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Artykuły 
 

Robert Pawlusiński, robert.pawlusinski@uj.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński, Instytut 

Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej 

Piotr Zmyślony, piotr.zmyslony@ue.poznan.pl, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 

Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystyki 
 

Gospodarka nocna a oferta kulturowa miast 
 

Słowa kluczowe: gospodarka nocna, gospodarka turystyczna, turystyka kulturowa, 

zarządzanie w turystyce, nocny burmistrz 

 

Abstrakt 

Rozwój współczesnych miast dokonuje się nie tylko w przestrzeni geograficznej, ale także  

w przestrzeni czasowej. Coraz więcej rodzajów działalności w miastach funkcjonuje  

w godzinach wieczornych i nocnych, tworząc tzw. gospodarkę nocną. Mimo że jej rozwój 

odczuwalny jest najsilniej w metropoliach, ze względu na zmiany społeczne gospodarka 

nocna „wkracza” do miast mniejszych, bogatych w dziedzictwo kulturowe. Artykuł ma 

charakter przeglądowy. Jego celem jest przedstawienie wzajemnych związków gospodarki 

turystycznej i gospodarki nocnej, a także ich implikacji w zakresie zarządzania rozwojem 

turystyki kulturowej w miastach.  

 

 

Wprowadzenie  
 

Współczesnym wyrazem rozwoju miast w wymiarze gospodarczym, społecznym  

i kulturalnym jest ich ekspansja czasowa w obręb nocy (tzw. nokturnalizacja miast). 

Infrastruktura i środowisko miejskie, stworzone i rozwijane w celu ułatwienia  

i przyśpieszenia spotkań i wymiany handlowej, skrócenia czasu produkcji i dostaw towarów 

oraz świadczenia usług, a także obsługi administracyjno-prawnej czy kontaktów kulturalnych 

[Kotkin 2018; Madurowicz 2017], osiągają w gospodarkach rozwiniętych granice potencjału 

rozwoju przestrzennego [Crary 2015; Gwiazdzinski 2015]. Konsekwencją tego jest zjawisko 

ekspansji gospodarki nocnej (night-time economy), rozumianej jako ogół działalności 

społecznych i ekonomicznych podejmowanych przez różne podmioty w porze nocnej, która 

wywiera coraz silniejszy wpływ na współczesną strukturę funkcjonalną miast i jest coraz 

powszechniej dostrzegalna w przestrzeni miejskiej [por. Roberts, Elbdridge 2009]. 

Gospodarka nocna nie stanowi odrębnego elementu składowego systemu gospodarki 

miejskiej. Działalność gospodarcza realizowana w porze nocnej przenika przez różne sektory 

gospodarcze i jest widoczna we wszystkich formach aktywności człowieka. Gospodarkę 

nocną wyodrębnia się najczęściej w oparciu o kryterium czasowe [Shaw 2018]. Stosowane są 

różne przedziały czasowe dla określenia granic gospodarki nocnej. Najczęściej przyjmuje się, 

że pora nocna zawiera się w przedziale czasowym pomiędzy 21:00 lub 22:00 a 6:00-7:00 

[por. Gwiazdzinski 2017a,b]. Granice te mają jednak dość umowny charakter i w odniesieniu 

do poszczególnych państw mogą się znacząco różnić. 

Istotnym elementem gospodarki nocnej miast staje się sfera „nocnej konsumpcji 

wolnoczasowej”, która coraz w coraz większym zakresie jest składową oferty kulturowej 

miast [Zukin 2009]. Dotyczy to zarówno dużych, finansowanych bezpośrednio z budżetów 

publicznych obiektów i wydarzeń, jak i mikroformatowych inicjatyw z pogranicza sztuki 

kultury wysokiej, awangardowego stylu życia kręgów artystycznych oraz sztuki ulicznej. 

Coraz więcej rodzajów działalności tworzących rdzeń oferty kulturowej miast - jak usługi 

przewodnickie, kina i teatry, muzea i galerie, biblioteki uniwersyteckie, kluby muzyczne, sale 
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koncertowe, klubokawiarnie, kluby taneczne, restauracje, puby i winiarnie - funkcjonuje  

w godzinach wieczornych i nocnych. W nocy aktywne są także tzw. branże artystyczne  

i kreatywne, wpływające bezpośrednio na współczesny profil kulturowy miast. Tworzą one 

tzw. atmosferę miasta, którą wykorzystuje się jako nośnik wizerunku oraz element kapitału 

marki miasta [Lloyd 2010]. Władze coraz większej liczby miast – jak Amsterdam, Tuluza, 

Rotterdam, Berlin, Londyn czy Nowy Jork – postrzegają gospodarkę nocną jako istotny zasób 

budujący pozycję konkurencyjną tych miast. Noc staje się symbolem wykorzystywanym  

w promocji miasta na zewnątrz, nie tylko na rynku turystycznym, ale także w sferze biznesu 

[por. Bianchini 1995; Polko 2012]. 

Gospodarka nocna, a szczególnie jej część związana z konsumpcją czasu wolnego, 

stanowi istotne wyzwanie dla sfery zarządzania i polityk miejskich: społecznej, gospodarczej 

(głównie turystycznej) oraz kulturalnej. Można wskazać trzy tego powody. Po pierwsze, 

gospodarka nocna generuje koszty zewnętrzne odczuwane przez mieszkańców, będące 

bezpośrednią przyczyną interwencji publicznej. Po drugie, stwarza ona nowe możliwości 

wzrostu gospodarczego, szczególnie w zakresie rozwoju sfery konsumpcji kultury oraz usług 

czasu wolnego, a także w zakresie kształtowania atrakcyjnego wizerunku dla turystów  

i innych „odwiedzających zewnętrznych”. Po trzecie, proces nokturnalizacji miasta wymaga 

bezpośredniego wsparcia publicznego w zakresie rozwoju jej kreatywnej części, 

reprezentowanej przede wszystkim przez kulturę masową (w tym branżę muzyczno-

rozrywkową), by rodził nowe wartości i zjawiska o pozytywnym znaczeniu dla sfery 

kulturalnej.  

Celem artykułu jest przedstawienie wzajemnych relacji pomiędzy rozwojem gospodarki 

nocnej, charakterystycznym dla współczesnych miast świata zachodniego a rozwojem 

turystyki kulturowej w miastach. Autorzy podejmą próbę wskazania pozytywnych  

i negatywnych związków tych dwóch, przenikających się dość istotnie, sfer życia miasta. 

Artykuł ma charakter przeglądowy. Rozważania oparto na kwerendzie krajowej  

i zagranicznej literatury naukowej oraz prasy branżowej z zakresu turystyki, zarządzania 

miastem oraz gospodarki przestrzennej.  

 

 

Uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarki nocnej w miastach atrakcyjnych 

kulturowo 
 

Wpływ nokturnalizacji miast na ewolucję turystyki kulturowej należy rozpatrywać  

w kontekście dwóch konwergentnych procesów: ogólnych zmian w funkcjonowaniu 

współczesnej gospodarki i społeczeństwa oraz zmian zachodzących w sferze struktury popytu 

turystycznego i konsumpcji kultury w miastach. 

W najszerszej perspektywie powstanie i rozwój gospodarki nocnej należy postrzegać 

jako przejaw urbanizacji oraz metropolizacji. Przyjmuje się, że wzrostowi liczby i wielkości 

miast w wymiarze demograficznym, gospodarczym i infrastrukturalnym towarzyszą zmiany 

społeczne i kulturowe, które oddziałują przede wszystkim na płaszczyznę przestrzenną 

[Budner 2011]. Miasta o charakterze metropolitalnym rozlewają się poza granice 

administracyjne, czemu towarzyszą problemy komunikacyjno-transportowe, zwiększenie 

kosztów świadczenia usług publicznych oraz nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych 

[Grochowski 2011; Komisja Europejska 2011]. Zgodnie z logiką wzrostu logistycznego, 

zarówno ekspansja przestrzenna, jak i zmiany w użytkowaniu przestrzeni wewnątrz miast 

mają ograniczony charakter. Reakcją na istnienie fizycznych granic wzrostu staje się ich 

ekspansja czasowa. W odróżnieniu od ekspansji przestrzennej, zdominowanej przede 

wszystkim przez funkcję mieszkaniową oraz przemysłową, ekspansja czasowa dotyczy sfery 

handlu oraz usług, przede wszystkim rynkowych, ale w coraz większej mierze także usług 

publicznych i społecznych. Ekspansję czasową napędzają zmiany w użytkowaniu przestrzeni 
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w centrach miast, w których w ramach procesu rewitalizacji [Di Giovine 2009; Włodarczyk 

2011] zdegradowane budynki przemysłowe, funkcjonujące w przeszłości przede wszystkim w 

rytmie dnia, zostają przekształcone w instytucje kultury, galerie sztuki, kluby rozrywkowe, 

miejsca spotkań towarzyskich i hale widowiskowe, koncentrujące działalność w godzinach 

popołudniowych, wieczornych i nocnych. 

Równolegle do procesu powstawania gospodarki nocnej obserwuje się ewolucję funkcji 

turystycznej miast, stanowiącej reakcję na zmiany, które dokonują się w systemie wartości 

człowieka, organizacji życia i modelu konsumpcji [Faracik, Kurek, Mika, Pawlusiński 2015]. 

Przesunięcie akcentu z poznawania miasta na jego konsumowanie wiąże się ze zmianą postaw 

i zachowań turystycznych. W odniesieniu do turystyki miejskiej wskazać należy na co 

najmniej dwie kwestie. 

Pierwszą z nich jest zmiana w strukturze motywacji turysty miejskiego. Chociaż  

w przypadku miast historycznych poznawanie dziedzictwa kulturowego nadal stanowi ważny 

czynnik podejmowania podróży, to jednak coraz częściej obserwuje się, że staje się ono 

jedynie areną bardziej różnorodnych i złożonych zachowań podejmowanych w czasie 

wolnym [Buczkowska 2014; Kaczmarek, Kaczmarek 2009; Maitland 2010; Mika 2011; 

Mikos v.Rohrscheidt 2010]. W literaturze przedmiotu zachowania te określa się mianem 

miejskiej turystyki rekreacyjnej [Faracik i in. 2015]. Jak podaje M. Mika [2011], rekreacja 

miejska przejawia się w różnych formach aktywności przyjezdnych, ukierunkowanych  

na regeneracje sił fizycznych i psychicznych, a wynikających z potrzeby czasowego 

opuszczenia codziennego środowiska życia. Jej głównym celem są rozrywka i osiągnięcie 

przyjemności, które mogą dokonywać się zarówno poprzez spacery po mieście, zwłaszcza  

w tych fragmentach miasta, które odznaczają się największymi pozytywnymi bodźcami 

estetycznymi, a także spotkania towarzyskie w kawiarniach, restauracjach i pubach czy 

dokonywanie zakupów w przestrzeniach nowych centrów handlowych, jak i poprzez 

podejmowanie aktywności rekreacyjno-sportowej w przestrzeni miasta (np. przyjazd w celu 

uczestnictwa w maratonie, korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych – np. park wodny 

itp.). Nowa rekreacja miejska nie wyklucza wcześniejszych form aktywności związanych  

z poznawaniem przejawów tzw. kultury wysokiej – m.in. zwiedzaniem zabytków i muzeów, 

uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych itd., a wręcz przeciwnie, stanowi jej 

uzupełnienie. Zachowania te odpowiadają najpełniej aktywności tzw. turystów kultury 

popularnej wyróżnionych jako ostatni typ turystów kulturowych według M. Smith [2003]. 

Biorąc pod uwagę skalę zmian można zaryzykować stwierdzenie, że nowa rekreacja miejska 

ma o wiele silniejszy efekt komercyjny niż tradycyjnie rozumiana turystyka kulturowa 

[Gaworecki 2010; Mikos v.Rohrscheidt 2010] – szczególnie w znaczeniu aktywności 

turystów motywowanych kulturowo oraz zainteresowanych kulturowo [Nahrstedt 1997,  

za: Mikos v.Rohrscheidt 2016] – ma coraz większe znaczenie w przestrzeni miast. 

Drugą kwestią istotną z punktu widzenia rozwoju turystyki w miastach jest zacieranie 

się granicy pomiędzy potrzebami i aktywnością turystów odwiedzających miasto oraz 

mieszkańcami miasta [Clark 2004; Derek 2011, 2013; Judd 2003; Kowalczyk 2005; Maitland 

2010, 2013]. Pytanie, które postawił M. Madurowicz [2008], o to kto jest turystą w mieście, 

wydaje się w dzisiejszych czasach nad wyraz aktualne. Miejsca, usługi i wydarzenia, które 

kiedyś postrzegano głównie przez pryzmat turystów stają się celem i obiektem 

zainteresowania ze strony mieszkańców. Zgodnie z przytaczaną przez J. Kotusa i in. [2015] 

koncepcją przeciwstruktur pojawienie się w mieście określonych obszarów, miejsc i obiektów 

prowokuje także wśród mieszkańców inne niż w codzienności style życia, aktywności  

i schematy integracyjne. Tak więc przedstawione zmiany po stronie popytu turystycznego 

związane z tym procesy dostosowawcze w ramach systemu podaży turystycznej mogą istotnie 

wpływać na zachowania wolnoczasowe mieszkańców, zakładając m.in. ich kopiowanie. 

