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Wprowadzenie

Turystyka wiejska, rozumiana zarówno bardzo szeroko, jak i ograniczająca 
się do wąskiego zakresu agroturystyki, zyskała stałą obecność nie tylko w po-
szczególnych regionach Polski, lecz także we wszystkich krajach Unii Europej-
skiej. Przyczynił się do tego nie tylko powszechny rozwój turystyki, ale też unij-
na polityka wielofunkcyjnego rozwoju wsi i różnorodne programy finansowania. 
W tym sensie turystyka wiejska nie ma więc współcześnie żadnych granic. Za-
cierają się też dotychczasowe bariery ograniczające zróżnicowanie form tego 
typu aktywności. Nowy okres programowania Unii Europejskiej sprzyja pod-
sumowaniom i tworzeniu nowych planów. Nic zatem dziwnego, że uczestnicy 
VI Międzynarodowej Konferencji pod nazwą „Turystyka wiejska bez granic”, 
zorganizowanej w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce 11 kwietnia 2014 
roku skoncentrowali się na analizach dotychczasowych rozwiązań i prognozowa-
niu przyszłości. Przedsięwzięcie odbyło się dzięki zaangażowaniu Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego, Targów Kielce SA, Polskiej Organiza-
cji Turystycznej, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Święto-
krzyskiego, Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” 
oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwar-
da Lipińskiego w Kielcach. Celem konferencji, która odbyła się w ramach VI 
Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotravel”, 
było podsumowanie kończącego się okresu programowania w Unii Europejskiej 
i przedstawienie efektów działań zrealizowanych z programów operacyjnych 
w latach 2007-2013, a także prezentacja nowych zasad programowania. 

Doświadczenia w rozwoju turystyki wiejskiej, w tym zwłaszcza agrotury-
styki, jak i efekty działań zrealizowanych w ramach programów operacyjnych 
obowiązujących w latach 2007-2013 stały się doskonałą podstawą do rozważań, 
jak wykorzystać doświadczenia poprzedniego okresu w kolejnym programowa-
niu Unii Europejskiej, zaplanowanym na lata 2014-2020. Ważne przy tym, jak 
skorzystać z obecnego, nowego ulokowania turystyki w programach unijnych. 
Zastanawiali się nad tym liczni – krajowi i zagraniczni – uczestnicy konferencji, 
reprezentujący administrację publiczną, stowarzyszenia agroturystyczne, Lokal-
ne Grupy Działania, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, świat nauki 
i oświaty, touroperatorów oraz organizacje i instytucje wspierające rozwój tury-
styki na obszarach wiejskich. 

Niniejsza publikacja jest plonem wystąpień, warsztatów i dyskusji. Zebra-
no w niej referaty wygłoszone podczas trzech sesji plenarnych, podczas których 
omawiano m.in. problematykę turystyki wiejskiej w Unii Europejskiej w kon-
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tekście minionej dekady, perspektywy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich 
w latach 2014-2020 w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz dobre prakty-
ki – działania na rzecz rozwoju agroturystyki. W ramach bloku warsztatowo-dys-
kusyjnego targów poruszono m.in. problematykę odnawialnych źródeł energii 
w agroturystyce, estetyki gospodarstw agroturystycznych, małego przetwórstwa 
jako szansy rozwoju turystyki w gminie oraz bogactwa rękodzieła ukraińskiego. 
Dzień ekspercki odbywał się pod hasłem „Turystyka zrównoważona kluczem do 
sukcesu usług agroturystycznych”. Poświęcono go przede wszystkim omówieniu 
doświadczeń agroturystyki zagranicznej, wypoczynkowi turysty świadomego 
ekologicznie, ekocertyfikatom, wdrożeniu systemu kategoryzacji wiejskiej bazy 
noclegowej oraz podejściu biznesowemu do turystyki wiejskiej. 

W dniu konferencji równolegle odbyły się warsztaty pod nazwą „Agrotury-
styczny kanon – od doświadczeń do przyszłych modeli”, zorganizowane przez 
Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipiń-
skiego w Kielcach. Uczestniczyło w nich około 150 osób: uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego o profilu turystycznym, rol-
niczym i ekonomicznym, a także studenci kierunków turystyka i rekreacja oraz 
ekonomia. Celem spotkania było dostarczenie młodzieży podstawowej wiedzy 
i wskazanie wniosków wynikających z dotychczasowego rozwoju agroturysty-
ki w Polsce. Analizowano również modelowe kierunki rozwoju agroturystyki 
w okresie finansowania Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Zorganizowana 
w czterech grupach burza mózgów – dyskusja moderowana przez studentów kon-
centrowała się wokół problemu agroturystycznego kanonu. W toku obrad podjęto 
próbę odpowiedzi na pytanie, jakiego typu projekty inwestycyjne, szkoleniowe 
i promocyjne w obszarze agroturystyki powinny być wspierane z funduszy eu-
ropejskich i realizowane w najbliższej przyszłości na obszarach wiejskich. Przy 
okazji warsztatów ogłoszono również wyniki konkursu pn. „Wykorzystanie fun-
duszy europejskich na rozwój turystyki obszarów wiejskich – mit czy rzeczywi-
stość?”. Najlepsze prace nagrodzono podczas uroczystego podsumowania targów.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Li-
pińskiego w Kielcach od wielu lat nie ustaje w wysiłkach związanych z rozwojem 
turystyki, zwłaszcza na terenie województwa świętokrzyskiego. Jedną z wielu 
form tej działalności jest wydawanie specjalistycznych opracowań. Z prawdziwą 
radością uczelnia przekazuje w ręce Czytelników również niniejszą publikację.

Cezary Jastrzębski
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Małgorzata Hudyma1

Oferta skrojona na miarę turysty nordyckiego
Streszczenie

Polska ma bogate tradycje współpracy turystycznej z krajami nordyckimi, 
w tym przede wszystkim ze Szwecją, Norwegią, Danią i Finlandią. Promocja 
polskiej oferty agroturystycznej wymaga jednak uwzględnienia specyfiki wypo-
czynku mieszkańców Skandynawii. Dużą rolę ogrywa tam bowiem zróżnicowany 
rozwój gospodarki i zróżnicowany rozwój usług turystycznych. Dotychczasowe 
doświadczenia oraz znajomość uwarunkowań turystyki nordyckiej stwarzają moż-
liwość szerszego otwarcia tamtejszego rynku na polską ofertę agroturystyczną.

Słowa kluczowe: kraje nordyckie, agroturystyka, produkt turystyczny

Wstęp

Celem artykułu jest analiza zagadnień związanych z promocją polskiego 
produktu turystycznego, ze szczególnym naciskiem na ofertę agroturystyczną, 
w krajach nordyckich. Kraje nordyckie to termin wiążący się z określeniem pań-
stwa skandynawskie, ale o szerszym znaczeniu. Obejmuje on państwa członkow-
skie Rady Nordyckiej: trzy państwa skandynawskie (Danię, Norwegię i Szwe-
cję) oraz Islandię i Finlandię2. Na potrzeby niniejszego opracowania terminem 
tym będziemy posługiwać się w odniesieniu do czterech największych krajów, 
z pominięciem Islandii. Wynika to z charakterystyki działania Polskiego Ośrod-
ka Informacji Turystycznej w Sztokholmie, którego dwadzieścia trzy lata do-
świadczeń w pracy na rynkach stanowią podstawę opracowania. Teren działania 
ośrodka, zgodnie z nadanym mu w dniu 28 października 1991 r. regulaminem, 
obejmuje Szwecję, Norwegię, Danię i Finlandię3. 

Ten sam dokument określa także podstawowe zadania ośrodka, do których 
należy „promocja Polski w dziedzinie turystyki oraz rozwój polskiego systemu 
informacji turystycznej za granicą, a w szczególności:

1) kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski jako celu podróży turystów 
oraz promowanie polskich produktów turystycznych,

1 Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Sztokholmie
2 Z. Czachór, 50 lat i co dalej?, Wydawnictwo Naukowe Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007, s. 151.
3 Regulamin Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie, Polska Organizacja Tury-
styczna, Warszawa 2007, paragraf 4 punkt 2.
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2) inicjowanie i prowadzenie badań marketingowych, związanych z turystyką 
wyjazdową do Polski,

3) działanie na rzecz zwiększenia obecności polskiej oferty na rynku działania 
Ośrodka,

4) udostępnianie i upowszechnienie informacji związanych z podróżą do Pol-
ski,

5) gromadzenie aktualnych informacji związanych z rozwojem turystyki wy-
jazdowej do Polski,

6) gromadzenie informacji na temat działalności polskich firm turystycznych 
na terenie jego działania,

7) przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje z polskimi przedstawicielstwa-
mi zagranicznymi na terenie działania”4.

Realizacja punktu 3 uzależniona jest od istnienia oferty, przygotowanej do 
sprzedaży w sposób, który znajdzie uznanie w oczach potencjalnego nabywcy. 
Celem niniejszego opracowania jest więc analiza uwarunkowań zarówno po-
wstawania produktu, jak i jego dystrybucji, na wybranym przykładzie oferty 
agroturystycznej. Dokonano również analizy zachowań turystycznych mieszkań-
ców państw nordyckich, znaczenia zrównoważonego rozwoju gospodarki w ży-
ciu przeciętnego Nordyka w kontekście usług turystycznych oraz przykładowych 
rozwiązań agroturystycznych zastosowanych w Szwecji. 

Charakterystyka turystów z krajów nordyckich

Królestwo Szwecji znane jest poza granicami kraju jako miejsce narodzin 
funkcjonalnych mebli IKEA, muzycznej legendy grupy ABBA i znanej marki 
samochodowej „Volvo”. Najpopularniejszą destynacją turystyczną jest stolica 
kraju – Sztokholm – ale miłośnikom natury Szwecja kojarzy się przede wszyst-
kim z fantastyczną ofertą dla wędkarzy i zbieraczy płodów leśnych. Unikato-
wa, granitowa budowa Półwyspu Skandynawskiego gwarantuje odmienne niż na 
kontynencie warunki do uprawiania pieszych wędrówek. Ten największy – za-
równo w odniesieniu do terytorium jak i populacji – kraj skandynawski dyspo-
nuje potencjałem 9,6 miliona mieszkańców, mających prawo przeciętnie do 6 
tygodni wypoczynku na osobę w roku i wydających średnio – zgodnie z danymi 
za 2014 r. – 1376 euro na osobę i podróż5. Według statystyk gromadzonych przez 
Resurs AB i Reseoch Turistdatabasen w 2013 r. obywatele Szwecji zrealizowali 
13,4 miliona podróży zagranicznych o charakterze wypoczynkowym z minimum 

4 Regulamin…, paragraf 8.
5 H. Koch, Travel Behavior & Destination Images 2014, Related, Denmark 2014, s. 125.
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jednym noclegiem6. Najciekawsze destynacje zagraniczne to Hiszpania (ponad 
2 miliony wyjazdów), oraz kraje sąsiednie (Dania, Finlandia, Norwegia (łącznie 
prawie 4 miliony wyjazdów) a także Niemcy i Wielka Brytania (w każdym zre-
alizowano ponad milion szwedzkich podróży)7.

Do Polski trafiło 185 tysięcy szwedzkich turystów, czyli 2,8% więcej niż 
w 2012 r., jak podaje opracowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie 
badań przeprowadzonych przez Activ Group. Znacznie, bo aż o 10%, zwiększyła 
się grupa obywateli szwedzkich korzystających z zakwaterowania zbiorowego 
– w 2013 r. było ich 129,8 tysiąca – a jeszcze bardziej wydłużył się czas pobytu 
w naszym kraju (o 11,6%) do 292 tysięcy noclegów8. 

Polskę i Szwecję łączy obecnie 13 bezpośrednich połączeń lotniczych, reali-
zowanych zarówno przez regularnych przewoźników w postaci Polskich Linii 
Lotniczych LOT, jak i niskobudżetowych – Wizz Air, Ryanair oraz Norwegian. 
Do Polski można bezpośrednio dotrzeć nie tylko ze Sztokholmu, ale również 
z Göteborga i Malmö. Ponadto obywatele Królestwa Szwecji mogą wybrać po-
dróż jednym z czterech przewoźników promowych, którzy obsługują linie za-
równo ze Szwecji Środkowej (Nynäshamn – Gdańsk) jak i Południowej (linie 
z Ystad i Trelleborg do Świnoujścia oraz Karlskrona – Gdynia).

Królestwo Norwegii to dla większości turystów kraina fiordów i zorzy polar-
nej. Oslo – stolica, a zarazem największa aglomeracja miejska, łączy tak odmien-
ne atrakcje, jak pałac królewski i skocznia narciarska Holmenkollen. Typowej, 
białej i kolorowej, drewnianej zabudowy warto poszukać na dalekiej północy 
kraju, a miłośnikom nieskażonej natury bliskie będą wyspy Lofoty, położone 
tuż za kołem polarnym. Lokalny przysmak to suszony dorsz. Terytorium nie-
co większe od Polski zamieszkuje zaledwie 5 milionów obywateli, ale liczba ta 
systematycznie rośnie, dzięki otwarciu rynku pracy dla zagranicznych pracowni-
ków. Zapasy ropy naftowej, silna waluta i rozwijająca się gospodarka Norwegii 
gwarantują zwiększone zapotrzebowanie na ręce do pracy, z czego korzystają 
zarówno szwedzcy sąsiedzi po drugiej stronie granicy, jak również nacje zwykle 
zamieszkujące drugą stronę globu. W związku z tym lawinowo rozwijają się po-
łączenia lotnicze między Norwegią a resztą świata. Zamożność obywateli (34,1% 
społeczeństwa uzyskuje dochód w wysokości ponad 93.335 euro rocznie9) i do-
stępność komunikacyjna powodują, że Norwegowie stanowią najbardziej dyna-
micznie rozwijającą się grupę turystów w obrębie analizowanych krajów nordyc-
kich. W 2013 r. odnotowano 7,58 miliona podróży zagranicznych o charakterze 
wypoczynkowym, podczas których wydano 97,52 biliona NOK, czyli 8% wię-

6 D. Bederoff, Fakta om svensk turism, Tillväxtverket, Stockholm 2014, s. 69.
7 Ibidem, s. 70.
8 K. Janczak, K. Patalak, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 r., Łódź 2014, s. 
31-32 i 36-37.
9 H. Koch, Travel…, s. 12.
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cej niż rok wcześniej10. Budżet mieszkańca analizowanego kraju, przeznaczony 
na podróże turystyczne, jest najwyższy wśród wszystkich Nordyków i wynosi 
aż 1536 euro na osobę i podróż. Największą popularnością cieszą się (dane na 
2014 r.): USA, Hiszpania, Australia, Włochy i Dania11.

Aktualnie nie tylko Oslo, ale także mniejsze miasta zachodniego wybrzeża 
Norwegii mają bezpośrednie połączenia do większości polskich destynacji – łącz-
nie 29 tras, obsługiwanych przez przewoźników niskobudżetowych (Norwegian, 
Wizz Air i Ryanair) oraz regularnych (SAS). Ten ostatni przewoźnik obsługuje 
także połączenia do większości polskich miast z przesiadką w Kopenhadze. Dane 
Activ Group wskazują, że z poszerzonej oferty dotarcia do naszego kraju w 2013 
r. skorzystało 170 tysięcy turystów norweskich, aż 30,8% więcej niż w roku 
poprzednim. 153,4 tysiące skorzystało z zakwaterowania w bazie noclegowej 
(15,6% więcej niż w 2012 r.) realizując ponad 400 tysięcy noclegów (17% więcej 
niż w roku poprzednim)12. 

Dania to najmniejszy terytorialnie kraj nordycki – zajmuje zaledwie niecałe 
47 tysięcy kilometrów kwadratowych. Terytorium (wraz z Grenlandią i Wyspa-
mi Owczymi) zamieszkuje 5,75 miliona obywateli. Dla sąsiadów ze Szwecji, 
Norwegii i Niemiec jest ulubionym celem rodzinnych wycieczek z mniejszymi 
i większymi pociechami. Kopenhaga z najsłynniejszą na świecie syrenką i ogro-
dami Tivoli, Billund na Półwyspie Jutlandzkim z fabryką i muzeum klocków 
LEGO oraz szeroka oferta nadmorskich domów letniskowych do wynajęcia 
w okresie letnim, to najbardziej reklamowane duńskie atrakcje. Dania znana jest 
także jako światowe centrum nowoczesnego wzornictwa a kopenhaskie restaura-
cje zdobywają coraz więcej gwiazdek słynnego wydawnictwa Michelin. Duńczy-
cy, z budżetem na podróże w wysokości 1305 euro na osobę i wyjazd, najchętniej 
wybierają gotowe pakiety (44,9%), ale równie często klasyczne weekend breaks 
(43,9%). Chętnie podróżują własnym transportem (34,3%), a ponad jedna piąta 
korzysta podczas podróży z apartamentów i domków letniskowych (21,3%)13. 
Wśród destynacji zagranicznych dominuje nadal Hiszpania (14% wszystkich zre-
alizowanych wyjazdów o charakterze wypoczynkowym w 2013 r.), Włochy (ciut 
poniżej 10%), Niemcy (niecałe 8%), Francja i Turcja (oba na poziomie 7%)14.

Na terenie Danii znajduje się 11 lotnisk, które obsługują połączenia regu-
larnych linii lotniczych, lecz największym, które ponadto stanowi główny hub 
Skandynawskich Linii Lotniczych SAS, jest Kastrup w Kopenhadze. Korzystają 
z niego również niskobudżetowi przewoźnicy, a od marca 2015 r. swoją bazę 
z lotniska w pobliskim szwedzkim Malmö przeniósł również irlandzki Ryanair. 

10 Statistics Norway, dane dostępne w tabelach publikowanych na stronie www.ssb.no. 
11 H. Koch, Travel…, s. 28.
12 K. Janczak, K. Patalak, Zagraniczna turystyka…, s. 31-32 i 36-37.
13 H. Koch, Travel…, s. 149.
14 Nyt fra Danmarks statistik, nr 374, Danmarks Statistik 2014, 11 lipca 2014.
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Potencjał Kastrup to ponad 24 miliony pasażerów rocznie (2013 r.), co daje mu 
szesnaste miejsce wśród lotnisk europejskich.

Z Kopenhagi można również bezpośrednio polecieć do Polski. Połączenie 
z Warszawą obsługiwane jest zarówno przez Polskie Linie Lotnicze LOT, jak 
i Skandynawskie Linie Lotnicze SAS. Ponadto ten drugi przewoźnik oferuje 
możliwość dotarcia do Gdańska, Poznania i Wrocławia. Norwegian lata regular-
nie na trasie do Krakowa. Niestety nie dysponujemy już połączeniem promowym 
z Kopenhagi do Świnoujścia, jak również bezpośrednią trasą lotniczą z Półwy-
spu Jutlandzkiego do Krakowa. Niemniej jednak zainteresowanie Polską wzrasta 
– w 2013 r. odnotowano przyjazd 120 tysięcy duńskich turystów do Polski, co 
oznacza wzrost o 33,3% w stosunku do 2012 r. Jednocześnie zmalało wykorzy-
stanie polskiej bazy noclegowej do 84,4 tysiąca turystów (-5,1% w porównaniu 
z rokiem ubiegłym), którzy wygenerowali 194,2 tysiące noclegów (-4,3% w po-
równaniu z 2012 r.)15.

Kraina Muminków, Świętego Mikołaja i miliona jezior – oto najczęstsze sko-
jarzenia ze słowem Finlandia. Potencjałem zbliżona do Norwegii – na powierzch-
ni ponad 338 milionów kilometrów kwadratowych mieszka prawie 5,5 miliona 
obywateli – ustępuje jej zdecydowanie, jeśli chodzi o możliwości komunikacyj-
ne mieszkańców. Pomimo oferty 23 lotnisk, zlokalizowanych przy wszystkich 
większych miejscowościach fińskich, Helsinki – Vantaa obsługuje ponad 80% 
ruchu lotniczego. Narodowy przewoźnik lotniczy – Finnair – wyspecjalizował 
się w obsłudze połączeń długodystansowych, ze szczególnym naciskiem na kie-
runki azjatyckie, co oznacza przewagę ruchu tranzytowego. 

Finowie chętnie wypoczywają za granicą. W 2013 r. w podróże zagraniczne 
wybrali się aż 7,813 miliona razy, co oznacza wzrost aż o prawie 34% w porów-
naniu z rokiem wcześniejszym. Widocznie spadło zainteresowanie sąsiednimi 
krajami skandynawskimi (aż o 18,8%) jak również Rosją i krajami nadbałtyc-
kimi (o 2,04%), w zamian zanotowano wzrost wyjazdów do krajów Europy Za-
chodniej (aż o 10,79%) w stosunku do danych z 2012 r.16. Pięć wymarzonych 
dla Finów destynacji w 2014 r. to USA, Australia, Hiszpania, Włochy i Nowa 
Zelandia17.

Do Polski dotarło w 2013 r. 90 tysięcy turystów, co oznacza spadek o 5,3% 
w porównaniu z 2012 r. Spadła także liczba korzystających z polskiej bazy noc-
legowej do 57 tysięcy osób (-7,1% w porównaniu z 2012 r.) generująca zaledwie 
122 tysiące noclegów – o 4,7% mniej niż w roku ubiegłym18.

15 K. Janczak, K. Patalak, Zagraniczna turystyka…, s. 31-32 i 36-37.
16 Statistics Finland, dane dostępne na stronie internetowej www.stat.fi.
17 H. Koch, Travel…, s. 28.
18 K. Janczak, K. Patalak, Zagraniczna turystyka…, s. 31-32 i 36-37.
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Przyczyną mogą być pogarszające się w 2013 r. możliwości dotarcia do Pol-
ski. Po osiemdziesięciu latach Polskie Linie Lotnicze LOT zamknęły bezpośred-
nie połączenie Helsinki – Warszawa i jedynym obsługującym tę trasę pozostał 
Finnair. Niskobudżetowy Wizz Air utrzymał połączenie z Turku do Gdańska 
i uruchomił nową linię Helsinki – Gdańsk, lecz dopiero od marca 2014 r. Podob-
nie uczynił Eurolot, w związku z tym dopiero latem 2014 r. język fiński domino-
wał na gdańskiej Starówce.

Na interesującym nas obszarze mamy do czynienia z potencjałem ponad 25,5 
miliona ludności krajów nordyckich, którzy w 2014 planują wydatkować 34,7 bi-
liona euro tylko na podróże zagraniczne o charakterze wypoczynkowym. W cią-
gu ostatnich 10 lat zauważono jednak znaczne zmiany w sposobie planowania 
wyjazdów wypoczynkowych na naszych rynkach. Dzięki dostępności do stosun-
kowo długich urlopów (średnio 5-6 tygodni rocznie) Nordycy zwykle chętnie 
dzielili czas wolny na wypoczynek zimowy (jeden do dwóch tygodni spędzony 
na nartach lub podróży w ciepłe kraje) oraz minimum cztery tygodnie letniego 
urlopowania – ze względu na koszty – głównie we własnych lub wynajętych 
domkach letniskowych w rodzimym kraju. 

Gospodarka krajów nordyckich także podlegała wstrząsom ekonomicznym, 
nieco lżejszym niż południe Europy, ale rynek pracy uległ widocznym prze-
obrażeniom. Większość firm zmniejszyła zatrudnienie, powstało wiele nowych, 
niewielkich przedsiębiorstw, często o charakterze prywatnej lub rodzinnej dzia-
łalności gospodarczej. Spowodowało to duże zmniejszenie elastyczności czasu 
pracy. Jednocześnie pojawiła się opcja widocznie tańszych przelotów zagranicz-
nych w postaci oferty przewoźników niskobudżetowych, co znacznie obniżyło 
koszty wypraw poza granice własnego państwa. 

Wypoczynek zimowy nie uległ specjalnym zmianom – z racji warunków 
pogodowych Nordycy są fanami sportów zimowych, a także odczuwają dużo 
większy dyskomfort związany z brakiem światła słonecznego. Stąd nadal dziś 
obserwujemy spore zainteresowanie krótkimi wyjazdami narciarskimi – chętnie 
do destynacji lokalnych oraz nieco dłuższe wyprawy na drugą część globu po 
słońce i ciepło. Istotną zmianą jest coraz częstszy wybór państw basenu Morza 
Śródziemnego podczas wakacji zimowych – pozwala to na skrócenie wypoczyn-
ku do 7-10 dni i znaczne obniżenie kosztów. 

Radykalnie natomiast zmienił się letni ruch wakacyjny. Niewielu Nordyków 
może obecnie pozwolić sobie na miesięczną nieobecność w pracy, a łączne kosz-
ty dwu- bądź trzytygodniowego urlopu za granicą są zwykle niższe niż wypoczy-
nek krajowy. Stąd coraz więcej obywateli szwedzkich widzimy poza granicami 
ich krajów, choć nadal popularne są pobyty we własnych domkach letniskowych 
podczas weekendów i krótszego wypoczynku letnią porą. 

Zaoszczędzony czas wolny konsumowany jest w trakcie całego roku na 
zwiększającą się rokrocznie zagraniczną turystykę weekendową, która koncen-
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truje się wokół dużych miast, położonych nie tylko w Europie. Mamy również do 
czynienia z nowym profilem turysty nordyckiego, którego mniej interesuje od-
krywanie świata (co niewątpliwie było celem jego rodziców), a bardziej odkry-
wanie nowych, nieznanych dotąd wrażeń, najchętniej w towarzystwie przyjaciół 
i najbliższej rodziny. Znaczenia nabierają destynacje dotąd nieodkryte, turystyka 
aktywna, której atrakcje zbliżają do siebie starszych i młodszych oraz sponta-
niczność podejmowanych decyzji. Prawie równe zainteresowanie zorganizo-
wanymi pakietami hotelowym z przelotem, jak i samodzielnie konstruowanymi 
wyjazdami weekendowymi (41,7% versus 35,8%19). Skraca się znacznie czas po-
dejmowania decyzji o wyjeździe wypoczynkowym, szczególnie w stosunku do 
podróży krótkoterminowych. Ważną grupą docelową na rynkach nordyckich sta-
nowią także przybysze z obcych krajów, których liczba – ze względu na potrzeby 
ekonomiczne, jak i politykę narodowościową – stale rośnie. Wśród nich znajduje 
się coraz bardziej widoczna grupa polskich rodaków, którzy w pierwszym okre-
sie emigracji wracają głównie do swoich korzeni, ale pod wpływem upływają-
cego czasu często potrzebują nowych inspiracji. Odmiennym wyzwaniem może 
być dotarcie do tych nowo przybyłych mieszkańców krajów nordyckich, którzy 
wywodzą się z dalekich destynacji. Dla nich Europa jest nieznanym lądem, który 
warto odkrywać, będąc tak blisko. Znaczenia nabierają atrakcje rodzinne, gdyż 
większość ekspatów przebywa w krajach nordyckich ze swoimi rodzinami.

Znaczenie zrównoważonego rozwoju gospodarki w krajach nordyckich

Zrównoważony rozwój gospodarki, według znanej powszechnie definicji Ra-
portu Brundtland (raportu WCED), oznacza „rozwój, który zaspokaja aktualne 
potrzeby nie narażając potencjału przyszłych pokoleń, by również mogły zaspo-
koić własne potrzeby”20.

W krajach nordyckich pojęcie to definiuje znaczącą część życia obywateli 
i znacząco wpływa na ich konsumenckie wybory. 

Pojęcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego towarzyszy Nordykom 
już od czasów starożytnych. Wyraża się przede wszystkim poprzez prawo do 
swobodnego przemieszczania się, zwanego tu allemansrätten, które przez wieki 
funkcjonowało na zasadzie kodeksu dobrych praktyk, aby finalnie stać się czę-
ścią lokalnego prawodawstwa każdego z krajów nordyckich. Szczegółowe za-
pisy różnią się nieco między sobą, ale w ogólnym zarysie dają możliwość swo-
bodnego przemieszczania się człowieka po całym terytorium objętym prawem, 

19 H. Koch, Travel…, s. 139.
20 Our Common Future, WCED, 1987, s. 5, wersja oryginalna: „Sustainable development is devel-
opment that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations 
to meet their own needs”.
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rozstawienia namiotu lub zacumowania łodzi na terenach prywatnych, a także 
zbierania płodów leśnych i owoców. Z prawem tym wiążą się jednak także obo-
wiązki – zakazane jest zakłócanie spokoju, śmiecenie, krzywdzenie zwierzyny 
i szkodzenie zbiorom. Prawo do swobodnego przemieszczania się daje możli-
wość swobodnego korzystania z uroków środowiska naturalnego, ucząc zarazem, 
jak chronić je przed zniszczeniem.

Jednym z elementów zrównoważonego rozwoju gospodarczego jest promo-
cja prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego poprzez konsumpcję 
ekologicznie produkowanej żywności oraz propagowanie zdrowego trybu życia. 
Nordycy – mając do wyboru produkt tradycyjny i ekologiczny – chętnie kupią 
ten ostatni, nawet jeśli wiąże się to z nieco wyższą ceną. 

Kolejną odsłoną zrównoważonego rozwoju gospodarki jest stosunek Nordy-
ków do segregacji odpadów. Oddzielne kosze na różne rodzaje śmieci funkcjonu-
ją nie tylko w każdym budynku użyteczności publicznej, ale również w każdym 
prywatnym mieszkaniu. Ogólnie dostępne są stacje recyklingu oraz papierowe 
torby na odpadki kompostowe. Osobno zbiera się szkło białe i kolorowe, odpady 
metalowe, kartony i czasopisma. W specjalnie wybranych miejscach można zda-
wać zużyty sprzęt elektroniczny i baterie. Czujna kontrola sąsiedzka nie pozwala 
na zaniedbania w tej kwestii.

Interesującym aspektem jest także ogólnonarodowa zgoda w kwestii wielo-
krotnego użytkowania zarówno przedmiotów jak i odzieży. Powszechnie organi-
zowane są wyprzedaże nieużywanych sprzętów, zarówno przez osoby prywatne, 
jak i podczas większych wydarzeń w przestrzeni miejskiej. Dużym zainteresowa-
niem cieszą się sklepy z używaną odzieżą i przedmiotami codziennego użytku, 
z których sprzedaży dofinansowuje się działalność organizacji charytatywnych. 

Zrównoważony rozwój świata dla obywateli krajów nordyckich to także 
nowoczesne budownictwo. Coraz więcej powstaje dzielnic, które są w stanie 
funkcjonować wykorzystując do maksimum zasady recyklingu surowców natu-
ralnych. Doskonałym przykładem jest tu tzw. „Model Hammarby” – dzielnicy 
Sztokholmu, której rekultywacja rozpoczęła się w 1994 r., a finalnie zakończy się 
w 2017, oferując 11.000 mieszkań dla około 25.000 mieszkańców oraz 150.000 
m2 powierzchni biurowej. W 1991 r. miejska pracownia architektoniczna pod 
przewodnictwem Jana Inghe-Hägstroma przygotowała unikatowy plan zago-
spodarowania terenów dawnego portu nad jeziorem Hammarby, uwzględniają-
cy zrównoważone zużycie surowców naturalnych, takich jak energia, odpady 
i woda. Założono minimalizowanie konsumpcji energii i maksymalizowanie re-
cyklingu. 
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Rycina 1. Cykl Modelu Hammarby21

Dobrym przykładem realizacji tych zamierzeń jest kolektywizacja śmieci 
podzielonych na poszczególne grupy, z których część, po spaleniu w lokalnej 
elektrowni, stanowi źródło ogrzewania mieszkań w dzielnicy. Lokalnie działają 
także elektrownia (zasilana wyłącznie przez odnawialne źródła energii) i oczysz-
czalnia wody, która funkcjonuje w oparciu o zasoby pobliskiego jeziora i opady 
wody deszczowej. Nadmiar trafi a do malowniczych kanałów, upiększając tereny 
rekreacyjne Hammarby. Transport zapewniają elektryczne tramwaje i autobusy 
zasilane paliwem biogazowym. Wszędzie wytyczono ścieżki rowerowe i bie-
gowe, a nowoczesne budynki mieszkalne i biurowe akumulują ciepło i światło. 
W oparciu o doświadczenia Modelu budowane są już kolejne dzielnice, również 
w stolicy Danii.

21 http://www.hammarbysjostad.se/frameset.asp?target=miljo/miljo_modell.asp.
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Zrównoważony rozwój usług turystycznych

Znacząca liczba podmiotów funkcjonujących w branży turystycznej – i nie 
dotyczy to wyłącznie biur podróży, ale również przedsiębiorstw transportowych, 
hoteli i innych firm – funkcjonuje na co dzień, uwzględniając zasady zrównowa-
żonego rozwoju gospodarki i ochrony środowiska. Stosy drukowanych instruk-
cji pracy zastępuje intranet, większość maili opatrzona jest klauzulą „zastanów 
się zanim wydrukujesz tę wiadomość”, konieczność wyłączania oświetlenia po-
mieszczeń biurowych i komputerów po zakończeniu pracy stała się przyzwycza-
jeniem. Biura podróży coraz rzadziej drukują sezonowe katalogi, raczej zastępują 
je inspirującymi magazynami o obsługiwanych destynacjach, do których zawsze 
można dołączyć aktualny cennik. 

Klienci dokonują ponad 65% rezerwacji drogą elektroniczną, a 90% preferu-
je elektroniczne bilety lotnicze. Ponadto pasażerowie, świadomi generowania do-
datkowej emisji dwutlenku węgla podczas przelotu samolotem, mają możliwość 
kompensacji skutków swojej podróży poprzez takie organizacje, jak Green Card 
(Zielona Karta) czy Vi-skogen (nordycki odpowiednik Zielonej Karty). Poprzez 
strony internetowe tych stowarzyszeń można przeznaczyć środki finansowe, ade-
kwatne do ilości wyprodukowanego dodatkowo dwutlenku węgla, na rekulty-
wację terenów zielonych czy zasadzenie drzew w Amazonii. Takiej kompensacji 
podlegają wszystkie bilety lotnicze związane z podróżami służbowymi. 

Biura podróży, wybierając partnerów do współpracy, często kierują się marką 
EU Ecolabel bądź jej nordyckim odpowiednikiem Swanen lub Nordic Ecolabel. 
Szerzej na ten temat w podrozdziale poświęconym zrównoważonemu rozwojowi 
usług hotelarskich. 

