie film czy serial. Perspektywy rozwoju turystyki filmowej są ściśle związane 
z popytem turystycznym, ponieważ jest niezbędny do rozwoju miejsc związa-
nych z filmem. 

W Polsce jest wiele miejsc, które posiadają dobre warunki do naśladowania na 
planie znanych miejsc na świecie. Dostrzegło to wielu reżyserów, którzy osadzili 
swe filmy w polskim krajobrazie. W materiałach biur podróży czy w punktach 
informacji turystycznej często nie wspomina się, że dana miejscowość gościła 
znanych aktorów i służyła jako tło do filmów. Wzmianka taka mogłaby przynieść 
miejscowości dodatkowe zyski, a także nadać rozgłosu, co widać na przykładzie 
serialu Ojciec Mateusz, który jest specyficznym produktem turystycznym San-
domierza. 
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aBStract

Film tourism as a specific tourist product in Poland and in the world

The author investigates chosen definitions of film tourism and she considers 
its forms and tourists’ behaviour. She affirms that attractive films influence peo-
ple’s decisions about their summer travel destination. A few world famous films 
are considered as powerful tourist products giving tourists an incentive to see 
landscapes and places of production. Such a famous place is Sandomierz – known 
for the production of a TV series “Mateo Father”. The author characterizes the 
most frequently filmed buildings and spaces in that old, historical city. 
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