Rosnący popyt na spędzanie czasu wolnego w porze nocnej w przestrzeni miasta jest  

w dużej mierze skutkiem „galopującej” turystyfikacji miast [van Liempt, van Aalst, 
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Schwanen 2015]. Z punktu widzenia turystyki kulturowej możemy mówić o trzech głównych 

aspektach nokturnalizacji miasta turystycznego. 

Pierwszy z nich wiąże się ze zmianą filozofii udostępniania dziedzictwa kulturowego 

szerokim masom odbiorców. Zmiana ta wiązała się z poszukaniem dróg popularyzacji 

dziedzictwa wśród nowych jej odbiorców, przy jednoczesnym założeniu ożywienia miasta 

nocą, zwłaszcza ich części centralnych. W okresie industrialnym miasta zamierały w porze 

wieczornej, dotyczyło to centrów miast, które były opuszczane po godzinach pracy. 

Zamierały wówczas także sklepy, placówki usługowe, a także często życie kulturalne. Oferta 

kulturalna miasta nocą przez długi okres czasu ograniczała się do działalności punktowych 

placówek kulturalnych – jak teatry, kina, które ze względu na swoją specyfikę kierowały 

ofertę do odbiorców we wczesnych godzinach wieczornych. Od lat 90. XX wieku 

obserwowany jest trend nazywany festiwalizacją miast [Cudny 2016; Richards 2017a, 

2017b]. Festiwale przyciągają do miasta rzesze odwiedzających, z których część zostaje  

na dłużej, przez co wpływa pozytywnie na rozwój lokalnej gospodarki turystycznej. Oferta 

wydarzeń kulturalnych i kulturalno-rozrywkowych o charakterze plenerowym, głownie  

w porze wieczornej i nocnej kierowana jest nie do wybrańców, a do odbiorcy masowego. 

Niektóre z wydarzeń kulturalnych uzyskują światową renomę stając się marką samą w sobie. 

W przestrzeni miasta wydarzenia te lokalizowane są początkowo w centralnych punktach 

miasta – jak rynki, place miejskie. Miało to umożliwić gościom zaprezentowanie najbardziej 

wartościowych kwartałów miasta. Tendencja do lokalizacji tego typu wydarzeń w centrach 

miast utrzymała się do dzisiaj w wielu miastach europejskich. Jednak w niektórych obserwuje 

się także działania na rzecz rozpraszania tych wydarzeń w przestrzeni miasta, co rozumie się 

jako środek deglomeracji ruchu turystycznego, popularyzacji nowych dzielnic, a także ukłon 

w stronę mieszkańców, którzy równie pozytywnie odbierają te wydarzenia, jak i goście 

zewnętrzni. Dla przykładu wiedeńska impreza sylwestrowa od lat polega na organizacji 

wydarzeń muzycznych i kulturalnych w kilku punktach miasta, aby biorący w niej udział 

mogli wędrować z jednego punktu do kolejnego w ciągu całej nocy. Obok tradycyjnie 

związanych z porą wieczorną i nocną instytucji życia kulturalnego, jak teatry, teatry 

muzyczne lub kina następuje wydłużanie godzin otwarcia takich placówek kulturalnych, jak 

galerie wystawiennicze, muzea czy biblioteki. Pierwszym krokiem do tych zmian była 

organizacja nocy muzeów, zapoczątkowana w końcu lat 90. XX wieku w Berlinie, a obecnie 

znana pod nazwą Europejskiej Nocy Muzeów w niemal wszystkich największych i średniej 

wielkości miast Europy, a także Polski. Niektóre z miast znacznie poszerzyły swoją ofertę  

w tym zakresie. Dla przykładu Kraków, obok nocy muzeów, organizuje corocznie kilka 

podobnych wydarzeń w roku. Są to Noc Teatrów i Noc Muzyki (czerwiec), Noc Jazzu 

(lipiec), Noc Cracovia Sacra (sierpień), Noc Poezji (październik).  

Po drugie, nokturnalizacji miasta sprzyja coraz powszechniejszy i rozbudowany system 

nocnego oświetlenia miasta [Crary 2015; Enderson 2015; Pottharst, Könecke 2013]. Razem  

z barwnymi iluminacjami obiektów zabytkowych czy terenów o dużych wartościach 

krajobrazowych, a także oświetleniem poszczególnych ciągów pieszej komunikacji  

w mieście, które tworzą sieć potencjalnych szlaków wędrówek nocnych po mieście, 

umożliwiając odwiedzającym poznawanie jego atrakcji na nowo, w nowym ujęciu 

wizualnym. Oświetlane są nie tylko centralne części miasta historycznego, ale także 

monumentalne budowle – często symbole miast, jak i tereny o charakterze spacerowym 

[Pottharst, Könecke 2013]. Oświetlenie sztuczne sprzyja nie tylko wzrostowi popularności 

nocnych wędrówek pieszych po różnych kwartałach miasta, ale działa także pobudzająco na 

uprawnianie aktywności sportowej. W przestrzeni miasta pojawiają się tereny rekreacyjne 

dostępne także po zmroku. W wielu miastach, w celu wydłużenia pobytów turystycznych  

o kolejne noce, organizowane są tzw. mikroeventy lub cykliczne eventy wieczorne, mające 

najczęściej formę widowisk typu światło-dźwięk [Mikos v.Rohrscheidt 2010, 2011a, 2011b]. 

W przypadku niektórych miast – np. Barcelony – staje się to elementem wizerunku miasta. 
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Należy jednak wskazać na negatywne aspekty, takie jak problemy zdrowotne mieszkańców, 

deregulacja ekosystemów miejskich oraz utrata oryginalnego dziedzictwa kulturowego miasta 

[Pottharst, Könecke 2013]. 

Po trzecie, nokturnalizacja miast objawia się w fakcie zwiększania liczby podmiotów 

usługowych dostępnych do późnych godzin nocnych. W dużej mierze jest to efektem 

naśladownictwa strategii rynkowych przyjętych przez konkurencyjne podmioty, działające  

w bezpośrednim sąsiedztwie. Obok klubów muzycznych swoją działalność na noc rozszerzają 

masowo puby, kawiarnie, restauracje. W działalność te wpisują się także centra i miejskie 

kwartały handlowe, oferując produkt bazujący na połączeniu zakupów z różnorodną ofertą 

rozrywkową. Pojawiły się także specjalistyczne produkty bezpośrednio związane z nocą – jak 

zwiedzanie miasta z przewodnikiem w porze nocnej, spacery nocne itd. [Mikos v.Rohrscheidt 

2010, 2011a]. 

Zasadnicze pytanie brzmi: w jaki sposób jest powiązany trzon turystyki kulturowej – 

czyli dziedzictwo kulturowe [w jego materialnej i niematerialnej formie] będące przedmiotem 

zainteresowania turystów – z ofertą nocną miasta. W celu określenia wzajemnych związków 

wykorzystano koncepcję potencjału turystyczno-kulturowego A. Mikos v.Rohrsheidt [2010], 

opracowaną na użytek waloryzacji polskich powiatów. Wyróżnione przez autora cztery 

podstawowe kategorie składowe potencjału: a] potencjalne cele turystyki kulturowej,  

b] elementy obsługi turystycznej, c] pozostała oferta czasu wolnego, d] inne czynniki 

wspierające powiązano z możliwościami wykorzystania tych elementów do budowy oferty 

wolnoczasowej miasta nocą. Przyjęto trzystopniową skalę siły tych relacji: istotny, częściowy 

oraz znikomy, wynikającą z dużej, umiarkowanej lub niskiej możliwości ich wykorzystania. 

Informacje zamieszczone w tabeli 1 pozwalają wnioskować o nierównomiernej, aczkolwiek 

relatywnie wysokiej sile związków składników oferty turystyki kulturowej miasta z ofertą 

jego życia nocnego. Zjawiska te przenikają się wzajemnie, można przyjąć, że ich integracja 

będzie w przyszłości postępować. Biorąc pod uwagę zarówno dynamikę rozwoju sfery 

konsumpcji czasu wolnego, jak i skalę efektów ubocznych tego zjawiska, procesowi temu 

powinna towarzyszyć wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania obiema sferami. 

 
Tab. 1. Wykorzystanie elementów potencjału turystyczno-kulturowego miasta jako składników 

nocnej oferty czasu wolnego. 

Duże wykorzystanie  

[silny wzajemny związek] 

Umiarkowane wykorzystania 

[częściowy związek] 

Znikome wykorzystanie  

[słaby związek] 

 Inne zabytkowe obiekty 

architektoniczne i 

techniczne [np. 

średniowieczny cenny 

zespół urbanistyczny z 

rynkiem i ulicami, 

zachowany w znacznej 

części lub inny cenny 

zespół urbanistyczny] 

 Eventy kulturowe  

 Budowle współczesne 

 Instytucje kultury  

 Infrastruktura turystyczna 

 Infrastruktura 

komunikacyjna  

 Obiekty militarne 

 Budowle historyczne i 

monumenty  

 Muzea i wystawy  

 Informacja turystyczna 

 Atrakcje krajobrazowe 

 Oferta sportowa, edukacyjna 

i rekreacyjna 

 Oferta turystyki zdrowotnej 

 Oferta zakupowa [shopping] 

  

 Obiekty sakralne 

 Zamki i pałace 

 Cmentarze historyczne 

 Pojedyncze dzieła sztuki 

 Funkcjonujące zakłady 

przemysłowe  

 Kulturowo znacząca oferta 

przyrodnicza 

 Szlaki kulturowe 

 Instytucje w regionie 

 Oferta turystyki biznesowej 

w regionie 

Opracowanie własne na podstawie: Mikos von Rohrsheidt [2010, ss. 447-472] 

 

Inną równie istotną kwestią jest charakterystyka odbiorcy życia nocnego w mieście. 

D. Campo i B. Ryan [2008] w oparciu o kryterium zachowań i potrzeb ludzkich wyodrębnili 

trzy główne grupy odbiorców rozrywkowej oferty nocnej miasta i związany z tym zestaw 
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produktów. Zauważyć należy, że klasyfikacja ta idzie w poprzek klasycznej linii podziału 

użytkowników miasta na mieszkańców i turystów, kładąc akcent na rangę zasobu 

kulturowego i formę konsumpcji kultury. Pierwszą grupę produktów wiążą z korzystaniem  

z wyrafinowanych form kultury (sophisticated enterntainment). Jej oferentami  

są renomowane instytucje kultury, jak teatry, filharmonie, galerie sztuki, muzea i inne.  

Druga grupa obejmuje tzw. usługi o charakterze ekskluzywnym, jak kasyna, kluby nocne itd. 

(high-end enterntainment) skierowane do wąskiej grupy zamożnych odbiorców 

korporacyjnych, głównie przedstawicieli świata biznesu. Cechą tych podmiotów często jest 

działalność na zasadach ekonomii klubowej [por. Mcnutt 2000; Pawlicz 2012]. Trzecią grupę 

tworzą usługi związane z masową rozrywką (middlebrow partying): puby, wyszynki, pijalnie 

alkoholi, lokalne [funkcjonujące poza sieciami gastronomicznymi] kawiarnie i restauracje 

oraz obiekty mobilnej gastronomii, kluby taneczne, salony gier, salony tatuażu. Często 

skupiają się one w strefach zbiorowej konsumpcji oraz spotkań, zlokalizowanych  

w niezrewitalizowanych budynkach lub zespołach poprzemysłowych czy miejsca spotkań na 

wolnym powietrzu, Te nowe przestrzenie w mieście D. Campo i B. Ryan [2008] określają 

mianem stref nowego życia rozrywkowego miasta (new entertainment zones). Jak podają 

cytowani autorzy, obecnie życie nocne miasta jest bardziej proste, nie wymaga przestrzegania 

sztywnych reguł i zwyczajów i nie wiąże się z koniecznością dużych wydatków finansowych, 

natomiast przewyższa znacznie skalą inne formy rekreacji nocnej w mieście. Odbiorcami tej 

oferty są głównie młodzi ludzie, w dużej mierze turyści oraz studenci, w tym studenci 

międzynarodowi. Zestaw ich zachowań dalece odbiega od aktywności, którą można nazwać 

kulturową, a także od wizerunku gospodarki nocnej opartej na kreatywności, wyrafinowaniu  

i bezpieczeństwie, który chciałyby promować władze miast. Szczególnie uciążliwe są 

wędrówki pomiędzy pubami (pub crawling), które polegają na przemieszczaniu się pomiędzy 

jednym a drugim lokalem w późnych godzinach nocnych w celu konsumpcji alkoholu  

w każdym z nich [Roberts, Townshend 2013].  