Wyrazem zaangażowania biur podróży w ochronę środowiska naturalnego 
jest także stowarzyszenie pod nazwą Travelife – system zarządzania zrównowa-
żonym rozwojem sektora turystycznego, powstały w 2007 r. na bazie projektu 
Tourlink, finansowanego przez środki Unii Europejskiej, a realizowanego przez 
Federację Tour Operatorów Wielkiej Brytanii (FTO), Holenderskie Stowarzy-
szenie Turystyczne (ANVR) i Uniwersytet w Leeds. Celem Travelife jest do-
starczenie metody spójnej i łatwej oceny zrównoważonego rozwoju działalności 
różnych dostawców w łańcuchu usług turystycznych celem poprawy przejrzy-
stości i pobudzenia wykorzystania produktów zrównoważonego rozwoju usług 
turystycznych przez dostawców i konsumentów22. Projekt jest zarządzany przez 
ECEAT-Projects, organizację nonprofit z siedzibą w Holandii. Członkiem Trave-

22 D. Leslie, Tourism Enterprises and the Sustainability Agenda across the Europe, Ashgate Pub-
lishing 2012, s. 82, oryginał: „The aim of the Travelife project it to render the method for coherent 
and easy assessment of sustainability performance of different suppliers in the tourism supply chain 
in order to improve trransparency and stimulate the use of sustainable tourism products among the 
suppliers and consumers”.
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life może być touroperator lub agent turystyczny, który spełnia wymogi między 
innymi takich międzynarodowych standardów zrównoważonego rozwoju gospo-
darki, jak ISO 14001 i ISO 26000. W praktyce oznacza to przestrzeganie wy-
mogów zrównoważonego rozwoju zarządzania, stosowania w praktyce zapisów 
prawa i kodeksów dobrych praktyk, przestrzegania praw humanitarnych (zarów-
no we własnym biurze jak i w kontaktach zewnętrznych), ochrony środowiska 
(zarządzanie racjonalnym wykorzystaniem wody, energii, odpadów), szkoleń 
pracowników w tym zakresie jak również współpraca z partnerami, którzy za-
angażowani są w zrównoważony rozwój usług turystycznych i oddziaływanie na 
konsumentów w zakresie szerzenia wiedzy i motywacji, a także przestrzegania 
praw konsumenckich. Stowarzyszenie ocenia także dostawców usług turystycz-
nych przyznając odpowiednie barwy Travelife:

 – brąz – firmy, które aktywnie wspierają zrównoważony rozwój usług tury-
stycznych, także poprzez szkolenia dla pracowników,

 – srebro – dla tych, którzy wspierają również zrównoważony rozwój lokal-
nej gospodarki,

 – złoto – otrzymują ci, którzy oprócz powyższych, czynnie wspierają dzia-
łania innych podmiotów na rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju 
gospodarki.

W krajach nordyckich członkami Travelife są stowarzyszenia touroperatorów 
i agentów turystycznych w Danii i Finlandii oraz wszyscy najważniejsi tourope-
ratorzy, działający na omawianym terenie.

Obraz zaangażowania nordyckich biur turystycznych w zrównoważony 
rozwój usług turystycznych nie byłby pełen bez zarysowania działalności sto-
warzyszenia ECPAT (skrót od End Child Prostitution, Child Pornography and 
Trafficking of Children for Sexual Purposes, co oznacza „zakończyć prostytucję 
dzieci, pornografię dziecięcą oraz handel dziećmi dla celów seksualnych”). Na 
przykładzie Szwecji – oddział w tym kraju powstał w 1996 r., a dwa lata później 
opracowano Kodeks Dobrych Praktyk, który najpierw stosowały tylko szwedz-
kie firmy turystyczne, a następnie stał się podstawowym narzędziem zwalczania 
dziecięcej turystyki seksualnej i jest przestrzegany przez ponad 1.000 firm na 
całym świecie. Innymi inicjatywami było między innymi blokowanie dostępu do 
komercyjnych stron internetowych z dziecięcą pornografią, przy współpracy ze 
szwedzkimi dostawcami usług internetowych (2005 rok) czy Finansowa Koalicja 
przeciw Pornografii Dziecięcej (2008 rok), wspierana przez wszystkie najwięk-
sze banki szwedzkie i policję.

Usługi transportowe generują duże obciążenie dla zrównoważonego rozwoju 
gospodarki. W transporcie lotniczym największym problemem jest emisja dwu-
tlenku węgla. Na przykładzie działalności jednego z największych operatorów 
turystycznych na rynkach nordyckich – VING (część koncernu Thomas Cook 
Northern Europe, obsługujący pasażerów za pośrednictwem własnej linii lotni-



20

Małgorzata Hudyma

czej Thomas Cook Airlines Scandinavia) – możemy stwierdzić, że emisja ga-
zów szkodliwych dla środowiska uległa zmniejszeniu o 22% od 1992 r. i wynosi 
obecnie 67 gramów na pasażerokilometr – najmniej wśród całej branży lotniczej. 
Udało się to osiągnąć poprzez:

 – inwestycje w nową flotę samolotów o wysokich parametrach technicz-
nych;

 – wysokie obłożenie rejsów charterowych (prawie 99%) i więcej lotów bez-
pośrednich (jeden start i jedno lądowanie na podróż) sprzyjają obniżeniu 
emisji o prawie 30%;

 – stosowane od 15 lat „zielone latanie”, czyli ochrona środowiska podczas 
realizacji usługi – polega na stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju 
przy planowaniu startów, lądowań, optymalizacji prędkości lotów oraz na 
pokładzie (tablety zamiast 30 kg drukowanych instrukcji, sortowanie od-
padów, z których 75% jest spalane celem wytworzenia energii, ekologicz-
ne uniformy dla załogi, ekologicznie wyprodukowane posiłki serwowane 
w opakowaniach przeznaczonych do dalszego recyklingu). 

Zrównoważony rozwój transportu naziemnego oznacza w krajach nordyc-
kich, między innymi, tworzenie siatki połączeń transportu publicznego między 
lotniskami a większymi miejscowościami, celem wyeliminowania dojazdów pry-
watnymi samochodami przy planowaniu podróży wakacyjnych. Popularyzowane 
wśród konsumentów są takie środki transportu publicznego, jak pociągi (emi-
tujące najmniejszą ilość dwutlenku węgla na pasażerokilometr) oraz autobusy, 
zasilane najczęściej biopaliwem. 

Marką szczególnie preferowaną przy wyborze przez nordyckie biura podróży 
usług zakwaterowania, jest EU Ecolabel, a na terenie krajów nordyckich Nor-
dic Ecolabel, zwany tu Swanen. Obie są oficjalnie stosowane na rozpatrywanych 
rynkach, uzupełniając się wzajemnie. Gdy Komisja Europejska wprowadzała 
markę EU Ecolabel w 1992 r., celem jej była unifikacja wszystkich dotychcza-
sowych systemów certyfikacyjnych, również Swanen, które powstało na skutek 
inicjatywy Nordyckiej Rady Ministrów w 1989 r. Jednak do dziś możemy zna-
leźć produkty oznakowane tylko Swanen, a nie EU Ecolabel. Obie marki są dziś 
zarządzane i promowane przez Sekretariat Swanen, jednak nadal można zauwa-
żyć spore rozbieżności w kryteriach ich zastosowania. Dotyczy to właśnie hoteli 
– „marka Swan ustala kryteria dla obiektów hotelarskich, w odróżnieniu od EU 
Ecolabel, której definicja jest szersza i obejmuje zakwaterowanie turystyczne. 
Jednak kryteria obu marek mają na celu limitowanie negatywnych wpływów na 
środowisko, z wieloma szczegółowymi wymaganiami i sugestiami jak dokony-
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wać pozytywnych zmian celem promocji zrównoważonego rozwoju (usług za-
kwaterowania)”23.

Zasadniczo oba certyfikaty wymagają od podmiotów zastosowania się do na-
stępujących zasad:

 – wzrost konsumpcji surowców odnawialnych;
 – zmniejszenie zużycia energii, wody i tworzenia odpadów;
 – prowadzenie szkoleń dla personelu propagujących ochronę środowiska;
 – edukacja konsumentów, korzystających z usług danego podmiotu.

W praktyce obiekty świadczące usługi zakwaterowania turystycznego – na 
przykładzie nordyckiej sieci Scandic – stosują wiele dodatkowych działań, które 
mogą przyczynić się do korzystnego zrównoważonego rozwoju gospodarki. Wie-
lokrotnie użytkowana bielizna pościelowa jest przekazywana organizacjom cha-
rytatywnym, zajmującym się bezdomnymi, podobnie jak czyste porcje żywienio-
we, niesprzedane gościom hotelowym. Menu restauracji hotelowych opiera się 
głównie o składniki produkowane w sposób organicznie przyjazny środowisku. 
W łazienkach hotelowych, oprócz tradycyjnej już informacji o sposobie wyko-
rzystania ręczników (im dłuższe ich użytkowanie, tym mniej chemikaliów trafia 
do obiegu wody i ścieków), obligatoryjne jest stosowanie zbiorczych opakowań 
środków do mycia zamiast pojedynczych porcji, które często po jednokrotnym 
użyciu trafiają do kosza. Wieloczęściowe kosze umożliwiają samodzielną segre-
gację odpadów przez gościa hotelowego. Większość środków chemicznych, uży-
wanych podczas sprzątania pomieszczeń hotelowych ma atesty, potwierdzające 
ich zmniejszoną szkodliwość dla środowiska naturalnego.

Sieci hotelowe często włączają się także w działania charytatywne, sponsoru-
jąc większe wydarzenia, organizując nieodpłatnie zbiórki środków czy uroczyste 
spotkania celem wsparcia organizacji humanitarnych. 

Jednym z elementów zrównoważonego rozwoju usług hotelarskich jest pro-
mocja zdrowego trybu życia. Sieć hoteli Scandic chętnie promuje swoje usłu-
gi poprzez ekspozycję zdrowego otoczenia (znaczna część pokoi hotelowych 
jest przeznaczona dla niepalących, a palacze mają do dyspozycji specjalne po-
mieszczenia), wygodne łóżka, ekologiczne produkty serwowane podczas posił-
ków, a także możliwość uprawiania ulubionych sportów (siłownie w większości 
obiektów, ścieżki biegowe w okolicach, bliskość natury). 

23 K. Aalto i in., The Nordic Swan – From past experiences to future possibilities, Nordic Council of 
Ministers, kwiecień 2008, s. 43, oryginalny tekst: „The Swan sets criteria on Hotels and in contrast, 
the EU Eco-label’s definition is broader and covers Tourist accommodation. However, both criteria 
sets aim to limit the environmental impacts with many detailed requirements and also provide sug-
gestions on how to make improvements that promote sustainable development”.
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Przykład produktu agroturystycznego oferowanego w Szwecji

Agroturystyka w krajach nordyckich to nadal jedna z ulubionych form wypo-
czynku. Pomimo pozytywnych zmian gospodarczych, gwarantujących większo-
ści mieszkańcom możliwość podróżowania poza granice własnego kraju, przy-
zwyczajenie do wypoczynku wśród natury powoduje, że Nordycy nadal chętnie 
podróżują kamperami lub zatrzymują się w gospodarstwach agroturystycznych 
i w domkach letniskowych. Taką formę wypoczynku preferuje prawie 34% 
mieszkańców analizowanych krajów, z przewagą grupy o dochodach przewyż-
szających 93.335 euro rocznie24.

Bardzo dobrym przykładem rozwoju usług agroturystycznych jest farma 
Siggesta Gård, położona w północnej części wyspy Värmdö, około 30 km na 
wschód od centrum Sztokholmu. Pierwsze wzmianki na jej temat pojawiły się 
w 1323 r. Początkowo była w rękach rodziny Vaasa, potem przez wieki zmie-
niali się jej właściciele. W 1990 r. zrujnowaną posiadłość zakupił finansista Olof 
Stenhammar, którego oszczędności zostały zainwestowane w turystyczny rozwój 
obiektu i okolicy. Jako pierwszą odrestaurowano stodołę, zbudowaną w 1938 r. 
na wzór dziewiętnastowiecznych budynków gospodarskich. Urządzono w niej 
restaurację Ladugården, z barem, możliwością serwowania posiłków na świeżym 
powietrzu, 120 miejscami dla gości pod dachem oraz przestrzenią na spotkania 
konferencyjne i imprezy. Główną atrakcją była możliwość podziwiania nieskażo-
nej panoramy okolicznych pól i lasów. Rok 2009 oznaczał dla posiadłości otwar-
cie Oranżerii (Orangeriet) – 280 metrów kwadratowych oszklonej powierzchni, 
utrzymanej w klimacie Morza Śródziemnego. Latem używana jest na wieczorne 
imprezy i koktajle, a zimą organizować w niej można tradycyjne spotkania świą-
teczne. Następnie pojawiły się kolejne odrestaurowane lub dobudowane elemen-
ty zagospodarowania przestrzeni: stodoła (Logen) i loft (Loftet) – oba specjalnie 
dostosowane do potrzeb konferencyjnych. Logen mieści do 500 gości i stanowi 
dziś miejsce często organizowanych wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców 
okolicy. Celem świadczenia usług zakwaterowania odrestaurowano w osiemna-
stowiecznym stylu zrujnowany dworek (Herrgården), którego goście mogą sko-
rzystać także z luksusowej restauracji i sal konferencyjnych, przeznaczonych na 
kameralne spotkania. 

W 2012 r. otwarto odrestaurowane Deli, Lounge & Winebar (delikatesy po-
łączone z barem winnym), gdzie można skosztować drobnych przekąsek, prze-
testować szeroką ofertę win i zabrać wybrane produkty do domu. Obecnie w bu-
dowie jest nowy obiekt – drewniana pracownia kowala, która pomieści ośmioro 
gości wraz z miejscem na ich spotkania biznesowe. Na terenie farmy znajduje 
się także wiele atrakcji przeznaczonych dla najmłodszych gości i osób preferują-

24 H. Koch, Travel…, s. 140, 142.
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cych aktywne spędzanie czasu: farma jest certyfikowanym obiektem uprawiania 
jeździectwa, zaprasza na pole golfowe, ścieżkę linową, a także do minizoo, na 
przejażdżki traktorem i inne atrakcje.

Niezależnie od wielkości nakładów inwestycyjnych, fakt, że obiekt funkcjo-
nuje i nieustannie się rozrasta przez ostatnie dwadzieścia cztery lata, oznacza, że 
istnieje spore zapotrzebowanie na ten rodzaj atrakcji turystycznych.

Podsumowanie

Powyższy przykład oferty agroturystycznej to jedynie wąski wycinek usług 
oferowanych w krajach nordyckich w tej kategorii. Standardowy produkt to po-
łożony w obrębie farmy, wydzielony budynek, mieszczący pomieszczenia dla 
gości, tj. pokoje mieszkalne z pełnymi węzłami sanitarnymi bądź łazienki do 
wspólnego użytku oraz w pełni wyposażoną kuchnię, w której znajdują się pod-
stawowe produkty śniadaniowe, zwykle własnego wyrobu. Równie często spoty-
ka się samodzielnie stojące w obrębie gospodarstwa rolnego domki letniskowe, 
mieszczące od dwóch do nawet dziesięciu osób, często wyposażone w pełen wę-
zeł sanitarny oraz kuchnię. Gospodarze mieszkają osobno i zajmują się gospo-
darką, a goście mają zawsze możliwość nawiązania kontaktu w miarę potrzeby. 

Agroturystyka w Szwecji podlega certyfikacji, między innymi w następują-
cych kategoriach:

 – pobyt na farmie;
 – certyfikowana farma do uprawiania jeździectwa;
 – wędkowanie w otoczeniu natury;
 – aktywny wypoczynek w otoczeniu natury.

W Danii i Finlandii dystrybucją oferty zajmują się przede wszystkim duże 
biura podróży, w Szwecji i Norwegii bardziej popularna jest forma promocji po-
przez broszury lokalnych i regionalnych punktów informacji turystycznej bądź 
rezerwacja online w portalach tychże instytucji.

Bazując na doświadczeniach opisanych powyżej – zarówno jeśli chodzi 
o charakterystykę turysty nordyckiego, jak i jego krajowe doświadczenia z pro-
duktem agroturystycznym – można wysnuć następujące wnioski dotyczące pod-
stawowych elementów oferty skierowanej na omawiane rynki:

 – pakiet podstawowy może być ograniczony do jednej lub dwóch usług, 
typu zakwaterowanie ze śniadaniem, by utrzymać jego koszt na atrakcyj-
nym cenowo poziomie. Polska nadal postrzegana jest jako kraj stosun-
kowo niedrogi, więc oczekiwania kosztowe są niekiedy nawet zaniżone 
w porównaniu z rzeczywistością; 

 – istotny jest szeroki wachlarz atrakcji dodatkowych, które można zamówić 
na miejscu. Informacja o możliwości rozbudowania oferty musi jednak 



24

Małgorzata Hudyma

dotrzeć do potencjalnego nabywcy przed podjęciem decyzji o wyborze 
destynacji – powinna przekonać go, że jest warto przyjechać właśnie tu;

 – zakwaterowanie turysty nordyckiego niekoniecznie oznacza zapewnienie 
warunków pięciogwiazdkowego obiektu hotelarskiego; często wystarczy 
skromnie wyposażony pokój i ogólnie dostępny węzeł sanitarny. Najważ-
niejszy element to możliwie prosty wystrój i czystość panująca w całym 
obiekcie;

 – smaczna polska kuchnia jest jednym z naszych największych atutów – 
szczególnie, gdy nasz gość będzie miał możliwość skosztować domo-
wych przysmaków gospodyni obiektu;

 – oferta jak również obsługa klienta powinna bazować na języku angiel-
skim, który jest w powszechnym użytku w krajach nordyckich. Skandy-
nawowie, zamieszkujący południe Danii lub Szwecji posługują się często 
również językiem niemieckim, ale rzadziej zdarza się to na północy;

 – powszechność dostępu do internetu i skłonność Nordyków do rezerwacji 
online oznacza, że warto polską ofertę promować również poprzez ten 
kanał, tym bardziej że dużo łatwiej jest dostosowywać ją do potrzeb rynku 
na stronie internetowej niż poprzez drukowanie nowych ulotek informa-
cyjnych.

Powyższe zasady nie dotyczą jedynie agroturystyki – można je z łatwością 
zastosować także do innych produktów turystyki przyjazdowej. Warto także pa-
miętać o różnicach kulturowych pomiędzy nacją polską a mieszkańcami Północy:

 – szanujmy nasze słowo – w krajach nordyckich umowa ustna jest równie 
ważna, a nawet ważniejsza, niż zawarta drogą pisemną;

 – bądźmy punktualni – nasz nordycki gość będzie zawsze co najmniej kwa-
drans przed umówionym spotkaniem;

 – spotkania z potencjalnymi partnerami zaplanujmy ze stosownie dużym 
wyprzedzeniem – w omawianych krajach nawet rodzinne wydarzenia 
awizowane są miesiąc wcześniej;

 – odpowiadajmy na zapytania mailowe tego samego dnia – w dobie smart-
fonów, które obsługują również naszą pocztę, warto choć potwierdzić 
odbiór wiadomości i podać orientacyjny czas oczekiwania na pełną od-
powiedź.

Polski Ośrodek Informacji Turystycznej chętnie wspiera dystrybucję produk-
tów przygotowanych przez krajowych usługodawców zarówno wśród nordyckiej 
branży turystycznej, jak i bezpośrednio wśród konsumentów. 

Do grupy docelowej skupiającej touroperatorów i agentów turystycznych do-
cieramy zwykle przy pomocy następujących narzędzi (dane – jeśli nie zaznaczo-
no inaczej – za 2013 rok):
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 – warsztaty branżowe i prezentacje – odbyło się 20 imprez dla ponad 1.300 
podmiotów z nordyckiej branży turystycznej. Polską ofertę prezentowało 
18 podmiotów, które osobiście wzięły udział w spotkaniach;

 – Polskie Stoiska Narodowe podczas branżowo-konsumenckich targów tu-
rystycznych Matka w Helsinkach (13 tysięcy gości branżowych w 2014 r.) 
oraz TUR w Göteborgu (10 tysięcy odwiedzających przedstawicieli 
z branży turystycznej);

 – podróże studyjne do Polski, współorganizowane z Regionalnymi Orga-
nizacjami Turystycznymi, zawsze zawierające element warsztatów z lo-
kalną branżą turystyczną – wysłano 103 przedstawicieli nordyckich biur 
podróży;

 – portal internetowy www.polen.travel, na którym znajdują się zarówno 
ogólnie dostępne informacje na temat nowych atrakcji turystycznych na-
szego kraju, jak i specjalnie wydzielony obszar, gdzie można zasięgnąć 
informacji na temat potencjalnych partnerów branżowych czy pobrać 
zdjęcia do publikacji w broszurach i folderach reklamowych;

 – newslettery, sygnalizujące nowe wydarzenia i miejsca na turystycznej ma-
pie Polski, linkujące do portalu www.polen.travel i do stron internetowych 
wzmiankowanych nowości – świetne miejsce dla nowych produktów tu-
rystycznych. W 2013 r. zredagowano 96 edycji newslettera, docierając do 
ponad 8 tysięcy odbiorców;

 – materiały promocyjne, zarówno wydawane przez Polską Organizację Tu-
rystyczną, jak i wydawnictwa regionalne, miejskie i broszury hotelowe 
– dystrybucja na zapytanie biur podróży jak również podczas wydarzeń, 
w których bierzemy udział. 

Na koniec 2013 r. oferty wyjazdów do Polski sprzedawało ponad 330 nordyc-
kich biur podróży.

W przypadku produktu skierowanego bezpośrednio do konsumenta, możemy 
zaproponować następujące kanały dystrybucji (dane – o ile nie wskazano inaczej 
– za 2013 rok):

 – udział w Polskich Stoiskach Narodowych na branżowo-konsumenckich 
targach turystycznych Matka w Helsinkach (67 tysięcy odwiedzających 
w 2014 r.) i TUR w Göteborgu (34 tysiące potencjalnych klientów w 2014 r.);

 – współudział w stoiskach informacyjnych na imprezach masowych – 
w 2013 r. obsłużono 14 tego typu działań, przy okazji targów skierowa-
nych do niszowego klienta (np. seniorzy, miłośnicy kempingów i kara-
waningu, gracze golfowi itp.); doskonały sposób na dotarcie do wybranej 
grupy docelowej;

 – współpraca z mediami poprzez wspieranie tworzenia artykułów (korekta 
tekstów, zdjęcia), jak również organizację podróży studyjnych – w 2013 r. 
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wysłano do Polski 72 dziennikarzy i blogerów, co dało efekt w postaci 
artykułów prasowych o łącznej wartości 1.830 tysięcy euro;

 – portal internetowy www.polen.travel – jego trzy odsłony językowe (wer-
sje szwedzka, duńska i norweska) odwiedziło 182,5 tysiąca osób;

 – media społecznościowe – profile Polskiego Ośrodka Informacji Tury-
stycznej na Facebooku, Twitterze, Instagramie i Pinterest obserwuje łącz-
nie ponad 2.000 fanów;

 – klasyczna reklama w mediach drukowanych oraz kampanie banerowe na 
zewnętrznych stronach internetowych są stałym elementem pracy Ośrod-
ka, w sposób znaczący zwiększając zasięg naszego oddziaływania. Po-
tencjalnych partnerów do współpracy, których produkt może zostać w ten 
sposób rozreklamowany w szerszy sposób, zapraszamy każdorazowo za 
pomocą specjalnego krajowego newslettera;

 – informacja turystyczna obsłużyła prawie 3 tysiące zapytań zarówno tele-
fonicznych, mailowych, jak i osobistych wizyt w biurze Ośrodka – w tej 
formie również chętnie dystrybuujemy ofertę krajowych usługodawców, 
z większym naciskiem na atrakcje turystyczne i propozycje restauracji. 
Docierający do naszego Ośrodka zainteresowani wyjazdem do Polski 
mają już z reguły zaplanowany nocleg.
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Nyt fra Danmarks statistik, nr 374, Danmarks Statistik 2014.
Our Common Future, WCED, 1987, wersja oryginalna: „Sustainable develop-

ment is development that meets the needs of the present without compromi-
sing the ability of future generations to meet their own needs”.

Regulamin Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie, Polska 
Organizacja Turystyczna, Warszawa 2007.

Statistics Finland, dane dostępne na stronie internetowej www.stat.fi. 
Statistics Norway, dane dostępne w tabelach publikowanych na stronie www.ssb.no. 
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Wybrane aspekty wiejskiej turystyki 
transgranicznej na pograniczu lubusko-
brandenburskim

Streszczenie

Na wybranych przykładach dokonano analizy materiałów reklamowych od-
noszących się do turystyki na terenach wiejskich na pograniczu polsko-niemiec-
kim i adresowanych do turysty z kraju sąsiedniego. Punktem wyjścia rozważań 
stała się konstatacja, że tereny Brandenburgii i Lubuskiego są w pewnym stop-
niu podobne; nie tylko geograficznie, ale przede wszystkim pod względem tzw. 
atrakcyjności turystycznej dla turysty wewnątrzkrajowego, jak i tego transgra-
nicznego. Biorąc pod uwagę potencjał turystyczny Lubuskiego i Brandenburgii 
oraz profil turysty z obu stron Odry można postawić tezę, iż w wymiarze lokal-
nym oraz na płaszczyźnie turystyki oba regiony są na siebie „skazane”, a stwier-
dzenie to nie musi mieć negatywnej konotacji semantycznej.

Słowa kluczowe: turystyka wiejska, turystyka transgraniczna, euroregiony, 
Brandenburgia, Ziemia Lubuska

Wstęp

Każde pogranicze to teren spotykania się różnych i z reguły odmiennych 
w swej istocie kultur. We współczesnym, demokratycznym świecie, to zetknię-
cie kulturowe ma również miejsce na płaszczyźnie turystycznej, w tym także na 
terenach wiejskich. Istotna też jest stała tendencja wskazująca, iż nadal turysta 
z Niemiec jest najliczniejszym turystą zagranicznym przybywającym do naszego 
kraju, a z kolei polski turysta w Niemczech z roku na rok ugruntowuje swoją po-
zycję na rynku turystycznym rozpościerającym się między Morzem Północnym 
a Alpami i między Odrą i Renem (Reise Analyse 2014; Zeiner, Feige 2011).

Celem artykułu jest zasygnalizowanie ważnych zjawisk z zakresu promocji 
turystyki polsko-niemieckiej na terenach wiejskich w jej lokalnym wymiarze, 
sprowadzającym się do terenów Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej. Celem analizy 
nie jest całościowa ocena wszystkich materiałów, które promują turystykę i zo-
stały przygotowane z myślą o potencjalnym turyście z sąsiedniego kraju, czyli 

1 SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.
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wydawnictw niemieckich w języku polskim i odwrotnie, tych, których autorem 
jest strona polska, ale mają wersje niemieckojęzyczne. Istotniejszym wydaje się 
podjęcie próby zarysowania pojawiających się tendencji, będących wyrazem 
symptomów postrzegania i traktowania turystyki na terenach wiejskich w od-
niesieniu do bezpośredniego sąsiada i tym samym potencjalnego turysty. Ważny 
jest przekaz informacyjny zawarty w materiałach reklamowych, które stanowią 
komunikat dla odbiorcy, jakim jest osoba poszukująca wiadomości na temat wa-
lorów turystycznych po obu stronach Odry. 

Środkowe Nadodrze i znajdujące się po obu brzegach rzeki dwa regiony są 
na tyle do siebie podobne, iż stało się to wyznacznikiem do przeprowadzenia 
analiz i porównań. Zbliżone warunki geograficzne i klimatyczne wpływają na 
preferowany rodzaj turystyki – pieszej, rowerowej, wodnej czy też rodzinnej lub 
weekendowej, czyli też tej, która ma miejsce na terenach wiejskich. Wspólne jest 
też do pewnego stopnia dziedzictwo poprzedniego systemu politycznego oraz 
przede wszystkim zbliżona sytuacja na wewnętrznym rynku turystycznym (np. 
środkowe pozycje w rankingach liczby zagranicznych turystów przybywających 
ogółem do kraju, w skład którego wchodzą zarówno Brandenburgia jak i woje-
wództwo lubuskie) w połączeniu z faktem, iż obie destynacje nie są postrzegane 
jako typowe magnesy turystyczne dla turystów zagranicznych.

Istota turystyki transgranicznej

W literaturze przedmiotu przyjęło się określać region nadgraniczny jako 
zróżnicowaną etnicznie i kulturowo część terytorium państwa, leżącą na jego 
obrzeżach, w pobliżu granicy. Z kolei region transgraniczny to „obszar pogra-
niczny, w którym zachodzą procesy współpracy transgranicznej” (Malendowski, 
Ratajczak 2000: 39). Zinstytucjonalizowaną formą współpracy w regionie trans-
granicznym mogą być inicjatywy euroregionalne. Nie na każdym obszarze, który 
można określić regionem nadgranicznym, musi dochodzić do współpracy trans-
granicznej, czyli nie zawsze obszar nadgraniczny jest areną działań współpracy 
najmniej dwóch obszarów nadgranicznych znajdujących się po różnych stronach 
granicy. Podobnie jest w przypadku euroregionów, które co prawda są przejawem 
współpracy transgranicznej, ale ich aktywność nie musi ograniczać się tylko do 
terenów i obszarów położonych w bezpośredniej bliskości granicy – jest to raczej 
przykład szerszej kooperacji, o zasięgu ponadregionalnym, której punktem wyj-
ścia była współpraca transgraniczna (Kołodziejski, Szmigiel 2004).

W regionie nadgranicznym można oczekiwać współpracy z podmiotami 
znajdującymi się po drugiej stronie granicy, lecz ta transgraniczna współpraca nie 
musi być przejawem aktywności euroregionu. Jednym z przejawów współpracy 
transgranicznej – i to bez rozróżnienia, czy to na poziomie euroregionu, czy też 
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w ramach innych struktur – jest turystyka i inicjatywy zmierzające do intensyfi-
kacji ruchu turystycznego w regionie nadgranicznym. 

O zjawisku, które można określić mianem turystyki transgranicznej, mówi 
się od początków lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to doszło do podpisania przez 
Polskę traktatów i umów politycznych regulujących stosunki z sąsiadami. „Sta-
nowiły one dyspozycję polityczną do intensyfikacji stosunków bilateralnych re-
alizowanych na poziomie resortów, regionów i społeczności lokalnej (…) Współ-
praca ponad granicami stanowiła zawsze dla państw Unii Europejskiej istotny 
element procesu integracji” (Studzieniecki 2003: 42). Można przyjąć założenie, 
iż turystyka w regionie nadgranicznym, będąca jednocześnie wynikiem współ-
pracy transgranicznej, ma za priorytetowe zadanie „kształtowanie wśród miesz-
kańców terenów przygranicznych odpowiedniego obrazu granicy, która nie dzieli 
lecz łączy narody” (Nawrocka, Jareman 2005: 263). Tym samym można wska-
zać następujące główne cele tej specyficznej odmiany turystyki (specyficznej, bo 
z reguły ma ona lokalny charakter i skierowana jest do bliskiego odbiorcy, czyli 
pochodzącego z danego nadgranicznego regionu):

 – prowadzi do wzrostu dochodu gospodarzy, czyli mieszkańców terenów 
nadgranicznych, tym samym możliwe jest zmniejszenie stopy bezrobocia;

 – sprawia, iż ulega poprawie lub wręcz zmianie wizerunek danego regionu 
w kraju;

 – prowadzi do poszerzenia regionalnej oferty turystycznej i zwiększenia 
atrakcyjności regionu, zarówno w opinii turystów krajowych, jak i zagra-
nicznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku wizerunku świadomo-
ściowego społeczności zamieszkującej regiony nadgraniczne po drugiej 
stronie granicy.

Sedno inicjatyw transgranicznych i ponadregionalnych sprowadza się nie 
tylko do działań, które mają na celu np. usprawnienie komunikacyjne z innymi 
regionami kraju, ale przede wszystkim do przezwyciężania nieufności i budo-
wania zaufania oraz bliskich kontaktów międzyludzkich pośród lokalnych spo-
łeczności. Najpierw musi się wytworzyć i zaistnieć wewnętrzne poczucie „małej 
ojczyzny”, której konsekwencją będzie odpowiedzialność, duma i poszanowanie 
miejsca swego zamieszkania. Następnie powinno to zaowocować stworzeniem 
pozytywnego wizerunku owego regionu i tym samym w dalszej kolejności owoc-
ną współpracą transgraniczną. „Znajomość całego regionu transgranicznego, jego 
uwarunkowań geograficznych, strukturalnych, gospodarczych, społeczno-kultu-
rowych i historycznych jest warunkiem aktywnego współuczestnictwa obywateli 
i wszystkich innych partnerów” (Program wdrażania… 2004: 21). 

Powyższe refleksje, publikowane u progu największego rozszerzenia struktur 
Unii Europejskiej, były podyktowane wcześniejszymi doświadczeniami dotych-
czasowych państw członkowskich. By ustrzec się wcześniejszych problemów 
wynikających z wewnątrzeuropejskich procesów integracyjnych akcentowano, 
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iż współpraca i turystyka transgraniczna w swej konsekwencji dążą do „kulturo-
wego i edukacyjnego rozwoju regionu” (Kołodziejski, Szmigiel 2004: 3). Akce-
sja Polski w maju 2004 r. w poczet Unii i przede wszystkim wejście w grudniu 
2008 r. do grupy państw Schengen sprawiły, iż zachodnie granice kraju przestały 
pełnić rolę wschodnich granic Unii Europejskiej, co tym samym niosło z sobą 
konkretne konsekwencje prawne i społeczno-kulturowe, np. w postaci bezproble-
mowego przemieszczania się wszystkich mieszkańców zachodniej Europy bez 
względu na miejsce zamieszkania. Od tej chwili, z jednej strony, tereny (polskie 
jak i niemieckie) utraciły formalnie swój status wewnątrzkrajowych peryferii, 
a z drugiej strony obszary te – ich mieszkańcy i przede wszystkim lokalne władze 
samorządowe oraz władze centralne – stanęły przed zadaniem realnej integracji 
i współpracy na płaszczyźnie transgranicznej. 

Turysta niemiecki a turysta polski

Nie sposób rozpatrywać i analizować turystyki w Polsce i w Niemczech – za-
równo w jej krajowym, jak i zagranicznym wymiarze przyjazdowym i wyjazdo-
wym – bez uwzględnienia czy chociażby zasygnalizowania przemian, jakie miały 
miejsce w ostatniej dekadzie. Za punkt wyjścia powinno się przyjąć dane Instytu-
tu Turystyki i Deutsche Zentrale für Touristik (DZT), który jest niemieckim od-
powiednikiem Polskiej Organizacji Turystycznej. Wskazują one jednoznacznie, 
iż turysta z Niemiec jest najliczniej i najczęściej przybywającym turystą zagra-
nicznym do Polski, a z kolei ranga i znaczenie turysty polskiego w Niemczech 
ma tendencję zwyżkową, przez co turysta z Polski jest w coraz większym stop-
niu doceniany i zauważany. Podobnie przedstawia się sprawa wzajemności pod 
względem wyboru destynacji: zarówno Polska w oczach niemieckich turystów 
sukcesywnie pnie się do góry (w 2004 r. 1,8% – 10 miejsce pod względem naj-
częściej wybieranych miejsc wypoczynkowych, a w 2013 r. 2,6% – 7 miejsce). 
Ponadto Polska od lat zajmuje czołowe miejsce pośród podróży autokarowych 
(tzw. objazdówek) organizowanych w Niemczech (w 2011 r. 6,8% – 3 miejsce, 
w 2013 r. 5,2% – 4 miejsce). 