Należy dodać, że klasyfikacji nakreślonej przed dekadą przez D. Campo’ego i B. Ryana 

[2008] wymykają się aktywności wolnoczasowe polegające na łączeniu zorganizowanej, 

sformatowanej nocnej rozrywki z kulturą. Specjalizują się w tym klubokawiarnie, puby oraz 

tymczasowe miejsca spotkań na wolnym powietrzu [tzw. targi towarzyskie, plaże miejskie 

itp.] oferujące program kulturalny, obejmujący wszelkie formy koncertów muzyki na żywo 

oraz setów didżejskich, pokazów filmowych, wystaw sztuki współczesnej, teatrów 

alternatywnych, pokazów artystycznych oraz wystaw spotkań autorsko-dyskusyjnych. 

Aktywność ta ma naturę hybrydową, ponieważ sytuuje się między uczestnictwem w kulturze 

wysokiej a masową rozrywką, natomiast obiekty i przestrzenie, w których się realizuje, mają 

charakter wielofunkcyjny. Ze względu na zmiany społeczne poszerzył się także profil 

wiekowy odbiorcy tych usług, ponieważ objął grupę do ok. 40-45 roku życia. 

 

 

Konsekwencje rozwoju gospodarki nocnej 
 

Sfera nocnej konsumpcji rozrywki jest najbardziej problemowym zagadnieniem 

związanym z rozwojem gospodarki nocnej w miastach. Zdaniem L. Gwiazdzinskiego [2015], 

system ją kształtujący jest określony przez liczne granice, które, co istotne, są sukcesywnie 

przesuwane, oraz konflikty wywoływane przez te zmiany. Warto podkreślić, że wiele 

konfliktów nie wynika bezpośrednio z samego faktu rozwoju sfery nocnej konsumpcji,  

ale stopniowego zawłaszczania przez nią przestrzeni publicznej oraz pory dziennej [Füller  

i in. 2018; Nofre, Giordano i in. 2018]. Problemem mającym ekonomiczną naturę jest znany 

ze świata makroekonomii [Stiglitz 2010] oraz rozwoju miejskiej turystyki kulturowej  

[por. Russo 2002; v.der Borg 1991] proces prywatyzacji zysków przy jednoczesnym 
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uspołecznieniu strat wynikających z ekspansji komercyjnej sfery nocnej konsumpcji 

rozrywki. 

Pierwszym obszarem problemowym rozwoju gospodarki nocnej, na którą zaczęli 

zwracać uwagę badacze, była macdonaldyzacja zjawiska, wynikająca z ekspansywnej 

działalności sieci gastronomicznych i rozrywkowych, a przejawiająca się w standaryzacji 

konsumpcji oraz marginalizacji lokalnych, alternatywnych lokali [Chatterton, Hollands 2003].  

Dalszy wzrost rozmiarów oraz intensyfikacja nocnej konsumpcji miast spowodował 

nasilenie negatywnych zjawisk jej towarzyszących, które mają charakter kosztów 

zewnętrznych. Na podstawie przeglądu literatury można je usystematyzować w następujący 

sposób: 

- zakłócanie ciszy nocnej przez muzykę odtwarzana z wielu źródeł, głośne rozmowy, 

krzyki oraz śpiewy klubowiczów i przechodniów, hałas generowany przez urządzenia 

(np. wentylatory, klimatyzatory) i pojazdy (samochody osobowe, komunikacja 

publiczna, pojazdy sprzątające); 

- wzrost zanieczyszczenia przestrzeni publicznej (butelki, opakowania, papierosy, 

resztki jedzenia itp.); 

- uciążliwe lub nieznośne zapachy będące efektem działalności gastronomicznej, 

palenia nikotyny przez osoby spędzające czas na zewnątrz klubów oraz  

w kawiarnianych ogródkach, tłoku oraz dysfunkcjonalnych zachowań ludzkich; 

- dysfunkcjonalne zachowania, np. grupowe spożywanie mocnego alkoholu w szybkich 

dawkach (tzw. szotów), publiczne zażywanie narkotyków, publiczne oddawanie 

moczu oraz wymiotowanie, sprzeczki i bijatyki; 

- zjawiska o charakterze nielegalnym i przestępczym, w tym prostytucja, handel 

używkami i narkotykami, wandalizm, słowna i fizyczna przemoc seksualna, kradzieże 

i rozboje itp.; 

- zwiększenie liczby zdarzeń i wypadków spowodowanych przez osoby wracające  

do domów lub obiektów noclegowych. 

Badacze gospodarki nocnej [Schwanen, v.Aalst, Brands, Timan 2012; v.Liempt, 

v.Aalst, Schwanen 2015] widzą w niej także nowe źródło wykluczenia społecznego  

ze względu na klasę społeczną, pochodzenie oraz wiek, realizowane poprzez stosowanie 

wysokich cen i wymagających zasad wstępu do klubów, systemy karnetów dla klubowiczów  

i inne techniki marketingowe, a także nieformalne zasady odnośnie wyglądu i zachowania.  

W średnim i długim okresie rozwój nocnej konsumpcji prowadzi do umiędzynarodowienia  

i odmłodzenia struktury klientów lokalnych barów i restauracji, wzrostu cen nieruchomości  

i czynszów, zmian w strukturze usługowej i handlowej ulic i kwartałów, rozwoju nowych 

obiektów noclegowych o formalnym i nieformalnym statusie, wypierania stałych 

mieszkańców przez napływ nowych mieszkańców upowszechniających nowy, 

kosmopolityczny życia. Te zmiany są składowymi gentryfikacji. 

Konstelacja interesów gospodarczych, stale rosnących wymagań konsumentów  

w zakresie konsumpcji czasu wolnego w porze nocnej, konfliktów społecznych 

wywoływanych przy okazji jej rozwoju oraz niskich zdolności i elastyczności administracji 

publicznej sprawia, że gospodarka nocna staje się obecnie najbardziej wymagającym 

obszarem interwencji publicznej oraz współrządzenia miastem [Füller i in. 2018]. 

Skomplikowanie tego wyzwania wymaga jednoczesnego zastosowania działań 

interwencyjnych [prawnych oraz partycypacyjnych], zdecydowanych impulsów rozwojowych 

oraz mechanizmów koordynacyjnych. Rzadko udaje się te trzy sfery połączyć, czego 

wynikiem jest podejmowanie niezintegrowanych ze sobą, a często sprzecznych decyzji  

i działań [Füller i in. 2018]. 

Warunkiem prowadzenia skutecznej polityki rozwojowej w stosunku do gospodarki 

nocnej jest właściwe podejście do efektów zewnętrznych przez nią generowanych, które jest 

dotknięte potrójnym problemem marginalizacji. Pierwszy polega na marginalizacji 
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przestrzennej, drugi na marginalizacji podmiotowej, trzeci zaś wynika z marginalizacji 

politycznej. 

Pierwszy rodzaj marginalizacji polega na nierozpoznaniu przestrzennego rozkładu 

korzyści i kosztów generowanych przez rozwój nocnej oferty miejskiej. Jak podkreślają 

Füller i inni [2018], częstą reakcją władz miejskich jest ograniczanie problemów do 

konkretnych dzielnic, ulic i obiektów [Füller i in. 2018; Nofre i in. 2017; Nofre i in. 2018]. 

Jest to błędna taktyka, ponieważ, jak zauważają Nofre i in. [2018], miejsca te tworzą sieć,  

w której poruszają się nocni konsumenci czasu wolnego, a ponadto, jak podkreślają Füller  

i in. [2018], stoi to w sprzeczności z logiką korzyści publicznych, które dotyczą wszystkich 

mieszkańców, a nie tylko tych, którzy są narażeni na koszty. W efekcie przestrzenie i obiekty, 

które odczuwają negatywne aspekty nokturnalizacji miasta cierpią podwójnie: jako miejsca 

dotknięte problemem oraz jako miejsca, w stosunku do których należy podjąć niestandardowe 

działania w warunkach rosnących wpływów budżetowych. W takich okolicznościach trudno 

jest radnym dzielnicowym lub przedstawicielom wspólnot sąsiedzkich uzyskać wsparcie 

instytucjonalne, nie mówiąc już o finansowym. 

Drugim problemem jest zawężenie przyczyn kosztów i konfliktów do istnienia 

określonej grupy konsumentów oferty nocnej miasta, którzy je mają generować. Najczęściej 

wskazywaną grupą są młodzi konsumenci, w tym zagraniczni oraz krajowi studenci oraz tzw. 

turyści-imprezowicze [Nofre i in. 2017; Nofre i in. 2018; Nofre i in. 2018; Roberts, 

Townshend 2013]. Ich wizerunkowi przeciwstawia się wyidealizowany profil turysty 

motywowanego kulturowo [Nahrstedt 1997, za: Mikos v.Rohrscheidt 2010], który po wizycie 

w operze udaje się na nocny odpoczynek do hotelu. W ten sposób działania ukierunkowane są 

na walkę z określonym segmentem odbiorców, które de facto – jak udowadniają badania 

przeprowadzone w Berlinie [Füller i in. 2018], które można dostrzec również w przypadku 

Krakowa – stanowią tylko część szerokiego wachlarza użytkowników nocnego miasta, obok 

turystów motywowanych kulturowo oraz innych typów odwiedzających, a także 

mieszkańców innych dzielnic, studentów oraz pracowników. Poza tym, utożsamianie 

problemów związanych z rozwojem gospodarki nocnej wyłącznie z turystyką piwną lub 

rozrywkową prowadzi do braku możliwości jakiegokolwiek ich rozwiązania niż 

wprowadzania administracyjnych zakazów oraz kar, ponieważ turyści tego typu przebywają 

w mieście krótki czas i nie są zorientowani na przyswajanie lekcji etyki. 

Marginalizację polityczną należy rozumieć przez pryzmat teorii wyboru publicznego 

[Gunning 2001]. Polega ona na ograniczaniu działań nie tylko władz samorządowych,  

ale także aktorów pochodzących z sektora prywatnego, do interwencji, które pozwalają  

na oddalenie problemu i zastopowaniu negatywnych opinii. W ten sposób dążą one do 

osiągnięcia zorientowanego rynkowo status-quo. Najczęściej spotykane, aczkolwiek 

niechętnie podejmowane są działania interwencyjne w formie prawnych regulacji 

[licencjonowanie, koncesji oraz zakazów i nakazów] oraz wykorzystania techniki w formie 

monitoringu miejskiego [Roberts, Townshend 2013; v.Liempt 2015; v.Liempt, v.Aalst 2012]. 

Regulacje formalne pozwalają na kontrolę zjawiska jedynie w wymiarze czasowym – 

ograniczenia godzin otwarcia lokali lub godzin sprzedaży alkoholu. W wymiarze 

przestrzennym ich skuteczność jest mniejsza, polega na wyznaczaniu specjalnych stref  

w miastach o mniejszych rygorach co do konsumpcji alkoholu i ciszy nocnej oraz 

wprowadzanie bardziej restrykcyjnych przepisów w odniesieniu do innych typów przestrzeni, 

w tym historycznych centrów miast [Nofre i in. 2018]. W niektórych miastach, jak  

np. w Lizbonie, wprowadza się zakaz zamiany funkcji gruntów i budynków oraz otwierania 

nowych restauracji, barów i pubów oraz klubów nocnych w strefach dotkniętych 

negatywnymi efektami ubocznymi rozwoju nocnej konsumpcji, z czego wyjęte są kawiarnie, 

herbaciarnie, cukiernie koncentrujące działalność w porze dziennej oraz lokale 

upowszechniające kulturę opartą na dziedzictwie lokalnym [Nofre i in. 2017]. Często można 

zaobserwować, że czynione przez administrację miejską działania interwencyjne  
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w mniejszym zakresie odnoszą się do regulowania zakresu i sposobu korzystania z miasta  

w czasie wieczornym i nocnym, a w większym do ochrony gospodarki nocnej przed 

nadmierną interwencją [Füller i in. 2018; Gravari-Barbas, Jacquot 2017; Hobbs, Winlow 

Hadfield, Lister 2005; Nofre i in. 2017; Nofre, Martins i in. 2018; Nofre, Giordano  

i in. 2018]. 

Hobbs i inni [2005] badając wpływ życia nocnego na rozwój przemocy i przestępczości 

wskazali, że politykę władz miejskich w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nocnego życia 

często cechuje hipokryzja. Przejawia się ona na medialnej krytyce indywidualnych 

przejawów łamania prawa lub przepisów porządkowych oraz zanieczyszczania przestrzeni 

publicznej spowodowanych przez amatorów nocnego życia miasta przy jednoczesnym 

prowadzeniu liberalnej polityki w tym zakresie, zapewniając warunki do swobodnej 

konsumpcji i rozrywki. Przykładem są nie tylko miasta brytyjskie, ale także Berlin, w którym 

do 2010 roku obowiązywał jedynie uproszczony system licencjonowania barów i pubów oraz 

łagodne egzekwowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących korzystania przez 

przedsiębiorców z przestrzeni publicznej, np. przez zastawianie chodników stolikami  

i miejscami konsumpcyjnymi [Füller i in. 2018]. 

To liberalne podejście jest sprzeczne z domaganiem się przez mieszkańców 

rygorystycznego egzekwowania istniejących rozporządzeń. Nofre i inni [2017, 2018], 

analizując przykład ekspansji gospodarki nocnej w Lizbonie stwierdzają, że była ona 

wynikiem niejawnego lub jawnego wspierania jej rozwoju przez władze miasta, 

ukierunkowanego na wzrost dochodów budżetowych lub przyspieszenie rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów miasta. Magistrat wspierał gospodarkę nocną powstrzymując się 

od formalnych regulacji negatywnych zjawisk mających miejsce w przestrzeni publicznej, 

wydając kolejne licencje na prowadzenie pubów oraz punktów sprzedaży alkoholu, 

przekształcając ulice w deptaki oraz parkingi w place miejskie, a także jawnie wspierając 

kontrowersyjne wydarzenia rozrywkowe rodzaju festiwali piwa lub komercyjnych imprez 

rozrywkowych organizowanych w dzielnicach, w których rozwój nocnej konsumpcji osiągał 

kontrowersyjne rozmiary. Z kolei negatywne konsekwencje turystyfikacji oraz nokturnalizacji 

nadmorskiej dzielnicy La Barcelonetta wynikają głównie z początkowo konsekwentnie 

prowadzonej polityki przestrzennej miasta ukierunkowanej na przyciągnięcie kapitału 

zewnętrznego, a następnie braku harmonizacji surowego prawa lokalnego z liberalnymi 

decyzjami władz regionalnych oraz krajowych [Nofre, Giordano i in. 2018]. Mechanizm 

marginalizacji politycznej problemów generowanych przez gospodarkę nocną można 

zaobserwować także w odniesieniu do podmiotów prywatnych. W angielskich i walijskich 

miastach producenci i sprzedawcy lokalnych alkoholi wykorzystywali fakt partycypacji 

finansowej w programach lub obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu do 

uzyskiwania liberalnej postawy władz miejskich w stosowaniu przez formalno-prawnych 

instrumentów kontroli miejsc spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej [Hadfield, 

Measham 2015]. 

Opisane powyżej uwarunkowania funkcjonowania gospodarki nocnej oraz ograniczona 

działalność władz miejskich na rzecz jej koordynacji i wsparcia przyczyniły się do zjawiska 

samoregulacji. Polega ona na przejęciu inicjatywy w zakresie współrządzenia tą sferą przez 

podmioty tworzące rdzeń nocnej oferty konsumpcyjno-rozrywkowej. W ten sposób 

gospodarka nocna staje się sferą powstawania innowacji organizacyjnych oraz procesowych 

[por. Hjalager 2010] w obszarze zarządzania miastem, która może mieć wpływ na sferę 

zarządzania rozwojem turystyki kulturowej. 
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Nocny burmistrz 
 

Gospodarka nocna stanowi sferę tworzenia „miękkich”, autonomicznych form 

współrządzenia (governance), wykorzystujących kreatywny składnik jej oferty  

i ukierunkowanych na minimalizację przez branżę nocną zakresu samodzielnej interwencji 

administracji samorządowej w rozwiązywanie konfliktów wynikających z rozwoju nocnej 

konsumpcji i wykorzystywania przestrzeni publicznej w nocnym czasie. Największą z nich 

jest powoływanie w wielu miastach o wysokim stopniu rozwoju gospodarki nocnej, a przede 

wszystkim jej konsumpcyjno-rozrywkowego rdzenia, tzw. burmistrzów nocnych (night 

mayors). 

Instytucja burmistrza nocnego ma rodowód europejski, ale rozpowszechniła się  

w wymiarze globalnym. Pierwszego burmistrza powołano pod koniec lat 70. XX w.  

w Rotterdamie, jednak pierwszy nowożytnym nocnym burmistrzem miasta został Mirik 

Milan w Amsterdamie w 2003 roku, wybrany później w sposób przypominający wybory 

demokratyczne w 2012 roku. Następnie, nocni burmistrzowie zaczęli funkcjonować m.in.  

w Groningen [2011], Paryżu [2013], Nantes, Tuluzie, Pittsburgu [2014], Londynie [2016], 

Orlando, Iowa City, Seattle, Austin, Fort Lauderdale, San Francisco [2017], Nowym Jorku, 

Vancouver [2018], a w najbliższym czasie w Toronto i Waszyngtonie [Boudet 2013; 

Delgadillo 2017; Feuer 2018; Gausserand 2014; Mount 2015; O’Sullivan 2017b; Peters 2016; 

Razaq 2016; Zaveri 2018]. 

Burmistrzów nocnych można określić jako menedżerów odpowiadających  

za działalność nocną miasta, których misją jest poprawa relacji między przedsiębiorcami 

tworzącymi ofertę nocną miasta z mieszkańcami oraz administracją publiczną. Ich działalność 

w przestrzeni gospodarczej zmienia sposób postrzegania gospodarki nocnej przez 

administrację oraz opinię publiczną [O’Sullivan 2017a]. Po pierwsze, zyskuje ona „twarz”  

i „głos”, znane z imienia i nazwiska, ponieważ burmistrzowie nocni stają się 

przedstawicielami nocnych usługodawców. Współpracują oni z władzami lokalnymi na rzecz 

możliwie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju życia nocnego miasta, czego elementem 

jest łagodzenie negatywnych skutków konsumpcji nocnej. Po drugie, nocni burmistrzowie są 

ambasadorami branż tworzących ofertę nocną miast, tworząc mechanizmy wsparcia 

działalności klubów i lokali działających w nocy, a poprzez to wzmacniając nocną ofertę 

kulturową miasta. Po trzecie, nocni burmistrzowie działają jako adwokaci gospodarki nocnej, 

broniąc ją przed wprowadzaniem kolejnych obostrzeń, będących często nieprzemyślaną 

reakcją administracji na skargi mieszkańców. Istotne są także kompetencje burmistrzów  

w zakresie zarządzania konfliktami [Chausson 2015], jakie eskalują się między mieszkańcami 

a branżą nocną. Wbrew nazwie, burmistrzowie nocni pracują w ciągu dnia, gdy podejmowane 

są kluczowe decyzje dotyczące obszarów wsparcia lub ograniczania gospodarki nocnej,  

a pozostali menedżerowie lub właściciele lokali nocnych muszą odpocząć. Po czwarte, 

działalność burmistrzów nocnych koncentruje się także na społecznej odpowiedzialności 

gospodarki nocnej. Polega ona na wykorzystywaniu twórczego oraz liberalnego potencjału 

kultury nocnej do realizacji idei promowania różnorodności kulturowej i nowych trendów 

społecznych, poszerzania sfery tolerancji oraz walki z różnymi formami wykluczenia 

społecznego [O’Sullivan 2017a]. 

Mimo spersonalizowanej nazwy, sugerującej działalność w formie indywidualnego 

stanowiska, nocni burmistrzowie nie działają w pojedynkę. Zwykle stoją oni na czele 

organizacji funkcjonującej najczęściej na zasadzie stowarzyszenia branżowego, skupiającego 

przedsiębiorstwa tworzące konsumpcyjno-rozrywkowy oraz kulturowy rdzeń nocnej 

działalności miasta. Funkcjonuje ona najczęściej jako niezależna organizacja pozarządowa, 

finansowana ze składek członkowskich, dotacji miejskich oraz innych grantów [od szczebla 

lokalnego po międzynarodowy]. Przykładowo, w Amsterdamie jest to fundacja Stichting 

N8BM A’DAM [http://nachtburgemeester.amsterdam/english/, 1.10.2018], której działalność 
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jest współfinansowana w tej samej wysokości przedsiębiorstwa oraz władze miasta, 

zatrudniająca 20 osób oraz posiadająca trzyosobowy zarząd mający uprawnienia  

do podejmowania działalności gospodarczej, pięcioosobowy zarząd dyrektorów oraz radę 

stowarzyszenia działającą społecznie. W Tuluzie funkcjonuje stowarzyszenie Toulouse 

Nocturne – Occitanie Nocturne [http://toulousenocturne.com, 1.10.2018], skupiające – 

podobnie jak w Amsterdamie – podmioty należące do branży kulturalno-rozrywkowej, jednak 

w odróżnieniu od niego ma zasięg regionalny, obejmujące region administracyjny Oksytania. 

Także w Genewie właściciele i operatorzy obiektów nocnych (klubów, barów, kafejek, 

dyskotek, kabaretów oraz niezależnych lokali) utworzyli federację pod nazwą Wielka Rada 

Nocy [Pieroni 2015]. Alternatywną formą organizacyjną jest powołanie z inicjatywy władz 

miejskich rady nocnej miasta składającej się z przedstawicieli branży nocnej, sektora 

publicznego oraz ekspertów, jak ma to miejsce w Paryżu i Nantes, a także Londynie i Nowym 

Jorku [Boudet 2013; Gravari-Barbas, Jacquot 2017; Feuer 2018; Razaq 2016]. W niektórych 

miastach funkcjonuje stowarzyszenie branżowe bez ustanowienia burmistrza nocnego.  

Tak jest w przypadku Berlina, w którym działa autonomiczna instytucja Club Commission 

[www.clubcommission.de, 1.10.2018], oraz wzorującej się na rozwiązaniach  

berlińskich Warszawie, w której powołano do życia Komisję Klubową 

[www.facebook.com/KomisjaKlubowa, 1.10.2018]. Ponadto, w 2002 roku w 75 miastach 

holenderskich, w których funkcjonuje dzielnica lub obszar życia nocnego, powołano do życia 

administracyjno-biznesowe struktury partnerskie zwane Porozumieniami w zakresie życia 

nocnego miasta [v.Liempt 2015]. 

Istotą działalności nocnych burmistrzów jest pragmatyzm podejmowanych działań na 

styku sfery gospodarczej, regulacyjnej oraz pozarządowej. Innymi słowy, ich aktywność 

opiera się na wdrażaniu innowacji procesowych i organizacyjnych. Działania burmistrza 

nocnego Amsterdamu doprowadziły do decyzji władz miasta dotyczącej pozwolenia klubom 

muzycznym na prowadzenie działalności w systemie 24 godziny na dobę, ale w ściśle 

określonej przestrzeni poza ścisłym centrum, dzięki czemu uniknięto problemu hałasu przez 

duże grupy klubowiczów wracających o czwartej nad ranem po zamknięciu na raz wszystkich 

lokali. Stworzono trzyletnią strategię wsparcia festiwali i wydarzeń kulturalnych. W ramach 

jej realizacji w przestrzeni miasta pojawili się nocni wolontariusze (square hosts), którzy  

w pokojowy sposób zwracają uwagę zbyt głośnym imprezowiczom oraz reagują na przejawy 

agresji. Drukowane są także ulotki i plakaty informujące o potrzebie odpowiedzialnej 

konsumpcji i zabawy w ciągu nocy. Efektem tych działań jest 25-procentowy spadek 

wypadków agresji oraz 30-procentowy spadek incydentów łamania ciszy nocnej. Wysiłki 

burmistrza nocnego doprowadziły także do wprowadzenia wymogu prowadzenia przez kluby 

nocne różnorodnej działalności kulturalno-rozrywkowej (centrum debat, przestrzenie 

wystawiennicze, działalność gastronomiczna itp.). Dzięki temu udało się pozyskać od władz 

miasta dotację na utworzenie tzw. 60 inkubatorów kreatywnych o łącznej powierzchni 170 

tys. m2, przeznaczonych do pracy twórczej w budynkach poprzemysłowych. W ramach 

realizacji społecznej odpowiedzialności realizowany jest projekt pod frapującą nazwą Chicks 

on a mission, którego celem jest minimalizacja przemocy słownej i fizycznej wobec kobiet, 

walka z seksizmem oraz wsparcie zawodowe oraz wzmocnienie ich roli w branży 

rozrywkowej. Wprowadzono system monitorowania ilości przestrzeni muzycznej dostępnej  

w mieście pod nazwą Creative Footprints. Metodyka opracowana w tym celu jest obecnie 

wykorzystywana do diagnozy potencjału kulturalnego w Berlinie i Nowym Jorku 

[http://creative-footprint.org, 1.10.2018]. 