Z kolei turysta z Polski w ostatnich latach zaczyna być coraz bardziej do-
ceniany w Niemczech. Świadczą o tym liczne materiały reklamowe wydawane 
chociażby przez Brandenburgię, Saksonię, ale też dane Niemieckiej Organizacji 
Turystycznej. Wzrasta liczba noclegów polskich turystów w Niemczech: w 2011 
r. 1,7 mln – 12 miejsce, a w 2013 r. 2,2 mln – 11 miejsce. W 2013 r. odbyliśmy 2 
mln podróży biznesowych do Niemiec (9 miejsce). 

Opierając się na wynikach dostępnych w opracowaniach krajowych (np. Jan-
czak, Patelak 2014) można stwierdzić, iż przeszło co trzeci zagraniczny turysta 
w 2013 r. (33%) był turystą niemieckim. W 2013 r. przybyło do Polski 15,8 mln 
turystów zagranicznych, z czego 5,2 mln stanowili sąsiedzi zza Odry. Przeszło 
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co druga osoba z Niemiec (66%) organizowała sobie pobyt w naszym kraju sa-
modzielnie, nadto tylko 12% stanowiły osoby powyżej 55 roku życia. Dane te 
wskazują na profil niemieckiego turysty, który przestał być turystą zorganizowa-
nym i tzw. sentymentalnym, który dominował w pierwszej dekadzie przemian 
ustrojowych, czyli przez całe lata 90. ubiegłego wieku. 

Areny transgranicznych działań turystycznych

Po analizie zarówno stron internetowych miast, organizacji turystycznych 
czy też sprawozdań działalności euroregionów, przede wszystkim Szprewa-Ny-
sa-Bóbr i Pro Europa-Viadrina, których działalność datuje się od drugiej połowy 
1993 r., zasadnym wydaje się zaprezentowanie kilku przedsięwzięć o różnym 
wymiarze gatunkowym i znaczeniowym. Odnosząc się do inicjatyw eurore-
gionalnych można dostrzec zmieniającą się hierarchię celów, na które były i są 
w większości przypadków przeznaczane środki unijne. W latach 90. ubiegłego 
wieku i do momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej priorytet stanowiły pro-
jekty mające na celu niwelację barier gospodarczych oraz pomoc przy budowie 
infrastruktury gospodarczej i socjalnej. W następnej kolejności zwracano uwagę 
na poprawę stanu ochrony środowiska, a dopiero potem wspierano współpracę 
przygranicznych społeczności lokalnych, prowadzących do intensyfikacji kon-
taktów międzyludzkich. Z chwilą wejścia do Unii na czoło wysunęły się projekty 
mające swe umocowanie w turystyce, w tym ścieżki rowerowe, ale też wspólne, 
lokalne imprezy prowadzące do kontaktów i odwiedzin przeciętnego Kowalskie-
go i Schmidta z obu stron Odry. Oto tylko kilka wybranych przykładów realizo-
wanych projektów przy wsparciu euroregionalnym:

 – te, które odnoszą się w bezpośredni sposób do turystyki to m.in. polsko-
-niemieckie spotkania turystyczne w Starym Kurowie, „Spotkajmy się na 
turystycznym szlaku” (beneficjent – powiat gorzowski), promocja walo-
rów turystycznych Euroregionu Pro Europa-Viadrina, Międzynarodowy 
Zjazd Cyklistów „Rowerem przez Euroregion”, polsko-niemieckie odkry-
wanie przyrody w starorzeczu Odry, polsko-niemiecki spływ kajakowy 
po Nysie, wspólne tradycje kulinarne, polsko-brandenburskie wyprawy 
turystyczno-kulturowe po Euroregionie; 

 – te, które w pośredni sposób nawiązują do turystyki i mogą być inspiracją 
do działań turystycznych, np. tradycje rolnicze na polsko-niemieckim po-
graniczu (dożynki), mieszkańcy Cottbus i niemieckiej części Euroregionu 
na winobraniu w Zielonej Górze, polsko-niemiecki festiwal rockowy, pol-
sko-niemieckie obozy jeździeckie, obozy rehabilitacyjne dla młodzieży, 
obozy językowe.

Sprawą otwartą pozostaje sposób realizacji wyżej wymienionych projektów. 
Czy przyniosły one zakładany skutek i pokładane w nich oczekiwania, czy też 
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można je zaliczyć do imprez fasadowych, z pełnią rytualnej urzędniczej obrzę-
dowości, tak częstej na początku lat 90. XX w., co w krytycznej literaturze socjo-
logicznej i publicystyce zostało nazwane mianem „kiczu pojednania”. Problem 
nie przeszedł bezpowrotnie do przeszłości, gdyż wystarczy zapoznać się z wy-
dawnictwem albumowym obrazującym partnerstwo miast z województw wielko-
polskiego, lubuskiego, Brandenburgii i Północnej Nadrenii-Westwalii (Wierno-
wolski 2010). Publikacja, z tekstem w języku polskim, niemieckim i angielskim, 
współfinansowana ze środków unijnych w ramach projektu „Pokonywać granice 
poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”, jest przede wszystkim przykła-
dem inwestycji władzy samorządowej w swoją osobistą przyszłość, bowiem ok. 
80% wszystkich zdjęć jest dokumentacją spotkań burmistrzów, wójtów, wspól-
nych nabożeństw, przecinania wstęg itd. Ani z komunikatu słownego, ani też tym 
bardziej z materiału wizualnego nie sposób się niczego dowiedzieć o walorach 
turystycznych miast i ich bezpośredniej okolicy. Dokonano tu także przypadko-
wego doboru fotografii, które zupełnie nie współgrają z przekazem słownym. 
Pisząc np. o Friedlandzie, o możliwościach aktywnego wypoczynku na Szpre-
wie, nie poparto tego żadną ilustracją, która odnosiłaby się do turystyki aktywnej 
w Szprewaldzie. Podobnie z zapewnienia autora o licznych ścieżkach rowero-
wych wokół Sulęcina. 

Brandenburska landowa organizacja turystyczna i regionalna organizacja tu-
rystyczna z Dolnych Łużyc zapraszają i informują w języku polskim. Niestety, 
ciekawe e-mapy i inne broszury odnośnie np. aktywnego wypoczynku w naturze 
(ścieżki rowerowe, turystyka wodna) po Szprewaldzie dostępne są tylko w języ-
ku niemieckim. Mowa w tym przypadku o stronie Brandenburgii, bo na stronie 
Dolnych Łużyc jest jedno ciekawe wydawnictwo w języku polskim, co prawda 
z 2008 r., ale promujące aktywny wypoczynek w naturze. Publikacja nosi tytuł 
Ciekawe odkrycia po obu stronach Odry i zgodnie z komunikatem zawartym 
w tytule, taką też prezentuje zawartość. Zwraca uwagę na bogactwo terenów 
zielonych, lasów, założeń parkowych opisywanego rejonu Odry. Bogata baza 
teleadresowa niebanalnych atrakcji turystycznych jest dużym atutem tego wy-
dawnictwa firmowanym przez Landkreis Spree-Neiße w Cottbus – wypada cho-
ciażby podać za przykład hotel oferujący nocleg na sianie, degustację lokalnego 
wina czy też pokaz mielenia mąki. 

Ta sama landowa organizacja wydaje od 2010 r. (sukcesywnie uaktualnia-
ny) folder 24-gwiazdkowe drogi rowerowe między Sprewą i Nysą Łużycką. Obie 
pozycje nie ograniczają się do prezentacji krajoznawczych tras rowerowych, ale 
przedstawiają jednocześnie lokalne atrakcje turystyczne (wiejskie świątynie, 
regionalne muzea, zamki, pałace itp.), czyli realizują przy okazji popularny na 
niemieckim rynku turystyczny model turystyki, który zakłada kompatybilność 
turystyki aktywnej z elementami turystyki kulturowej. 
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Innym wydawnictwem datowanym na 2008 r., jest Ochota na naTOURę. 
Brandenburskie wielkopowierzchniowe obszary chronione. Wydawcą tego 
80-stronicowego katalogu jest Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Środowiska i Ochrony Konsumenta Kraju Związkowego Brandenburgia (mini-
sterstwo ma również na swych stronach informację w języku polskim). Tu już 
w przeważającej mierze położono nacisk na prezentację walorów naturalnych 
i krajobrazowych całej Brandenburgii, podając przy tym bogate dane teleadreso-
we dotyczące noclegów, gastronomii, ale też muzeów i innych tego typu obiek-
tów. Treść i towarzyszący komunikat zdjęciowy jasno określają odbiorcę i tym 
samym typ potencjalnego turysty, czyli miłośnika natury i wypoczynku na łonie 
natury.

Warto odnotować publikację z 2012 r. Barnim zaprasza wydaną przez okręg 
Barnim, który graniczy z Berlinem od północnego wschodu. Na 20 stronach nie-
zbyt znany region północnej Brandenburgii przedstawił się w atrakcyjny i dy-
namiczny sposób. Do nielicznych wyjątków należą statyczne zdjęcia przedsta-
wiające w klasycznym rozumieniu atrakcje turystyczne typu: pomniki przyrody, 
kościoły czy też zabytkowe budowle o charakterze świeckim, za to większość 
materiału stanowią dynamiczne ujęcia ukazujące zarówno aktywny wypoczynek 
(turystyka piesza, rowerowa, wodna...) jak i aktywność w naturze (grzybobranie, 
wędkowanie...). Mimo że nie podano danych teleadresowych, to komunikatyw-
ność przekazu słownego nie pozostawia złudzeń, gdzie znajduje się opisywane 
miejsce: „Brodowin – wioska ekologiczna, produkty regionalne” oraz „W prze-
rwach od kąpieli warto zwiedzić pobliskie muzea. Ciekawe zbiory oferuje Mu-
zeum Rolnictwa w Wandlitz, a wyjątkowy świat artystów cyrkowych poznać 
można w jedynym w Europie międzynarodowym Muzeum Akrobatyki w miej-
scowości Klosterfelde”. W umiejętny sposób broszura ukazuje całe spektrum 
możliwości wypoczynku i form spędzania czasu wolnego dla różnych wiekowo 
odbiorców, zgodnie z maksymą, że wszystko jest atrakcją turystyczną, tylko trze-
ba na to turyście zwrócić uwagę.

Aktywizują się także małe, lokalne jednostki kulturalne na terenach wiej-
skich. Tak np. Muzeum Rybołówstwa w Peitz bardziej ciekawie reklamuje się 
w folderze drukowanym, niż w polskiej wersji w Internecie, gdyż tam nie można 
dowiedzieć się chociażby o takim szczególe: „Wielbiciele natury bardzo często 
wykorzystują okazje podczas wędrówek z przewodnikiem i obserwują ten niepo-
wtarzalny krajobraz z rzadkimi ptakami, takimi jak np. rybołów”.

Z kolei Lubuska Organizacja Turystyczna nie widzi potrzeby promocji in-
ternetowej. Choć teoretycznie sygnalizuje wersję w języku niemieckim poprzez 
ikonę, to po jej naciśnięciu nie pojawia się wersja w języku sąsiada z drugiej 
strony Odry i Nysy Łużyckiej. Jedyna strona internetowa promująca walory tu-
rystyczne, bazę noclegową i główne atrakcje i wydarzenia ze sfery turystyki Lu-
buskiego i która zadbała o niemiecką wersję językową, jest przedsięwzięciem 
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komercyjnym. Gwoli ścisłości warto odnotować, iż w 2011 i 2012 r. w ramach 
euroregionalnego projektu „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie 
w przyszłość” wydano w wersji polskiej i niemieckiej przewodnik dla miłośni-
ków sportów wodnych po środkowej Odrze oraz przewodnik kulinarny tej samej 
części rzeki. Pierwszy z nich – pewnie poprzez specyfikę odbiorcy i typu turysty 
– napisany jest w sposób bardzo specjalistyczny, charakterystyczny wyłącznie 
dla wodniaków, a z kolei druga pozycja poza dwoma obiektami żywieniowymi 
na terenach wiejskich (Cigacice) opisuje wyłącznie restauracje w miastach. Wy-
mienione publikacje nie są pozbawione wartości poznawczych, ale w ograniczo-
ny sposób akcentują turystykę na terenach wiejskich.

Wnioski

Doświadczenia ostatnich lat, szczególnie od momentu wejścia Polski do gru-
py państw Schengen wskazują, iż dobrze ukierunkowana ingerencja lokalnych 
władz i podmiotów (zarówno samorządowych jak i tych, które są odpowiedzialne 
za rozwój turystyki, w tym przypadku LOT-y i ROT-y, a po niemieckiej stronie 
regionalne Związki Turystyczne –Tourismusverbände) może owocować dobry-
mi przykładami. W konsekwencji efekty w postaci wydawnictw informacyjnych 
przyczynią się zarówno do rozwoju gospodarczego regionu, jak i do intensyfika-
cji ruchu turystycznego w wymiarze wewnątrzkrajowym, ale przede wszystkim 
bilateralnym i to zarówno na poziomie transgranicznym, jak i szerszym. Takimi 
pozytywnymi działaniami są niektóre wspomniane wyżej realizacje projektowe 
w ramach euroregionów czy też te, które są współfinansowane z funduszy unij-
nych, dawniej pomocowych, a obecnie strukturalnych. Jedynym – choć niestety 
dość zasadniczym – mankamentem wydaje się być nikła świadomość istnienia 
wspólnych transgranicznych inicjatyw i projektów. Jest to związane z ograni-
czoną dostępnością materiałów informacyjnych, które z reguły można jedynie 
otrzymać w punktach informacji turystycznej lub w przedstawicielstwach POT 
lub DZT oraz na targach turystycznych. 

Biorąc pod uwagę potencjał turystyczny Lubuskiego i Brandenburgii oraz 
profil turysty z obu stron Odry można stwierdzić, iż w wymiarze lokalnym, na 
płaszczyźnie turystyki oba te regiony są na siebie „skazane”, co nie musi prze-
kładać się na pejoratywny sens tego stwierdzenia. Jak wykazują zasygnalizo-
wane projekty z zakresu turystyki aktywnej, czy też ofert wypoczynku w natu-
rze, w tych dziedzinach powinno się poszukiwać potencjału w zakresie turystyki 
transgranicznej. Realizacja materiałów i wydawnictw niemieckich skierowanych 
do polskiego turysty wskazuje na szybszą asymilację pozytywnych przejawów 
marketingu turystycznego, znanego i wykorzystywanego wcześniej przez branżę 
turystyczną w zachodnich Niemczech. Przejawia się to m.in. pewnym zrozumie-
niem odrębności kulturowych oraz zainteresowań i oczekiwań, jakie ma czy też 
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może mieć polski turysta w przeciwieństwie do turysty brandenburskiego, czy 
też szerzej mówiąc, niemieckiego. Jak trafnie stwierdzono jeszcze przed wej-
ściem Polski do Unii Europejskiej „analiza aktywności transgranicznej wymaga 
uwzględnienia specyfiki funkcjonowania poszczególnych euroregionów. Każdy 
euroregion ma odmienne uwarunkowania geograficzne, społeczne, ekonomiczne 
i polityczne” (Studzieniecki 2003: 47). Konstatacja ta co prawda dotyczy expli-
cite poczynań i działalności w ramach euroregionów, ale równie jest aktualna 
w przypadku innych, niekoniecznie euroregionalnych inicjatyw. 

Należy odnotować, iż publikacje wydawane przez samorządy niemieckie 
charakteryzują się atrakcyjniejszą formą przekazu wizualno-tekstową. Współ-
czesna turystyka i to bez względu, czy odnosi się ona do promocji walorów na te-
renie wiejskim, czy też nie, opiera się na przekazie zdjęciowym, który powinien 
być dynamiczny i wzbudzać u odbiorcy nie tylko pozytywne odczucia, ale przede 
wszystkim pobudzać do pobytu w opisywanej destynacji. Zaprezentowane po-
wyżej refleksje wskazują na duże możliwości odnośnie wzajemnej prezentacji 
swych „małych ojczyzn” po obu stronach Odry poprzez materiały promocyjne 
w kontekście turystyki na terenach wiejskich. 
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Kierunki rozwoju turystyki na obszarach wiejskich 
w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej

Streszczenie

Turystyka na obszarach wiejskich, rozwijająca się od lat 90. ubiegłego wieku, 
osiągnęła stan, w którym konieczne jest zdefiniowanie, jakie warunki powinny 
zostać spełnione, aby można było zdyskontować korzyści społeczno-gospodarcze 
wynikające z jej rozwoju. Punktem wyjścia jest – po pierwsze – określenie status 
quo, czyli punktu, w którym obecnie jesteśmy w rozwoju turystyki na terenach 
wiejskich; po drugie zaś – przeanalizowanie trendów społecznych i konsumenc-
kich, stanowiących kluczową wskazówkę w zakresie oczekiwań i potrzeb klientów.

Słowa kluczowe: turystyka na obszarach wiejskich, projekty unijne, progra-
mowanie 2014-2020

Wstęp

Turystyka jest doskonałym narzędziem stymulowania rozwoju gospodarcze-
go i społecznego, co bezsprzecznie udowodniły liczne badania oraz opracowa-
nia. Jest też postrzegana jako interdyscyplinarna gałąź gospodarki, posiadająca 
wielosektorowe powiązania. Równie powszechna była i jest opinia, że znacze-
nie turystyki jako generatora regionalnych wpływów i zatrudnienia staje się tym 
bardziej widoczne, im bardziej kurczą się możliwości zatrudnienia w rolnictwie. 
Zjawisko spadku efektywności produkcji rolnej w rezultacie wprowadzenia 
zasad gospodarki wolnorynkowej spowodowało konieczność poszukiwania al-
ternatywnych źródeł dochodów, szczególnie w gospodarstwach małych, które 
przestały być samowystarczalne. Obecnie można stwierdzić, iż oczekiwania, co 
do prorozwojowej roli turystyki wiejskiej formułowane są często przez gremia 
programujące rozwój lokalny i regionalny bez wystarczającego uzasadnienia 
potencjałem walorów turystycznych2. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, 
może stanowić jeden z wielu czynników rozwoju obszarów wiejskich, ale tylko 
w sporadycznych przypadkach wsi czy gmin może stanowić czynnik dominują-

1 Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna.
2 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwo-
ju obszarów wiejskich. Raport końcowy, Agrotec Polska Sp. z o.o. & Instytut Geografii i Przestrzen-
nego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN), Warszawa 2012, s. 5.
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cy3. W związku z tym powinno się ją traktować raczej jako uzupełniającą, a nie 
alternatywną funkcję gospodarczą przestrzeni turystycznej. Turystyka wiejska 
może natomiast odgrywać znaczącą rolę w budowaniu kapitału społecznego, 
ludzkiego, a także w ochronie i ożywianiu dziedzictwa kulturowego wsi, jako 
elementów wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich4. 
Aby tak się stało, musi być spełnionych szereg warunków sine qua non. 

Celem artykułu jest próba zdefiniowania, jakie warunki powinny zostać speł-
nione, aby można było zdyskontować gospodarcze i społeczne korzyści wynika-
jące z rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Punktem wyjścia w tym zakresie 
jest – po pierwsze – określenie status quo, czyli punktu, w którym obecnie jeste-
śmy w rozwoju turystyki na terenach wiejskich w rezultacie zmian zaistniałych 
w ciągu ostatnich ponad dwudziestu lat, a po drugie – przeanalizowanie trendów 
społecznych i konsumenckich, stanowiących kluczową wskazówkę w zakresie 
oczekiwań i potrzeb klientów. 

Nałożenie tych dwóch perspektyw umożliwi określenie kierunków rozwoju 
turystyki na obszarach wiejskich, a więc zdefiniowanie warunków koniecznych, 
służących wykorzystaniu wszystkich pozytywnych impulsów turystycznego suk-
cesu, o których wspomniano powyżej.

Status quo, czyli gdzie jesteśmy? 

Niewątpliwie na obecną sytuację znaczący wpływ miały działania podejmo-
wane od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Istotnym impulsem rozwoju 
turystyki wiejskiej był program PHARE-TOURIN, realizowany w latach 1992-
1999. W ramach tego programu powołano menadżera marki turystyki wiejskiej, 
którego zadaniem było wsparcie tworzenia markowych produktów, wdrożono 
„Strategię szkoleniową turystyki wiejskiej”, powołano organizację wspomaga-
jącą i koordynującą działalność organizatorów turystyki wiejskiej, opracowano 
i wdrożono system oceny wiejskiej bazy noclegowej i przygotowano usługodaw-
ców do działania w UE. Można powiedzieć, że działania prowadzone w ciągu lat 
dziewięćdziesiątych koncentrowały się w trzech zasadniczych kierunkach: 

 – badania potencjału polskich obszarów wiejskich w zakresie rozwoju tury-
styki wiejskiej, w tym agroturystyki, 

 – opracowania podstaw tworzenia oferty produktowej turystyki wiejskiej,
 – integracji i instytucjonalizacji środowisk związanych z turystyką wiejską5.

W latach poprzedzających bezpośrednio akcesję Polski do Unii Europej-
skiej rozwój turystyki wiejskiej wspierany był w ramach Programu SAPARD, 

3 Ibidem.
4 Ibidem, s. 6.
5 Ibidem, s. 67.
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a po akcesji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-
2006” oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. O ile 
pierwszy etap działań interwencyjnych (do roku 2000) w dużej mierze skupiał 
się na działalności organizacyjnej i na stwarzaniu instrumentów rozwoju pro-
duktów turystycznych, o tyle w drugim okresie (bezpośrednio przed akcesją i po 
akcesji), z uwagi na szeroki zakres wsparcia w ramach programów operacyjnych 
i zwiększającą się pulę środków fi nansowych, wsparcie w większym stopniu ob-
jęło indywidualną przedsiębiorczość w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruk-
tury turystycznej, w tym bazy noclegowej.

W 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła 
badanie dotyczące projektów dofi nansowanych z trzech uwzględnionych w bada-
niu programów operacyjnych (PROW 2007-2013, SPO Restrukturyzacja i moder-
nizacja sektora żywnościowego, SAPARD), tak aby określić przeznaczenie środ-
ków, a tym samym rodzaj projektów i realizowanych inwestycji. Według badania 
najwięcej projektów dotyczyło adaptacji budynku mieszkalnego (64% wskazań 
celu inwestycji, N=428), przy czym dodatkowo wskazywano też jako cel budo-
wę lub remont budynku niemieszkalnego (odpowiednio 8,9% i 13,8% wskazań). 
Popularne były także inwestycje w adaptację pokoi do potrzeb gości (30,8%), za-
kup wyposażenia do przygotowywania posiłków (30,1%) oraz zakup sprzętu tury-
styczno-rekreacyjnego (32,9%). Ważne było również zagospodarowanie siedliska/
terenu wokół domu (39,7% wskazań). Wyniki badań przedstawiono na rycinie nr 1.

Rycina 1. Przeznaczenie dofi nansowania projektów w agroturystyce

Źródło: opracowanie własne na podstawie Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, 
jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Raport 
końcowy, Agrotec Polska Sp. z o.o. & Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodaro-
wania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN), Warszawa 2012.
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Struktura deklarowanych inwestycji wskazuje na to, że ze środków unijnych 
dofinansowane były przede wszystkim podstawowe funkcje kwater, czyli ofer-
ta noclegu i wyżywienia. Poza zakupem sprzętu rekreacyjno-turystycznego nie 
wystąpiły znaczące odsetki inwestycji w poszerzenie oferty czy rozwój instru-
mentów promocji. Z badania widać jednak, że korzystanie ze środków unijnych 
w przyszłości w większym stopniu wiązać się będzie z inwestycjami w rozwój 
oferty. Obok podnoszenia standardu miejsc noclegowych (58,9% wskazań) jako 
drugi cel wskazywane jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej (55,3%). Jako 
ważne cele wskazane były: generalne poszerzenie zakresu usług (44,8%), podję-
cie/rozszerzenie działań promocyjnych (39,5%) i korespondujące z tym założe-
nie strony internetowej (28,5%)6. Analiza wykorzystania funduszy UE prowadzi 
do następujących wniosków: 

 – w ramach projektów finansowanych z PROW istniała względna równo-
waga pomiędzy wspieraniem inwestycji infrastrukturalnych a rozwojem 
przedsiębiorczości7,

 – można uznać za zaspokojone w znacznym stopniu potrzeby wsparcia dla 
rozwoju infrastruktury, w tym bazy noclegowej. Niestety nie jest ona po-
wiązana z ciekawą i zróżnicowaną lokalnie ofertą produktową. Występują 
również niedostatki w sieciowaniu produktów, jak i zjawiska braku ko-
operacji na poziomie lokalnym8,

 – mało zrealizowano projektów miękkich, które są szczególnie istotne w za-
kresie tworzenia i komercjalizacji wiejskiej oferty turystycznej,

 – oferta usług świadczonych przez właścicieli gospodarstw jest stosunkowo 
mało zróżnicowana – poza noclegami dotyczy przede wszystkim wyży-
wienia (64,6%), placów zabaw dla dzieci w gospodarstwie (50,7%) i wy-
pożyczalni rowerów (42,2%)9. 

Z przeprowadzonych badań wynika również, iż kluczowym czynnikiem tu-
rystycznego sukcesu nie są wcale istniejące walory turystyczne. Jest nim produkt 
turystyczny, postrzegany jako „zbiór użyteczności związanych z podróżami tu-
rystycznymi, czyli dostępne na rynku dobra i usługi turystyczne umożliwiające 
ich planowanie, odbywanie, przeżywanie oraz gromadzenie doświadczeń z nimi 
związanych”10. Wyzwaniem natomiast jest takie skonstruowanie produktu, aby 
był on atrakcyjny dla odbiorcy. Jak to zrobić? Wskazówek należy poszukiwać 

6 Ibidem, s. 68.
7 Ekspertyza w zakresie potencjału produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności 
na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych, Materiał opracowany przez 
Polską Agencję Rozwoju Turystyki SA, Warszawa 2012, s. 9.
8 Turystyka wiejska…, s. 68.
9 Ibidem, s. 88.
10 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja, Zarządzanie, 
PWE, Warszawa 2005, s. 74. 
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m.in. w zmieniających się trendach. One bowiem dostarczają informacji na temat 
preferencji i zachowań klientów. 

Czego oczekują goście, czyli dokąd powinniśmy zmierzać?11

Analizę trendów należy rozpocząć od konstatacji podstawowych szczególnie 
istotnych dla rozwoju gospodarki turystycznej: 

 – wzrost przychodów gospodarstw domowych, wydłużanie czasu wolnego 
i wydłużanie życia, poprawa warunków zdrowotnych społeczeństw i ob-
niżanie wieku emerytalnego, a po stronie podaży – wzrost liczby miejsc 
recepcyjnych, ułatwienia w zakresie przekraczania granic, rewolucja in-
formatyczna oraz stały rozwój transportu powodują „kurczenie się świa-
ta” i włączenie do ruchu turystycznego praktycznie wszystkich grup do-
chodowych; 

 – epoka globalnej konsumpcji, w której żyjemy sprawia, że kluczową posta-
cią jest konsument oraz jego potrzeby i oczekiwania; 

 – turystyka podlega trendom po stronie popytu i powinna na nie odpowia-
dać poprzez właściwy sposób organizacji podaży; 

 – na fali wznoszącej jest prosumeryzm12 i turystyka doświadczeń, co ozna-
cza, że współczesny konsument oczekuje intensyfikacji ilości i jakości do-
znań, poczucia wpływu na kształt i jakość oferty turystycznej oraz możli-
wości łączenia czasu pracy i wypoczynku. 

Trendy społeczne wpływające na kształt oferty turystycznej: 
 – potrzeba współautorstwa skutkująca wzrostem popytu na usługi i produk-

ty półotwarte i otwarte, które nabywca-turysta może w znacznym stopniu 
kształtować według własnego gustu i potrzeb;

 – wspólnoty nowego typu skutkujące wzrostem zapotrzebowania na pro-
dukty i usługi adresowane do kręgów opartych o podobieństwo stylu 
życia, gromadzących ludzi zróżnicowanych co do pochodzenia i zamoż-
ności, ale połączonych wspólnymi pasjami, gustami, zwyczajami czy po-
glądami oraz do kręgów gromadzących się wokół wspólnej tożsamości 
z wyboru (symbole i wartości nie odziedziczone z tradycją pochodzenia, 
ale wybrane świadomie).

Trendy konsumenckie wpływające silnie na kształt produktów turystycznych: 

11 Ta część artykułu powstała na podstawie trendów społecznych i konsumenckich opracowanych 
w ramach dokumentu pt. Strategia rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-
2020, projekt, Warszawa 2013. W związku z powyższym zrezygnowano z pojedynczych przypi-
sów.
12 Prosumeryzm – konsumpcja nowego typu, w której konsument jest zarazem producentem; za-
równo konsumuje produkt turystyczny, jak i współprodukuje go. Uczestniczy więc zarówno w two-
rzeniu popytu turystycznego, jak i podaży.
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 – poszukiwanie ofert unikatowych – poszukiwanie produktów, które stano-
wią nadrzędny, unikatowy powód przyjazdu do danego miejsca (podaż 
pierwotna), malejące znaczenie wtórnych przyczyn wyjazdu związanych 
z organizacją podróży;

 – poszukiwanie maksymalnego pakietu korzyści z wyjazdu – oferta różnią-
ca się od innych. Dotyczy to produktu turystycznego w ujęciu szerokim, 
nie chodzi jedynie o nocleg i wyżywienia, ale o „sumę wrażeń i doświad-
czeń”. Wybór miejsca docelowego i oferty turystycznej regionu podyk-
towany jest subiektywnym przeświadczeniem, że pula łącznych korzyści 
dostępnych w danym miejscu przekroczy te, które dostępne są w innych 
miejscowościach;

 – przeobrażenia konsumpcji – czynniki demograficzne i społeczne:
a) starzenie się społeczeństw i związana z tym większa liczba aktywnych se-

niorów, 
b) malejąca średnia liczba osób w gospodarstwach domowych, większa siła 

nabywcza,
c) zakładanie rodziny w coraz późniejszym okresie życia, wzrost liczby osób 

samotnych i bezdzietnych,
d) dziecko w centrum zainteresowania rodziny,
e) wzrost liczby kobiet pracujących zawodowo,
f) wzrost ilości czasu wolnego (płatne urlopy, rosnąca liczba dni ustawowo 

wolnych od pracy),
g) znacząca poprawa świadomości zdrowotnej, zwrot w kierunku zdrowego 

trybu życia,
h) wielokulturowość i transkulturowość,
i) rosnący poziom wykształcenia i wzrost odsetka osób wykształconych,
j) przywiązywanie wagi do rozwoju osobistego i ofert, które go umożliwiają,
k) wzrost znaczenia wiedzy, dostępu do informacji, ale też coraz szybsza dez-

aktualizacja wiedzy,
l) profesjonalizacja hobby, gotowość ponoszenia coraz większych kosztów 

na swoje hobby, 
m) komputeryzacja oraz rozwój i powszechne zastosowanie systemów infor-

matycznych,
n) rozwój telekomunikacji, w tym telefonii komórkowej, Internetu, lokaliza-

cji GPS itp.,
o) wpływ Internetu i mediów społecznościowych na konsumentów i ich za-

kupy;
 – turystyka zrównoważona – dobór najmniej „szkodliwych” środków trans-

portu, wybór określonych form zakwaterowania, usługodawców wdra-
żających programy CSR, deklarujących działania na rzecz ochrony śro-
dowiska, szacunek i partnerstwo w kontaktach z miejscową ludnością, 
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przygotowanie się do spotkania z odwiedzanym regionem, życie według 
wzorów społeczności lokalnej i oczekiwanie stworzenia takich możliwo-
ści od organizatora wyjazdu lub gospodarzy regionu, slow life, slow food. 
Maleje znaczenie szybkości przemieszczania się na rzecz spokojnego de-
lektowania się odwiedzanymi miejscami;

 – turystyka doznań i doświadczeń – 3E (ang. entertainment, excitement, 
education – rozrywka, ekscytacja, nauka) i poszukiwanie oferty tury-
stycznej nawiązującej do czterech form doświadczeń: rozrywka, eduka-
cja, ucieczka od codzienności i estetyka. Nastawienie na przeżywanie 
i emocje. Produkty typu ACE (ang. adventure, culture, ecology – przygo-
da, kultura, ekologia) i ASI (Activities&Special Interests – aktywność + 
specjalne zainteresowania). Kryteria wyboru: rozwijanie zainteresowań, 
poznawanie odmiennych kultur, wyzwania, chęć przeżycia ekscytującej 
przygody, przełamania rutyny i monotonii codziennego życia. Ważnym 
elementem związanym z celebrowaniem doświadczeń jest poszukiwanie 
nietypowych pamiątek i rejestracja zdarzeń (np. fotografia, film);

 – turystyka rozwoju osobistego i inwestowania w siebie – trend rozwoju 
osobistego, nieustannego poszerzania wiedzy i maksymalizacji doświad-
czeń na jednostkę czasu, urlop jako inwestycję w rozwój duchowy lub 
fizyczny;

 – nowe technologie i media – komputery, urządzenia telekomunikacyjne, 
technologie Web 2.0, nowe media i portale społecznościowe:

a) zmiana sposobów komunikacji, informacji i promocji – zapewnienie szyb-
kiego dostępu do informacji – inwestycje w portale informacyjne i rezer-
wacyjne, 

b) stworzenie możliwości konstruowania własnych pakietów w domu, tj. za-
pewnienie dostępu online do stale aktualizowanej i przystępnie sformuło-
wanej oferty usług cząstkowych obszaru/miejsca, obejmującej wszystkie 
elementy składowe szeroko rozumianego produktu turystycznego: począw-
szy od łatwo dostępnej informacji o atrakcjach i usługach turystycznych 
regionu, poprzez dogodny i punktualny transport, możliwość samodziel-
nej rezerwacji miejsca zakwaterowania, usług gastronomicznych i innych 
warunków bytowych, po atrakcje stanowiące właściwy powód przyjazdu 
– rdzeń produktu oraz możliwość zapisu wspomnień i oceny doznań, naj-
lepiej przy wsparciu nowoczesnych technologii i portali umożliwiających 
dzielenie się doświadczeniami i emocjami (zamieszczanie zdjęć, opinii, 
polecanie usług i obiektów, sugerowanie możliwości rozwoju oferty),

c) dostępność informacji na najnowszych urządzeniach mobilnych – smartfo-
nach i tabletach.
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Działania na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w latach 
2014-2020 
Powyższe rozważania na temat inicjatyw zrealizowanych w latach 2007-

2013, a także przedstawione trendy społeczne i konsumenckie pozwalają na 
określenie głównych obszarów koncentracji działań w kolejnej perspektywie fi-
nansowej. 

1. Zdiagnozowanie oczekiwań konsumentów w odniesieniu do turystyki na 
obszarach wiejskich oraz stała obserwacja zachodzących zmian: 
 – segmentacja rynku – wybór rynków docelowych (konsumentów oferty), 

określenie ich profilu oraz ich oczekiwań w zakresie produktów i usług,
 – prowadzenie badań ruchu turystycznego: potencjał rynków emisyjnych, 

cechy demograficzno-społeczne i styl życia konsumentów, poszukiwa-
ne korzyści, kryteria wyboru produktów turystycznych, sposoby zakupu 
oferty, sposoby pozyskiwania informacji przez turystów – skuteczność 
metod promocji i komunikacji, satysfakcja z zakupów itd.,

 – dystrybucja do szerokiego grona odbiorców oraz wykorzystywanie da-
nych z badań do kreacji oferty turystycznej (również jako bazy do opra-
cowywania projektów).

2. Koncentracja na produkcie odpowiadającym na potrzeby i oczekiwania 
klientów. 

Produkt, ale jaki?
Atrakcyjny, innowacyjny, kompleksowy? – czyli…:

 – otwarty lub półotwarty, umożliwiający jego współtworzenie przez gościa,
 – ukierunkowany na potrzeby wspólnot nowego typu, 
 – unikatowy – bazujący na potencjałach lokalnych, odwołujący się do głów-

nego motywu podróżowania (rdzeń produktu), 
 – maksymalizujący korzyści – potencjalne korzyści z zakupu produktu będą 

większe niż te, na które może liczyć turysta w miejscu stałego zamiesz-
kania. Produkt musi kreować w turyście subiektywne przeświadczenie, że 
pula łącznych korzyści dostępnych w danym miejscu przekroczy te, które 
dostępne są w innych miejscowościach, 

 – odpowiadający na przeobrażenia wzorców konsumpcji – m.in. specjaliza-
cja w zależności od docelowego segmentu odbiorcy – dla seniorów, dla 
rodzin z dziećmi, dla singli, dla hobbystów, holistyczny dla amatorów roz-
woju osobistego, 

 – zrównoważony – slow life, slow food, umożliwiający kontakt ze społecz-
nością lokalną, eko, zdrowy, umożliwiający celebrowanie doświadczeń, 
zakup nietypowych pamiątek, rejestrację zdarzeń, 

 – odwołujący się do sfery doznań i emocji – produkty typu 3E (entertain-
ment, excitement, education), produkty typu ACE (adventure, culture, 
ecology) i ASI (Activities&Special Interests), angażujący zmysły. 
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3. Wdrożenie standardów jakości obiektów, produktów i usług:
 – opracowanie koncepcji wdrożenia i funkcjonowania krajowego systemu 

standaryzacji (dążenie do standaryzacji i unifikacji, konieczne podejście 
systemowe),

 – upowszechnienie kryteriów i zasad wśród szerokiego grona gestorów pro-
duktów turystyki wiejskiej, 

 – przekonanie kwaterodawców, oferentów produktów i usług do uczestni-
czenia w systemie – opracowanie koszyka korzyści, 

 – promocja standaryzacji, rozwój systemu.
4. Popularyzacja nowych form komunikacji i promocji:

 – promocja wśród usługodawców wykorzystania mediów społecznościo-
wych oraz innych interaktywnych form komunikacji internetowej (np. 
systemy rezerwacji miejsc) jako instrumentów promocji realizowanej tak 
indywidualnie, jak i grupowo;

 – przygotowanie aplikacji na urządzenia mobilne (tablet, smartfon) – moż-
liwości wyszukiwania i rezerwacji; 

 – zapewnienie dostępu online do stale aktualizowanej i przystępnie sformu-
łowanej oferty usług cząstkowych, obejmującej wszystkie elementy skła-
dowe szeroko rozumianego produktu turystycznego (produkt turystyczny 
– całość z wielu części).

5. Koncentracja na promocji produktowej: 
 – promocja produktów turystycznych dostępnych na obszarach wiejskich, 
 – promocja konkretnych ofert sprzedażowych łącznie z podaniem możliwe-

go miejsca zakupu, 
 – współpraca na linii dostawcy pojedynczych produktów i usług – sprze-

dawcy – wspólna promocja,
 – kompatybilność przekazu – promocja wizerunkowa – promocja produk-

towa,
 – wykorzystanie narzędzi społecznościowych – wspólne tworzenie komu-

nikatów.
6. Stymulowanie współpracy oraz tworzenie partnerstw: 

 – klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej na obsza-
rach wiejskich,

 – inne formy współpracy,
 – wspieranie animatorów współpracy i partnerstw, 
 – poszukiwanie rdzeni współpracy – produkty, usługi, obszary, 
 – prezentacja dobrych praktyk – przede wszystkim korzyści dla partnerów 

współpracujących, 
 – premiowanie projektów składanych i realizowanych we współpracy, 
 – edukacja w zakresie współpracy pomiędzy dostawcami pojedynczych 

usług a sprzedawcami oferty – twórcami pakietów.
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7. Wydobycie potencjału tkwiącego w ludziach, wzrost poziomu kapitału spo-
łecznego, aktywizacja partnerów:
 – działania informacyjne i szkoleniowe skierowane do kwaterodawców do-

tyczące potrzeby poszerzania oferty zgodnie z oczekiwaniami turystów 
(np. wyposażenie w sprzęt sportowy czy sprzęt pływający, możliwość za-
kupu produktów regionalnych) oraz nowych nurtów zachodzących w tu-
rystyce wiejskiej (ekoturystyka, turystyka rehabilitacyjna czy zdrowotna, 
turystyka związana z zielarstwem, integrowanie produktów turystycznych 
itp.), 

 – promowanie wśród kwaterodawców specjalizacji (poszukiwania wyróż-
ników), budowania produktów turystycznych dostosowanych do potrzeb 
konkretnego segmentu rynku, kreowania atrakcji, poszerzenia różnych 
możliwości zagospodarowania czasu podczas pobytu i pakietowania 
usług,

 – prezentacja dobrych praktyk, 
 – stałe upowszechnianie analiz, ekspertyz, statystyk oraz innych dokumen-

tów.
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2

Ekocertyfikacja w turystyce

Streszczenie

Podejmowane w ostatnich latach działania wyraźnie wskazują, że zasady 
zrównoważonego rozwoju stają się obowiązkowym wymogiem. W odniesieniu 
do turystyki ekocertyfikaty są cenną wskazówką dla kwaterodawców i tourope-
ratorów, na które aspekty powinni zwrócić uwagę, by oferowane przez nich pro-
dukty odznaczały się odpowiedzialnością środowiskową i społeczną. Stanowią 
też dobre narzędzie marketingowe oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości 
ekologicznej i konkurencyjności ofert turystycznych.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, ekologia, certyfikacja, ekolabeling

Wstęp

Obecnie zarówno na poziomie polityk państwowych, jak i w życiu codzien-
nym podejmowane są próby zmiany nawyków i poszukiwania produktów oraz 
usług respektujących zasady zrównoważonego rozwoju. Jednym z narzędzi po-
mocnych do skierowania gospodarki na tory odpowiedzialnej środowiskowo 
i społecznie produkcji i konsumpcji są ekocertyfikaty. Stosowane są one także 
w branży turystycznej jako wyraz odpowiedzialności środowiskowej. Ekocer-
tyfikaty pozytywnie wpływają na integrację celów ochrony przyrody i rozwoju 
rynku turystycznego przyczyniając się do tworzenia ciekawej i o wysokiej jako-
ści ekologicznej oferty turystycznej.

Pojęcie certyfikacji i ekolabelingu

Rozważając tematykę wyróżniania obiektów i/lub ofert turystycznych po-
przez ekoznaki, warto zapoznać się z definicjami takich podstawowych pojęć, jak 
certyfikacja i ekolabeling. Dzięki temu możemy poznać ramy, według których 
funkcjonują ekoznaki. 

Certyfikacja to dobrowolna procedura, która ocenia, monitoruje i daje pisem-
ne zapewnienie, że firma, produkt, proces, usługa lub system zarządzania jest 
zgodny z określonymi wymogami. W przypadku spełnienia lub przekroczenia 

1,2 Instytut na Rzecz Ekorozwoju w Warszawie.
2 
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norm bazowych uzyskuje się certyfikat, a często także prawo do posługiwania się 
określonym znakiem (logo). Za normy bazowe przyjmuje się te, które są zgodne 
co najmniej z wytycznymi ustalonymi w przepisach krajowych i regionalnych. 
Zazwyczaj program wymaga by zostały spełnione także inne zadeklarowane lub 
wynegocjowane standardy.

Ekolabeling, inaczej ekoetykietowanie lub ekoznakowanie opisuje system, 
w którym produktom lub usługom przyznawana jest etykieta, jeśli nie przekra-
czają limitów dopuszczalnego poziomu oddziaływania na środowisko. Dopusz-
czalny poziom oddziaływania na środowisko może być określony według wpły-
wu na środowisko pojedynczego czynnika lub po dokonaniu oceny ogólnego 
wpływu na środowisko produktu lub usługi3.

Poszczególne ekocertyfikaty mają inne zakresy obowiązywania, kryteria 
i zasady przyznawania. W praktyce dokładne rozpoznanie podobieństw i różnic 
między nimi jest trudne i czasochłonne. W celu ujednolicenia standardów dla 
turystyki zrównoważonej na poziomie światowym Światowa Rada Turystyki 
Zrównoważonej (GSTC) zrzeszająca m.in. takich członków, jak Światowa Orga-
nizacja Turystyki (WTO), Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjed-
noczonych (UNEP) czy Rainforest Allianace wprowadziła w 2010 tzw. Globalne 
Kryteria dla Turystyki Zrównoważonej. GSTC w ramach swoich działań akredy-
tuje także programy certyfikujące pod względem ich wiarygodności i dotrzymy-
wanych standardów jakości.

Funkcje ekocertyfikatów

Ekocertyfikaty wiążą się z gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi, co 
w turystyce ma szczególnie bezpośredni charakter, a więc i wyjątkowe znaczenie. 
Pełnią one na rynku turystycznym szereg funkcji (tabela 1), niezmiernie ważne 
jest jednak to, że niosą korzyści nie tylko środowisku przyrodniczemu, ale także 
konsumentom i producentom.

Tabela 1. Funkcje ekocertyfikatów

FUNKCJE EKOCERTYFIKATÓW
NAZWA FUNKCJI OPIS FUNKCJI

ŚRODOWISKOWA promująca produkty o zmniejszonym niekorzystnym oddziaływaniu na 
środowisko

INFORMACYJNA przekazująca dane dotyczące szczególnych (eko)cech produktu

IDENTYFIKACYJNA pozwalająca odróżnić dany produkt o zmniejszonym niekorzystnym 
oddziaływaniu na środowisko od innych produktów

3 Por. M. Honey, A. Rome, Protecting Paradise: Certification Programs for Sustainable Tourism 
and Ecotourism, Institute for Policy Studies, Washington 2001, s. 9-10
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GWARANCYJNA potwierdzająca rzeczywistą działalność w minimalizowaniu wpływu 
na środowisko

POLITYCZNA wspierająca wzorzec konsumpcji odznaczający się jak najmniejszą pre-
sją na środowisko

STYMULUJĄCA zachęcająca do podejmowania prośrodowiskowych działań i ciągłego 
doskonalenia

PROMOCYJNA stymulująca sprzedaż towarów i usług opatrzonych znakiem ekocertyfikatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Żemigała, Etykiety ekologiczne i ich 
społeczny odbiór, „Problemy Ekologii”, 2006, vol. 10, nr 1, s. 53.

Ekocertyfikaty przynoszą korzyść branży turystycznej. Wzmacniają jej wize-
runek i informują turystów o jakości oferowanej usługi, a tym samym ułatwiają 
im wybór miejsca wypoczynku. Turysta widząc znane mu logo danego ekocer-
tyfikatu wie, jakiego rodzaju jakości może oczekiwać po danej usłudze, tak jak 
wie – jaki standard będzie miał hotel dwu-, trzy-, cztero- czy pięciogwiazdkowy. 

Rozwój systemów ekocertyfikacji

Według Światowej Organizacji Turystyki (WTO) w latach 1992-2002 po-
wstało ponad 60 dobrowolnych systemów ekocertyfikacji. 78% z nich było ini-
cjatywami europejskimi, 17% utworzono poza Europą, a 5% stanowiły syste-
my o międzynarodowym zasięgu4. Szacuje się, że w roku 2011 istniało ok. 40 
programów ekoetykietowania dedykowanych wyłącznie hotelom5. Świadczy to 
o dużym zainteresowaniu branży turystycznej systemami potwierdzającymi speł-
nienie określonych wymagań. 

Należy zwrócić uwagę, że duża liczba ekocertyfikatów może powodować 
dezorientację zarówno wśród turystów jak i samej branży turystycznej. Niejasne 
kryteria i słaby przekaz marketingowy niekorzystnie wpływają na zrozumienie 
istoty turystyki zrównoważonej czy ekoturystyki. Ponadto nie wszystkie ekocer-
tyfikaty nadawane i nadzorowane są przez zewnętrzne, akredytowane instytucje 
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14024:20026. Istnieją również ekocer-
tyfikaty wydawane według normy PN-EN ISO 14021:2002 i stanowią własne 
stwierdzenia/deklaracje środowiskowe producentów i nie są weryfikowane przez 

4 Por. Comparing Environmental Benchmarking and Certification Programs, źródło: http://www.
tq.com.au/fms/tq_corporate/industrydevelopment/Factsheet%204_2%20Benchmarking%20
and%20Certification%20Programs.pdf (dostęp 9.05.2014 r.).
5 Por. J. Ogrodniczuk, A. Węglarz, J. Kamieniecka, Energia w obiekcie turystycznym, Instytut na 
rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011, s. 8.
6 Normy PN-EN ISO 14024:2002 i PN-EN ISO 14021:2002 podają zasady i procedury opracowa-
nia programów etykietowania oraz procedury certyfikacji przyznawania etykiety. Więcej na temat 
norm można znaleźć na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl.
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niezależne jednostki. Część ekocertyfikatów okazuje się także zbyt jednokierun-
kowa i nie odpowiada w pełni zasadom zrównoważonego rozwoju. Niemniej jed-
nak istnieje wiele dobrych przykładów potwierdzających, że ekocertyfikaty po-
mocne są w tworzeniu i poszerzaniu ofert turystycznych skierowanych do osób 
zorientowanych na życie w stylu „eko” i ochronę środowiska.

Preferencje turystów

Badania Eurobarometru z 2009 roku pokazują, że 83% ankietowanych uwa-
ża, że „oddziaływanie danego produktu na środowisko ma istotny wpływ na pod-
jęcie decyzji dotyczącej zakupów”7. Wynik ten dowodzi zainteresowania konsu-
mentów tematyką ochrony środowiska poprzez odpowiedzialny zakup towarów 
i usług. Co więcej, według wspomnianych wyżej badań „około 72% obywate-
li UE sądzi, że oznakowanie informujące o śladzie węglowym pozostawianym 
przez dany produkt powinno być w przyszłości obowiązkowe”8. Idea ekocertyfi-
kacji produktów jest więc znana i ceniona przez konsumentów.

Współczesny turysta także zwraca uwagę na certyfikaty dostarczające rze-
telnych i wiarygodnych informacji na temat miejsca pobytu oraz wysokiego po-
ziomu świadczonych usług. Ponadto turyści są zainteresowani ofertami umoż-
liwiającymi pogłębienie wiedzy o przyrodzie. Z badania Instytutu na rzecz 
Ekorozwoju „Świadomość ekologiczna turystów” z 2011 roku wynika, że 41% 
respondentów chętnie skorzystałoby z usług profesjonalnego interpretatora przy-
rody występującego w roli przewodnika turystycznego. Dodatkowo analiza ze-
branych danych wykazała, że 35% respondentów zwraca uwagę na certyfikat 
ekologiczny obiektu zakwaterowania. Turyści w wieku 50 lat i więcej przywią-
zywali dwukrotnie większą uwagę do ekocertyfikatów niż ci do 34. roku życia9. 
Jest to cenna informacja dla tych, którzy swoją ofertę kierują do obiorcy w wieku 
dojrzałym i seniorów. 

W artykule Hotel Guests’ Preferences for Green Guest Room Attributes wy-
kazano, że z podanych proekologicznych aktywności podejmowanych przez ho-
tele i kwaterodawców najbardziej pożądanym elementem „eko” okazał się cer-
tyfikat10. Dowodzi to tego, że turyści poszukują potwierdzenia, że usługi które 
wybierają, są świadczone z odpowiedzialnością środowiskową i mają odpowied-
nią jakość.

7 J. Tkaczyk, Zrównoważona konsumpcja i produkcja z perspektywy Europejczyków – badania 
Eurobarometru, „Problemy Jakości”, 2010, nr 2, s. 27.

8 Ibidem, s. 28.
9 Por. J. Kamieniecka, Świadomość ekologiczna turystów, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 

2012, s. 17.
10 Por. M. Millar, S. Baloglu, Hotel Guests’ Preferences for Green Guest Room Attributes, „Cornell 

Hospitality Quarterly”, 2011, 52(3), s. 302-311.
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Ecolabel – ekocertyfikat obiektu turystycznego

System certyfikacji Ecolabel należy do unijnej polityki zrównoważonej kon-
sumpcji i produkcji, a jego głównym celem jest minimalizacja negatywnego 
wpływu wzorców produkcji i konsumpcji na środowisko, zdrowie, warunki kli-
matyczne oraz zasoby naturalne. Oznakowanie ekologiczne UE nazywane często 
stokrotką (rycina 1) ma służyć promocji produktów charakteryzujących się wy-
sokim poziomem efektywności ekologicznej. 

Rycina 1. Logo wspólnotowego oznakowania ekologicznego

O ekocertyfikat mogą wystąpić: hotele, pensjonaty, domki górskie, gospodar-
stwa agroturystyczne, kempingi. Wyróżnieniem tym mogą być sygnowane także 
takie grupy produktów, jak m.in. kosmetyki, wyroby czyszczące, obuwie, sprzęt 
elektroniczny czy farby i lakiery. Na 1357 wydanych certyfikatów Ecolabel 356 
stanowiły certyfikaty dla usług turystycznych (dane na styczeń 2012)11. Objęcie 
jednym certyfikatem wielu rodzajów produktów daje systemowi możliwość do-
tarcia do szerokiej grupy odbiorców i zyskania odpowiedniego poziomu rozpo-
znawalności wśród konsumentów. 

Kryteria stawiane obiektom dotyczą w szczególności:
 – właściwej gospodarki odpadami, 
 – energo- i wodooszczędności, 
 – zminimalizowania stosowania chemikaliów.

Dodatkowo premiuje się np.:
 – pomoc obsługi hotelowej gościom w korzystaniu z lokalnego systemu 

transportu, 
 – rowery oferowane są gościom bezpłatnie w celu zwiedzania przez nich 

okolicy, 
 – oszczędności poczynione na energii odzwierciedlają się w niższych ra-

chunkach płaconych przez gości.

11 Por. Ecolabel – Facts and Figures, European Commission, źródło: http://ec.europa.eu/environ-
ment/ecolabel/facts-and-figures.html (dostęp 9.05.2014 r.).
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Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel jest na rynku europejskim 
symbolem wysokiej jakości i przyjazności dla środowiska. Doświadczenia pro-
jektu „Sustainable Hotels for the Mediterranean” wskazują na znaczne zainte-
resowanie ekocertyfikacją w regionie Morza Śródziemnego. 87% turystów we 
Francji wierzy, że ekocertyfikaty zagwarantują, że ich urlop odbędzie się z posza-
nowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 30% hoteli posiadających certyfikat 
Ecolabel zauważa jego istotny wpływ na liczbę gości, a 22% hoteli wzrost liczby 
powracających klientów12. Zapewnienie producentom i sprzedawcom przewagi 
konkurencyjnej na rynku towarów i usług wymaga jednak dodatkowo zdecydo-
wanych działań w obszarze promocji.

Nature’s Best – ekocertyfikat obiektu i ofert promujących obcowanie 
z naturą i kulturą lokalną

Sam certyfikat dla zakwaterowania spełniającego wymagania związane z za-
chowaniem wysokiej jakości i odpowiedzialności środowiskowej stanowi war-
tość dodaną i dla części turystów będzie wystarczającym bodźcem do wybrania 
danego obiektu noclegowego. 

Rycina 2. Nature’s Best – szwedzki certyfikat ekoturystyczny

Ekocertyfikaty mogą i powinny oferować jednak więcej niż tylko minimali-
zację wpływu na środowisko, powinny podkreślać oparcie oferty na naturze i kul-
turze. Ma to szczególne zastosowanie na terenach wiejskich czy słabo zurbanizo-
wanych, gdzie efekty antropopresji są stosunkowo niewielkie, a tradycje lokalne 
wciąż żywe. Systemy łączące certyfikację obiektów i ofert promujących kon-
takt z przyrodą i kulturę lokalną są bliższe zasadom zrównoważonego rozwoju.  
W wielu państwach oddolne inicjatywy doprowadziły do utworzenia krajowych 
certyfikatów skierowanych do ekoturystyki. Przykładem jest szwedzki certyfikat 

12 Por. Eco-label européen Hébergements touristiques et Campings, Enquête décembre 2011, Afnor 
Certification, źródło: http://www.boutique-certification.afnor.org/content/download/35548/354034 
(dostęp 9.05.2014 r.). Por. 10 good reasons to achieve the European Eco label, Sustainable Hotels for 
the Mediterranean, 2013, źródło: http://www.shmile2.eu/public/docs/2/112.pdf (dostęp 9.05.2014 r.).
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dla ekoturystyki – Nature’s Best (rycina 2). Podstawowe zasady, według których 
zbudowany jest ten system, przedstawione są w tabeli 2.

Tabela 2. Sześć głównych zasad Nature’s Best

SZEŚĆ GŁÓWNYCH ZASAD NATURE’S BEST

1. Respektowanie ograniczeń środowiskowych, minimalizacja negatywnego wpływu na przy-
rodę i kulturę.

2. Wspieranie lokalnej gospodarki.

3. Przyznawanie certyfikatu jedynie tym operatorom, którzy kierują się zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. 

4. Aktywne wspieranie ochrony lokalnej przyrody i kultury.
5. Promowanie wiedzy oraz radości z odkrywania przyrody.
6. Zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nature’s Best six basic principles, http://
www.naturesbestsweden.com/nb/grundprinciper.asp (dostęp 9.05.2014 r.).

W tego typu systemach podkreśla się rolę emocji i pozytywnych doświadczeń, 
jakie powinny towarzyszyć turyście podczas korzystania z certyfikowanych pro-
duktów. Ekoturystyka w swej istocie skierowana jest do turysty indywidualnego, 
który oczekuje, że kontakt z przyrodą w ramach proponowanych atrakcji i ak-
tywności respektuje ograniczenia stawiane przez środowisko naturalne. Ponadto 
wypoczynek i rekreacja dzięki odpowiednio przygotowanej ofercie ma tworzyć 
sprzyjające warunki do rozwoju osobowego turysty. 

Blue Flag – ekocertyfikat miejsca/obszaru

Wśród ekocertyfikatów obecnych na rynku światowym warto zwrócić uwagę 
na typ systemów odnoszących się do konkretnych miejsc czy obszarów. Dobrym 
przykładem jest tutaj Blue Flag (rycina 3), który nadawany jest kąpieliskom i ma-
rinom na świecie od 1987 roku, a w Polsce od 2005. Ekocertyfikat ten może 
być także wydany właścicielom jachtów czy łodzi, jeśli spełnią oni odpowiednie 
wymagania. 

Kryteria Blue Flag, odnoszą się do takich aspektów jak: 
 – jakość wody, 
 – działania na rzecz edukacji ekologicznej,
 – zarządzanie ekologiczne,
 – bezpieczeństwo oraz jakość prowadzonych usług.

Wydaje się, że ekocertyfikat Blue Flag przypisany jest tylko do terenów nad-
morskich. Nie jest to jednak prawda, może być stosowany również w przypadku 
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jezior. Przykładem jest wyróżnione kąpielisko śródlądowe w Zieleniewie nad je-
ziorem Miedwie.

Rycina 3. Logo certyfikatu Blue Flag

To, co zasługuje na szczególną uwagę w przypadku tego ekocertyfikatu to 
obowiązek prowadzenia na obszarach sygnowanych tym certyfikatem działań 
z zakresu edukacji ekologicznej. Właściciele czy też administratorzy, np. plaż, 
zobligowani są do przygotowania oferty turystycznej dotyczącej wyjątkowo-
ści regionalnej przyrody, gatunków chronionych, ścieżek przyrodniczych czy 
lokalnej kuchni. Stanowi to ciekawy element podnoszący atrakcyjność danego 
miejsca, a co za tym idzie jego konkurencyjność wobec podobnych destynacji. 
Agroturystyka nadwodna może i powinna informować turystów o bliskości plaż 
wyróżnionych Blue Flag. Kwaterodawcy powinni wzmacniać swoje oferty po-
przez informowanie gości o inicjatywach podejmowanych w ramach tego pro-
gramu. Z roku na rok liczba wydanych certyfikatów Blue Flag rośnie. W 2013 
roku w Polsce tym prestiżowym wyróżnieniem nagrodzono 27 plaż i 6 marin, 
a łącznie na całym świecie przyznano 3850 certyfikatów13. 

Podsumowanie

Podejmowane przez państwa europejskie działania wyraźnie wskazują, że 
zasady zrównoważonego rozwoju stają się obecnie obowiązkowym wymogiem 
dnia codziennego. W odniesieniu do turystyki kryteria ekocertyfikatów są cen-
ną wskazówką dla kwaterodawców i touroperatorów, na jakie aspekty powinni 
zwrócić uwagę, by oferowane przez nich produkty odznaczały się odpowiedzial-
nością środowiskową i społeczną. Starannie opracowane i nadawane przez nie-
zależne jednostki ekocertyfikaty stanowią dobre narzędzie marketingowe. Przy-
czyniają się one do podnoszenia jakości ekologicznej i konkurencyjności ofert 
turystycznych przyjaznych przyrodzie.

13 Por. Wyróżnienia Blue Flag 2013, źródło: http://blueflag.org.pl/obiekty/wyroznienia-blue-
-flag-2013.html (dostęp 9.05.2014 r.).
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Certyfikaty odpowiedzialności środowiskowej i społecznej w polskich przed-
siębiorstwach i obiektach turystycznych nie są jeszcze popularne. Doświadczenia 
pokazują jednak, że ich implementacja może przyciągnąć turystów i stać się ko-
rzystna pod względem środowiskowym i ekonomicznym. W ciągu najbliższych 
lat należy spodziewać się zarówno dalszego rozwoju systemów ekocertyfikacji, 
jak i wzrostu zainteresowania nimi ze strony turystów i samej branży turystycznej. 
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Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w obiektach turystycznych

Streszczenie

Zastosowanie urządzeń do produkcji energii z odnawialnych źródeł umożli-
wia obniżenie kosztów pozyskiwania energii niezbędnej do zasilania i ogrzewania 
obiektów turystycznych, dostarczenie energii do obiektów znacznie oddalonych 
od istniejącej infrastruktury energetycznej (np. schronisk górskich), podniesie-
nie bezpieczeństwa energetycznego, częściowe lub całkowite uniezależnienie się 
od monopolistycznych dostawców energii. Wykorzystanie OZE może przynieść 
też efekt marketingowy, przyciągający klientów zorientowanych na ekologiczny 
sposób życia.

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, turystyka

Wstęp

Wyczerpywanie kopalnych surowców energetycznych (węgla, ropy naf-
towej i gazu), zanieczyszczenie środowiska i rosnące koszty produkcji energii 
w oparciu o konwencjonalne jej nośniki to główne przyczyny zainteresowania 
alternatywnymi, odnawialnymi źródłami energii (OZE). W związku z dążeniem 
Europy do zmniejszenia antropogenicznego obciążenia środowiska opracowa-
no na szczeblu Unii Europejskiej szereg dokumentów strategicznych, a na ich 
podstawie aktów prawnych, które zobowiązują państwa członkowskie m.in. do 
zwiększania udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł w ogólnym bi-
lansie energii. Zobowiązania takie spoczywają również na Polsce.

Według różnych ekspertyz najszerzej dostępnym w Polsce odnawialnym 
źródłem energii jest biomasa. Ze względu na różnorodność surowców bioma-
sowych oraz procesów konwersji, biomasa może być przekształcana na paliwa 
stałe, ciekłe i gazowe, a te z kolei przetwarzane na energię mechaniczną, elek-
tryczną i cieplną3. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie 

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
2 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
3 J. Rakowski, Tendencje rozwojowe w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy, [w:] No-
woczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystywania biomasy, red. P. Bocian, T. 
Golec, J. Rakowski, Instytut Energetyki, Warszawa 2010, s. 5-34.
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energii słonecznej. W celu dostarczenia ciepła do ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej wykorzystywane są kolektory słoneczne, zaś energię 
elektryczną dostarczają systemy fotowoltaiczne. Ukształtowanie terenu i warun-
ki wietrzne, panujące w niektórych regionach kraju, są sprzyjające budowie farm 
wiatrowych, a postęp technologiczny w tej dziedzinie sprawia, że energię wiatru 
można wykorzystywać w instalacjach o różnej skali, w tym poprzez małe turbi-
ny wiatrowe, instalowane na dachach budynków. Energię elektryczną produkuje 
się też w elektrowniach wodnych, przy czym najmniejszy wpływ na środowisko 
mają małe elektrownie wodne (tzw. MEW). Z kolei energia wnętrza Ziemi wyko-
rzystywana jest głównie w systemach ciepłowni geotermalnych. 

Ostatnia nowelizacja Prawa energetycznego4 w sposób preferencyjny traktu-
je tzw. mikroinstalacje OZE, czyli instalacje o mocy elektrycznej do 40 kW lub 
mocy grzewczej do 120 kW. Właśnie takie instalacje mogą doskonale sprawdzać 
się w obiektach świadczących np. usługi turystyczne. Na potrzebę wykorzystania 
OZE w turystyce zwraca uwagę Sokół5. Podkreśla on, że rozwój turystyki ma ne-
gatywny wpływ na środowisko, które dla tej działalności jest wyjątkowo cennym 
zasobem. Niezbędne są więc działania minimalizujące obciążenie otoczenia, 
m.in. poprzez zamianę kopalnych źródeł energii na OZE. Badania przeprowa-
dzone w woj. podlaskim wskazują, że potencjalni odbiorcy usług turystycznych 
odnoszą się pozytywnie do wykorzystywania OZE w ośrodkach wypoczynko-
wych, hotelach i innej infrastrukturze turystycznej6. Na zwiększenie atrakcyjno-
ści turystycznej gmin dzięki wdrożeniu technologii OZE wskazują też wyniki 
badań brytyjskich7.

Według Gołaszewskiego8 turystyka w coraz większym zakresie implementu-
je technologie i instalacje OZE. Turystyka i energetyka odnawialna są z natury 
lokalne, powinny więc stanowić integralną całość. Rozwojowi poszczególnych 
sektorów gospodarki, w tym także turystyki, powinny przyświecać zasady zrów-
noważonego rozwoju. Jednym z efektów ich respektowania jest realizacja dzia-
łań związanych z dywersyfikacją źródeł energii. Mając na względzie rozwój sek-
tora turystycznego wykorzystanie OZE można rozpatrywać z punktu widzenia 
ochrony środowiska, poprawy efektywności energetycznej i kreowania nowych 

4 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997 r., nr 54, poz. 348, z późn. zm.
5 J.L. Sokół, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w turystyce na przykładzie województwa 
podlaskiego, „Ekonomia i Zarządzanie”, 2012, tom 4, nr 2, s. 39-40.
6 Ibidem, s. 53.
7 Wyniki badań przeprowadzonych w Kumbrii przytaczają P. Chrobat i M. Sygit w opracowaniu 
Możliwości aktywizacji gmin w oparciu o odnawialne źródła energii, Mat. II Forum Ekologicznego 
„Odnawialne Źródła Energii – szanse i bariery rozwoju”, Węgliniec 2008.
8 J. Gołaszewski, Energia odnawialna – nowy wymiar w rozwoju przemysłu turystycznego, 
Uzupełnione tezy wykładu wygłoszonego podczas konferencji związanej z obchodami Światowych 
Dni Turystyki 2012 w Gołdapi, październik 2012.
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walorów przestrzeni turystycznej. Kluczem do rozwoju turystyki jest wzbogaca-
nie przestrzeni turystycznej o dodatkowe elementy, którymi mogą być instalacje 
i urządzenia OZE. Wykorzystanie OZE wpływa na prestiż danej przestrzeni, bu-
duje wizerunek miejsca, a tworząc swoisty certyfikat jakości stanowi reklamę 
obszaru9.

Kolektory słoneczne w obiektach turystycznych

Kolektory słoneczne służą do przemiany energii promieniowania słoneczne-
go w ciepło. W Polsce najpopularniejsze są dwa typy kolektorów: płaskie i próż-
niowo-rurowe. Ze względu na cenę i prostotę konstrukcji najszerzej wykorzysty-
wanym obecnie typem są kolektory płaskie, różniące się technologią produkcji, 
zastosowanymi materiałami i konstrukcją. Właściwie zaprojektowana i zamon-
towana instalacja powinna w polskich warunkach klimatycznych zaspokoić ok. 
60% rocznego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej (c.w.u) i tym samym obniżyć koszty energii10. 

Zasadnicza część budowanych w kraju instalacji słonecznych jest przezna-
czona do pracy jednofunkcyjnej, tj. do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. 
Spotyka się również słoneczne instalacje dwufunkcyjne – do ogrzewania bu-
dynku i wody użytkowej. W Polsce wykorzystanie kolektorów do ogrzewania 
pomieszczeń jest rzadko stosowane, ze względu na niesprzyjające warunki kli-
matyczne. Szacuje się, że przy pomocy instalacji słonecznej można pokryć do 
30% rocznego zapotrzebowania na ciepło do dogrzewania pomieszczeń. Coraz 
popularniejszym zastosowaniem słonecznej techniki grzewczej jest podgrze-
wanie wody w basenach. Kolektory są szczególnie zalecane do przygotowania 
c.w.u w budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, w hotelach, na cam-
pingach, w budynkach użyteczności publicznej. W ostatnich latach coraz popu-
larniejsze stają się słoneczne systemy chłodzenia pomieszczeń, gdzie w instalacji 
wykorzystuje się system chłodziarek absorpcyjnych11.

Sezonowa aktywność instalacji solarnych odpowiada na największe zapo-
trzebowanie obiektów turystycznych: 80% całorocznego promieniowania sło-
necznego przypada na okres od kwietnia do września, a różnica w dostępności 
energii słonecznej między czerwcem a grudniem jest ośmiokrotna. Panele sło-
neczne znajdują zastosowanie w obiektach turystycznych o różnej skali: od go-

9 J. Chodkowska-Miszczuk, D. Szymańska, Technologie słoneczne szansą promocji regionu?, 
[w:] Polska Energetyka Słoneczna, Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej – ISES, Warszawa 
2012, vol. 1-4, s. 63.
10 Małoskalowe odnawialne źródła energii i mikroinstalacje. Kolektory słoneczne, systemy foto-
woltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, pr. zb. pod red. G. Wiśniewskiego, Fundacja im. Heinricha 
Bölla, Biuro Regionalne Europa Centralna, Warszawa 2012, s. 13.
11 Ibidem, s. 11, 18.
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spodarstw agroturystycznych dysponujących kilkoma miejscami noclegowymi, 
do całorocznych ośrodków wypoczynkowych i hoteli (np. w Ustrzykach Gór-
nych, Wetlinie). Są też wykorzystywane jako źródło ogrzewania wody w innych 
obiektach rekreacyjnych, np. pływalniach w Głogowie Małopolskim oraz odkry-
tym basenie w Boguchwale12. Oszczędności energii, jakie przynosi zastosowanie 
kolektorów słonecznych, pozwala uzyskać efekt nie tylko ekonomiczny, ale tak-
że ekologiczny, poprzez zmniejszenie wykorzystania paliw konwencjonalnych 
do produkcji energii elektrycznej, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń do powietrza.