Działania na rzecz wsparcia gospodarki nocnej w Tuluzie rozpoczęły się  

od opracowania przez burmistrza nocnego „Białej księgi nocy Tuluzy” 

[http://toulousenocturne.com/le-livre-blanc-de-la-nuit-de-toulouse/, 1.10.2018], na potrzeby 

której przeprowadzono badania społeczne mające na celu identyfikację rodzaju oraz 

intensywności potrzeb oraz problemów, które zgłaszają mieszkańcy w porze nocnej, zarówno 
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w odniesieniu do warunków konsumpcji rozrywki i kultury, jak i usług transportowych, 

zdrowotnych, bezpieczeństwa. Księga zawierała także opis stanu podaży usług nocnych oraz 

wyniki badań mieszkańców w zakresie oczekiwań w zakresie rozwoju usług kulturalnych, 

transportowych, zdrowotnych, bezpieczeństwa i innych. Wydanie drugiej edycji raportu 

zaplanowano na 2018 rok. Ponadto, dzięki nacisku burmistrza nocnego na władze miasta 

przystąpiono do opracowywania zintegrowanej polityki nocnego transportu publicznego, 

dzięki czemu wydłużono godziny pracy transportu publicznego w weekendy do trzeciej  

w nocy. Działania koncentrują się także na wydłużeniu czasu działalności usług 

gastronomicznych, wprowadzenia oświetlenia budynków, otwarcia muzeów po godzinie 

20:00, a także wprowadzenia nocnego telefonu alarmowego dla uczestników życia nocnego 

oraz informatora zawierającego wszelkie informacje na temat ryzyka zdrowotnego 

związanego z nocną rozrywką. W ramach społecznej odpowiedzialności gospodarki nocnej 

działalność burmistrza koncentruje się na ochronie praw pracowników pracujących  

na nocnych zmianach oraz upowszechnienia prawa mieszkańców do nocnego miasta  

na takich samych warunkach, jakie mają dostępne w ciągu dnia. Działania te koncentrują się 

na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym.  

 

 

Zakończenie 
 

Fenomen nocnego życia miast i ich wpływ na inne sfery ich funkcjonowania stanowią 

przedmiot coraz intensywniejszej uwagi badaczy, ekspertów i menedżerów administracji 

miejskiej. Jego istotę można wyrazić w szukaniu kompromisu między prawem do miasta 

[Lefebvre 1996] a prawem do wypoczynku [“Charter for Leisure” 1972]. Niniejszy artykuł 

wpisuje się w tą dyskusję, analizując zjawisko w odniesieniu do współczesnej kondycji 

turystyki kulturowej. Porównanie struktury gospodarki nocnej do kompozycji potencjału 

turystyczno-kulturowego miasta pozwala stwierdzić, że oba zjawiska są na tyle ze sobą 

powiązane, że można stwierdzić ich konwergencję. Ponadto, na podstawie pozostałych 

rozważań można wskazać negatywne i pozytywne aspekty oddziaływania oferty nocnej na 

stan turystyki kulturowej. 

Negatywnej skutkiem rozwoju gospodarki nocnej jest pogłębianie i dynamizacja niemal 

wszystkich pól konfliktów w turystyce kulturowej wskazanych przez A. Mikos v.Rorhscheidt 

[2017, s.21–24], mianowicie: mieszkańców z turystami, misji z komercją, interpretacji, 

dostępności walorów, bezpośredniej konkurencji. Pauperyzacja oferty kulturowej miasta 

poprzez zwiększanie roli konsumpcji rozrywki w kulturowym doświadczaniu miasta 

prowadzi nieuchronnie do zmniejszania zaangażowania odbiorców oraz ilości przyswajanych 

przez nich wiedzy. Forma festiwalizacji oraz zabawy w odniesieniu do pory nocnej jest 

naturalnym sposobem doświadczenia kulturowego, chociażby ze względu na brak naturalnego 

światła oraz swobodną atmosferę. Następuje efekt uprzedmiotowienia komponentu 

kulturowego w ofercie nocnej miast. Ponadto negatywne przejawy nocnej konsumpcji mogą 

stanowić czynnik zniechęcający część turystów zainteresowanych kulturowo do odwiedzin. 

Tym samym rośnie udział segmentu turystów przyciąganych kulturowo kosztem segmentu 

turystów motywowanych kulturowo [por. Mikos v.Rohrscheidt 2016, s. 60]. Wobec braku 

dokładnych analiz na ten temat można jedynie zaryzykować stwierdzenie, że część turystów 

ukierunkowanych na nocną konsumpcję rozrywki należy do tych odbiorców wyróżnionych 

przez K. Buczkowską [2014], którzy jedynie „ocierają się” o kulturę miejsc odwiedzanych, 

lecz nie są nią w ogóle zainteresowani. 

Na ten problem można spojrzeć jednak od innej strony. Nocna rekreacja miejska nie 

wyklucza form aktywności związanych z poznawaniem przejawów tzw. kultury wysokiej – 

m.in. zwiedzaniem zabytków i muzeów, uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych itd. –  

a nawet stanowi jej uzupełnienie. Tym samym rozwój komponentu nocnego jest naturalnym 
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przejawem rozwoju rynku turystyki kulturowej, polegającym na otwieraniu się na segmenty 

w coraz mniejszym zakresie i natężeniu związanych z kulturą w wąskim znaczeniu. Turyści 

motywowani i zainteresowani kulturowo mają możliwość poznania nocnej „twarzy” miejsc  

i obiektów, które poznali w trakcie dziennego zwiedzenia. Z ekonomicznego punktu widzenia 

istotną rolą gospodarki nocnej jest skłonienie turystów kulturowych do przedłużenia pobytu  

o kolejną noc w celu uczestniczenia w nocnym życiu miasta, co w konsekwencji może 

poszerzyć zakres konsumpcji kulturowej w następnym dniu. 

Podczas gdy wpływ gospodarki nocnej na konsumpcję oraz podaż turystyki kulturowej 

może być rozpatrywany dwojako, to sytuacja ta nie zachodzi w sferze zarządzania. W dużej 

mierze uwarunkowania i procesy zarządcze w gospodarce nocnej są zbliżone do tych, które 

kształtują sferę gospodarki turystycznej. W odniesieniu do nocnej konsumpcji rozrywki 

możemy jednak obserwować powstanie nowego obszaru współrządzenia lub nawet 

zarządzania partycypacyjnego obszaru polityki miejskiej który dla sfery zarządzania  

w turystyce kulturowej – opartej raczej o tradycyjne narzędzia oraz rozwiązania zarządcze 

poszerzone o elementy podejścia sieciowego wynikającego ze specyfiki produktu 

turystycznego, a także koncepcji przedsiębiorczości społecznej oraz zarządzania wiedzą  

[por. Mikos v.Rohrscheidt 2017] – jest źródłem innowacji procesowych i organizacyjnych. 

Zaprezentowane rozważania pozwalają na sformułowanie finalnego postulatu będącego 

jednocześnie syntetyczną odpowiedzią na pytanie zadane we wprowadzeniu. Gospodarka 

nocna, a przede wszystkim jej konsumpcyjno-rozrywkowy rdzeń, jest na tyle istotnym 

elementem współczesnej miejskiej oferty kulturowej, że powinna być nie tylko być włączona 

w proces planowania rozwoju turystyki kulturowej. Co więcej, z uwagi na generowane przez 

nią konflikty wpływające na odbiór samej oferty kulturowej oraz stosunek mieszkańców 

wobec turystów z jednej strony, a z drugiej na wysoki potencjał innowacyjny w sferze 

procesowej i organizacyjnej, jej reprezentanci powinni mieć przynajmniej istotny wpływ  

na podejmowane decyzje w zakresie zarządzania rozwojem turystyki kulturowej. 
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Abstract 

The development of modern cities takes place not only in geographical space, but also in the 

time space. More and more types of activity in cities operate in the evening and at night, 

creating so-called night-time economy. Although its development is felt most strongly  

in cities, the night-time economy "enters" smaller cities, rich in cultural heritage. The paper  

is of review nature. Its aim is to present mutual relations between the tourism economy and 

the night-time economy, as well as their implications in the field of cultural tourism managing 

in cities. 
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Streszczenie 

Przewodnik turystyczny uważany jest za odrębny gatunek literatury, który znany był 

już w starożytności. W kolejnych epokach forma, struktura, treść i funkcje przewodników 

ewoluowały, aby w XIX wieku wykształcić ostatecznie typ publikacji o nowoczesnym 

charakterze, z propozycjami tras zwiedzania, a także licznymi informacjami praktycznymi. 

Pojawiły się wówczas wyspecjalizowane wydawnictwa, tworzące przewodniki według 

wypracowanych schematów, takie jak oficyny Murraya i Baedekera, które stale rozszerzały 

ofertę, aby w końcu objąć zasięgiem swoich opracowań niemal cały świat. 

„Wiek pary i elektryczności” stworzył szerokie możliwości podróżowania, m.in. dzięki 

wynalezieniu nowych środków transportu (kolei i statków parowych). Zjawisko stopniowego 

umasowienia turystyki wywołało potrzebę dostarczenia podróżującym informacji na temat 

odwiedzanych krajów, regionów i miast. Drukowane przewodniki stanowiły odpowiedź 

na owo zapotrzebowanie, a jednocześnie same dawały impuls do rozwoju turystyki, 

wywołując u odbiorców chęć zobaczenia opisywanych obszarów wraz z ich osobliwościami 

przyrodniczymi i kulturowymi. 

W artykule przeprowadzona została analiza rozwoju dziewiętnastowiecznych publikacji 

przewodnikowych w kontekście dynamicznego wzrostu liczby podróży turystycznych w tym 

czasie. Wskazano najważniejsze osiągnięcia europejskiej literatury przewodnikowej oraz ich 

wpływ na polskie przewodniki, tworzone w analizowanym okresie. Wykorzystane zostały 

liczne opracowania polskie i zagraniczne na temat przewodników oraz dziejów turystyki,  

a także materiał źródłowy w postaci wybranych publikacji przewodnikowych. 

 

 

Wprowadzenie 
 

Określenie „przewodnik turystyczny” ma dwa podstawowe znaczenia: może to być 

osoba oprowadzająca turystów po określonym terenie lub publikacja zapoznająca czytelnika 

z konkretnym obszarem, czy obiektem. Te dwa rozumienia terminu dzieli zasadnicza 

ontologiczna różnica – w pierwszym przypadku występuje byt podmiotowy (człowiek), 

a w drugim przedmiotowy (książka). Mimo to w obydwu przypadkach funkcja pozostaje 

w zasadzie ta sama, dlatego cenne wydaje się spostrzeżenie J. Kolbuszewskiego, 

że drukowany przewodnik to przede wszystkim „(…) tekst, który »wiedzie«, prowadzi, 

oprowadza po danym regionie czy mieście i w ten sposób zastępczo wypełnia rolę 

przewodnika (człowieka)” [Kolbuszewski 1981, s. 141]. Ze względu na ścisły związek 

przewodników z turystyką i podróżowaniem, zwykło się zaliczać omawiane publikacje 

do literatury podróżniczej (apodemicznej) [Bepler 1994, s. 184]. Przewodniki różnią się pod 

względem treści i formy, przez co jako gatunek są bardzo eklektyczne, gdyż mogą zawierać 

tak różne elementy, jak: sprawozdania z podróży, mapy, wyniki badań geograficznych, opisy 

zabytków i dzieł sztuki, informacje na temat restauracji i hoteli, broszury oraz księgi adresów 

[Koshar 1998, s. 326, przyp. 12]. Przewodniki często klasyfikuje się ze względu na ich zasięg 

terytorialny. Kryterium to pozwala wyróżnić opracowania po świecie, kontynentach, krajach, 

                                                 
 Artykuł powstał w ramach grantu przyznanego autorowi przez Narodowe Centrum Nauki (numer projektu 

badawczego: 2017/25/B/HS3/00041). 
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regionach, miastach lub miejscowościach oraz poszczególnych obiektach i trasach [Schramm 

1980, s. 119–120]. Dalsze podziały mogą uwzględniać specyfikę danego regionu 

geograficznego (przewodniki górskie, wyżynne, nizinne, mieszane) lub konkretnego obiektu 

(przemysłowe, architektoniczne, muzealne, naturalne) [Opaliński 2013, s. 69]. 