Kolektory słoneczne znajdują szeroką akceptację wśród potencjalnych tury-
stów. Ankietowani, których zapytano o to, jak ogrzewanie wody przy pomocy 
kolektorów słonecznych wpłynie na jakość usługi noclegowej, odpowiedzieli 
w 36%, że ich zdaniem będzie to miało korzystny wpływ na usługę, jednak 24% 
spośród pytanych stwierdziło, że taki sposób ogrzewania wody użytkowej będzie 
miał niekorzystny wpływ na jakość usługi, np. z powodu zbyt niskiej temperatury 
wody13.

Fotowoltaika w obiektach turystycznych

W turystyce – tak jak i w każdej innej dziedzinie życia, fotowoltaika znajdu-
je szerokie spektrum zastosowań. Spotyka się tu systemy fotowoltaiczne (PV) 
o różnych strukturach elektrycznych, wykorzystujące moduły fotowoltaiczne 
wykonane w różnych technologiach materiałowych oraz bazujące na różnych 
systemach montażu. W przypadku fotowoltaiki pojęcia obiektu turystycznego nie 
należy ograniczać jedynie do budynków (o charakterze mieszkalnym lub użytko-
wym). Pod tym pojęciem należy rozumieć również elementy małej architektury, 
takie jak np. wiaty nad miejscami parkingowymi, przy szlakach komunikacyj-
nych, elementy rozproszonej infrastruktury technicznej związanej z obsługą ru-
chu turystycznego (systemy oświetlenia, monitoringu, kontroli dostępu, maszyny, 
drobnego handlu) oraz urządzenia i systemy do prowadzenia turystyki mobilnej 
– lądowej i morskiej (campery, przyczepy kempingowe, łodzie i jachty).

W Polsce w warunkach tzw. czystego horyzontu (brak elementów zacie-
niających instalację) optymalne ustawienie pojedynczej płaszczyzny generato-
ra fotowoltaicznego to kierunek geograficznego południa i pochylenie ok. 30o 
względem poziomu. Ustawienie takie najłatwiej uzyskać w przypadku instalacji 
wolno stojących, montowanych do gruntu na otwartych przestrzeniach. Więcej 

12 B. Dec, J. Krupa, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska, [w:] 
Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza 
Dynowskiego, red. J. Krupa, T. Soliński, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 
Dynów 2012, s. 71.
13 J.L. Sokół, Wykorzystanie…, op.cit., s. 51.
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problemów sprawia instalowanie fotowoltaiki na budynkach – inwestor jest tu 
związany geometrią budynku i rodzajem dachu. Istnieją również elastyczne mo-
duły fotowoltaiczne wykonywane w technologiach cienkowarstwowych, ale ich 
sprawność jest od dwóch do trzech razy mniejsza, niż w przypadku modułów 
krystalicznych. Być może w najbliższych latach nastąpi w tym obszarze rewo-
lucja, wynikająca z zastosowania w fotowoltaice perowskitów14. Są to nieorga-
niczne związki, które mogą zastąpić krzem i pozwolą produkować bardzo cienkie 
i elastyczne ogniwa.

Szerokie jest stosowanie fotowoltaiki w aplikacjach o charakterze tymczaso-
wym, mobilnych oraz takich, w których odbiorniki potrzebują zasilania w krót-
kich okresach czasu. W obszarze turystyki przykładami takich aplikacji mogą 
być układy fotowoltaicznego zasilania dla camperów i przyczep kempingowych, 
systemy PV dedykowane dla łodzi i jachtów oraz wszelkiego rodzaju urządze-
nia związane z obsługą plenerowych imprez masowych. Przykładem mogą być 
krakowskie, automatyczne stacje wypożyczania rowerów miejskich. Są to syste-
my, które po pojawieniu się uprawnionej osoby (posiadającej konto w systemie 
informatycznym) uwalniają wybrany rower z blokady w stojaku. Stacje również 
przyjmują (zatrzaskują w blokadach) rowery oddawane przez użytkowników. 
Dodatkowym zadaniem stacji jest wymiana danych z centrum zarządzania syste-
mem, która odbywa się drogą radiową. System jest w stanie pracować w oparciu 
o słoneczne promieniowanie rozproszone i odbite od elementów krajobrazu, któ-
re w warunkach miejskich ma duże wartości.

Panele fotowoltaiczne stanowią niezależne źródło zasilania łodzi, takich jak 
niemiecki katamaran oceaniczny Planet Solar, Turystyczny Solar z Politechniki 
Gdańskiej czy łódka Fiten Solar Team, skonstruowana przez gdyńskich inżynie-
rów na potrzeby międzynarodowych regat. Innym przykładem może być szwaj-
carski samolot Solar Impulse, zasilany tylko energią ze słońca15.

Wykorzystanie biomasy

Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzę-
cego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozo-
stałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich 
produkty16. Zasoby biomasy odpadowej są ograniczone, dlatego istnieje potrze-
ba zakładania celowych plantacji roślin energetycznych. Rośliny energetyczne 

14 Niskotemperaturową metodę ich wytwarzania i nanoszenia na dowolne powierzchnie opisano, 
w: O. Malinkiewicz, A. Yella, Y.H. Lee, G.M. Espallargas, M. Graetzel, M.K. Nazeeruddin, H.J. 
Bolik, Perovskite solar cells employing organic charge-transport layers, „Nature Photonics” 2013 
vol. 8, s. 128-132.
15 B. Dec, J. Krupa, Wykorzystanie…, s. 72.
16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r., Dz.U. 2012 r., poz. 1229.
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charakteryzują się dużym potencjałem plonowania, trwałością plantacji, dostęp-
nością materiału rozmnożeniowego, małymi wymaganiami siedliskowymi, dużą 
plastycznością ekologiczną. Wprowadzane są do uprawy nowe gatunki, obce na-
szej strefie klimatycznej. Rośliny te wzbogacają różnorodność biologiczną pol-
skiej flory, stanowiąc też atrakcję botaniczną. Plantacje roślin energetycznych, 
szczególnie o nietypowym wyglądzie, jak np. miskant olbrzymi (trawa dorasta-
jąca do 4 m) stanowią obiekt zainteresowania osób, przybywających na danym 
terenie, w tym turystów17.

Istnieją różne technologie konwersji energii chemicznej zawartej w biomasie 
na energię użytkową. Najprostszym sposobem jest spalanie. Kotły o różnej mocy 
wykorzystują biomasę w budynkach indywidualnych, wielorodzinnych, kotłow-
niach miejskich, a także elektrowniach i elektrociepłowniach. Obiekty turystycz-
ne, w których podstawowym źródłem opału jest biomasa (np. w postaci peletów 
czy brykietów), informują często gości o takowych rozwiązaniach, kreując w ten 
sposób swój ekologiczny wizerunek. W zależności od zapotrzebowania na ciepło 
można dobrać kocioł o odpowiedniej mocy, gdyż rynek oferuje obecnie szereg 
urządzeń, zasilanych biomasą stałą w różnej postaci18.

Biomasa może być też przetwarzana do biopaliw ciekłych: bioetanolu, służą-
cego jako dodatek do benzyn lub biodiesla, dodawanego do oleju napędowego. 
Obydwa biopaliwa mogą też stanowić paliwa samoistne, czyli być wykorzystywa-
ne bez dodatku paliw ropopochodnych. Zastosowanie biopaliw płynnych w po-
jazdach obsługujących ruch turystyczny mogłoby w znaczący sposób zmniejszyć 
obciążenie środowiska i korzystnie wpłynąć na warunki wypoczynku.

Biogazownie i mikrobiogazownie

Innowacyjnym sposobem energetycznego wykorzystania biomasy jest jej 
fermentacja w beztlenowych warunkach, prowadząca do powstania biogazu, 
którego głównym składnikiem jest palny gaz – metan. Ze względu na pocho-
dzenie nazywany jest on biometanem, a instalacje, w których jest produkowany, 
to biogazownie. W zależności od skali produkcji biogazu można też wyróżnić 
mikrobiogazownie, a więc instalacje małe, których produkcja biogazu wystarcza 
do zasilania silnika produkującego nie więcej niż 40 kW energii elektrycznej. 
Biogaz może być zatem wykorzystany do produkcji prądu, ale też ciepła.

Największe zainteresowanie budową mikrobiogazowni przejawiają go-
spodarstwa rolne. W gospodarstwach prowadzących specjalistyczną produkcję 

17 A. Kowalczyk-Juśko, B. Kościk, Perennial plant biomass production methods of its conversion 
into energy, „Koszalińskie Studia i Materiały” 2006 nr 9, s. 93-100.
18 A. Kowalczyk-Juśko, M. Sławińska, Analiza efektów ekonomicznych i ekologicznych spalania 
drewna w kotłowniach przydomowych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transporto-
we” 2012 nr 10, s. 181.
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zwierzęcą, powstaje szereg odpadów i produktów ubocznych, mogących stano-
wić doskonały substrat do biogazowni. Są to przede wszystkim odchody zwierząt 
czy resztki paszy. Odchody zwierząt znajdują wykorzystanie nawozowe, co nie 
wyklucza tej możliwości po wcześniejszym pozyskaniu energii w nich zawartej19. 
Mikrobiogazownia funkcjonująca w gospodarstwie agroturystycznym może stać 
się atrakcją dla gości. Pewne obawy społeczne budzi uciążliwość zapachowa, 
która w rzeczywistości nie przewyższa ilości zapachów emitowanych z innych 
działów produkcji rolnej. Biogazownie w gospodarstwach agroturystycznych 
mogłyby więc pełnić funkcję edukacyjną i podnoszącą świadomość społeczną 
w tym względzie. 

Mikrobiogazownie mogą też powstawać jako instalacje utylizujące resztki 
pożywienia powstające w hotelach i restauracjach. Rozwiązanie to jest szcze-
gólnie zasadne w miejscowościach o dużej liczbie ośrodków wypoczynkowych, 
świadczących usługi całoroczne, gdyż biogazownia pracuje przez cały rok, a jej 
zapotrzebowanie na substraty do produkcji biogazu jest stałe. Z technologiczne-
go punktu widzenia możliwe jest też łączenie substratów pochodzących z rol-
nictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego wraz z odpadami z gastronomii, czy 
nawet z osadem ściekowym. Jednak biogazownie prowadzące tzw. wspólną fer-
mentację, mogą napotkać na problemy prawne, gdyż przepisy w tym względzie 
nie są do końca w Polsce sprecyzowane.

Energia wnętrza Ziemi

Energia geotermalna, której źródłem jest rozpad pierwiastków promienio-
twórczych w jądrze Ziemi, dostępna jest na całym globie, jednak z technicznego 
punktu widzenia wykorzystanie tych zasobów jest ograniczone, zależnie od głę-
bokości złóż geotermalnych. Najbardziej dostępne są wody geotermalne, wydo-
bywające się w postaci gejzerów na powierzchnię Ziemi, występujące np. w par-
ku Yellowstone w USA. Zagospodarowanie zasobów geotermalnych odbywa 
się poprzez wykonanie odwiertów do wód lub skał, a następnie wykorzystanie 
energii do bezpośredniego lub pośredniego ogrzewania, jako dolne źródło pompy 
ciepła lub do produkcji energii elektrycznej20. 

W Polsce funkcjonuje siedem instalacji wykorzystujących energię geoter-
malną do celów grzewczych, przy czym cztery z nich zaopatrują miejskie sys-
temy ciepłownicze (Podhale – Bańska Niżna, Pyrzyce, Mszczonów, Uniejów). 
Pozostałe zaopatrują kompleksy rekreacyjne w wodę termalną, stosując ją też do 

19 A. Kowalczyk-Juśko, H. Potrzebowski, Możliwości produkcji biogazu w mikrobiogazowni rolni-
czej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011 nr 10, s. 229-235.
20 W.M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2006, s. 260.
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ogrzewania obiektów (terma Bukowina Tatrzańska, termy Uniejów, Kąpielisko 
Geotermalne Szymoszkowa). Kolejnych kilka projektów geotermalnych jest na 
różnym stopniu zaawansowania. Należy zaznaczyć, że produkcja energii w wy-
mienionych ciepłowniach tylko w części pochodzi z geotermii, uzupełniana jest 
konwencjonalnymi źródłami. Moc cieplna zainstalowana w ciepłowniach geo-
termalnych wynosi ok. 144 MW, z czego ok. 61 MW przypada na geotermię, zaś 
pozostała ze spalania gazu ziemnego, oleju opałowego i biomasy21.

Wody termalne mogą mieć zastosowanie nie tylko w ciepłownictwie, ale 
również w balneologii, rekreacji i w turystyce. Mogą to być kąpiele lecznicze 
pomocne przy wielu schorzeniach, m.in. ortopedycznych, układu nerwowego 
i krążenia, nerwicach, nerwobólach. Liczne obiekty rekreacyjne, wykorzystujące 
zasoby geotermalne, działają na Węgrzech i Słowacji. Funkcje geotermii w tury-
styce, rekreacji, lecznictwie to:

 – pływalnie rekreacyjne, baseny do terapii, wody używane w zabiegach, 
 – produkty lecznicze uzyskiwane z wód geotermalnych (sole, glinki termo-

mineralne),
 – ekologiczne ogrzewanie obiektów turystycznych i wypoczynkowych.

Elektrownie wiatrowe

Nowoczesne turbiny wiatrowe mają moc nawet 7 MW, jednak dla większo-
ści obiektów turystycznych odpowiednie będą siłownie, których moc nominalna 
nie przekracza 100 kW. Mogą one być przyłączone do lokalnej sieci niskiego 
napięcia, pracować na sieć wydzieloną lub ogrzewać wodę. Jeśli energia elek-
tryczna miałaby być zużywana bezpośrednio w gospodarstwie domowym jako 
substytut energii z sieci, a jej nadwyżki sprzedawane do sieci energetycznej, to 
elektrownia wiatrowa powinna być wyposażona w inwerter, który doprowadza 
energię elektryczną do standardowych parametrów (230 V i 50 Hz). Przydomo-
we elektrownie wiatrowe mogą być również wyposażone w magazyny energii: 
akumulatorów elektrochemicznych lub zasobnika z wodą. Gromadzą one energię 
wtedy, gdy wieje wiatr, a bieżące potrzeby nie są w stanie zużyć całej generowa-
nej energii. Magazynowana energia wykorzystywana jest w okresach bezwietrz-
nych. Magazyny energii w postaci akumulatorów powinno stosować się głównie 
w miejscach, gdzie doprowadzenie energii z sieci jest bardzo drogie (np. schro-
niska wysokogórskie). Tańszym sposobem gromadzenia energii jest ogrzewanie 
wody użytkowej. System małej turbiny wiatrowej z zasobnikiem c.w.u. wymaga 
jedynie regulatora napięcia, połączonego z grzałką elektryczną22.

21 P. Kubski, Przegląd zasobów i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, „Instal” nr 2, 
2012, s. 15.
22 Małoskalowe…, s. 30.
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Przydomowe elektrownie wiatrowe mogą służyć jako dodatkowe źródło 
energii, które w pewnym stopniu uniezależnia od sieci lokalnego dystrybutora 
energii elektrycznej. Najlepiej sprawdzają się jako zasilanie domów „niskoener-
getycznych” – bardzo dobrze ocieplonych, które potrzebują małej ilości prądu23. 
Większość oferowanych na rynku rozwiązań to turbiny o poziomej osi obrotu 
i wirnikach trójskrzydłowych. Rzadziej spotykane są modele o pionowej osi, 
głównie z powodu wyższej ceny i mniejszej produktywności urządzenia. Naj-
mniejsze elektrownie wiatrowe, do 1-2 kW, są stosunkowo łatwe w montażu i za-
zwyczaj instaluje się je na dachu budynku.

Duże elektrownie wiatrowe, a zwłaszcza farmy wiatrowe, wpływają na zmia-
nę krajobrazu, co najczęściej jest postrzegane jako wada tych obiektów. Poja-
wiają się też opinie, że taka zmiana otoczenia świadczy o ochronie środowiska. 
Niektóre instalacje są wykorzystywane jako atrakcja turystyczna, można na nich 
montować wieże widokowe.

Hydroenergetyka a turystyka

Potencjał energetyczny rzek wykorzystać można poprzez budowę elektrow-
ni wodnych, przetwarzających energię kinetyczną i potencjalną w energię elek-
tryczną. Lewandowski24 wskazuje dwa podstawowe typy elektrowni wodnych: 
przepływowe, budowane na rzekach nizinnych o małym spadku i regulacyjne, 
zaopatrzone w zbiorniki wodne do jej magazynowania. Szczególne znaczenie dla 
środowiska mają małe, zbiornikowe hydroelektrownie, gdyż budowa sztucznego 
zbiornika wodnego wiąże się z określonym wpływem na otoczenie. Najczęściej 
wskazywane są następujące zalety:

 – ochrona przeciwpowodziowa,
 – alimentowanie dróg żeglownych,
 – utrzymywanie retencji wodnej dla gospodarki rolnej i leśnictwa,
 – tworzenie nowych możliwości do hodowli ryb,
 – tworzenie warunków dla uprawiania sportu, turystyki i rekreacji,
 – korzystny wpływ małej retencji na środowisko,
 – rozwój gospodarczy poszczególnych regionów.

Zbiorniki wodne, stanowiące element hydroelektrowni, wykorzystywane są 
na cele turystyki, czego najlepszym przykładem jest Solina, gdzie zlokalizowana 
jest jedna z największych elektrowni wodnych w Polsce. Mieszkańcy miejsco-
wości otaczających ten sztuczny zbiornik utrzymują się w dużej mierze z obsługi 
ruchu turystycznego, zapewniając noclegi i wyżywienie. Również drobny han-

23 B. Dec, J. Krupa, Wykorzystanie…, s. 77.
24 W.M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo-Tech-
niczne, Warszawa 2007, s. 87.
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del rozwija się dzięki funkcjonowaniu zbiornika i elektrowni. Zapora w Solinie 
to największa budowla hydrotechniczna w Polsce, przy budowie której brano 
pod uwagę nie tylko względy energetyczne, ale także powstanie warunków dla 
organizowania wypoczynku, sportów wodnych oraz rozwoju turystyki25. Innym 
przykładem łączenia funkcji produkcji energii i turystyki jest zespół elektrowni 
wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne. Podniesienie walorów tury-
stycznych poprzez budowę elektrowni (udostępnianej do zwiedzania) wpłynęło 
korzystnie na liczbę turystów odwiedzających zamek w Niedzicy i ruiny zamku 
w Czorsztynie.

Podsumowanie

Przegląd technologii produkcji energii w oparciu o odnawialne źródła wska-
zuje na ich wielość i różnorodność. Wszystkie opisane OZE mogą stanowić źró-
dło energii dla obiektów turystyki lub same stać się obiektem zainteresowania 
turystów. Charakterystyczną cechą większości OZE jest możliwość funkcjo-
nowania w systemie wydzielonym, w oddaleniu od sieci energetycznej. Jest to 
szczególnie ważne np. dla schronisk górskich, kempingów czy chat leśnych. 
Technologie oparte na źródłach odnawialnych pozwalają na produkcję energii 
w małej skali, przydatnej do wykorzystania na łodziach i jachtach. Potencjał 
niektórych źródeł, głównie energii słonecznej, jest zgodny z największym zapo-
trzebowaniem na energię w obiektach turystycznych. Z kolei hydroenergetyka 
stwarza doskonałe warunki do rozwoju różnego rodzaju aktywności. Koncepcja 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych jest szczególnie godna uwagi na 
terenach objętych ochroną, które są także predestynowane do rozwoju turystyki. 
Odnawialne źródła energii powinny w miarę rozwoju tworzyć integralną całość 
z turystyką, szczególnie w kontekście ich lokalnego charakteru.
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Inicjatywy Lokalnych Grup Działania w Polsce 
promujące dziedzictwo kulinarne w turystyce 
wiejskiej

Streszczenie

W działalności Lokalnych Grup Działania w Polsce szczególne miejsce zaj-
mują inicjatywy na rzecz promocji dziedzictwa kulinarnego. Potrawy regionalne 
i tradycyjne produkty żywnościowe przeżywają obecnie prawdziwy renesans. 
Dla zachowania w pamięci oraz popularyzacji dziedzictwa kulinarnego powstają 
oryginalne projekty. W artykule zaprezentowano wybrane inicjatywy w turystyce 
wiejskiej, promujące te tradycje.

Słowa kluczowe: turystyka wiejska, dziedzictwo kulinarne, Lokalna Grupa 
Działania

Wstęp

Turystyka stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki 
narodowej, a jej znaczenie ekonomiczne i społeczno-gospodarcze wyraża się 
w liczbach (wkład w PKB i liczba miejsc pracy) oraz w wartościach niepoli-
czalnych związanych m.in. z rozwojem regionalnym i aktywizacją społeczności 
lokalnych. Gospodarka turystyczna bez najmniejszego wątpienia aktywizuje go-
spodarczo regiony oraz wzmacnia ich znaczenie na krajowym rynku usług tury-
stycznych. Ta forma działalności gospodarczej została uznana za podstawowy 
kierunek rozwoju obszarów wiejskich, który ogranicza bezrobocie, tworzy rynki 
zbytu na lokalne produkty spożywcze i rękodzielnicze, a przede wszystkim jest 
źródłem dochodów ludności wiejskiej3.

Lokalne Grupy Działania powstały po to, żeby pobudzać aktywność miesz-
kańców tak, aby to oni mogli się stawać na swoim terenie podmiotowymi partne-
rami w kontaktach z samorządami, organizacjami pozarządowymi czy przedsię-

1 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.
2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
3 K. Michałowski, B. Łagowska, Produkty turystyczne w województwie podlaskim i ich znaczenie 
w rozwoju regionu, [w:] Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, red. M. Ada-
mowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2007, s. 147-148.
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biorcami. Ten naturalny proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, dzięki 
wsparciu środków z Unii Europejskiej nabiera w ostatnich latach dużego znacze-
nia. Lokalne Grupy Działania są ogromną szansą dla wszystkich regionów w Pol-
sce, gdyż działalność tych stowarzyszeń wspomaga kulturę, ożywia regionalne 
tradycje, zwyczaje i obrzędy, wzbogaca ofertę turystyczną, a przede wszystkim 
pobudza lokalne społeczności do podejmowania coraz to nowych inicjatyw4.

Szczególne miejsce w funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania zajmują 
rozmaite inicjatywy, które są podejmowane na rzecz promocji dziedzictwa kuli-
narnego. Obecnie regionalne potrawy i tradycyjne produkty żywnościowe prze-
żywają prawdziwy renesans, a dzieje się to za sprawą ogromnej aktywności Kół 
Gospodyń Wiejskich, które współtworzą i pielęgnują miejscowe tradycje kulinar-
ne. Dla zachowania w pamięci oraz popularyzacji tej istotnej części kultury ludo-
wej na terenie działalności wielu Lokalnych Grup Działania powstają oryginalne 
projekty. Ich celem jest promocja kuchni regionalnej, korzystanie z potencjału 
produktów lokalnych i tradycyjnych do rozwoju aktywności przedsiębiorczości 
jego mieszkańców, ochrona dziedzictwa kulinarnego obszaru, a także zwiększe-
nie świadomości mieszkańców na temat pożywienia ludowego.

Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych inicjatyw w turystyce wiej-
skiej promujących dziedzictwo kulinarne, które są podejmowane przez Lokalne 
Grupy Działania w Polsce.

Turystyka wiejska w rozwoju lokalnym

Rozwój lokalny na obszarach wiejskich opiera się na istotnych aspektach 
diagnozy istniejącego stanu, związanego przede wszystkim z aktualną sytuacją 
w rolnictwie. Restrukturyzacja, a co za tym idzie, zmniejszająca się rola rolnic-
twa, powoduje odpływ osób zatrudnionych w rolnictwie do sfery pozarolniczej. 
Ma to rozwiązać problemy z wolnymi zasobami siły roboczej, a przez to przy-
czynić się do uzyskiwania dodatkowych lub alternatywnych dochodów dla go-
spodarstw domowych na obszarach wiejskich. Działalność pozarolnicza może 
występować w różnych formach, jednak najbardziej popularne są wszelkiego ro-
dzaju usługi związane z kształtowaniem oferty turystyki wiejskiej5.

Napływ turystów powoduje duży wpływ na zmianę warunków życia ludności 
wiejskiej oraz tworzenie innych dziedzin działalności pozarolniczej, co wymusza 
rozwój aktywności gospodarczej wsi. Zwiększa on zainteresowanie pozyskiwa-

4 K. Siwiec, M. Czuma, Nasza Polska Małopolska. Lokalne Grupy Działania – miejsca, ludzie, 
wydarzenia, atrakcje, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, Kraków 
2013, s. 7.
5 A. Mrozik-Kozak, Agroturystyka jako element rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich na przy-
kładzie województwa mazowieckiego – badania pilotażowe gospodarstw agroturystycznych, Fun-
dacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w Warszawie, Warszawa 2010, s. 3.
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niem nowej wiedzy i umiejętności, przyczynia się do rozwoju systemu szkolnic-
twa zawodowego ludności do tej pory nieczynnej zawodowo, co w konsekwencji 
wiąże się ze zmniejszeniem bezrobocia na polskiej wsi6. W związku z zachodzą-
cymi przemianami społeczno-gospodarczymi na obszarach wiejskich jest pilna 
potrzeba wykorzystania w tym środowisku społecznym właściwych liderów.

W świetle istniejących wielofunkcyjnych strategii rozwoju obszarów wiej-
skich, płynących środków finansowych z Unii Europejskiej wspomagających ten 
rozwój, cały czas potrzeba liderów wiejskich, którzy pomogą w realizacji tych 
strategii. W tym wszystkim chodzi bardziej o osoby związane ze środowiskiem 
wiejskim, tzw. ,,swoich liderów”, a nie obcych nie rozumiejących specyfiki wsi, 
którzy tylko są formalno-organizacyjnie do tego przysposobieni7. 

Poprzez dynamiczny rozwój turystyki wiejskiej, wraz z szerokim zakresem 
oferowanych usług i atrakcji turystycznych, istnieje realna szansa na:

 – poprawę warunków i kultury życia ludności wiejskiej;
 – wykorzystanie istniejących rezerw mieszkaniowych;
 – zagospodarowanie potencjału siły roboczej;
 – zachowanie dóbr kultury i walorów przyrodniczo-krajobrazowych tere-

nów atrakcyjnych turystycznie;
 – stymulowanie bezpośredniego zbytu surowców i produktów spożyw-

czych;
 – wzmacnianie wewnętrznych więzi społeczności wiejskiej poprzez dba-

łość o zachowanie tradycji i poprawę stanu środowiska oraz infrastruktury 
w miejscu ich zamieszkania8.

Obszary wiejskie dysponują zasobami przestrzennymi, przyrodniczymi, 
kulturowymi i ludzkimi, których odpowiednie uruchomienie może stać się no-
śnikiem rozwoju przy uwzględnieniu rodzaju tych zasobów oraz potrzeb rynku 
turystycznego. Należy podkreślić, że koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju tere-
nów wiejskich zależy od przygotowania samorządów terytorialnych i znalezienia 
odpowiedniego sposobu działania, jak najlepiej wykorzystującego uwarunkowa-
nia lokalne danego regionu oraz przyczyniającego się do wyzwolenia aktywności 
osób tam żyjących na co dzień. 

6 M. Matlegiewicz, Rozwój turystyki wiejskiej drogą do zwiększenia konkurencyjności obszarów 
wiejskich, [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palich, Akademia Morska w Gdy-
ni, Gdynia 2009, s. 277.
7 J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Społeczność wiejska w kształtowaniu funkcji agroturystyki, [w:] 
Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, różne wymiary, red. J. Sikora, Akademia Rolnicza 
im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007, s. 25.
8 A. Brelik, Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Rozwój turystyki na obszarach 
wiejskich, red. M. Jalinik, Politechnika Białostocka, Białystok 2007, s. 107.
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Zadaniem społeczności lokalnej jest stworzenie warunków do zaspokojenia 
potrzeb poznawczych i wypoczynkowych regionów turystycznych. Zadania te 
można osiągnąć poprzez:

 – ochronę walorów przyrodniczych i podporządkowanie temu całości dzia-
łalności gospodarczej (samorządy powinny zastosować tu ulgi podatkowe);

 – rozbudowę infrastruktury technicznej, sanitarnej i społecznej, także dla 
potrzeb turystycznych (pozyskiwanie funduszy na estetyzację);

 – zagospodarowanie, modernizację i rozbudowę bazy noclegowej oraz 
usług gastronomicznych (wprowadzenie uporządkowanego i czytelnego 
systemu certyfikacji obiektów);

 – przygotowanie planów i ich realizacji w celu uatrakcyjnienia pobytu tu-
rystów (duża swoboda inwestycyjna, ale pod nadzorem prawidłowości)9.

Turystyka wiejska w ostatnim czasie zajmuje coraz ważniejsze miejsce 
w rozwoju obszarów wiejskich na terenie Polski. Dotyczy to również terenów, 
które dotąd nie były wykorzystywane pod względem rekreacyjno-wypoczyn-
kowym. Dalszy jej rozwój wymaga jednak podjęcia działań mających na celu 
uzmysłowienie społecznościom lokalnym, że rozwój turystyki wiejskiej jest 
istotny i decyduje o zamożności danego regionu. Działania promujące nie powin-
ny ograniczać się jedynie do obszarów wiejskich, ponieważ w miastach również 
powinna być pobudzona aktywność motywująca zarówno dorosłych, jak i dzieci 
do odwiedzania okolicznych terenów wiejskich10. 

Tego typu wyjazdy sprzyjają chociażby temu, aby móc uczestniczyć w lokal-
nych wydarzeniach kulinarnych, gdzie istnieje możliwość nabycia lub degustacji 
żywności regionalnej. Spotkania te przygotowywane są głównie z myślą o tury-
stach, ale również o mieszkańcach poszczególnych miejscowości, dla których 
są znakiem informującym o jakiejś niecodziennej i niezwykłej sytuacji, która 
odbywa się wśród lokalnej społeczności11.

9 H. Lewandowski, Turystyka folklorystyczna szansą rozwoju regionalnego, [w:] Rola turystyki 
w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, red. W. Gaworecki, Wyższa Szkoła Turystyki 
i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2006, s. 277.
10 B. Lewczuk, Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej, [w:] Współczesne dylematy polskiego 
rolnictwa, red. K. Zarzecka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podla-
skiej, Biała Podlaska 2011, s. 231.
11 D. Orłowski, M. Woźniczko, Komercyjne wydarzenia promocyjne na rzecz zachowania dziedzic-
twa kulinarnego w turystyce wiejskiej, [w:] Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, red. C. 
Jastrzębski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2011, s. 136.
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Dziedzictwo kulinarne jako element funkcjonowania Lokalnych Grup 
Działania

W Europie żywność regionalna i lokalna już wiele lat temu zdobyła należne 
jej miejsce na rynku usług gastronomicznych. Produkty spożywcze wytwarzane 
tradycyjnymi metodami oraz według dawnych receptur pielęgnowanych przez 
lokalne społeczności na obszarach wiejskich, uważane są nie tylko za smaczne 
i zdrowe, ale także za nieodłączną część dziedzictwa kulturowo-historycznego 
regionu. Dla ich wytwórców kultywowanie tradycji to powód do dumy oraz źró-
dło uznania wśród konsumentów zainteresowanych specjałami wywodzącymi 
się z danej kuchni regionalnej.

W Polsce dziedzictwo kulinarne dopiero od kilku lat zdobywa należną mu 
pozycję i zaczyna być uważane za istotny element dziedzictwa narodowego kra-
ju. Ostatnia wojna oraz czasy powojenne przerwały ciągłość kultury kulinarnej, 
gdyż:

 – zlikwidowano wiele małych piekarni, które wypiekały tradycyjny chleb 
na zakwasie;

 – zlikwidowano przydomowe serowarnie specjalizujące się w produkcji se-
rów podpuszczkowych;

 – zamknięto wędzarnie i masarnie, gdzie kultywowano wielopokoleniową 
tradycję wyrobu lokalnych wędlin.

Rozbito w ten sposób także ciągłość wiejskiej kultury, a wręcz zachwiano jej 
tożsamością, ponieważ wspólne smażenie powideł, kiszenie kapusty, suszenie 
grzybów, czy wypieki ciast były dawniej sposobem podtrzymywania więzi w lo-
kalnych społecznościach wiejskich, które zamieszkiwały dany obszar w ramach 
określonej grupy etnicznej lub narodowościowej. 

Po 1990 roku lokalne wytwórnie spożywcze zaczęły powoli się odradzać, 
produkując głównie na użytek rodziny, znajomych czy w ostateczności „letni-
ków”, a potem stopniowo rozszerzając zakres produkcji i rynek zbytu na swoje 
wyroby kulinarne. Koła Gospodyń Wiejskich, które od zawsze były wierne lo-
kalnym tradycjom, powoli wychodziły z ukrycia, prezentując domowe nalewki, 
wina, sery, masło, pieczywo, wypieki cukiernicze, przetwory warzywne i owoco-
we na targach, jarmarkach, kiermaszach oraz podczas dni kultury12.

Wysoka jakość żywności regionalnej wiąże się z wykorzystaniem tradycyj-
nych, często ekologicznych surowców w postaci dawnych odmian owoców, starych 
gatunków zbóż oraz rodzimych ras zwierząt gospodarskich. Stąd też dziedzictwo 
kulinarne ma ścisły związek z zachowaniem różnorodności biologicznej. Polscy 
producenci tradycyjnych specjałów kulinarnych mają coraz więcej odbiorców na 

12 I. Byszewska, J. Koral, E. Priwieziencew, Bęcały, fafernuchy i szare kluski. Dziedzictwo kulinar-
ne między Bugiem a Narwią, Społeczny Instytut Ekologiczny w Warszawie, Warszawa 2009, s. 4.
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terenie kraju i zgłaszają swoje wyroby na krajową Listę Produktów Tradycyjnych 
oraz występują o unijne znaki ochrony. Często wokół produktu tradycyjnego gro-
madzą się ludzie z inicjatywą, którzy upatrują w nim szansę na zwiększenie docho-
dów własnych i sąsiadów, promocję małej ojczyzny, a co za tym idzie, aktywizację 
lokalnego rynku usług oraz możliwość rozwoju turystyki13.

Rozwój potencjału turystycznego zdecydowanej większości jednostek samo-
rządu terytorialnego istniejących 16 województw na terenie Polski znalazł się 
również w głównym nurcie zainteresowania Lokalnych Grup Działania (LGD). 
W ramach programu Leader, głównym obszarem zainteresowania funkcjonują-
cych od 2006 roku partnerstw terytorialnych jest kwestia wzmocnienia potencja-
łu turystycznego obszarów wiejskich.

Leader jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiej-
skich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD), polegającym na 
opracowaniu przez społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz 
realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów, łączących zasoby ludz-
kie, naturalne, kulturowe, historyczne itp. Celem tej osi jest przede wszystkim 
budowanie kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację mieszkańców oraz 
przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa składające się z przedstawicieli 
trzech sektorów: publicznego, gospodarczego, społecznego. Do tworzenia i dzia-
łania Lokalnych Grup Działania stosuje się przepisy o stowarzyszeniach, z tym że:

 – członkiem zwyczajnym lokalnej grupy działania mogą być osoby fizyczne 
i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego; 

 – nadzór nad lokalnymi grupami działania sprawuje marszałek województwa; 
 – lokalne grupy działania mogą prowadzić działalność gospodarczą w roz-

miarach służących realizacji lokalnej strategii rozwoju i w zakresie okre-
ślonym w ich statutach; 

 – obligatoryjnym organem lokalnej grupy działania jest rada, wybierana 
przez walne zebranie członków spośród jego członków, do której należy 
wybieranie projektów, które mają być realizowane w ramach opracowanej 
strategii; 

 – co najmniej połowę członków rady lokalnej grupy działania stanowią 
partnerzy gospodarczy i społeczni, z tym, że członek rady nie może być 
równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej Lokalnych Grup 
Działania ani jej zarządu. 

Wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji strategii odbywa się w drodze 
konkursu ogłaszanego przez samorząd województwa. W ramach osi Leader po-
moc jest przyznawana na następujące działania:

 – 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju;

13 Ibidem, s. 5.
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 – 4.2. Wdrażanie projektów współpracy (współpraca międzyregionalna 
i międzynarodowa);

 – 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (projekty szkoleniowe, pro-
mocyjne i koszty bieżące funkcjonowania LGD)14.

W działalności Lokalnych Grup Działania we wszystkich regionach Polski 
można zauważyć szczególną dbałość o zachowanie tożsamości kulturowej regio-
nu oraz eksponowanie walorów przyrodniczych i antropogenicznych, które stają 
się wyróżnikiem obszaru, uatrakcyjniają ofertę turystyczną oraz stanowią atut 
w konkurowaniu o turystę. W zapisach Lokalnych Strategii Rozwoju, praktycz-
nie wszystkie Lokalne Grupy Działania podejmują lub zamierzają podejmować 
działania na rzecz kultywowania kultury ludowej – planując organizację licznych 
imprez folklorystycznych, festynów, biesiad, jarmarków, promowanie wyrobów 
rękodzieła ludowego i regionalnych produktów kulinarnych oraz wspieranie 
działalności zespołów ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich15. 

Zachowanie lokalnej tożsamości i odrębności obszaru Lokalnych Grup Dzia-
łania jest możliwe również dzięki promocji tradycyjnych potraw oraz produktów 
żywnościowych wpisujących się w regionalne dziedzictwo kulinarne. Należy pa-
miętać, że żywienie oparte na tradycjach kulinarnych wsi jest dla turystów bar-
dzo atrakcyjną formą prezentowania bogactwa kulturowego odwiedzanego przez 
nich regionu. W dziedzictwie kulinarnym należy upatrywać szansę na wzboga-
cenie oferty turystycznej obszaru, co tym samym automatycznie będzie przyczy-
niać się do rozwoju i promocji turystycznej konkretnej wsi, powiatu, a w nawet 
województwa.

Przykłady Lokalnych Grup Działania na rzecz promocji dziedzictwa 
kulinarnego w turystyce wiejskiej

W Polsce według stanu na dzień 1.05.2014 r. działa 335 Lokalnych Grup 
Działania we wszystkich województwach (rycina 1)16. Ich funkcjonowanie jest 
ewenementem na skalę europejską, gdyż żaden inny kraj nie może poszczycić się 
tak dużą liczbą tych grup. Strategie przygotowane przez Lokalne Grupy Działa-
nia obejmują ponad 90% obszarów wiejskich, co świadczy o dużym potencjale 
mieszkańców wsi, którzy dostrzegli wartość zasobów dostępnych na ich obszarze 
i wyznaczyli sobie cele, które chcą zrealizować dzięki ich wykorzystaniu17.

14 www.prow.sbrr.pl, 1.05.2014.
15 Z. Brodziński, A. Janikowska, Działania LGD na rzecz wzmacniania potencjału turystycznego 
Warmii i Mazur, [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palich, Akademia Morska 
w Gdyni, Gdynia 2009, s. 331.
16 www.arimr.gov.pl, 1.05.2014.
17 Katalog LGD – Lokalne Grupy Działania i ich działalność na obszarach wiejskich, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012, s. 3.
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Kulturę kulinarną danej społeczności określa całokształt zwyczajów, zaka-
zów i nakazów związanych z przyrządzaniem oraz spożywaniem posiłków, jest 
to więc istotny system komunikacji i ekspresji. Dzięki kulinarnemu dziedzic-
twu i jego rewitalizacji mieszkańcy wsi manifestują swoją kulturową odrębność, 
a przekazywane z pokolenia na pokolenie zwyczaje związane ze spożywaniem 
posiłków stanowią ważną kulturową i społeczną wartość. Kultura jedzenia i to-
warzysząca jej tradycyjna polska gościnność są ściśle związane z naszą tożsamo-
ścią kulturową, co w ostatnim czasie jest szczególnie chętnie wykorzystywane 
w turystyce wiejskiej18.

Rycina 1. Rozmieszczenie Lokalnych Grup Działania w Polsce

Źródło: www.ksow.gov.pl, 3.05.2014.

18 I. Byszewska, Dziedzictwo stołu – wędrówki kulinarne po obszarze mazowieckich lokalnych grup 
działania, Imagine Design Group w Krakowie, Kraków 2013, s. 2.
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Poniżej zaprezentowano inicjatywy wybranych Lokalnych Grupy Działania, 
które realizują rozmaite projekty związane z wykorzystaniem dziedzictwa kuli-
narnego do uatrakcyjnienia oferty turystycznej na obszarach wiejskich:

 – LGD ,,Wrzosowa Kraina” (woj. dolnośląskie) – jednym z zadań, któ-
re w szczególny sposób zasługuje na uwagę, jest opracowanie metodą 
warsztatową książki kucharskiej ,,Smaki Wrzosowej Krainy”. W spo-
tkaniach promujących dziedzictwo kulinarne wzięło ponad 50 osób. Do 
książki kucharskiej przepis mógł zgłaszać każdy, kto jest mieszkańcem 
terenu działania LGD ,,Wrzosowa Kraina”. Warunkiem umieszczenia po-
trawy w książce było uczestnictwo w warsztatach kulinarnych, wypeł-
nienie formularza oraz przyniesienie gotowej potrawy. Zgłaszane dania 
i napoje musiały oddawać charakter Wrzosowej Krainy, tzn. być przygo-
towane na bazie lokalnych surowców oraz wynikać z tradycji i zwycza-
jów kulinarnych zamieszkujących ten obszar grup etnicznych: kresowych, 
niemieckich, bałkańskich i łemkowskich. W wyniku tych spotkań powsta-
ła publikacja, która zaprasza turystów w kulinarną podróż po regionie, 
położonym pośród gęstych borów sosnowych i rozległych wrzosowisk. 
Potrawy wywodzące się z wielokulturowych tradycji kulinarnych regionu 
– turyści mogą spróbować w gospodarstwach agroturystycznych, pensjo-
natach i folklorystycznych zakładach gastronomicznych19.

 – LGD ,,Ziemia Gotyku” (woj. kujawsko-pomorskie) – jedną z najcie-
kawszych inicjatyw jest inwentaryzacja i promocja produktów lokalnych 
Ziemi Gotyku poprzez zorganizowanie konkursu na znak promocyjny 
oraz Festiwal Produktów Tradycyjnych, który ma miejsce w sierpniu. Im-
preza ta promuje regionalne dziedzictwo kulinarne, z którym turyści mogą 
się zapoznać w trakcie jej całodniowego trwania. Bohaterkami festiwalu 
są kobiety reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD ,,Zie-
mia Gotyku”, które dbają o piękne prezentacje swoich stoisk z żywnością 
regionalną oraz rękodziełem. Większość lokalnych potraw i tradycyjnych 
produktów spożywczych można degustować także w trakcie wypoczynku 
w gospodarstwach agroturystycznych zlokalizowanych na tym obszarze. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ich właścicielami są w większo-
ści osoby będące członkami istniejących tam we wszystkich gminach Kół 
Gospodyń Wiejskich, które aktywnie przyczyniają się do promocji swoje-
go dziedzictwa kulinarnego i wykorzystania w turystyce wiejskiej20.

 – LGD ,,Leśny Krąg” (woj. lubelskie) – jedną z podejmowanych inicja-
tyw jest lokalna impreza folklorystyczna, Jarmark Garncarski, która od-
bywa się w lipcu będącym szczytem sezonu turystycznego. Organizowana 

19 www.wrzosowakraina.pl, 3.05.2014.
20 www.ziemiagotyku.com, 3.05.2014.
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jest przez LGD w Łążku Garncarskim, w miejscowości mającej wielowie-
kowe tradycje garncarskie. Celem tego wydarzenia jest przede wszystkim 
pobudzenie aktywności lokalnych społeczności. Wydarzenie ma ukazać 
tradycję i kulturę wsi, gdzie szczególne miejsce zajmuje rękodzieło oraz 
tradycje kulinarne. Poprzez zabawę i bezpośrednie prezentacje w po-
szczególnych zagrodach tematycznych, mieszkańcy Łążka Garncarskiego 
prezentują turystom – warsztat kaflarza, lepienie garnków, pozyskiwanie 
surowca do wyrobu tych przedmiotów oraz zawody puszczańskie. Turyści 
mają wyjątkową okazję, aby móc się wiele dowiedzieć na temat zawo-
dów, kiedyś popularnych, a obecnie często już niepraktykowanych, takich 
jak pszczelarz, leśnik, kaflarz, młynarz czy kowal. Turyści uczestniczący 
w tej imprezie dużą uwagę zwracają na możliwość zakupu oraz degusta-
cji regionalnych potraw i tradycyjnych produktów żywnościowych, które 
oferują liczne stoiska Kół Gospodyń Wiejskich lub właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych. Uczestnictwo w tej folklorystycznej imprezie 
uzmysławia turystom, jak bogata jest kuchnia regionalna na Lubelszczyź-
nie oraz przypomina ginące zawody istniejące na dawnej wsi. LGD,, Le-
śny Krąg” za organizację Jarmarku Gancarskiego otrzymała od marszałka 
województwa lubelskiego wyróżnienie w konkursie,,Perełka Lubelszczy-
zny 2007”21.

 – LGD,, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej 
MROGA” (woj. łódzkie) – podejmuje liczne inicjatywy podnoszące 
aktywność mieszkańców, gdzie niewątpliwie wyróżniają się i przynoszą 
wysokie efekty skoordynowane działania dotyczące podnoszenia jakości 
produktów tradycyjnych z Doliny rzeki Mrogi. LGD organizuje liczne cy-
kle szkoleń kulinarnych, które wzbudzają ogromną ciekawość mieszkań-
ców. Zainteresowanie tą tematyką jest tak duże, że postanowiono wspie-
rać drobnych producentów, w procesie identyfikacji żywności regionalnej 
Doliny Mrogi. Efektem tego jest zebranie informacji dotyczących wielu 
środkowopolskich produktów, o tradycyjnej recepturze i sposobie wyrobu 
– analizie poddano prawie 50 produktów żywnościowych. Przy współ-
pracy LGD, ,Mroga”, pracowników Muzeum Etnograficznego i Arche-
ologicznego w Łodzi oraz Instytutu Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego, 
powstał dokument wiążący te produkty z etnograficznymi źródłami w li-
teraturze. Fragmenty tego opracowania oraz zdjęcia produktów posłużyły 
jako podstawa do opracowania i wydania publikacji, Folder produktów 
tradycyjnych z regionu rzeki Mrogi, Rawki i Wzniesień Łódzkich. Publi-
kacja ta jest elementem promującym obszar LGD, producentów oraz ideę 
zachowania dziedzictwa kulinarnego regionu na rozmaitych targach tu-

21 www.lesnykrag.pl, 3.05.2014.
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rystycznych oraz imprezach, w których uczestniczą potencjalni turyści 
zainteresowani ofertą turystyki wiejskiej22.

 – LGD ,,Dolina Raby” (woj. małopolskie) – stworzyła wirtualne Muzeum 
Książki Kucharskiej, które jest prezentacją zbioru publikacji kulinarnych 
zarówno z obszaru działalności LGD oraz różnych zakątków Polski i Eu-
ropy. Ta inicjatywa jest pierwszym krokiem w stronę otworzenia na tym 
terenie oryginalnego Muzeum Książki Kucharskiej z bogatym zbiorem 
publikacji prezentujących smaki tradycyjne, jak i również bardziej wyszu-
kane oraz często nieznane. W swoich zbiorach muzeum posiada książki, 
które zawierają ciekawe historie oraz anegdoty związane z prezentowa-
nym regionem i jego specyfiką kulinarną. Inicjatywa stworzenia Muzeum 
Książki Kucharskiej ma na celu zarówno pomagać w kultywowaniu tra-
dycji polskiego stołu, jak i pokazywać nowości, czy inspiracje kulinarne 
zmieniające się pod wpływem biegnącego czasu. Docelowo LGD chce, 
aby było to miejsce spotkań i wymiany doświadczeń kulinarnych, dające 
możliwość sięgnięcia po książki pisane z wielką pasją o osobach kochają-
cych dobry smak i aromat, miejscem, gdzie można by przygotować wła-
snoręcznie daną potrawę pod okiem doświadczonego kucharza. Głównym 
zadaniem muzeum będzie archiwizacja, katalogowanie oraz upowszech-
nianie przepisów i ciekawostek na temat potraw tradycyjnych, lokalnych, 
regionalnych oraz narodowych. Szczególne zainteresowanie kulinariami 
wynika przede wszystkim z mocno zakorzenionych tradycji oraz zasobów 
lokalnych, które znajdują się na tym obszarze. Twórcy muzeum mają na 
myśli przede wszystkim fakt powstania na omawianym terenie pierwszej 
w dziejach Polski książki kucharskiej napisanej przez Stanisława Czer-
nieckiego, sekretarza i kuchmistrza Lubomirskich na zamku w Wiśniczu. 
Swoją słynną książkę kucharską Compendium ferculorum albo zebranie 
potraw, Stanisław Czerniecki napisał w 1682 roku. Pierwszą pozycję 
w najstarszej książce kucharskiej zajmuje rosół polski, a dokładnie szes-
naście sposobów jego przygotowania, dlatego też, aby jeszcze bardziej 
podkreślić wielkość tej potrawy, niewątpliwie znanej i przyrządzanej 
w całym kraju LGD ,,Dolina Raby” corocznie organizuje Festiwal Rosołu. 
Kolejnym krokiem w stronę kultywowania lokalnych tradycji kulinarnych 
było złożenie wniosku do marszałka województwa małopolskiego o wpis 
potrawy „rosół polski” na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bogate korzenie kulinarne mocno przejawia-
ją się także w zamiłowaniu do gotowania mieszkańców na tym terenie. 
Niewątpliwie potwierdzeniem tego jest fakt istnienia w gminie Gdów naj-
większej w Polsce liczby czynnie działających Kół Gospodyń Wiejskich, 

22 www.mrogapoleca.pl, 3.05.2014.
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bo aż 28 oraz dużą ilością lokalnych producentów żywności tradycyjnej 
i ekologicznej23.

 – LGD,,Zielone Sioło” (woj. mazowieckie) – podejmuje rozmaite inicja-
tywy na rzecz promocji lokalnej żywności i potraw regionalnych opartych 
na tradycyjnych metodach wytwarzania, które są przygotowywane we-
dług wielopokoleniowych przepisów kulinarnych. Turyści wypoczywa-
jący w gospodarstwach agroturystycznych i innych obiektach turystyki 
wiejskiej mogą się o tym przekonać podczas licznych imprez organizowa-
nych na terenie działalności LGD ,,Zielone Sioło”, np. Dni Kukurydzy czy 
dożynki, a także województwa mazowieckiego. Dla swoich mieszkańców 
LGD ,,Zielone Sioło” organizuje również warsztaty kulinarne, w których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
właściciele gospodarstw agroturystycznych z obszaru działania LGD. 
Nabycie praktycznych umiejętności przygotowania potraw regionalnych 
wpływa na wzrost atrakcyjności oferty żywieniowej, której oczekują tury-
ści wypoczywający na obszarach wiejskich24.

 – LGD ,,Dolina Strugu” (woj. podkarpackie) – jedną z ważniejszych 
inicjatyw jest organizacja corocznej imprezy kulinarnej ,,Starych potraw 
smak i urok” w Błażowej. Ma to zawsze miejsce w maju przed rozpo-
częciem sezonu turystycznego i odbywa się we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. Na przestrzeni wielu pokoleń kształtowały się na tym 
obszarze obrzędy ludowe i kultura chłopska, dlatego też dzięki społecz-
nym zamiłowaniom mieszkańców, przekazom rodzinnym i sąsiedzkim, 
do dziś przetrwały i są kultywowane tradycje regionalne. LGD ,,Dolina 
Strugu” postanowiła ten potencjał wykorzystać, a szczególnie fakt, że 
miejscowe gospodynie przygotowują do dziś specjały kulinarne, na które 
przepisy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Najważniejsze jest 
wykorzystywanie wszystkich produktów pochodzących z własnych go-
spodarstw oraz prostota i naturalność potraw, co niewątpliwie ma wpływ 
na ich walory smakowe. Dlatego też postanowiono przy okazji wydać 
książkę Kuchnia Doliny Strugu, która wykorzystywana jest jako element 
promocji turystycznej działalności LGD i ma zachęcać turystów do wy-
boru tego obszaru na wypoczynek w licznie istniejących tam obiektach 
turystyki wiejskiej25.

 – LGD ,,Światowid” (woj. wielkopolskie) – jednym z głównych celów 
działalności jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, poprzez 
rozwój zasobów ludzkich. Cel ten udaje się zrealizować dzięki organizacji 

23 www.dolinaraby.pl, 3.05.2014.
24 www.zielonesiolo.pl, 3.05.2014.
25 www.liderds.ostnet.pl, 3.05.2014.
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targów wiejskich produktu lokalnego i tradycyjnego. Na terenie działania 
LGD ,,Światowid” wytwarza się różnego rodzaju produkty żywnościowe 
i potrawy charakterystyczne dla tego regionu, których receptury przeka-
zywane są z pokolenia na pokolenie. Targi wiejskie to przede wszystkim 
spotkania gospodyń, rolników oraz rzemieślników, prezentujących swoje 
produkty tradycyjne, m.in. płody rolne, wyroby rzemiosła, a także ręko-
dzieło. Produkty żywnościowe, jak i dzieła lokalnych twórców ludowych, 
charakteryzują się wysoką jakością wynikającą z tradycyjnego sposobu 
wytwarzania oraz misternego wykonania. Bardzo często jednak ich pro-
dukcja odbywa się sezonowo lub okazjonalnie, na niewielką skalę, dlate-
go członkowie LGD nie mogli dopuścić do ich zapomnienia i w 2007 roku 
zapoczątkowali ideę Targów Wiejskich Produktu Lokalnego i Tradycyjne-
go, które odbywają się na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego 
w Dziekanowicach. Targi wiejskie cieszą się dużym zainteresowaniem za-
równo ze strony turystów, jak i samych mieszkańców. LGD stara się rów-
nież wychodzić z targami poza Dziekanowice i organizować je na terenie 
pozostałych gmin, z którymi współpracuje. W 2009 roku zapoczątkowali 
tę ideę i ich wystawcy są teraz zapraszani na dożynki i dni gminne, które 
organizowane są w regionie. Większość osób prezentujących regionalne 
dziedzictwo kulinarne oferuje także usługi turystyczne zarówno w pro-
wadzonych przez siebie gospodarstwach agroturystycznych, jak i innych 
obiektach turystyki wiejskiej26.

Podsumowanie

Lokalne Grupy Działania jako nowy i innowacyjny typ organizacji, które po-
jawiły się na obszarach wiejskich, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 
odgrywają istotną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności. Wypracowując 
cele strategiczne, Lokalne Grupy Działania wielokrotnie wskazują na duże szanse 
jakie tworzy dla podnoszenia poziomu życia na obszarach wiejskich rozwój funk-
cji turystycznej terenu, na którym przyszło im funkcjonować. Dzieje się to przede 
wszystkim w oparciu o walory środowiska naturalnego, kulturowego i społeczne-
go, które istnieją w obrębie działalności danej Lokalnej Grupy Działania. 

Duże znaczenie mają rozmaite działania oraz inicjatywy związane z utrwa-
laniem i promocją dziedzictwa kulinarnego, które jest istotną częścią regionalnej 
tożsamości kulturowej na obszarach wiejskich. Pielęgnowanie kuchni regional-
nej w oparciu o lokalne i tradycyjne produkty żywnościowe jest we współcze-
snym, a przede wszystkim coraz bardziej zglobalizowanym świecie – kluczem do 
rozwoju regionu oraz niepowtarzalną szansą dla jego mieszkańców. 

26 www.swiatowidlubowo.pl, 3.05.2014.
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W ostatnich latach, żywność produkowana zgodnie z recepturami kulinarny-
mi naszych przodków cieszy się dużym powodzeniem na rynku usług turystyki 
wiejskiej. Dlatego Lokalne Grupy Działania wykorzystują ten fakt do rozwoju 
swojej oferty turystycznej – przyciągając turystów zainteresowanych poznawa-
niem regionalnych specjałów kulinarnych na tereny, w których działają na co 
dzień. Imprezy folklorystyczne, takie jak rozmaite targi, jarmarki, festyny czy 
pikniki promujące miejscowe tradycje żywieniowe są coraz liczniej odwiedzane 
przez szerokie grono turystów, którzy zainteresowani są bezpośrednim kontak-
tem z regionalnym dziedzictwem kulinarnym.

Lokalne Grupy Działania wydają również publikacje kulinarne, których ce-
lem jest zachowanie w pamięci oraz popularyzacja istniejącej tam kuchni regio-
nalnej. Wydawnictwa opracowywane są przez lokalnych pasjonatów i zawierają 
informacje o miejscowych zwyczajach żywieniowych, a także przepisy na potra-
wy regionalne, które są charakterystyczne dla obszaru działalności Lokalnej Gru-
py Działania. Publikacje te mają charakter promocyjny i stanowią rzetelny wybór 
wiedzy o regionalnych kulinariach. Pozwalają one nie tylko mocniej utożsamiać 
się z miejscem zamieszkania, lecz także pokazać innym lokalną, kulinarną odręb-
ność, która powoduje wzrost zainteresowania turystyką wiejską.
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Winiarstwo szansą rozwoju gospodarstw 
agroturystycznych na Podkarpaciu 

Streszczenie

Województwo podkarpackie wyróżnia się na tle pozostałych regionów 
w Polsce liczbą gospodarstw agroturystycznych – zajmuje drugie miejsce po 
Małopolsce. W województwie tym znajduje się też najwięcej winnic (również po 
Małopolsce). Agroturystyka związana jest z winiarstwem – na jej rozwój wpływa 
winiarstwo. W regionie Podkarpacia ze względu na doskonałe warunki do upra-
wy winorośli i coraz liczniejsze powstawanie winnic, rozwijają się gospodarstwa 
winiarsko-agroturystyczne. W artykule przedstawiono gospodarstwa winiarskie 
o profilu agroturystycznym znajdujące się na obszarze województwa podkarpac-
kiego, które przyczyniają się do rozwoju agroturystyki.

Słowa kluczowe: uprawa winorośli na Podkarpaciu, gospodarstwo winiar-
skie o profilu agroturystycznym, winiarstwo

Wstęp

W ostatnich latach w naszym kraju obserwujemy odrodzenie winiarstwa, po-
wstaje coraz więcej winnic. Znajdują się one głównie na południu Polski, najwię-
cej jest ich w województwach małopolskim i podkarpackim, a także w zachod-
niej części kraju – w województwie lubuskim. Winiarstwo oznacza zajmowanie 
się uprawą winorośli, w wyniku której po procesie produkcji powstaje najprost-
szy i najbardziej naturalny napój alkoholowy – wino.

Województwo podkarpackie posiada doskonałe cechy środowiska geogra-
ficznego, które wskazują, iż jest to region o idealnych warunkach potrzebnych do 
rozwoju turystyki wiejskiej. Ważnym jej elementem jest agroturystyka rozwija-
jąca się w oparciu o czynne gospodarstwa rolne. Szczególną formą agroturystyki 
jest enoturystyka, czyli turystyka winiarska, która jest tematem dosyć nowym 
i w ostatnich latach bardzo modnym. To nie tylko odwiedzanie winnic i miejsc 
produkcji wina w celach rekreacyjnych, czy też uczestniczenie w uroczysto-
ściach związanych z winem, ale również chęć degustacji wina, jego nabycia oraz 

1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
2 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.
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poznawania regionów winiarskich. Osoby uczestniczące w turystyce winiarskiej 
chcą także zdobywać wiedzę związaną z winem, jego wyrobem oraz szeroko 
pojętą kulturą winiarską. 

W regionach, gdzie znajduje się większa liczba winnic, enoturystyka może 
być dla małego gospodarstwa winiarskiego kierunkiem rozwoju, tym bardziej że 
statystyki z różnych regionów na świecie podają, że od 68% do 75% turystów 
odwiedzających winnice kupuje na miejscu przynajmniej jedną butelkę wina tam 
wyprodukowanego.

W gospodarstwach agroturystycznych z winnicami, oprócz tradycyjnej ofer-
ty związanej z noclegiem, wyżywieniem, korzystaniem z lokalnych produktów 
żywnościowych, możliwością pracy w gospodarstwie, czy uzyskaniem infor-
macji o atrakcjach turystyczno-krajoznawczych w okolicy, turysta może także 
zdobywać wiedzę z zakresu winiarstwa bądź uczestniczyć w imprezach tema-
tycznych z tego zakresu. Wino staje się doskonałym rozszerzeniem oferty agro-
turystycznej.

Większość winnic przy gospodarstwach agroturystycznych na Podkarpaciu 
jest otwarta na turystów, którzy są zapraszani na degustacje wielu rodzajów win, 
zwiedzanie winnic i piwnic, w których przechowywane jest wino. Połączenie 
winiarstwa z agroturystyką jest optymalnym rozwiązaniem dla małych gospo-
darstw na terenie województwa podkarpackiego, które są początkującymi lub 
niewielkimi producentami wina. 

Celem pracy jest przedstawienie wpływu winiarstwa na rozwój podkarpac-
kich gospodarstw agroturystycznych, które może być dobrą metodą zwiększania 
popularności agroturystyki w regionie z tradycjami winiarskimi.

Historia winiarstwa na Podkarpaciu

Historia podkarpackiego winiarstwa ma około tysiąca lat. Wykopaliska ar-
cheologiczne dowodzą, że już na przełomie IX i X stulecia winorośl uprawiano 
na sąsiednich terenach Małopolski, wschodniej Słowacji oraz zachodniej Ukra-
iny. Z tego okresu pochodzą pozostałości winnicy odkryte na zboczach Wawelu. 
Oznacza to, że całe pokolenie przed Mieszkiem I na północnych stokach Karpat 
zajmowano się winiarstwem3.

Prawdopodobnie w tym samym czasie – bądź niewiele później – winnice 
pojawiły się na terenach obecnego Podkarpacia. Wraz z dotarciem na te ziemie 
chrześcijaństwa, obok nowych kościołów powstały także winnice4. Z większą 
pewnością można mówić o winiarstwie na ziemiach podkarpackich w XI i XII 

3 www.dniwina.pl/winiarstwo_na_podkarpaciu.html, data dostępu: 5.05.2014.
4 W. Bosak, Uprawa winorośli i winiarstwo w małym gospodarstwie na Podkarpaciu. Poradnik dla 
początkujących, Wyd. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Jasło 2004, s. 5.
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wieku. We wczesnym średniowieczu położenie tych terenów na granicy między 
ówczesnym Wschodem i Zachodem powodowało, że krzyżowały się tam dwie 
tradycje winiarskie: grecko-bizantyjska oraz zachodnioeuropejska.

W okresie tym uprawę winorośli propagował głównie Kościół, ze względu 
na zapotrzebowanie na wino mszalne, a do tego spora część księży i zakonników 
przebywających wówczas na ziemiach polskich wywodziła się z tradycyjnych 
krain winiarskich. W Kościele rzymskim byli to zazwyczaj Włosi, Francuzi oraz 
Niemcy, natomiast w prawosławnym – Grecy i Bułgarzy, przyzwyczajeni do co-
dziennej konsumpcji wina i nierzadko dobrze obeznani z procesem jego wyrobu. 
Winnice zakładano również przy ważniejszych grodach książęcych, takich jak 
Przemyśl i Sanok. Dostarczały one wina przede wszystkim na stoły przebywa-
jących tam władców i dostojników. Śladem tych najwcześniejszych upraw wi-
norośli na Podkarpaciu są liczne nazwy geograficzne, jak Winna Góra, Winnica, 
Winne itd., szczególnie częste w rejonie pogórzy5.

Najważniejszym i prawdopodobnie najstarszym ośrodkiem winiarstwa na 
ziemiach podkarpackich był Przemyśl. Szczególny rozkwit tamtejszych winnic 
nastąpił w XII wieku, gdy gród ten był stolicą osobnego księstwa przemyskiego. 
Tamtejsi książęta żenili się z córkami bizantyjskich cesarzy, otaczali greckimi 
dworzanami i przyjmowali greckie obyczaje. Taki dwór nie mógł obejść się bez 
wina, dlatego z Bizancjum i Krymu sprowadzani byli liczni specjaliści-winia-
rze, dzięki którym poziom miejscowego winiarstwa został znacznie podniesiony. 
W XIII wieku rozległe winnice posiadali w Przemyślu również biskupi obrządku 
greckiego, a także klasztory franciszkanów i dominikanów.

Z kolei benedyktyni z podkrakowskiego Tyńca sadzili winorośl w swoich do-
brach położonych wokół zamku Golesz i Kołaczyc w dolinie Wisłoki. Opactwo 
tynieckie przez całe wieki było jednym z najważniejszych ośrodków winiarstwa 
w południowej Polsce. Dzięki stałym kontaktom i wymianom ze zgromadzenia-
mi benedyktyńskimi w zachodniej Europie bardzo szybko docierały do Tyńca, 
a stamtąd na Podkarpacie, wszelkie nowinki winiarskie6.

W XIV wieku wino stało się ważnym artykułem handlowym, a uprawą wi-
norośli zajmowali się głównie mieszczanie. W tym czasie osadnicy niemieccy 
rozwinęli uprawy winorośli w okolicach Krosna. Dokument lokacyjny z 1389 
roku wspomina o winnicach należących do mieszczan przemyskich. Władysław 
Jagiełło nadał mieszkańcom Przemyśla i okolic „zupełną i nieograniczoną wol-
ność od opłat z winnic na lat szesnaście”, co przyczyniło się do dalszego rozwo-
ju winiarstwa. W następnych wiekach istniały w Przemyślu zarówno winnice 

5 Ibidem, s. 6.
6 Ibidem.
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mieszczańskie, jak również należące do klasztorów oraz dwóch miejscowych 
biskupstw: łacińskiego i greckiego7.

Zmierzch winiarstwa w Przemyślu, jak i w innych ośrodkach Podkarpacia 
nastąpił w ciągu XVII wieku, na co złożyły się dwie przyczyny. Od połowy XVI 
stulecia masowo napływały do Polski wina węgierskie, które skutecznie wyparły 
z rynku produkty miejscowych winiarzy. Zważywszy na bliskość granicy były 
one na terenach karpackich szczególnie tanie i dostępne. Do tego w 1655 roku 
nastąpił „potop szwedzki”, a dwa lata później jeszcze groźniejszy w skutkach 
najazd Węgrów pod wodzą księcia Jerzego Rakoczego. Po nich przyszły rokosze, 
bunty niepłatnego wojska i epidemie „morowego powietrza”. Ziemie Podkarpa-
cia straciły wówczas jedną trzecią mieszkańców i zostały tak doszczętnie spusto-
szone, że przez całe dziesięciolecia nie mogły podnieść się z głębokiego upadku 
gospodarczego. Wsie i miasteczka zbiedniały, wytworne zamki popadły w ruinę, 
a w podkarpackim krajobrazie zabrakło winnic8. 

Przyczyną upadku uprawy winorośli w całej południowej Polsce był napływ 
win węgierskich, co jednak nie oznaczało, że na Podkarpaciu przestano zajmo-
wać się winem. Wręcz przeciwnie, handel winem węgierskim, który w XVII 
i XVIII wieku rozwinął się na ogromną skalę, dał zatrudnienie wielu mieszkań-
com podkarpackich miast i miasteczek. Tamtędy bowiem przechodziły szlaki 
z południa, którymi co roku przewożono nawet do kilku milionów litrów „wę-
grzyna”. Większe składy win węgierskich znajdowały się w Krośnie, Przemyślu, 
Jarosławiu, Jaśle, Dukli, Baligrodzie i Jaśliskach, a pomniejsze w niemal każdym 
miasteczku9.

Handel ten nie mógł się obejść bez dobrze wyszkolonych specjalistów-wi-
niarzy. Z Węgier przywożono bowiem w beczkach młode wino (często jeszcze 
fermentujące), które trzeba było umiejętnie pielęgnować i leżakować przez rok 
czy dwa w składach i piwnicach. W tej sztuce Polacy prześcignęli Węgrów i wina 
węgierskie, które dojrzewały w polskich piwnicach, były powszechnie uważa-
ne za lepsze, niż kupowane w samej ich ojczyźnie, mówiono wtedy Hungariae 
natum et Poloniae educatum, co oznacza Zrodzone na Węgrzech, wychowane 
w Polsce. Polacy jeździli na Węgry nie tylko po to, aby wybierać i kupować 
wino, ale zwykle też nadzorowali jego produkcję, żeby miało odpowiednią ja-
kość i odpowiadało gustom sarmackich konsumentów. Niektórzy polscy kupcy 
posiadali tam nawet własne piwnice, gdzie sami wyrabiali wino z zakupionych 
winogron, a nierzadko też dzierżawili lub kupowali winnice10. Jeszcze w okresie 
międzywojennym niektóre składy w południowej Polsce oferowały węgierskie 

7 www.dniwina.pl/winiarstwo_na_podkarpaciu.html, data dostępu: 5.05.2014.
8 W. Bosak, Uprawa…, s. 6-7.
9 Ibidem, s. 7.
10 www.dniwina.pl/winiarstwo_na_podkarpaciu2.html, data dostępu: 5.05.2014.
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wina z własnych winnic. Polacy cieszyli się na Węgrzech sławą doskonałych 
fachowców i znawców win. Węgrzy do dziś podkreślają wkład polskich kupców-
-winiarzy w rozwój produkcji win, zwłaszcza tokajskich.