Przyjmuje się, że przewodnik turystyczny jako odrębny gatunek literatury narodził się 

już w starożytności. Za prekursora literatury przewodnikowej uznaje się Pauzaniasza, który 

w II w. n.e. opracował swoje Wędrówki po Helladzie, przeznaczone dla podróżujących 

[Cuddon 1993, s. 395]. Wiadomo jednak (m.in. z Historii naturalnej Pliniusza), że podobne 

dzieła powstawały w Grecji wcześniej, lecz nie zachowały się [Schnayder 1947, s. 45; Freitag 

1996, s. 807]. W średniowieczu oraz w epoce nowożytnej tworzono opracowania 

dla pielgrzymów, a także relacje z podróży do miejsc kultu, takich jak Ziemia Święta, Rzym, 

czy Santiago de Compostela. Relacje z podróży, zawierające opisy subiektywnych 

doświadczeń i wrażeń danego autora, zawierały często elementy przewodnikowe, zwłaszcza 

rady dla innych pielgrzymów. Z tego powodu często trudno przeprowadzić wyraźną linię 

podziału pomiędzy tymi dwoma gatunkami [Mączak 1978, s. 32]. Dalszy rozwój 

przewodników związany był z bardzo ważnym zjawiskiem kulturowym, jakim były podróże 

edukacyjne młodzieży szlacheckiej i arystokratycznej, nazywane Grand Tour. Uczestnicy 

tych podróży, rozwijających się w XVII i XVIII wieku, udawali się do zagranicznych 

uniwersytetów, zwłaszcza francuskich i włoskich, ale niekiedy odwiedzano też Flandrię, 

Holandię i kraje Rzeszy Niemieckiej [Bratuń 2014, s. 22]. Wyjazdy w ramach Grand Tour 

wywołały zapotrzebowanie na literaturę dla podróżnych – nie tylko przewodniki, ale też 

różnego rodzaju poradniki i instrukcje. 

Na większą skalę publikacje przewodnikowe zaczęły jednak powstawać dopiero w XIX 

wieku, co było bezpośrednio związane z niespotykanym rozwojem turystyki, jaki nastąpił 

w tym stuleciu. Wówczas zaczęto tworzyć przewodniki o nowoczesnej strukturze, 

z propozycjami tras zwiedzania, a także licznymi informacjami praktycznymi, co było 

swoistym novum w stosunku do wcześniejszych publikacji tego typu. Z wymienionych 

względów warto podjąć próbę charakterystyki rozwoju dziewiętnastowiecznej literatury 

przewodnikowej w Europie. Jako ciekawy problem rysuje się zagadnienie związków między 

polskimi i obcymi publikacjami przewodnikowymi. Istotnym celem opracowania będzie 

również określenie miejsca, jakie zajmowały dziewiętnastowieczne przewodniki 

w całokształcie ówczesnych zjawisk turystycznych. 

 

 

Od Baedekera do… bedekera. Powstanie i rozwój nowoczesnych przewodników 

turystycznych 
 

Znaczny wzrost liczby wyjazdów turystycznych w XIX wieku wywołał 

zapotrzebowanie na użyteczne przewodniki, pomocne w organizacji i odbywaniu podróży. 

Stopniowo powstawało coraz więcej tego rodzaju publikacji, czemu sprzyjało też 

udoskonalenie sposobu produkcji książek, dokonane około roku 1830. Sprawiło ono, 

że możliwe stało się tworzenie publikacji w niewielkim formacie, lekkich, z materiałową 

oprawą, a cały proces stał się znacznie szybszy i tańszy niż wcześniej [Bruce 2010, s. 96]. 

Popyt na przewodniki był na tyle duży, że niektóre wydawnictwa zaczęły specjalizować się 

w „produkcji” tego rodzaju opracowań. Wśród nich najważniejszą rolę odegrały dwa: 

niemieckie Baedekera i angielskie Murraya [Palmowski 2002, s. 105]. 

Za wynalazcę nowoczesnego przewodnika turystycznego zwykło się uważać Karla 

Baedekera (1801–1859), choć trudno jednoznacznie stwierdzić, czy był on rzeczywiście 

pomysłodawcą, czy jedynie najważniejszym popularyzatorem nowych rozwiązań [Bruce 

2010, s. 93]. Za pierwowzory nowoczesnych przewodników uznaje się bowiem niekiedy 

opracowania wcześniejsze, zwłaszcza Heinricha Augusta Ottokara Reicharda (1751–1828), 
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który już w 1784 roku wydał w Lipsku Handbuch für Reisende aus allen Ständen. 

Przewodnik ten doczekał się potem kilkunastu wznowień, wydawanych po francusku (Guide 

des voyageurs en Europe) aż do końca pierwszej ćwierci XIX wieku [Parsons 2007, s. 179]. 

Na wymienienie zasługuje też osoba Mariany Starke (1761–1838), która w 1820 roku 

opublikowała w wydawnictwie Murraya Travels on the Continent – dzieło później wznawiane 

pod tytułem Informations and Directions for Travellers on the Continent, które bywa 

wskazywane jako bardzo wczesny przykład przewodnika nowego typu ze względu 

na zwięzłość i wiarygodność podawanych 

informacji, a także mnogość użytecznych rad 

dla podróżujących [Parsons 2007, s. 172 i 180]. 

Pierwszy przewodnik z oficyny Karla 

Baedekera, która mieściła się w Koblencji, 

wyszedł w roku 1828. Był to przewodnik po Renie 

(Rheinreise von Mainz bis Köln) autorstwa 

Johanna Augusta Kleina (1778–1831). W roku 

1835 ukazała się poszerzona i udoskonalona wersja 

tego dzieła (Rheinreise von Strassburg bis 

Rotterdam). Publikacja ta zapoczątkowała całą 

serię wydawnictw, obejmujących stopniowo 

kolejne regiony i kraje Europy (ryc. 1), a następnie 

również innych kontynentów. Firma rozwijała się 

także po śmierci swojego założyciela, kierowana 

przez jego synów: Ernsta (1833–1861) oraz Karla 

II (1837–1911), który w 1878 roku przeniósł się do 

Lipska [Bruce 2010, s. 93–94]. 

 

 

Ryc. 1. Strona tytułowa przewodnika Karla 

Baedekera po Niemczech i Austrii z 1855 roku 
Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie, fot. D. 

Ziarkowski 

 

Mniej więcej w tym samym czasie przewodniki zaczęły być wydawane w słynnej 

londyńskiej oficynie Johna Murraya (1745–1793), założonej już w 1768 roku, znanej 

m.in. z wydawania dzieł George’a Byrona. W XIX wieku firmę prowadzili kolejni 

członkowie rodziny, noszący to samo imię i nazwisko: John Murray II (1778–1843) oraz John 

Murray III (1808–1892). To właśnie ten ostatni jest uznawany za twórcę serii przewodników, 

zapoczątkowanej w 1836 roku, kiedy ukazała się publikacja oparta na jego notatkach 

z podróży na kontynent, odbytej kilka lat wcześniej: Handbook for Travellers 

on the Continent: Being a guide through Holland, Belgium, Prussia, and Northern Germany, 

and along the Rhine, from Holland to Switzerland. Wkrótce Murray opracował kolejne 

przewodniki: autorski po południowych Niemczech (1837), a także we współpracy z innymi 

autorami po Szwajcarii (1838) oraz po Francji (1843) [Parsons 2007, s. 180–182]. 
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Ryc. 2. Charakterystyczna czerwona oprawa 

przewodnika Johna Murraya po północnych 

Niemczech z 1863 roku 
Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie, fot. D. 

Ziarkowski 

 

 

Istotnym novum w działalności Murraya  

i Baedekera był fakt, że zaczęli oni wytwarzać 

przewodniki na masową skalę, stając się 

przedsiębiorcami zarządzającymi procesem 

produkcji. Zatrudniali autorów, których wysyłali 

do opisywanych regionów i krajów, kładąc duży 

nacisk na wiarygodność i aktualność 

przedstawianych informacji. Początkowo dwaj 

wielcy wydawcy współpracowali ze sobą, 

przygotowując przewodnik po Szwajcarii – 

Baedeker wersję w języku niemieckim, a Murray 

w angielskim. Konflikt pojawił się w odniesieniu 

do wersji francuskiej, co spowodowało,  

że krótkotrwała współpraca przerodziła się  

w rywalizację, która przybrała na sile od 

początku lat. 60. XIX wieku, kiedy zaczęły się 

ukazywać przewodniki Baedekera również  

w języku angielskim. Rywalizacja ta polegała m.in. na przejmowaniu pewnych rozwiązań 

wprowadzanych przez konkurencyjne wydawnictwo. Przykładem mogą być oznaczniki  

w formie gwiazdek, zamieszczane przy opisie wartych zobaczenia miejsc, a potem także 

służące do oceny hoteli. Jako pierwsza ten „gwiazdkowy” system zastosowała wspomniana 

uprzednio Mariana Starke, co przejął Murray, a od roku 1844 również Baedeker. Innym 

przykładem mogą być charakterystyczne czerwone oprawy książek, wprowadzone przez 

Murraya (ryc. 2), a następnie zaadaptowane przez Baedekera [Bruce 2010, s. 94–95]. 

Przewodniki tworzone przez obydwa wydawnictwa charakteryzowały się oczywiście 

poręcznym formatem, pisane były drobną, ale wyraźną czcionką, a cienki papier sprawiał, 

że były lekkie mimo dużej objętości, przekraczającej zwykle 500 stron. Wykształcono 

również określony schemat dotyczący zarówno formy, jak i układu publikacji. Na początku 

zamieszczano przedmowę i informacje praktyczne dla podróżnych. Ta część posiadała 

odrębną, rzymską paginację i liczyła co najmniej kilkanaście, a z reguły kilkadziesiąt stron1. 

Potem następował właściwy przewodnik, podzielony na kilka lub kilkanaście rozdziałów, 

w których opis prowadzony był według proponowanych tras, wyznaczanych przebiegiem 

rzek oraz szlaków kolejowych. Na końcu zamieszczano przydatne indeksy, bardzo 

rozbudowane zwłaszcza w publikacjach Baedekera [Bruce 2010, s. 97]. Raz opracowany 

przewodnik był w kolejnych latach aktualizowany i wydawany w kolejnych edycjach. 

Przykładowo wydawnictwo Murraya w roku 1879 przygotowało już szesnastą edycję 

przewodnika po Szwajcarii (pierwsza, jak wspomniano powyżej, ukazała się w roku 1838), 

                                                 
1 Z czasem liczba stron z informacjami praktycznymi wydłużała się. Przykładowo w jednym z wcześniejszych 

przewodników Baedekera (Handbuch für Reisende… [1855]) wynosiła ona 16 stron, ale już w późniejszym 

o ćwierć wieku przewodniku po Paryżu (Paris und seine Umgebungen… [1881]) przedmowa i informacje 

praktyczne zajmują blisko 40 stron. Czternasta edycja przewodnika dla wyjeżdżających na kontynent Johna 

Murraya (A Handbook for Travellers… [1863]) liczy 28 stron przedmowy i informacji praktycznych. 
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zaś oficyna Baedekera w tym samym roku wydała ósmą edycję w języku angielskim, a już 

dwa lata wcześniej – osiemnastą w języku niemieckim [Palmowski 2002, s. 107]2. 

W publikacjach Baedekera standaryzacja dotyczyła również opisu poszczególnych 

miast. Na początku przedstawiano ogólne informacje dotyczące położenia, populacji, 

dominujących gałęzi przemysłu, ważne adresy (np. siedziby ambasad, przychodnie lekarskie, 

apteki, restauracje), a następnie proponowano lokalne wycieczki, dla których punktem 

wyjścia oraz zakończenia był z reguły dworzec kolejowy [Bruce 2010, s. 98]. Warto 

zaznaczyć, że dużo miejsca poświęcano na opisy zabytków oraz muzeów. Z badań 

R. Koshara [1998, s. 332] wynika, że w jednym z przewodników Baedekera po Niemczech 

prawie 30% tekstu dotyczyło historii i zabytków, a 12% poświęcono na galerie sztuki 

i muzea. W przewodniku niemieckiego wydawcy po Paryżu z roku 1873 aż 30 stron 

poświęcono natomiast na opis samego Luwru [Palmowski 2002, s. 119]. 