Wina węgierskie, po przekroczeniu Karpat najpierw trafiały do tamtejszych 
składów i po dłuższym, czasem wieloletnim „odpoczynku” były stamtąd wywo-
żone do innych dzielnic Polski, a także do innych krajów, głównie skandynaw-
skich, północnych Niemiec i Rosji. Tak więc, mimo braku winnic, do początku 
ubiegłego stulecia Podkarpacie było w pewnym sensie krainą winiarską, a tam-
tejsi winiarze współtworzyli jedno z najsławniejszych win świata11.

Za najstarszą z „nowożytnych” polskich winnic uważa się winnicę Golesz 
w Jaśle, która założona została w 1982 roku. Od 2004 roku obserwuje się dy-
namiczny przyrost liczby podkarpackich winnic, szczególnie dzięki realizowa-
nym programom winiarskim, które finansowane są przez samorząd wojewódzki. 
Dzięki programowi „Podkarpackie winnice” realizowanemu w latach 2004-2006 
powstało około 50 winnic. Następnie wdrażany był program „Na winiarskich 
ścieżkach Podkarpacia”12, do powstania którego przyczynił się pomysł zawarty 
w pracy magisterskiej M. Dul13. Dzięki temu utworzono w woj. podkarpackim 
winnice o powierzchni powyżej 10 arów oraz szlak winny „Podkarpacki Szlak 
Winnic”14. 

Uwarunkowania rozwoju winiarstwa na obszarach wiejskich 
Podkarpacia

Podkarpacie wyróżniają na tle kraju odmienne warunki funkcjonowania, 
wynikające głównie ze zróżnicowania warunków przyrodniczych, społeczno-go-
spodarczych, ekonomicznych oraz historycznych. Wyjątkowość regionu wyraża 
się w szczególności w istniejących, wysokich walorach przyrodniczych oraz ich 
dobrym stanie zachowania, a także bogatych zasobach kulturowych.

Województwo podkarpackie jest najbardziej wysuniętym na południowy 
wschód regionem, którego klimat charakteryzuje się dość długim i ciepłym la-
tem, ciepłą zimą oraz stosunkowo niedużą ilością opadów, co stwarza sprzyjające 
warunki do uprawy winorośli. Klimat województwa podkarpackiego związany 
jest ściśle z ukształtowaniem powierzchni i podziałem fizjograficznym: nizin-
nym, górskim oraz podgórskim. Region położony jest na obszarze dorzecza gór-

11 W. Bosak, Uprawa…, s. 7.
12 www.dniwina.pl/winiarstwo_na_podkarpaciu2.html, data dostępu: 5.05.2014
13 Pod tytułem Winnice jako specyficzny produkt turystyczny Polski – metody promocji, napisanej 
w 2008 roku pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Jana Krupy.
14 Z. Kruczek, Enoturystyka w Polsce i na świecie, s. 8, http://www.proksenia.pl/download/Enotu-
rystyka_ Wspolczesne_formy_turystyki_kulturowej.pdf, data dostępu: 5.05.2014.
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nej Wisły. Sieć rzeczna jest tam stosunkowo dobrze rozwinięta, główną rzeką 
o największej zlewni jest Wisła wraz z rzekami przyległymi.

Podkarpacie zdecydowanie przoduje w różnego rodzaju inicjatywach zwią-
zanych z rozwojem uprawy winorośli oraz produkcji win gronowych w Polsce. 
Region ten uważany jest za prawdziwą kolebkę odradzającego się polskiego wi-
niarstwa, w większym nawet stopniu niż „tradycyjny” region winiarski Zielonej 
Góry. Taka wizja idealnie współgra ze strategią promocji województwa podkar-
packiego jako regionu ekologicznie czystego, rolniczego, a zarazem innowacyj-
nego. Wykorzystanie tego atutu dla budowania wizerunku regionu już dziś two-
rzy wymierną wartość ekonomiczną15.

Województwo podkarpackie posiada zadziwiającą ilość uprawianych wino-
rośli i niebywałą różnorodność gatunków produkowanych tam win. Rodzące się 
podkarpackie winiarstwo wyraźnie zmierza w kierunku modelu niewielkich go-
spodarstw winiarskich, które łączą produkcję win gronowych średniej i wyższej 
klasy jakościowej, odznaczającej się specyficznie lokalnym charakterem, z pro-
wadzeniem działalności agroturystycznej. Wielkość nasadzeń w poszczególnych 
gospodarstwach waha się w granicach od 0,10 do kilku hektarów i tendencja ta 
raczej utrzyma się w kolejnych latach z uwagi na ograniczenia klimatyczno-geo-
graficzne oraz rozdrobnienie własności gruntów. 

Podkarpackie wina wyrobiły sobie już pewną renomę i niektóre z tamtej-
szych winnic stały się celem podróży „winomanów” z całej Polski i nie tylko. 
Większość właścicieli winnic planuje rozwój swoich gospodarstw, a szanse na to 
są duże, zwłaszcza na Pogórzu, ponieważ region ten jest wyjątkowo atrakcyjny 
turystycznie i coraz liczniej odwiedzany. Najbardziej zaawansowane w tym kie-
runku są okolice Jasła, które już dziś mogą zaoferować sporo enoturystycznych 
atrakcji na obszarach wiejskich. Zupełnie wyjątkowa w skali Polski koncentracja 
winnic oraz co najmniej kilku godnych odwiedzenia producentów wina sprawiło, 
iż ten niewielki obszar stał się zalążkiem prawdziwego regionu winiarskiego16.

Mając na celu rozwój winiarstwa, a następnie turystyki winiarskiej na tere-
nie województwa podkarpackiego, konieczne jest uzyskanie konkretnych „pro-
duktów” w postaci co najmniej kilku, a jeszcze lepiej kilkunastu odpowiednio 
przygotowanych gospodarstw winiarskich o profilu agroturystycznym. Dlatego 
priorytetem powinny stać się działania służące przygotowaniu gospodarstw do 
świadczenia komercyjnych usług enoturystycznych, a w tym do sprzedaży wina. 
Konieczne są tam następujące czynności:

15 W. Bosak, Uprawa…, s. 2.
16 www.winiarzepodkarpacia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=41, 
data dostępu: 5.05.2014.
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 – szkolenia specjalistyczne dotyczące prowadzenia działalności agrotury-
stycznej, tworzenia specjalistycznej oferty turystyki winiarskiej, jak rów-
nież marketingu oferty turystycznej gospodarstw,

 – wyjazdy studialne do regionów, które posiadają rozwiniętą ofertę turysty-
ki winiarskiej,

 – doradztwo i pomoc organizacyjną w zakresie tworzenia oferty turystycz-
nej w gospodarstwie i związanej z tym niezbędnej infrastruktury,

 – pomoc prawną w dopełnieniu formalności związanych z produkcją oraz 
sprzedażą wina17.

Szanse na rozwój turystyki winiarskiej w połączeniu z agroturystyką na ob-
szarze województwa podkarpackiego są bardzo duże, głównie ze względu na 
wspomniane już doskonałe warunki środowiska naturalnego. Działalność enotu-
rystyczna może stać się dodatkowym źródłem dochodów dla gospodarstw agro-
turystycznych.

Wpływ winiarstwa na rozwój gospodarstw agroturystycznych 
na Podkarpaciu

Spadek znaczenia rolnictwa jako podstawowego źródła utrzymania gospo-
darstw rolniczych spowodował konieczność aktywizacji terenów wiejskich oraz 
zahamowania spadku poziomu życia ich mieszkańców. Negatywne przemiany 
stwarzają zapotrzebowanie na alternatywne bądź uzupełniające źródło dochodu 
dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Turystyka wiejska (w tym agro-
turystyka) ma duży potencjał ekonomiczny. Jest to najszybciej rosnący sektor 
gospodarczy na świecie18.

Dzięki turystyce wiele społeczności wiejskich w regionie Podkarpacia może 
odmienić swój los pod warunkiem profesjonalnego podejścia w promowaniu 
regionu turystycznego oraz wsparcia ze strony agencji rozwoju gospodarczego 
i właściwych komórek samorządowych. W województwie podkarpackim istnieją 
od dawna dogodne warunki do rozwoju agroturystyki. Jest to obszar o niezde-
gradowanym środowisku, bogatym potencjale kulturowym i przyrodniczym, nie-
zwykle atrakcyjnym dla turystów krajowych, jak i zagranicznych19. 

Trudna sytuacja ekonomiczna w dzisiejszych czasach spowodowała, iż go-
spodarstwa agroturystyczne zmuszone są szukać coraz to nowszych, często al-
ternatywnych rozwiązań, które przyczynią się do wzrostu ich dochodów. Do-

17 W. Bosak, Na winiarskich ścieżkach Podkarpacia, Wyd. Polski Instytut Winorośli i Wina, Kra-
ków 2006, s. 4.
18 M. Smoleń, Procesy zmian rozwojowych w gospodarce regionu Podkarpacia, Wyd. Difin, War-
szawa 2009, s. 241-242.
19 Ibidem, s. 242-243.
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skonałym przykładem na Podkarpaciu są coraz popularniejsze gospodarstwa 
agroturystyczne o profilu winiarskim. Przydomowa uprawa winorośli stała się 
ostatnimi czasy doskonałą atrakcją dla przyjezdnych20.

Położenie Podkarpacia, w przypadku możliwości rozwoju turystyki wiejskiej 
i agroturystyki, jest jego atutem. Spośród wszystkich obiektów noclegowych wo-
jewództwa podkarpackiego, gospodarstwa agroturystyczne stanowią 52% ogólnej 
ilości obiektów bazy noclegowej. Blisko połowa z nich jest zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne – Biesz-
czady”, które obejmuje swoim zasięgiem obszar całego regionu Podkarpacia21.

Najwięcej gospodarstw agroturystycznych znajduje się w powiecie leskim, 
a także w bieszczadzkim i sanockim22. Gospodarstwa rolne, w których metodami 
przyjaznymi dla środowiska przyrodniczego produkuje się zdrową, ekologiczną 
żywność, są dodatkowym walorem regionu, a cechy środowiska geograficznego 
sprawiają, iż jest to obszar o doskonałych warunkach sprzyjających rozwojowi 
turystyki winiarskiej23.

Turystyka winiarska i jej rozwój bezpośrednio związany jest z gospodar-
stwami agroturystycznymi. Podkarpackie winiarstwo zdecydowanie zmierza 
w kierunku modelu niewielkich gospodarstw winiarskich, łączących produkcję 
win z prowadzeniem działalności agroturystycznej. Wielu rolników zauważyło, 
iż własna produkcja wina staje się dodatkowym dochodem związanym z jego 
sprzedażą bezpośrednią, degustacją oraz agroturystyką, co sprawia, że mają oni 
zapewnione dochody na odpowiednim poziomie. 

Gospodarstwo winiarskie odwiedzane przez turystów może rozwinąć typowe 
usługi agroturystyczne, takie jak noclegi i wyżywienie. Jest to wygodne, a za-
razem ciekawe, ponieważ stwarza doskonałą okazję, by od innej strony poznać 
„winiarskie klimaty”. Często dla małych gospodarstw winiarskich bezpośrednia 
sprzedaż wina stanowi ważne źródło dochodu24.

Właściciele oficjalnie zarejestrowanych gospodarstw agroturystycznych, nie 
muszą się starać o zezwolenie na wyrób i sprzedaż wina. Nie ma uregulowań 
prawnych dotyczących małych, rodzinnych przetwórni. Obowiązująca ustawa 
winiarska nie ogranicza ilości wina wyprodukowanego we własnym gospodar-
stwie, na potrzeby własne. W pojęciu „na własny użytek” mieści się również 

20 www.winnica.golesz.pl/uprawa-winorosli-w-gospodarstwach-agroturystycznych.html, data dostępu: 
05.05.2014.
21 www.podkarpackiszlakwinnic.pl/turystyka-winiarska, data dostępu: 5.05.2014.
22 Ibidem.
23 K. Szpara, Ł. Wątroba, J. Urbaniak, Turystyka winiarska jako markowy produkt turystyczny wo-
jewództwa podkarpackiego, [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palich, Wyd. 
Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2009, s. 308.
24 W. Bosak, Wino i turystyka, Polski Instytut Winorośli i Wina, s. 5-6, www.instytutwina.pl/pdf/ 
winoiturystyka.pdf, data dostępu: 5.05.2014.
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możliwość częstowania winem gości w gospodarstwie agroturystycznym. Wy-
nika z tego, że wino może być nieodpłatnym składnikiem wyżywienia gości, za 
które wraz z zakwaterowaniem pobiera się całościową opłatę. Oficjalnie nie może 
być jednak przedmiotem obrotu handlowego, czyli transakcji kupna-sprzedaży. 

Podróże po winnicach dają niepowtarzalną okazję zakupu wcześniej degusto-
wanego wina, jednak to tylko jedna z wielu zalet wyjazdów winiarskich. Winnice 
kojarzone są z wyjątkową atmosferą. Osoby wybierające ten typ odpoczynku 
mogą liczyć na czas spędzony w spokoju, a dodatkowo połączony z poszerza-
niem wiedzy o winiarstwie. Wyprawy szlakami winiarskimi są dla wielu jedną 
z nielicznych okazji, by zobaczyć winobranie i proces powstawania niezwykłego 
trunku. W trakcie zwiedzania gospodarstw winiarskich o profilu agroturystycz-
nym liczyć można również na udział w warsztatach, wykładach z tradycji winiar-
skich i kultury picia wina, czy tych związanych z uprawą winorośli. Spotkania 
przewidują różny stopień nauczania kursantów25.

Dzięki powstającym gospodarstwom winiarskim o profilu agroturystycznym, 
nawet najmniejsze miejscowości przyciągają turystów. Obecnie warunki rozwoju 
agroturystyki połączonej z turystyką winiarską są bardzo obiecujące. Znaczenie 
polskich winnic wzrasta, podobnie jak zainteresowanie agro- i enoturystyką26. 
Niewielkie gospodarstwa winiarsko-agroturystyczne stają się trwałym elemen-
tem krajobrazu Podkarpacia27.

Przykłady gospodarstw winiarskich o profilu agroturystycznym 
w regionie Podkarpacia

Liczba gospodarstw winiarskich o profilu agroturystycznym w regionie pod-
karpackim zwiększa się z roku na rok. Poniżej scharakteryzowano wybrane go-
spodarstwa winiarsko-agroturystyczne zlokalizowane na Podkarpaciu.

Spośród wszystkich podkarpackich winnic zdecydowanie wyróżnia się pod 
względem dogodnych warunków dla uprawiania enoturystyki winnica „Golesz”28 
w Jaśle, założona przez Romana Myśliwca oraz winnica „Jasiel” w Jareniówce 
pod Jasłem – Elwiry i Wiktora Szpak.

Winnica „Golesz” została założona w 1982 roku. Położona jest na stoku 
wystawionym w kierunku południowo-zachodnim, kilkanaście metrów powyżej 
doliny Wisłoki, przy trasie Jasło-Pilzno. Obecnie na powierzchni 2 ha jest ok. 

25 byway.pl/Magazyn/Article.aspx?guid=b58e6aac-d8ea-43a4-8e59-5d113be065bd, data dostępu: 
5.05.2014.
26 Ibidem.
27 Z. Kruczek, Enoturystyka …, op.cit., s. 7.
28 D. Orłowski, M. Woźniczko, Turystyka winiarska jako nowa forma rozwoju turystyki w Pol-
sce, [w:] Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 
2008, s. 94-101.
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6000 krzewów winorośli. Na terenie gospodarstwa znajduje się szkółka winoro-
śli, zabudowania mieszkalne, gospodarcze oraz piwnica do wyrobu wina. Pod-
stawową działalnością gospodarstwa jest realizowany od kilkunastu lat program 
testowania nowych odmian winorośli, pod kątem ich przydatności do polskich 
warunków klimatycznych29. Nie jest to typowe gospodarstwo winiarskie o pro-
filu agroturystycznym, gdyż specjalizuje się w doradztwie, szkoleniach, pracach 
doświadczalnych w zakresie winiarstwa.

Winnica „Jasiel” położona jest w miejscowości Jareniówka koło Jasła. Zo-
stała założona w 2001 roku. Pierwsze wino przygotowano z 10-arowej działki. 
Do dyspozycji turystów gospodarze udostępniają na terenie winnicy apartament 
z kuchnią, sypialnią, łazienką oraz pomieszczeniem przeznaczonym do degusta-
cji. Do atrakcji oferowanych przez właścicieli zaliczyć można: zwiedzanie win-
nicy i piwnicy, degustację win, pokaz uprawy i cięcia winorośli30. Ponadto dla 
osób, które chcą poznać tajniki sztuki picia wina, prowadzą degustacje połączone 
z objaśnianiem podstawowych zagadnień związanych z testowaniem wina (etapy 
degustacji, fizjologia smaku, specyfika oceny win), prezentację informacji o pro-
dukcji wina i winnicy „Jasiel”.

Winnica „Maria Anna” jest kolejnym przykładem gospodarstwa winiarsko-
-agroturystycznego. Położona jest na terenie o powierzchni 16 ha, gdzie sama 
uprawa winorośli zajmuje powierzchnię około 2 ha. Winnica znajduje się w pół-
nocnej części powiatu strzyżowskiego, a dokładnie w miejscowości Wyżne (gmi-
na Czudec). Zlokalizowana jest w pobliżu drogi międzynarodowej prowadzącej 
w kierunku granicy ze Słowacją. Bliskość Rzeszowa oddalonego o około 20 km 
stanowi dodatkowe udogodnienie dla gości pragnących odwiedzić winnicę. Ota-
czające ją urokliwe tereny pogórza strzyżowskiego zapewniają odpowiednie wa-
runki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a zimą – narciarstwa.

Winnica powstała w roku 2003, a obecni właściciele oczarowani klimatem 
miejsca i niezwykle malowniczym krajobrazem podjęli decyzję o jej kupnie 
w roku 2006. Aktualnie na terenie winnicy uprawianych jest 12 odmian winoro-
śli, wśród których wino białe reprezentowane jest przez szczepy m.in. Chardon-
nay, Bianka, a wino czerwone przez: Pinot Noir i Regent.

Poza degustacją win białych i czerwonych połączoną ze zwiedzaniem win-
nicy oraz piwnic, w tym pomieszczeń produkcyjnych i leżakowni, właściciele 
winnicy przedstawiają prezentację procesu produkcyjnego oraz urządzenia słu-
żące do wytwarzania wina, a także proponują prelekcję o tematyce winiarskiej 
i zwiedzanie plantacji winorośli. Jako dodatkowe atrakcje oferują przyjezdnym: 
staw rybny, masaże (ajurwedyjskie, orientalne, lecznicze), organizują: wycieczki 
piesze i rowerowe, spływy kajakowe, rajdy konne, rajdy quadami i samochodami 

29 www.winnica.golesz.pl/historia.html, data dostępu: 5.05.2014.
30 www.winnicajasiel.pl/index.php?p=strona&idk=23&idn=0&s=0, data dostępu: 5.05.2014.
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terenowymi, pokaz skoków spadochronowych, wycieczki krajoznawcze, kom-
pleksową obsługę grup zagranicznych (np. odbiór z lotniska, transport, lingwi-
styka), zabawy dla dzieci i zielone szkoły, plenery malarskie i fotograficzne oraz 
winobranie. Poza tym na terenie winnicy odbywają się: spotkania integracyjne, 
urodziny, rocznice, wesela, chrzciny, komunie i inne przyjęcia rodzinne31. Wła-
ściciele dysponują: dużą salą bankietową połączoną z tarasem, kameralną salą 
przeznaczoną na szkolenia, piwnicami, gdzie można przeprowadzić degustacje, 
altankami i miejscem do zorganizowania ognisk, grilla oraz imprez na wolnym 
powietrzu.

Winnica „Mokosza” stanowi również przykład gospodarstwa winiarsko-
-agroturystycznego. Położona jest w Grudnej Górze, w gminie Brzostek, w po-
wiecie dębickim, i zajmuje powierzchnię 0,7 hektara. Uprawiane są tam odmiany 
winorośli: Regent, Rondo, Dornfelder, Seyval Blanc, Bianca, Solaris, Hibernal, 
Jutrzenka.

W 2010 roku uruchomiono na terenie winnicy gospodarstwo agroturystyczne, 
do którego przyciąga gości winnica, jej wyroby, domowa kuchnia oraz warsztaty 
kulinarne. Dla ochotników dostępna jest również praca w gospodarstwie oraz 
możliwość eksplorowania bogatej w historię okolicy, a także sport i rekreacja32. 

Reasumując powyższe, gospodarstwa winiarskie odwiedzane przez turystów 
rozwijają typowe usługi agroturystyczne, jak nocleg i wyżywienie, oferując jed-
nocześnie usługi w zakresie winiarstwa (np. degustacje win, szkolenia na temat 
win i prowadzenia winnic itp.), a także dodatkowe usługi w formie organizowa-
nia aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, czy imprez okolicznościo-
wych. Coraz więcej podkarpackich winnic koncentruje się na rozwoju działalno-
ści agroturystycznej, a nie wyłącznie na produkcji win. Z roku na rok ich oferty 
ulegają rozszerzeniu, w celu zaspokojenia potrzeb coraz bardziej wymagających 
turystów.

Podsumowanie

Województwo podkarpackie obfituje w walory przyrodnicze o najwyższej 
randze oraz bardzo cenne zabytki kultury materialnej. Jest przy tym regionem ty-
powo rolniczym, w niewielkim stopniu zanieczyszczonym, o wspaniałych walo-
rach krajobrazowych, z odpowiednimi warunkami do uprawy winorośli i produk-
cji wina. Winnice wpisały się tam na trwałe w krajobraz kulturowy. Właściciele 
winnic starają się przyciągnąć turystów do swoich gospodarstw, oferując typowo 

31 www.winnicapodkarpacie.pl/pl, data dostępu: 5.05.2014.
32 www.podkarpackiszlakwinnic.pl/na-szlaku/108-winnica-mokosza-grudna-gorna, data dostępu: 
5.05.2014.
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winiarskie atrakcje, takie jak np. degustacje, prelekcje na temat wina, czy zwie-
dzanie winnic oraz piwnic, w których jest przechowywane wino. 

Winiarstwo na Podkarpaciu jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarstw 
agroturystycznych. Coraz większa liczba rolników z małych gospodarstw za-
interesowana jest uprawą winorośli. W stosunkowo ciepłym mezoklimacie wi-
nogrona osiągają dobrą dojrzałość oraz większy niż w innych regionach kraju 
ekstrakt, dzięki czemu udają się zarówno wina białe, jak i czerwone. Naturalne 
wina gronowe pochodzące z własnej uprawy są dużą atrakcją w gospodarstwach 
agroturystycznych.

Podsumowując, winiarstwo na Podkarpaciu ewidentnie zmierza w kierunku 
modelu niedużych gospodarstw winiarskich, z prowadzeniem działalności agro-
turystycznej. Winiarstwo jest doskonałą metodą na promocję oraz rozwój regio-
nu. Nawet najmniejsze, mało znane miejscowości dzięki gospodarstwom wi-
niarskim o profilu agroturystycznym przyciągają turystów zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych. Można stwierdzić, iż gospodarstwa winiarskie wzbogacone 
ofertą agroturystyczną prowadzą skuteczną działalność na rzecz rozwoju agrotu-
rystyki w regionie Podkarpacia.
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VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki AGROTRAVEL

Wróżka, Świętokrzyskie Jaja, kino 5D i gwiazdy! 

Szósta edycja targów AGROTRAVEL okazała się znów lepsza od poprzed-
niej i jeszcze bardziej atrakcyjna dla gości oraz wystawców. Po raz kolejny rekor-
dy popularności biło mobilne kino 5D, pokazane przez Regionalną Organizację 
Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego, a wystawę odwiedziło mnóstwo 
delegacji, ale też… celebrytów, którzy zarazili się pasją ekologicznego życia na 
wsi i chcą w przyszłości otworzyć swoje własne gospodarstwa agroturystyczne. 

Targi otworzyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Kata-
rzyna Sobierajska oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Tadeusz Nalewajk, którzy jednocześnie reprezentowali współorganizatorów 
tej unikatowej w skali Polski imprezy wystawienniczej. 

Otwarcie VI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL było wyjątkowo huczne. Przybyli na nie polscy parlamentarzy-
ści, przedstawiciele zarządów województw z całej Polski oraz goście z Gruzji, 
Łotwy, Malty, Mołdawii, Niemiec, Słowacji i Włoch. Uroczystość uświetnił wy-
stęp zespołu Marynia reprezentującego region partnerski targów, czyli Wielko-
polskę oraz śpiewaczki operowej Iriny Szwiec, która przyjechała z Winnicy na 
Ukrainie – kraju partnerskiego wystawy.
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Tuż po otwarciu rozpoczęła się konferencja popularnonaukowa zatytułowana 
„Turystyka wiejska bez granic”, która zgromadziła około 400 uczestników z Pol-
ski i kilku krajów Europy. Podczas I części sesji doszło do bardzo ciekawej dys-
kusji, podsumowującej pierwsze 10 lat rozwoju agroturystyki w tzw. „nowych” 
krajach Unii Europejskiej. W dyskusji, którą moderował radca – minister Andrzej 
Hałasiewicz, stały przedstawiciel RP przy FAO w Rzymie, wzięli udział wicemi-
nistrowie obu resortów, które co roku współorganizują kielecką wystawę, czyli 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Tradycją każdej edycji targów jest konferencja prasowa, organizowana przez 
Regionalną Organizację Turystyczną. Za stołem konferencyjnym w wieży wido-
kowej Targów Kielce zasiedli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Tu-
rystyki – Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – Tadeusz Nalewajk, marszałek województwa świętokrzyskiego 
– Adam Jarubas oraz prezes zarządu Targów Kielce – dr Andrzej Mochoń. Swo-
ich przedstawicieli mieli także kraj i region partnerski targów AGROTRAVEL. 
Ukrainę reprezentowała Natalia Soleiko, zastępca przewodniczącego obwodu 
winnickiego, natomiast województwo wielkopolskie – Tomasz Bugajski, czło-
nek zarządu województwa. Podczas konferencji podkreślono rolę i znaczenie 
agroturystyki zarówno w gospodarce Polski, jak i Europy, a także przedstawiono 
najważniejsze czynniki mające bezpośredni wpływ na rozwój tego sektora.



107

– Gospodarka turystyczna generuje prawie 6 procent PKB w Polsce, zatem 
najwyższy czas, aby w tym segmencie turystyka wiejska i agroturystyka również 
wzmacniały swoją pozycję i stanowiły znaczny element. Myślę, że to najwyższa 
pora, by kreować modę na wypoczynek na wsi. Ona w pewnym sensie, w na-
szym kraju już się wytworzyła, a nawet zyskuje coraz większą grupę odbiorców 
z rynków zagranicznych. Te najbliższe lata, obok innych działań związanych 
z promocją Polski, jako atrakcyjnego kierunku turystycznego, będziemy chcieli 
wykorzystać wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną do tego, by wypromo-
wać wypoczynek na polskiej wsi – mówiła dziennikarzom minister Sobierajska. 

 – Mamy jeden z najwyższych w Europie odsetek ludzi mieszkających i pra-
cujących na wsi. O ile w starych państwach członkowskich sięga on czasem tylko 
5 procent, o tyle w Polsce to jest nawet 20 procent. Nie dla wszystkich typowa 
uprawa roli musi być sposobem na życie. Może być nim także właśnie agrotu-
rystyka, której rozwój nadal w nowej perspektywie unijnej będziemy wspierać 
– przekonywał minister Tadeusz Nalewajk.

Jeszcze tego samego dnia świętokrzyskie stoisko targowe odwiedził znany 
z serialu „Ranczo” aktor Piotr Pręgowski wraz żoną. Wieczorem podczas gali 
biesiadnej dla wystawców pojawił się inny znany aktor Karol Strasburger oraz 
pierwszy polski raper, pochodzący z Kielc Piotr Marzec, czyli Liroy. 

Przez wszystkie dni targowe hale ledwo mieściły wszystkich zwiedzają-
cych. Apogeum frekwencji przypadło w sobotę, drugiego dnia wystawy. Świę-
tokrzyskie przyciągało tego dnia możliwością obejrzenia filmu w technologii 5D 
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w „Odlotowej kapsule 5D” oraz grą „Świętokrzyskie jaja”, w której można było 
wygrać cenne nagrody. Również w sobotę kilka stoisk odwiedził Karol Strasbur-
ger. Innych atrakcji też nie brakowało, bo Uzdrowisko Busko-Zdrój promowało 
się poprzez zabiegi wykonywane na miejscu, zaś w świętokrzyskiej „Magicznej 
Kapsule” czekała na zwiedzających wróżka, która przy pomocy czarodziejskiej 
kuli przepowiadała przyszłość. Inni wystawcy także nie próżnowali, prezentując 
przez cały czas trwania targów mnóstwo atrakcji, oferując potrawy do degustacji, 
pokazując pamiątki, ginące rękodzieło, ale przede wszystkim coraz lepszą i co-
raz bardziej kompleksową ofertę wypoczynku na wsi. Celowały w tym zarówno 
stoiska kilku polskich województw, ale też Lokalnych Grup Działania i stowa-
rzyszeń agroturystycznych z całej Polski.

Przez trzy targowe dni, pod jednym dachem można się było dowiedzieć 
wszystkiego o polskiej agroturystyce, zapoznać z cenami, z ofertą, z wolnymi 
terminami wypoczynku, a przy okazji nieco posmakować regionalnych specja-
łów z poszczególnych gospodarstw. Były miody, chleb ze smalcem, aromatyczne 
wędliny, ale też dużo muzyki i tańca na dorocznie organizowanej Scenie Kultury. 

VI edycję targów AGROTRAVEL odwiedziło około 20 tysięcy gości, którzy 
zapoznali się z ofertą około 150 wystawców.



109



110



111



112



113

VI Międzynarodowe Targi Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystyki 

PROGRAM RAMOWY TARGÓW

DZIEŃ 1 – Piątek, 11 kwietnia 2014 r.

Miejsce Godzina Wydarzenie

Hala F i G
Targi Kielce 10:00-18:00

•  Prezentacje oferty wypoczynku na wsi przez 
krajowych i zagranicznych wystawców

•  Jarmark produktów regionalnych i rzemiosła 
•  Scena kultury dla artystów ludowych 
•  Konkurs dla wystawców
•  Konkurs dla zwiedzających

Sala konferencyjna
OMEGA

w Centrum Kongresowym 
Targów Kielce 

9:45-10:00 Występy artystyczne

10:00-10:45 Uroczyste otwarcie Targów AGROTRAVEL 
2014

11:00-17:00 Międzynarodowa Konferencja Turystyka wiej-
ska bez granic

17:15-19:00 Uroczyste podsumowanie konkursów AGROT-
RAVEL 2014 i ceremonia wręczenia nagród

Sala konferencyjna
SIGMA

(w wieży widokowej)
12:45 Konferencja prasowa 

Aula Wyższej Szkoły Ekono-
mii, Prawa i Nauk Medycznych 

w Kielcach
10:30-14:00 Warsztaty dla młodzieży Agroturystyczny kanon 

– od doświadczeń do przyszłych modeli

BEST WESTERN
Grand Hotel w Kielcach 20:30 Gala biesiadna – udział osób z zaproszeniami

DZIEŃ 2 – Sobota, 12 kwietnia 2014 r.

Miejsce Godzina Wydarzenie

Hala F i G
Targi Kielce 10:00-18:00

•  Prezentacje oferty wypoczynku na wsi przez 
krajowych i zagranicznych wystawców

•  Jarmark produktów regionalnych i rzemiosła 
•  Scena kultury dla artystów ludowych
•  Konkurs dla zwiedzających
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Sale konferencyjne
w Centrum Kongresowym  

Targów Kielce
(zgłoszenia – liczba miejsc 

ograniczona)

10:00-13:30

Blok warsztatowo-dyskusyjny:
Pięknie i swojsko – czyli o estetyce w gospodar-
stwach agroturystycznych
Odnawialne źródła energii w agroturystyce
Małe przetwórstwo szansą rozwoju turystyki 
w gminie
Wycinanki, malowanki, pisanki – bogactwo 
ukraińskiego rękodzieła
Dzień ekspercki Turystyka zrównoważona klu-
czem do sukcesu usług agroturystycznych

Sala konferencyjna
SIGMA

w Centrum Kongresowym  
Targów Kielce

11:00-12:00

Spotkanie dla przedstawicieli 10 krajów, które 
przyjęły członkostwo Unii Europejskiej w 2004 
r., na temat wymiany doświadczeń w zakresie 
turystyki wiejskiej z perspektywy 10-lecia 

Wizyty studyjne (zgłoszenia – 
liczba miejsc ograniczona) od 14:00

Wizyta 1: Świat w miniaturze / Śladami staro-
żytnych hutników
Wizyta 2: Świętokrzyskie Sztetle i Średnio-
wieczny Gród

DZIEŃ 3 – Niedziela, 13 kwietnia 2014 r

Miejsce Godzina Wydarzenie

Hala F i G
Targi Kielce 10:00-16:00

•  Prezentacje oferty wypoczynku na wsi przez 
krajowych i zagranicznych wystawców

•  Jarmark produktów regionalnych i rzemiosła
•  Scena kultury dla artystów ludowych 
•  Konkurs dla zwiedzających

Szczegółowe informacje dotyczące targów AGROTRAVEL 2014 dostępne są 
na stronie: http://agro.travel/
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VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
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Konkursy dla wystawców AGROTRAVEL 2014

Wyjątkową oprawę miała w 2014 roku gala wręczenia nagród podczas VI 
Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRA-
VEL. Tradycyjnie już zostały przeprowadzone dwa wiodące konkursy, a gala 
pełna była występów artystycznych gości z Polski i zagranicy. Wystąpiły między 
innymi dwie ukraińskie solistki: Irina Szwiec oraz Oksana Slavna oraz ukraiński 
zespół ludowy „Podolscy muzycy”. Polskę reprezentował Zespół Pieśni i Tańca 
„Lusowiacy” wraz kapelą „Po zagonach” z Wielkopolski oraz zespół „Pozytyw-
nie nakręceni” z województwa świętokrzyskiego. W gali wzięło udział kilkuset 
gości, w tym ambasadorowie, konsulowie, wiceministrowie i marszałkowie wo-
jewództw. 

Konkursy na najciekawsze stoisko targowe oraz na najciekawszy pakiet tury-
styki wiejskiej to już kilkuletnia tradycja, a wystawcy chętnie biorą udział w tej 
rywalizacji. Konkurencja jest duża, zaś jury wymagające. 

Konkurs na najciekawsze stoisko VI Międzynarodowych Targów Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL wygrał Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Lubelskiego. II miejsce zajął Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego zaś III miejsce Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego. Wyróżnienia zdobyli: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sto-
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brawski Zielony Szlak”, Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” oraz 
Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowskie LGR Mòrénka.

Laureaci konkursu na najciekawsze stoisko otrzymali statuetki i dyplomy 
ufundowane przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świę-
tokrzyskiego oraz – dodatkowo – zdobywca I miejsca otrzymał bezpłatną po-
wierzchnię wielkości 16 m2 bez zabudowy, na targach AGROTRAVEL w 2015 
roku. Tę nagrodę ufundowały Targi Kielce S.A. 