Oczywiście dziewiętnastowieczne przewodniki, zwłaszcza te obejmujące swoim 

zasięgiem kilka krajów, nie miały na celu opisania wszystkich potencjalnie interesujących 

miejsc, zabytków czy innych osobliwości, lecz prezentowały wyselekcjonowany zestaw 

informacji. Swego rodzaju manifest dotyczący takiego podejścia znalazł się w przedmowie 

do trzeciego wydania przewodnika Murraya na kontynent (1858), gdzie poddano krytyce 

publikacje przewodnikowe dążące do opisania wszystkiego, co można zobaczyć („all that 

may be seen”), proponując w zamian opis tego, co powinno się zobaczyć w danym miejscu 

(„what ought to be seen at each place”) [Koshar 1998, s. 323]. Podobna zasada selekcji 

informacji stosowana była w przewodnikach Baedekera. W krótkim opisie Krakowa, 

zamieszczonym w opracowaniu obejmującym Europę Środkową, oprócz informacji 

praktycznych znalazły się podstawowe wiadomości na temat historii i najważniejszych 

zabytków, takich jak: katedra i zamek na Wawelu, kościół Mariacki, budynki Uniwersytetu 

wraz z kościołem św. Anny, pozostałości murów obronnych z Bramą Floriańską, a ponadto 

wspomniano o kopcu Kościuszki [Handbuch für Reisende… 1855, s. 268–271]. Opis został 

wzbogacony niewielką mapą, na której zaznaczono za pomocą opisanych w legendzie 

numerów najważniejsze miejsca i zabytki. 

Mapy i plany ważniejszych miast oraz regionów, a także mapy połączeń kolejowych 

były ważnymi elementami przewodników Baedekera oraz Murraya. Wykonywane najczęściej 

w technice drzeworytu lub litografii (niekiedy barwnej), były one wklejane pomiędzy karty 

publikacji. Niektóre z nich z uwagi na większy format były rozkładane. We wczesnych 

przewodnikach Baedekera pojawiało się ponadto sporo rycin z widokami zabytków i innych 

atrakcji, lecz po śmierci założyciela firmy główny nacisk kładziono na wspomniane mapy 

oraz plany, a inne przedstawienia graficzne pojawiały się bardzo sporadycznie [Bruce 2010, 

s. 95 i 99]. Przewodniki Baedekera słynęły z bardzo dobrych map, co stanowiło istotną zaletę 

z punktu widzenia wielu odbiorców [Palmowski 2002, s. 120]. Angielskie wydawnictwo 

wprowadziło natomiast zwyczaj umieszczania na końcu każdego przewodnika licznych 

reklam, które pozwalały na uzyskanie znacznych środków finansowych, przeznaczanych 

na pokrycie części kosztów przygotowania publikacji [Keates 2011, s. 62]. Część reklamowa, 

zatytułowana Murray’s Handbook Advertiser, miała z reguły odrębną paginację i liczyła 

kilkadziesiąt stron. 

Przewodniki Murraya oraz Baedekera adresowane były do wykształconych 

przedstawicieli klasy średniej i do burżuazji, ułatwiając organizację podróży, a także 

dostarczając solidnych i sprawdzonych informacji na temat wszystkiego, co należało 

zobaczyć w odwiedzanych krajach i miastach [Bruce 2010, s. 101]. Z czasem przewagę nad 

konkurencją uzyskał wydawnictwo Baedekera, a samo słowo „bedeker” stało się synonimem 

przewodnika turystycznego (w Niemczech już od lat. 80. XIX wieku, w Anglii i Stanach 

Zjednoczonych – po roku 1900) [Palmowski 2002, s. 122]. 

                                                 
2 Skalę wielkości ruchu wydawniczego dobrze ilustruje fakt, że tylko do roku 1874 wydawnictwo Murraya 

sprzedało 44 250 egzemplarzy wspomnianego przewodnika po Szwajcarii. Zob. Palmowski [2002, s. 114]. 
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Niejako w cieniu tych dwóch wielkich wydawców powstawały w Europie również inne 

przewodniki. Publikacje Murraya i Baedekera były dla nich najczęściej niedoścignionym 

wzorcem, który starano się naśladować. Niemniej jednak wydawano również opracowania 

odmienne, przeznaczone dla innego odbiorcy. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, 

że starano się tworzyć przewodniki adresowane zarówno dla mniej wymagającego adresata 

niż czytelnicy książeczek w czerwonych oprawach, jak i dla publiczności mającej większe 

wymagania, nastawionej zwłaszcza na poznawanie sztuki. 

Do pierwszej grupy należały przewodniki tworzone przez Thomasa Cooka (1808–1892) 

na potrzeby obsługiwanych przez niego turystów, którym umożliwiał zwiedzanie Wielkiej 

Brytanii (organizował zwłaszcza dużo wycieczek do Szkocji), a od 1863 roku również innych 

krajów europejskich i nie tylko. Przewodniki te przypominały raczej współczesne informatory 

turystyczne, gdyż koncentrowały się zwłaszcza na informacjach praktycznych, dotyczących 

transportu (koleje i statki parowe), zakwaterowania, możliwości zwiedzania itp. [Walton 

2010, s. 85–86]. Były one bardzo zwięzłe, ale też niedrogie, trafiające w potrzeby dużej 

części uczestników rodzącej się wówczas masowej turystyki [Koshar 1998, s. 329–330]. 

Pierwszy przewodnik Cooka wydany został już w 1843 roku i dotyczył jego rodzinnego 

Leicester. Późniejsze obejmowały swoim zasięgiem Wielką Brytanię, różne kraje europejskie, 

a także m.in. Egipt, Syrię i Palestynę. W 1873 roku ukazała się pierwsza edycja popularnego 

przewodnika łączącego rozkład jazdy pociągów z podstawowymi informacjami praktyczno-

krajoznawczymi, przeznaczonego dla Anglików udających się na kontynent – Cook’s 

Continental Time Tables & Tourist Handbook [Parsons 2007, s. 231–241]. Dużą 

popularnością cieszyły się ponadto wprowadzone przez Cooka przewodniki poświęcone 

wielkim wystawom światowym, organizowanym w Londynie oraz w Paryżu. W 1878 roku 

sprzedano aż 20 tysięcy egzemplarzy przygotowanych na wystawę paryską [Palmowski 2002, 

s. 118]. 

Wprowadzenie nowego typu przewodnika, skierowanego dla znawców i miłośników 

sztuki, przypisuje się znanemu badaczowi kultury Jacobowi Burckhardtowi (1818–1897) 

[Freitag 1996, s. 810]. Szwajcarski uczony w roku 1855 wydał w Bazylei Der Cicerone: Eine 

Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens – dzieło później wielokrotnie wznawiane 

i tłumaczone na inne języki. Powstało ono, jak można przeczytać w krótkiej przedmowie, 

w trakcie rocznego pobytu autora w Italii, który został przeznaczony na oglądanie 

i kontemplację zabytków oraz dzieł sztuki, a także regularne spisywanie wrażeń z tym 

związanych [Burckhardt 1860, s. V–VI]. Jednakże monumentalne, liczące w sumie ponad 

1000 stron dzieło Burckhardta trudno uznawać na typowy przykład dziewiętnastowiecznego 

przewodnika. Publikacja nie zawiera żadnych informacji praktycznych dla turystów, a układ 

treści bynajmniej nie ułatwia zwiedzania, gdyż autor nie kierował się topografią, 

ale zastosował układ chronologiczno-problemowy. Jest to zatem rodzaj obszernego 

kompendium sztuki włoskiej, przeznaczonego dla szczególnie zainteresowanych 

tą problematyką osób, dla których lektura mogła być dobrym sposobem przygotowania się 

do podróży, w którą jednak nie zaszkodziłoby zabrać bardziej praktycznego przewodnika 

Murraya lub Baedekera. 

Do autorów tworzących przewodniki skoncentrowane na sztuce można zaliczyć także 

słynnego pisarza, artystę i krytyka sztuki Johna Ruskina (1819–1900). Publikował on uczone 

teksty na temat architektury i sztuki, takie jak trzytomowy traktat The Stones of Venice, 

wydany po raz pierwszy w latach 1851–1853. W jego dorobku znalazł się jednak również 

jeden przewodnik turystyczny poświęcony Florencji. Został on opublikowany w sześciu 

częściach w latach 1875–1877 pod tytułem Mornings in Florence. Każda z części zawiera 

propozycję jednodniowej wycieczki po mieście, adresowaną do miłośników sztuki. 

Ów „alternatywny” przewodnik zyskał bardzo dużą popularność, a dzięki przystępnej cenie 

(każda część kosztowała 10 pensów) był chętnie kupowany. Do roku 1881 wyprzedano 3 000 
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egzemplarzy i podjęto decyzję o wydrukowaniu kolejnego, równie licznego nakładu 

[Palmowski 2002, s. 114]. 

W nurcie przewodników mocno ukierunkowanych na zapoznanie odbiorców ze sztuką 

mieszczą się też publikacje Augustusa J. C. Hare’a (1834–1903). Był on postacią 

kontrowersyjną, snobistyczną i awanturniczą, ale zapisał się w historii literatury turystycznej, 

publikując różne relacje z podróży, a także przewodniki. Te ostatnie tworzył od roku 1859, 

początkowo na zlecenie wydawnictwa Murraya, z którym jego drogi później się rozeszły. 

Hare stworzył w pewnym sensie nowy typ przewodnika z narracją, w której mocno zaznacza 

się osoba autora, kreowanego na cicerone – znawcę sztuki, często bezpośrednio zwracającego 

się do czytelnika. Wprowadzał ponadto do swoich przewodników pisane mniejszą czcionką 

cytaty ze współczesnych pisarzy, a także dawnych poetów i uczonych włoskich, albowiem 

większość jego przewodników dotyczyła miast Italii, na przykład Walks in Rome (1871), 

Florence (1884), Venice (1884). Hare dość często decydował się na wartościowanie 

opisywanych dzieł sztuki, i nierzadko były to oceny surowe. Jego przewodniki, napisane 

barwnym językiem, znajdowały duże uznanie wśród osób zainteresowanych sztuką [Keates 

2011, s. 43–51]. 

Obraz dziewiętnastowiecznego przewodnikopisarstwa uzupełniają licznie wówczas 

powstające przewodniki po obszarach górskich oraz po miejscowościach uzdrowiskowych. 

Najstarsze publikacje przewodnikowe dotyczące gór zaczęły powstawać jeszcze 

w poprzednim stuleciu (Description des glacieres, glaciers et amas de glace du duche 

de Savoye Marca Theodore’a Bourrita, 1773), jednakże po roku 1800 ich liczba zaczęła 

gwałtownie rosnąć na fali romantycznego zainteresowania krajobrazem górskim 

[Kolbuszewski 1990, s. 7–8]. Trochę później zaczęto tworzyć publikacje dla amatorów 

wspinaczki wysokogórskiej, takie jak obszerny, trzytomowy przewodnik po Alpach, wydany 

w 1860 roku przez Johna Balla (Alpine Guide) [Palmowski 2002, s. 108]. Autorami 

przewodników uzdrowiskowych byli natomiast często lekarze, jak na przykład dr Augustus 

Bozzi Granville (1783–1872), znany z obszernych opracowań poświęconych uzdrowiskom 

niemieckim (The Spas of Germany, 1837) oraz angielskim (The Spas of England, 1841). 

Przewodniki uzdrowiskowe tworzyły odrębną kategorię, wyróżniającą się informacjami 

na temat zasobów leczniczych danego zdrojowiska, wskazań leczniczych, a także 

przygotowania do podróży i zachowania się w czasie pobytu w kurorcie [Parsons 2007, 

s. 223–227]. 

 

 

Polska literatura przewodnikowa w XIX wieku 
 

Według badań D. Opalińskiego [2013, s. 127] w okresie zaborów powstało 256 

polskich przewodników turystycznych (licząc również wznowienia), jednakże większość  

z nich wydano po roku 1900 (w latach 1901–1914 ukazały się aż 134 pozycje)3. Był to zatem 

ogromny ilościowy przyrost w stosunku do okresu staropolskiego, w którym ukazało się 

zaledwie kilka pozycji, ograniczonych tematycznie do dwóch miast: Krakowa i Warszawy 

[Ziarkowski 2016, s. 266–270]. 

Znaczny rozwój polskiego przewodnikopisarstwa, jaki nastąpił w XIX wieku, 

spowodował nie tylko ogromny wzrost liczby wydawanych publikacji, ale także 

ich zróżnicowanie tematyczne. Najwięcej przewodników poświęcano miastom, wśród których 

najczęściej opisywano Kraków, a następnie Warszawę, Lwów, Wilno i Poznań [Opaliński 

2013, s. 73]. Oprócz tego zaczęły także powstawać przewodniki po mniejszych 

miejscowościach (zwłaszcza uzdrowiskowych), po określonych regionach (najczęściej 

                                                 
3 W rzeczywistości tych publikacji ukazało się jeszcze więcej, gdyż autor zajmował się tylko przewodnikami 

po ziemiach polskich, nie uwzględnił zatem polskich przewodników po obcych krajach. Oprócz tego w swoim 

zestawieniu pominął niektóre pozycje, które jego zdaniem nie kwalifikowały się do kategorii przewodników. 
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górskich), a także poświęcone konkretnym obiektom, w tym zwłaszcza zabytkom. Osobną, 

niezbyt liczną kategorię, stanowią polskie przewodniki poświęcone zagranicy. Obejmowały 

one wybrane kraje europejskie [Flasieński 1851; Przewodnik dla podróżujących… 1874] albo 

tylko najważniejsze miasta, takie jak Paryż [Przewodnik po Paryżu… 1867; Ilustrowany 

przewodnik po Paryżu… 1889], Wiedeń [Przewodnik po Wiedniu… 1873; Ilustrowany 

przewodnik po Wiedniu… 1873, 1874], Rzym [Przewodnik dla pielgrzymów… 1877],  

czy Praga [Ilustrowany przewodnik po Pradze 1891]. 