Konkurs na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej, prezentowany podczas 
VI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRA-
VEL, wygrała Sądecka Organizacja Turystycznej za pakiet „Małopolska Wieś dla 
dzieci”. II miejsce zajęło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Stobrawski 
Zielony Szlak” za pakiet „Przepłyń mnie a zagwiżdżesz z zachwytu”. III miej-
sce jury przyznało Januszowi Nowakowi, właścicielowi „Agroturystyki Karczma 
Kaliska” za pakiet „Karczma Kaliska – na skraju imperium”.

Jury przyznało także wyróżnienia. Zdobyli je: Fundacja Szlak Przygody za 
pakiet „Rodzinna Majówka na Szlaku Przygody 28.IV.14-4.V.14”, Lokalna Gru-
py Działania „Owocowy Szlak”, Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 
oraz Lokalna Grupa Działania na rzecz Rozwoju Gminy Powiatu Lubelskiego 
„Kraina wokół Lublina”, za pakiet „Ekomuzeum Lubelszczyzny – żywa tradycja 
(E.L.Z.T.)”.

Laureaci tej rywalizacji otrzymali nagrody pieniężne Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, finansowane ze środków Planu Działania Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2015, w wysokości: 

5 tys. złotych brutto – laureat I miejsca 
4 tys. złotych brutto – laureata II miejsca
3 tys. złotych brutto – laureata III miejsca. 
Statuetki i dyplomy dla laureatów, a także dodatkowo druk folderu promocyj-

nego za 1 tys. zł brutto dla wyróżnionych, ufundowała Regionalna Organizacja 
Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. 

Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów dokonała Komisja Konkursowa w skła-
dzie:

Przewodniczący: Jacek Janowski – Polska Organizacja Turystyczna
Członkowie Komisji:
Olga Piekarzewska – Ministerstwo Sportu i Turystyki
Agnieszka Skrętowska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wiesław Czerniec – Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa 

Gościnne”
Krzysztof Przybył – Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Pol-

ska”
Anna Drzewiecka – Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 

Świętokrzyskiego
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Sylwia Skuta – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Dodatkowe puchary i dyplomu w trzech kategoriach ufundował i wręczył 

podczas gali deputowany do Parlamentu Europejskiej Czesław Siekierski.
I tak w kategorii „Najlepsza oferta edukacyjna na obszarach wiejskich oparta 

na dziedzictwie kulturowym regionu” zwycięzcą został Piotr Sepioło, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rudkach, zawiadującego Centrum Kulturowo-Ar-
cheologicznym w Nowej Słupi. 

W kategorii „Współpraca sektora prywatnego z sektorem publicznym w two-
rzeniu innowacyjnego produktu turystycznego na obszarach wiejskich” nagrodę 
otrzymał Marcin Kałka, właściciel powstającego kompleksu wypoczynkowego 
„Sielsko na Wygodzie”, przy stacji przystankowej Ciuchci Express Ponidzie 
w powiecie jędrzejowskim. 

W kategorii „Wzorcowa współpraca między biurami Informacji Turystycznej 
w ramach promocji miasta i obszarów wiejskich” nagrodę otrzymali ex aequo 
Wojciech Bałabański, reprezentujący Centrum Informacji Turystycznej w Piń-
czowie oraz Dariusz Garlej, z Punktu Informacji Turystycznej w Chrobrzu.
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Międzynarodowa konferencja „Turystyka wiejska bez granic”

Tuż po otwarciu VI edycji Targów AGROTRAVEL w nowym centrum kon-
gresowym Targów Kielce rozpoczęła się międzynarodowa konferencja popular-
no-naukowa zatytułowana „Turystyka wiejska bez granic”, która zgromadziła 
około 400 uczestników z Polski i kilku krajów Europy. Z roku na rok spotkanie 
to cieszy się coraz wyższą frekwencją. 

Konferencję podzielono na trzy sesje. Podczas I sesji doszło do bardzo cieka-
wej dyskusji, podsumowującej pierwsze 10 lat rozwoju agroturystyki w tzw. „no-
wych” krajach Unii Europejskiej. W dyskusji, którą moderował radca – minister 
Andrzej Hałasiewicz, stały przedstawiciel RP przy FAO w Rzymie, wzięli udział 
wiceministrowie obu resortów, które co roku współorganizują kielecką wystawę. 
Sesja miała charakter dysputy, rozmówcy siedzieli na scenie na kanapach i był to 
bardziej spór naukowy, niż klasyczny cykl referatów. 

II sesja miała już charakter klasyczny, bo wykładowcy z całego świata pre-
zentowali swoje referaty oraz studia przypadków. Rozpoczęła Elisabeth Loock 
z Krajowego Urzędu ds. Rolnictwa, Instytut Ekonomiki i Struktury Agrarnej 
w Bawarii w Niemczech, która wygłosiła referat pod tytułem Spektakularność 
działań marketingowo-promocyjnych dla poprawy wizerunku agroturystyki. 

Drugi prelegent – Emilia Dunal, dyrektor Departamentu Programów Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
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skiego przedstawiła prezentację pod tytułem Agroturystyka – współpraca w sieci. 
Tytuł miał niejako podwójne znaczenie, bo po pierwsze odnosił się do tworzenia 
na terenie Wielkopolski sieciowych produktów agroturystycznych, takich jak 
chociażby szlaki tematyczne, odnosił się do sieciowej współpracy miedzy go-
spodarstwami, ale też do prowadzenia wspólnego marketingu gospodarstw także 
w sieci, między innymi na portalach społecznościowych� Trzeci prelegent – Jo-
anna Gierulska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła możliwo-
ści finansowania rozwoju polskiej agroturystyki, pokazując gościom prezentację 
zatytułowaną Środki Wspólnej Polityki Rolnej dla rozwoju turystyki na obszarach 
wiejskich. 

Równie ciekawe zagadnienia, ale dotyczące już możliwej działalności pol-
skich właścicieli gospodarstw agroturystycznych na rynkach zagranicznych za-
prezentowała w swoim referacie Katarzyna Panfil z Europejskiej Sieci na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jej prezentacja Turystyka na obszarach wiejskich 
w UE – Projekty współpracy międzynarodowej pokazywała już realizowane 
przykłady takiej współpracy oraz nowe możliwości dla polskiej branży agrotury-
stycznej, w tym także potencjalne finansowanie takich działań. 

Ostatnim prelegentem w II sesji był gość z kraju partnerskiego targów 
AGROTRAVEL, czyli Ukrainy. Natalia Soleiko, zastępca przewodniczącego 
Rady Obwodu Winnickiego na Ukrainie pokazała prezentację pod tytułem Agro-
turystyka szansą rozwoju Obwodu Winnickiego, prezentując przy okazji potencjał 
agroturystyczny regionu winnickiego oraz już istniejącą bazę agroturystyczną na 
tym terenie. 

III sesję rozpoczął prof. Adriano Ciani z uniwersytetu w Perugii we Wło-
szech, który zaprezentował referat pod tytułem Wykorzystanie zrównoważonego 
zarządzania do promocji regionu na rzecz wsparcia innowacyjnej turystyki na 
obszarach wiejskich i agroturystyki.

Drugi gość tej części sesji pochodził z Łotwy. Prezes stowarzyszenia turysty-
ki wiejskiej „Wakacje na wsi”, Asante Ziemele, pokazała prezentację pod tytułem 
Zaangażowanie małych producentów w turystyce wiejskiej, podkreślając możli-
wości i przedstawiając przykłady współpracy właścicieli gospodarstw agrotury-
stycznych z lokalnymi producentami żywności, pamiątek, itp. na Łotwie. 

Kolejny prelegent, Wojciech Fedyk z Katedry Turystyki Akademii Wycho-
wania Fizycznego we Wrocławiu opowiadał o Certyfikacji produktów turystycz-
nych na terenach wiejskich z wykorzystaniem funduszy unijnych na przykładzie 
działań LGD Ślężanie. Było to bardzie ciekawe studium przypadku, które wzbu-
dziło duże zainteresowanie uczestników konferencji. 

Iwona Majewska – zastępca dyrektora biura Mazowieckiej Regionalnej Or-
ganizacji Turystycznej przedstawiła z kolei bardzo ciekawą diagnozę przyszłości 
polskiej agroturystyki, przywożąc do Kielc prezentację zatytułowaną Rozwój tury-
styki na obszarach wiejskich w świetle prognozowanych trendów konsumenckich.
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Kolejnym prelegentem była przedstawicielka gospodarza imprezy, Małgo-
rzata Wilk-Grzywna, dyrektor biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Przedstawiła ona prezentację pod tytułem Spójne 
zarządzanie i promocja tras rowerowych Polski Wschodniej, pokazując nowe, 
wielkie, międzyregionalne przedsięwzięcie inwestycyjne i promocyjne, jakie 
może mieć w przyszłości ogromny wpływ na rozwój agroturystyki w pięciu wo-
jewództwach Polski Wschodniej. 

Ostatnim gościem konferencji naukowej był wojewoda opolski Ryszard Wil-
czyński, prezentujący opracowanie pod tytułem Sieć Najciekawszych Wsi jako 
markowy produkt turystyczny, tworzenie sieci w Polsce. Wszystkie prezenta-
cje i referaty z konferencji naukowej dostępne są na oficjalnej stronie targów 
AGROTRAVEL: www.agro.travel.
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PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

„Turystyka wiejska bez granic”
Kielce, 11 kwietnia 2014 r.

Centrum Kongresowe Targów Kielce, Sala Konferencyjna OMEGA

9:00-11:00 Rejestracja uczestników konferencji 
Serwis kawowy – foyer Centrum Kongresowego

11:00-11:10 Uroczyste otwarcie konferencji 
Wystąpienie pani Katarzyny Sobierajskiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

11:10-12.30 I sesja plenarna 

Turystyka wiejska w UE – próba oceny dekady
•  Rola i znaczenie państw, które wstąpiły do UE w 2004 r. dla rozwoju turystyki 

wiejskiej w Europie. 
•  Wpływ UE na wzrost konkurencyjności agroturystyki w państwach członkow-

skich „10” z 2004 r.
•  Wyzwania i kierunki dalszego rozwoju
Prowadzenie dyskusji: Andrzej Hałasiewicz, radca minister, stały przedstawiciel 
RP przy FAO
Uczestnicy dyskusji:
•  Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego
•  Tadeusz Nalewajk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
•  Roderick Galdes – parlamentarny sekretarz stanu ds. rolnictwa, rybołówstwa 

i praw zwierząt, Ministerstwo ds. Zrównoważanego Rozwoju Środowiska 
i Zmian Klimatu, Malta

•  Klaus Ehrlich – sekretarz generalny Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 
(Eurogites)

12:30-12:45 Przerwa kawowa – foyer Centrum Kongresowego 
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„Turystyka wiejska bez granic”

12:45-14:00

II sesja plenarna 

Perspektywy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 
w świetle dotychczasowych doświadczeń 
•  Środki Wspólnej Polityki Rolnej dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich – 

nowa perspektywa finansowa 
Joanna Gierulska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

•  Skuteczność działań marketingowo-promocyjnych dla poprawy wizerunku 
agroturystyki
Elisabeth Loock – Krajowy Urząd ds. Rolnictwa, Instytut Ekonomiki i Struktury 
Agrarnej, Bawaria – Niemcy

•  Projekty współpracy międzynarodowej w zakresie turystyki na obszarach wiej-
skich w UE
Katarzyna Panfil – Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

•  Agroturystyka szansą rozwoju Obwodu Winnickiego 
Natalia Soleiko – zastępca przewodniczącego Rady Obwodu Winnickiego, Ukra-
ina

•  Agroturystyka – współpraca w sieci 
Emilia Dunal – dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

14:00-15:00 Lunch – sale Beta, Delta, Gamma, Teta w Centrum Kongresowym

15:00-17:00 III sesja plenarna 

Działania na rzecz rozwoju agroturystyki – dobre praktyki 
•  Sieć Najciekawszych Wsi jako markowy produkt turystyczny w kontekście two-

rzenia takiej sieci w Polsce 
Ryszard Wilczyński – wojewoda opolski 

•  Wykorzystanie zrównoważonego zarządzania do promocji regionu na 
rzecz wsparcia innowacyjnej turystyki na obszarach wiejskich oraz agroturystyki
Adriano Ciani – Uniwersytet w Perugii, Włochy

•  Zaangażowanie małych producentów w turystyce wiejskiej
Asnate Ziemele – prezes stowarzyszenia turystyki wiejskiej „Wakacje na wsi”, 
Łotwa 

•  Spójne zarządzanie i promocja tras rowerowych w Polsce Wschodniej
Małgorzata Wilk-Grzywna – dyrektor Biura, Regionalna Organizacja Turystycz-
na Województwa Świętokrzyskiego 

•  Rozwój turystyki na obszarach wiejskich w świetle prognozowanych trendów 
konsumenckich
Iwona Majewska – zastępca dyrektora Biura, Mazowiecka Regionalna Organi-
zacja Turystyczna

•  Certyfikacja produktów turystycznych na terenach wiejskich z wykorzystaniem 
funduszy unijnych – na przykładzie działań LGD Ślężanie
Wojciech Fedyk – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra 
Turystyki



128



129



130



131

Warsztaty pełne inspiracji 

Targi AGROTRAVEL słyną co roku nie tylko z ogromnej liczby zwiedzają-
cych, konferencji prasowej, czy niezwykle popularnej konferencji naukowej, ale 
także z warsztatów dla wystawców. A ci chętnie biorą w nich udział, bo nabywają 
sporo wiedzy praktycznej i mogą wzajemnie wymieniać się doświadczeniami. 
Tak było także w roku 2014, gdy w ramach wystawy odbyły się dwa bloki warsz-
tatowo-dyskusyjne. 

W pierwszym bloku dyskutowano o nowych technologiach i jeszcze więk-
szym zaangażowaniu w ochronę środowiska poprzez ekologiczne pozyskiwanie 
energii. „Odnawialne źródła energii w agroturystyce” – bo taki był temat pierw-
szych warsztatów, skierowano do właścicieli gospodarstw agroturystycznych 
oraz innych obiektów turystycznych, zainteresowanych ograniczeniem kosztów 
ich eksploatacji właśnie poprzez instalowanie tego typu urządzeń. Prelegent, dr 
Alina Kowalczyk-Juśko, ekspert FDPA z Wydziału Nauk Rolniczych w Zamo-
ściu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie omówiła możliwości wykorzysta-
nia energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej i opartej na biomasie. Podsta-
wy techniczne poparła wieloma przykładami z funkcjonujących obiektów, które 
nie tylko poprawiły swoje wyniki ekonomiczne, ale też podniosły swoją atrak-
cyjność, dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Podczas swojego 
wystąpienia Alina Kowalczyk-Juśko wskazała także przepisy prawne, regulujące 
produkcję energii na potrzeby gospodarstwa agroturystycznego.

„Pięknie i swojsko – czyli o estetyce w gospodarstwach agroturystycznych” 
– taki był tytuł drugiego warsztatu, również skierowanego do właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych, ale bardziej zainteresowanych estetyzacją prowadzo-
nych gospodarstw. Estetyka wielu tego typu miejsc wciąż jest ich słabą stroną, 
co także podkreślają turyści, stąd dyskusja, o tym co miłe dla oka turysty, była 
ożywiona. Uczestnicy opowiadali o tym, jakich wrażeń szukają goście, o tym, 
jak stworzyć niepowtarzalny klimat wnętrza i obejścia oraz o tym, jak twórczo 
się wyróżnić i nie wydać na to zbyt dużo pieniędzy. Prelegent – Maria Idziak – 
współtwórczyni wiosek tematycznych zaprezentowała kilka przykładów „inter-
wencji artystycznych”.

Kolejny warsztat dotyczył poszerzania oferty gospodarstw poza propozycję 
noclegu. Prezentacja „Małe przetwórstwo szansą rozwoju turystyki w gminie” 
była skierowana do właścicieli gospodarstw agroturystycznych, samorządowców, 
Lokalnych Grup Działania i liderów wiejskich. Przewodnim tematem warszta-
tu był znaczący wpływ lokalnego przetwórstwa na rozwój turystyki w gminie. 
Uczestnicy dowiedzieli się o powstających Centrach Produktu Lokalnego, w ra-
mach których organizowane są inkubatory kuchenne, umożliwiające rolnikom 
i wytwórcom produkcję oraz sprzedaż żywnościowych produktów lokalnych 
turystom. Prelegenci: Rafał Serafin, prezes zarządu FPDS oraz Renata Bukow-
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ska ze Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów przekazali wiele praktycznych do-
świadczeń w organizowaniu kuchni dla prowadzenia szkoleń i przetwórstwa dla 
rolników.

Następny warsztat pod tytułem „Wycinanki, malowanki, pisanki – bogactwo 
ukraińskiego rękodzieła” poprowadzili goście z Ukrainy. Artyści z tego kraju za-
prezentowali piękno i różnorodność ozdabiania pisanek oraz bogactwo i artyzm 
w tworzeniu papierowych wycinanek. Uczestnicy zapoznali się z oryginalnymi 
technikami artystycznymi. 

Ostatni warsztat w celu promocji i upowszechnienia swoich działań na rzecz 
turystyki wiejskiej zorganizowała Polska Organizacja Turystyczna (POT). Dzień 
Ekspercki POT pn. „Turystyka zrównoważona kluczem do sukcesu usług agrotu-
rystycznych” dedykowany był szerokiemu gronu odbiorców, którzy mieli moż-
liwość zapoznania się z m.in. ofertą skrojoną na miarę skandynawskiego turysty, 
z biznesowym podejściem do turystyki wiejskiej, z tym jak podnieść poziom 
jakości ekologicznej ofert agroturystycznych w Polsce i jaką rolę odgrywają eko-
certyfikaty we wzmacnianiu atrakcyjności ofert agroturystycznych. 
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VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki 

BLOK WARSZTATOWO-DYSKUSYJNY

12 kwietnia 2014 r. (sobota)
Centrum Kongresowe Targów Kielce, ul. Zakładowa 1

BLOK I

Miejsce Godzina Tytuł warsztatu

Sala
BETA

10.00-11.30

„Odnawialne źródła energii w agroturystyce”. 
Warsztat skierowany jest do właścicieli gospodarstw agroturystycz-
nych oraz innych obiektów turystycznych, zainteresowanych ogra-
niczeniem kosztów ich eksploatacji poprzez instalowanie urządzeń 
wykorzystujących odnawialne źródła energii. Omówione zostaną 
możliwości wykorzystania energetyki słonecznej, wiatrowej, geoter-
malnej i opartej na biomasie. Podstawy techniczne zostaną poparte 
przykładami z funkcjonujących obiektów, które nie tylko poprawiły 
swoje wyniki ekonomiczne, ale też podniosły swoją atrakcyjność, 
dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Zostaną też wska-
zane przepisy prawne, regulujące produkcję energii na potrzeby go-
spodarstwa agroturystycznego.
Prelegent: dr Alina Kowalczyk-Juśko – ekspert FDPA, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu

Sala
GAMMA

„Pięknie i swojsko – czyli o estetyce w gospodarstwach agrotury-
stycznych”. 
Warsztat skierowany jest do właścicieli gospodarstw agroturystycz-
nych, zainteresowanych estetyzacją prowadzonych gospodarstw. Na 
uczestników czeka dyskusja o tym co jest ładne dla turystów w go-
spodarstwie agroturystycznym, jakich wrażeń szukają turyści, jak 
stworzyć niepowtarzalny klimat wnętrza i obejścia, jak twórczo się 
wyróżnić i nie wydać na to zbyt dużo środków finansowych. Prelegent 
zaprezentuje przykłady „interwencji artystycznych” oraz zaprasza do 
przywiezienia zdjęć/slajdów prowadzonych własnych gospodarstw.
Prelegent: Maria Idziak – współtwórca wiosek tematycznych, ekspert 
niezależny
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BLOK II

Miejsce Godzina Tytuł warsztatu

Sala
BETA

12.00-13.30

 „Małe przetwórstwo szansą rozwoju turystyki w gminie”. 
Warsztat jest skierowany do właścicieli gospodarstw agroturystycz-
nych, samorządowców, LGD, liderów wiejskich. Przewodnim tema-
tem warsztatu jest wpływ przetwórstwa na małą skalę na rozwój tu-
rystyki w gminie. Uczestnicy spotkania dowiedzą się o powstających 
Centrach Produktu Lokalnego, w ramach których organizowane są 
inkubatory kuchenne, umożliwiające rolnikom i wytwórcom produ-
kować i sprzedawać żywnościowe produkty lokalne dla turystów. Pre-
legenci przekażą praktyczne doświadczenia LGD Gościniec 4 Żywio-
łów w organizowaniu kuchni dla prowadzenia szkoleń i przetwórstwa 
dla rolników.
Prelegent: Rafał Serafin – prezes Zarządu FPDS, 
Renata Bukowska – Stowarzyszenie Gościniec 4 Żywiołów

Sala
GAMMA

„Wycinanki, malowanki, pisanki – bogactwo ukraińskiego ręko-
dzieła”. 
Ukraińscy artyści zaprezentują piękno i różnorodność ozdabiania pi-
sanek oraz bogactwo i artyzm w tworzeniu papierowych wycinanek. 
Uczestnicy warsztatu zapoznają się z technikami prezentowanymi 
przez uznanych artystów ukraińskich, zarówno w teorii, jak i w prak-
tyce. Tradycja malowania pisanek jako symbolu życia i narodzin prze-
rodziła się w największy symbol Paschy.

Polska Organizacja Turystyczna organizuje Dzień Ekspercki w celu pro-
mocji i upowszechnienia swoich działań na rzecz turystyki wiejskiej. Warsztat 
dedykowany jest szerokiemu gronu odbiorców. W ramach przedsięwzięcia odbę-
dą się następujące bloki tematyczne:
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BLOK WARSZTATOWO-DYSKUSYJNY

Dzień ekspercki Turystyka zrównoważona kluczem do sukcesu usług agro-
turystycznych

Miejsce Godzina Bloki tematyczne

Sala DELTA

10.00-10.30

Oferta skrojona na miarę skandynawskiego turysty
•  Portret turysty z rynku skandynawskiego.
•  Turystyka zrównoważona w ofercie turystycznej w krajach skan-

dynawskich.
•  Trendy w krajach skandynawskich. 
Prelegent: Małgorzata Hudyma – dyrektor POIT w Sztokholmie

10.30-11.10

Wypoczynek turysty świadomego ekologicznie – a turystyka wiejska
•  Charakterystyka profilu „ekoturysty” (na co zwracają uwagę, ja-

kich poszukują doświadczeń).
•  Popyt na odpowiedzialne podróżowanie, prezentacja statystyk. 
•  Green marketing czyli jak komunikować turystykę zrównoważo-

ną, wg modelu: komu, dlaczego, co, gdzie, jak? 
•  Standardy zrównoważonej agroturystyki. 
Prelegent: Anula Galewska – niezależny ekspert, doradza małym 
i średnim firmom z branży turystycznej w zakresie zrównoważonego 
rozwoju.

11.10-11.30 Przerwa kawowa

11.30-11.50

Ekocertyfikaty i ich rola w wzmacnianiu atrakcyjności ofert 
agroturystycznych
•  Przegląd certyfikatów i ekolabelingu w Europie. 
Prelegent: Patrycja Manthey – współpracownik Instytutu na rzecz 
Ekorozwoju

11.50-12.10

Podnoszenie poziomu jakości ekologicznej ofert agroturystycz-
nych w Polsce
•  Prezentacja projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000” – 

cykl szkoleń. 
Prelegent: Jolanta Kamieniecka – niezależny ekspert Instytutu na 
rzecz Ekorozwoju

12.10-12.50

Wdrożenie i promocja sytemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy 
Noclegowej
•  Kategoryzacja jako mechanizm wpływający na podnoszenie ja-

kości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce. 
Prelegent: Wiesław Czerniec – prezes Zarządu Polskiej Federacji 
Turystyki Wiejskiej „GG”

12.50-13.30

Podejście biznesowe do turystyki wiejskiej
•  Idea klastrowania.
•  Innowacyjność.
•  Podejście publiczno-prywatne.
Prelegent: Jacek Zdrojewski – niezależny ekspert, Firma TREK Do-
radztwo i Szkolenia

Szczegółowe informacje dotyczące targów AGROTRAVEL 2014 dostępne 
są na stronie: http://agro.travel/ 
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Młodzież na targach AGROTRAVEL 

Tradycją wystawy AGROTRAVEL stała się współpraca z wyższymi uczel-
niami, a szczególnie z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. 
prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, która idee rozwoju agroturystyki promu-
je wśród młodzieży od wielu lat. 

I to właśnie ta uczelnia ufundowała w 2014 roku nagrody dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych w ramach organizowanego przez siebie konkursu, jako ini-
cjatywy towarzyszącej targom AGROTRAVEL. A temat ubiegłorocznej rywali-
zacji dla młodzieży brzmiał: „Wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój 
turystyki obszarów wiejskich – mit czy rzeczywistość?”

Na to pytanie zdaniem jury najlepiej odpowiedziała Anna Zięba z Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 w Opatowie, której przyznano I miej-
sce za przygotowanie filmu, dotyczącego wykorzystania funduszy unijnych na 
przykładzie gospodarstwa agroturystycznego „U Małgorzaty” w Baćkowicach, 
należącego do Małgorzaty Wieczorek.

II miejsce zajął Konrad Tokarski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Sandomierzu – Makoszynie, za przygotowanie filmu dotyczącego wy-
korzystania funduszy unijnych na przykładzie gospodarstw agroturystycznych: 
„Gościniec Koćmierzów” należącego do Stanisława Baska oraz gospodarstwa 
„Wojtasówka” Haliny Wojtas. 

III miejsce jury przyznało Krzysztof Kowalowi z Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych im. Oskara Langego w Kielcach za przygotowanie ciekawej prezentacji 
dotyczącej wykorzystania funduszy unijnych przy tworzeniu nowego produktu 
turystycznego, jakim jest „Szlak Przygody”. 

Nagrody w postaci aparatów fotograficznych oraz dyplomów ufundowała 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, zaś tablety 
ufundował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Wizyta studyjna, czyli Świętokrzyskie pełne atrakcji 

Jak co roku uczestnicy konferencji naukowej, towarzyszącej targom AGROT-
RAVEL mogą się wybrać po obradach na wizytę studyjną po regionie święto-
krzyskim. Kierunki wizyt są dobierane tak, by pokazywać potencjał turystyczny 
regionu, ale jednocześnie łączyć go z istniejącym na danym terenie potencjałem 
właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Podczas tej edycji targów goście 
zwiedzili Park Rozrywki i Miniatur „Sabat Krajno” oraz Centrum Kulturowo-Ar-
cheologiczne w Nowej Słupi. Park Rozrywki i Miniatur „Sabat Krajno” znajduje 
się u stóp najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich – Łysicy i jest to jedyny 
park tego typu w Europie usytuowany na wzgórzu, dzięki czemu znakomicie 
widać panoramę całego obiektu i najwyższego pasma Gór Świętokrzyskich. 

To przykład młodej atrakcji, wykreowanej kilka lat temu od podstaw, która 
w krótkim czasie odniosła rynkowy sukces. Uczestnicy wyjazdu mieli w związku 
z tym mnóstwo pytań do założycieli tego obiektu. Chcieli wiedzieć, jak się zarzą-
dza taką atrakcją, jak ją promuje i jak można współpracować z gospodarstwami 
agroturystycznymi, aby ich baza noclegowa była komplementarna do usług ofe-
rowanych przez Park Miniatur.

Zupełnie inną historię ma Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej 
Słupi. Obiekt także jest stosunkowo nowy, powstał kilka lat temu, ale jako roz-
winięcie i uzupełnienie jednej z najstarszych polskich imprez turystycznych, 
czyli Dymarek Świętokrzyskich, których tradycja powoli zbliża się do połowy 
stulecia. Ponieważ w Centrum Kulturowo-Archeologicznym można zobaczyć na 
żywo, jak dwa tysiące lat temu pieczono podpłomyki na kamieniu, jak lepiono 
garnki, jak tkano i jak żyło się wówczas w wiejskiej osadzie, uczestnicy sami 
mogli spróbować upiec swój chleb, wypleść koszyk z wikliny, ale też przyjrzeć 
się starożytnemu procesowi wytapiania żelaza. Uczestnikom wyjazdu zaprezen-
towano również domostwo kultury przeworskiej, w tym elementy pradziejowej 
kuchni i tajniki zielarstwa. 

Podczas drugiego wyjazdu goście mieli możliwość zobaczenia nowocze-
snego Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl” – niezwykłego 
i interaktywnego muzeum poświęconego historii i tradycji żydowskiej usytuowa-
nego w budynku dawnej synagogi z XVIII wieku. Uczestnicy tego wyjazdu stu-
dyjnego zwiedzili także gospodarstwo agroturystyczne „Gród” w Siedlcach koło 
Chęcin, gdzie można było obejrzeć pracę kowala, ekspozycję broni białej, stare 
narzędzia do jej wytwarzania. Na zwiedzających czekał drewniany zamek z wie-
żą, przeznaczony do biesiadowania, staw rybny, wierne repliki starych armat oraz 
liczne rzeźby. Dodatkową atrakcją gospodarstwa jest makieta obozu Bitwy pod 
Grunwaldem – 10 namiotów jednomasztowych oraz jeden wielki dwumasztowy 
namiot króla Jagiełły. 
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Świat w miniaturze/Śladami starożytnych hutników

Program wizyty studyjnej
12 kwietnia 2014

14:00 Wyjazd spod budynku Centrum Konferencyjnego Targów 
Kielce

14:00-14:30 Przejazd do miejscowości Krajno-Zagórze
14:30-16:30 Zwiedzanie Parku Rozrywki i Miniatur „Sabat Krajno” po-

łączone z poczęstunkiem.

Park Rozrywki i Miniatur „Sabat Krajno” znajduje się u stóp najwyższe-
go szczytu Gór Świętokrzyskich – Łysicy. Jest to jedyny park w Europie usytu-
owany na wzgórzu, dzięki czemu znakomicie widać panoramę całego obiektu 
i najwyższego pasma Gór Świętokrzyskich. Zwiedzając Aleję Miniatur „Won-
derful World” odwiedzimy miniatury dwudziestu siedmiu najsłynniejszych 
miejsc świata: bazylikę św. Piotra z placem w Watykanie, wodospad Niagara, 
wieże World Trade Center. W ofercie ośrodka znajdują się również park linowy, 
quady, paintball oraz wyciąg narciarski.

Godz. 16:30-17:00 Przejazd do Nowej Słupi
Godz. 17:00-18:30 Zwiedzanie Centrum Kulturowo-Archeologicz-

nego w Nowej Słupi, połączone z interaktywnymi 
warsztatami.

Centrum Kulturowo-Archeologiczne powstało w miejscu dawnego pieco-
wiska jako zaplecze dla tematycznych spotkań z różnymi aspektami rzemiosła, 
życia codziennego i duchowego społeczności zamieszkujących nasze ziemie 2 
tysiące lat temu. To jedyne w Polsce, a przypuszczalnie również w Europie miej-
sce, gdzie prezentowana jest problematyka starożytnej metalurgii żelaza, w do-
datku w tak szerokim kontekście kulturowym. Wszystkie elementy osady mają 
potwierdzenie w źródłach historycznych i powstały w oparciu o badania arche-
ologiczne. 

Ważną cechą starożytnej osady jest fakt, że została wybudowana techniką 
stosowaną przez ludzi zamieszkujących nasze ziemie 2 tysiące lat temu. Wio-
ska jest wierną rekonstrukcją budownictwa mieszkalnego i gospodarczego kul-
tury przeworskiej, jak również obiektów wznoszonych na pograniczu imperium 
rzymskiego z barbarzyńską częścią Europy. W trakcie zwiedzania mieszkańcy 
zapoznają uczestników z życiem codziennym wioski – ze swoją pracą, wierze-
niami, tradycjami i zwyczajami jakie towarzyszyły im każdego dnia. Osadnicy 
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pomogą każdej grupie w odnalezieniu wskazówek dotyczących odkrycia dawne-
go sekretu, czyli „Tajemnicy starożytnych hutników”.

Podczas wizyty uczestnicy wezmą udział w czterech interaktywnych 
warsztatach na terenie obiektu*:

1. Warsztaty hutnicze przy stanowisku dymarskim z pełnym pokazem sta-
rożytnej metalurgii żelaza, połączonym z wydobywaniem rudy, wykonywa-
niem cegieł z lessu i budową pieców dymarskich.

2. Warsztaty garncarskie, podczas których każdy uczestnik będzie mógł wy-
konać unikatowe naczynie.

3. Prezentacja domostwa kultury przeworskiej, w tym pradziejowej kuchni 
i zielarstwa. 

4. Prezentacja gier i zabaw antycznych pod opieką Rzymianina.

Godz. 19:00-21:00 Kolacja w restauracji „Świętokrzyski Dwór” w Wólce 
Milanowskiej.

*Uczestnictwo jest związane z ryzykiem zabrudzenia odzieży wierzchniej mate-
riałami używanymi podczas warsztatów.

Świętokrzyskie Sztetle i Średniowieczny Gród
Program wizyty studyjnej

12 kwietnia 2014

14:00 Wyjazd spod budynku Centrum Konferencyjnego Targów 
Kielce

14:00-14:45 Przejazd do Chmielnika
15:00-17:00 Zwiedzanie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Święto-

krzyski Sztetl” w dawnej synagodze w Chmielniku połączo-
ny z poczęstunkiem.

Niezwykłe i interaktywne muzeum poświęcone historii i tradycji żydowskiej. 
Budynek dawnej synagogi z XVIII wieku, przeistoczył się w nowoczesny Ośro-
dek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”. Wizyta w muzeum nie jest 
zwykłym poznawaniem eksponatów i bogatym źródłem historii. Dzięki multi-
medialnym mapom regionu, ekranom dotykowym, szybom holograficznym, 
ukrytym głośnikom jest fascynującym „spacerem” po przedwojennych uliczkach 
Chmielnika, wyprawą w głąb nastroju i tradycji sztetla, jest spotkaniem z rodzi-
ną przygotowującą uroczysty szabat. Jest poznawaniem wielu miejsc, w których 
żyli obok siebie od stuleci Polacy i Żydzi i których nigdzie już w Polsce nie ma.
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17:00-17:45 Przejazd do Siedlec
18:00-19:00 Zwiedzanie Gospodarstwa agroturystycznego „Gród”

Gospodarstwo Agroturystyczne „Gród” w Siedlcach koło Chęcin za-
prasza na średniowieczną przygodę. Goście będą mogli oglądać pracę kowala, 
który przedstawi nie tylko ekspozycję broni białej, ale i stare narzędzia do jej 
wytwarzania. Na zwiedzających czeka drewniany zamek z wieżą, przeznaczony 
do biesiadowania, staw rybny, wierne repliki starych armat oraz liczne rzeźby. 
Dodatkową atrakcją gospodarstwa jest makieta obozu Bitwy pod Grunwaldem 
– 10 namiotów jednomasztowych oraz jeden wielki dwumasztowy namiot króla 
Jagiełły. 
19:00-21:00 Kolacja w „Grodzie”