Podział Polski na zabory skutecznie utrudniał natomiast tworzenie przewodników 

o zasięgu krajowym (w jego przedrozbiorowych granicach). W XIX wieku podjęto skutecznie 

tylko jedną tego rodzaju próbę, która przyniosła efekt w postaci Przewodnika 

dla podróżuiących w Polsce i Rzeczypospolitey Krakowskiey Józefa Wawrzyńca Krasińskiego 

(1783–1845). Ze względu na wczesną datę wydania (1821)4 jest on uznawany za pierwszy 

dziewiętnastowieczny polski przewodnik turystyczny [Opaliński 2002, s. 115, przyp. 16]. 

Konstrukcja i treść omawianego opracowania ma bardzo nowoczesny charakter. Tekst 

zapoznaje czytelnika z największymi miastami (poczynając od Krakowa), proponując mu 

drogi przejazdu pomiędzy nimi (z Krakowa do Warszawy autor zaproponował dwie trasy: 

przez Końskie i Nowe Miasto oraz przez Lublin i Puławy). Przewodnik Krasińskiego zawiera 

ponadto bardzo dużo informacji praktycznych, m.in. o domach gościnnych i zajezdnych, 

teatrach, jarmarkach, użytecznych adresach oraz lokalnej prasie. Układ przewodnika, jak 

przyznał sam autor we wstępie [Krasiński 1821, s. XI], wzorowany był na pracach Reicharda, 

o których była uprzednio mowa. Przyswojenie osiągnięć niemieckiego autora przewodników 

tłumaczy wspomniany nowatorski charakter książki Krasińskiego, która wyprzedziła 

pierwsze przewodniki Baedekera i Murraya. 

Publikacja Krasińskiego na pewno stanowiła inspirację dla autorów kolejnych polskich 

przewodników. Interesującym na to dowodem jest notatka Józefa Łepkowskiego  

(1826–1894), sporządzona na egzemplarzu omawianego przewodnika, przechowywanym 

w Bibliotece Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (ryc. 3). Znany badacz 

starożytności napisał na karcie poprzedzającej stronę tytułową, że prawdopodobnie Krasiński 

opracował obydwa wydania – francuskie i polskie – już w 1819 roku, sądząc po datach 

akceptacji dzieł przez cenzurę (31 stycznia 1820 – edycja francuska oraz 30 lipca 1820 – 

wersja polska). Natomiast pierwszy przewodnik Ambrożego Grabowskiego (1782–1868)  

po Krakowie ukazał się w roku 1822, a impulsem do jego opracowania mogło być 

opracowanie Krasińskiego, co Łepkowski wyraził słowami: „Pewno ten Przewodnik dał mu 

myśl”. 

                                                 
4 Co ciekawe, rok wcześniej ukazała się wersja w języku francuskim, przeznaczona dla zagranicznego odbiorcy. 
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Ryc. 3. Strona tytułowa przewodnika Józefa Wawrzyńca Krasińskiego z 1821 roku  

z widocznymi obok notatkami Józefa Łepkowskiego 
Źródło: Biblioteka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, fot. D. Ziarkowski 

 

Wspomnianym najwcześniejszym przewodnikiem Grabowskiego był Historyczny opis 

miasta Krakowa i iego okolic. Książeczka ta cieszyła się bardzo dużym powodzeniem 

zarówno wśród krakowian, jak i przyjezdnych, dlatego była później jeszcze kilkukrotnie 

wznawiana pod zmienionym tytułem (Kraków i jego okolice) [Duda 1996, s. 59–60]5. 

Opracowania krakowskiego badacza przeszłości mają jednak odmienny charakter 

od przewodnika Krasińskiego, gdyż pozbawione są informacji praktycznych i propozycji tras 

zwiedzania. Ich układ i zawartość treściowa przypomina historyczną monografię miasta, choć 

trzeba zaznaczyć, że autor pisał swoje książki z przeznaczeniem dla przyjezdnych, co sam 

przyznał w przedmowie do najstarszego wydania [Grabowski 1822, s. 5–6]. Podobne 

do Grabowskiego opracowania uzyskały w pierwszej połowie XIX wieku też inne miasta – 

Warszawa [Gołębiowski 1827] oraz Lublin [Sierpiński 1839, 1843]. 

Przewodniki po polskich miastach, w których zastosowano opis zabytków według tras 

zwiedzania, zaczęły się pojawiać dopiero od początku drugiej połowy stulecia. 

Najwcześniejszy przykład stanowi Kraków dawny i teraźniejszy Józefa Mączyńskiego [1854], 

w którym autor – po podaniu garści wstępnych informacji – zaproponował zwiedzanie rynku, 

następnie ulic go otaczających, a potem spacer w kierunku Wzgórza Wawelskiego,  

by na samym końcu opisać pozostałe dzielnice miasta oraz jego okolice. Podobne 

„prowadzenie” czytelnika zgodnie z proponowanymi trasami zastosował ponadto Adam 

Honory Kirkor w swoim najstarszym (wydanym pod pseudonimem) opracowaniu 

przewodnikowym dotyczącym Wilna [Jan ze Śliwina 1856]. Co ciekawe, w swoich 

późniejszych przewodnikach autor zrezygnował jednak z owego układu, decydując się  

na bardziej tradycyjny schemat tematyczny [Kirkor 1862, 1880]. 

                                                 
5 Za życia autora ukazało się pięć wydań, ostatnie w 1866 roku. Kolejne wydano jeszcze w roku 1905. 
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W Krakowie licznym przewodnikom nadawano ten bardziej nowoczesny układ, 

zapoczątkowany przez Mączyńskiego. Kolejnymi wzorcami w tym zakresie stały się 

opracowania Heinricha Ottokara Miltnera [1861], a zwłaszcza Władysława Łuszczkiewicza 

[1875]. Ostatni z wymienionych, znany malarz i badacz sztuki, stworzył najlepszy pod 

względem merytorycznym dziewiętnastowieczny przewodnik po Krakowie [Duda 1996, 

s. 72–73; Opaliński 2013, s. 90]. Opracowanie to stało się też istotnym punktem odniesienia 

dla kolejnych autorów podobnych publikacji. 

Obok Krakowa, do miast należących do pionierów wprowadzania bardziej 

„przewodnikowego” układu opisu zabytków należał bez wątpienia Lwów. W tym kontekście 

na uwagę zasługują Przechadzki archeologiczne po Lwowie Stanisława Kunasiewicza [1874, 

1876], ułożone – zgodnie z tytułem – według proponowanych tras przejścia, jak również 

niektóre późniejsze opracowania [Ilustrowany przewodnik po Lwowie… 1894]. 

W miastach położonych poza Galicją zmiany w omawianym zakresie następowały 

wolniej, wskutek czego tradycyjny układ tematyczny utrzymywał się niemal przez całe 

XIX stulecie. Tak było m.in. w Warszawie. Uważane za pierwszy nowoczesny przewodnik  

po mieście opracowanie Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego [1857] ma taką właśnie 

konstrukcję, a o jego „nowoczesności” decyduje w głównej mierze mnogość informacji 

praktycznych, które autor zamieścił na samym początku. Podobnie czynili również twórcy 

innych przewodników po stolicy. Pewien przełom wyznaczyło dopiero opracowanie wydane 

nakładem redakcji „Wędrowca” w 1893 roku [Ilustrowany przewodnik po Warszawie… 

1893]. Wprawdzie opis miasta podzielony w nim został na dzielnice, ale w ramach każdej 

z nich tekst „prowadzi” czytelnika po określonej trasie, a nie według koncepcji tematycznej6. 

W Poznaniu powstawało znacznie mniej przewodników, dlatego nie dziwi fakt, że nie 

adaptowały one nowych rozwiązań w zakresie sposobu narracji, ale konsekwentnie „trzymały 

się” układu tematycznego7. 

Przewodniki miejskie, co zrozumiałe, skupiały głównie uwagę na opisach zabytków, 

które często przedstawiano także na ilustracjach – początkowo rycinach (ryc. 4), a pod koniec 

stulecia także na fotografiach. Szczególnie chętnie opisywano kościoły, informując nie tylko 

o ich architekturze i wyposażeniu, ale też o przechowywanych relikwiach i odprawianych 

nabożeństwach. Przyczyniało się to do swoistej sakralizacji całego miasta, co szczególnie 

można zaobserwować w przewodnikach po Krakowie [Ziarkowski 2017, s. 229–230]. Ważna 

rola zabytków architektury w bedekerach wydanych do wybuchu I wojny światowej wyrażała 

się także w tym, że tworzono osobne opracowania im poświęcone. Wśród obiektów 

sakralnych czołowe miejsce pod tym względem zajmuje sanktuarium na Jasnej Górze, 

któremu poświęcono w XIX i na początku XX wieku pięć przewodników (najstarszy 

Przewodnik dla zwiedzających Częstochowę Hipolita Skimborowicza ukazał się w Warszawie 

w 1847 roku). Ponadto powstały trzy przewodniki po katedrze krakowskiej na Wawelu (jeden 

Lucjana Rydla i dwa anonimowe), dwa po katedrze poznańskiej, a pojedyncze opracowania 

napisano m.in. o opactwach w Sulejowie i Tyńcu. Znacznie rzadziej tematem przewodników 

stawały się zabytki architektury świeckiej, spośród których tego rodzaju opracowań doczekał 

się jedynie Zamek Królewski na Wawelu (trzy prace Klemensa Bąkowskiego) oraz pałac 

w Wilanowie (dwie pozycje Wiktora Czajewskiego) [Opaliński 2013, s. 83]. Warto 

wspomnieć także o najstarszym przewodniki muzealnym, który stanowi praca Izabeli 

Czartoryskiej [1828] na temat Domu Gotyckiego w Puławach. Osobną kategorię tworzy kilka 

                                                 
6 Fakt ten jest godny odnotowania zwłaszcza w kontekście opinii wyrażonej przez S. Ciepłowskiego [2001, 

s. 30], że gotowe scenariusze wycieczek pojawiły się w warszawskich przewodnikach dopiero na początku 

XX wieku. 
7 W poszczególnych przewodnikach występuje bardzo podobny podział na dużą liczbę rozdziałów, wśród 

których do najobszerniejszych należą te poświęcone kościołom oraz budowlom świeckim. Zob.: Antoniewicz 

[1882]; Kozłowski [1893]; Przewodnik po Poznaniu i okolicy… [1898]. 
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przewodników po kopalni soli w Wieliczce, będących jedynymi w badanym okresie tego typu 

publikacjami poświęconymi dziedzictwu przemysłowemu [Pawłowska 2003]. 

 

 
Ryc. 4. Mapa z widokami wybranych zabytków Warszawy zamieszczona w przewodniku Franciszka 

Maksymiliana Sobieszczańskiego z 1857 roku 
Źródło: Biblioteka Jagiellońska, fot. D. Ziarkowski 

 

W drugiej połowie XIX wieku nastąpił znaczny rozwój polskich przewodników 

po miejscowościach uzdrowiskowych. Najwięcej publikacji poświęcono Szczawnicy, 

Zakopanemu oraz Krynicy. W najstarszych opracowaniach – jak na przykład w Przewodniku 

do zdrojów lekarskich w Szczawnicy Onufrego Trembeckiego z 1861 roku – skupiano się 

na duchowym przeżywaniu kuracji oraz kontemplacji krajobrazu w trakcie wycieczek 

po okolicy, ograniczając informacje związane z przygotowaniem się do pobytu 

w zdrojowisku [Opaliński 2008, s. 530–531]. W przewodnikach z lat 70. i 80. XIX wieku 

zaczęto zamieszczać znacznie więcej informacji na temat bagażu turystów i norm 

obyczajowych obowiązujących w podróży. Szczególną wagę przykładano do porad 

dotyczących odzieży i obuwia, sugerując kierowanie się w doborze garderoby wygodą 

i kwestiami zdrowotnymi, a nie modą [Opaliński 2013, s. 227–228]. W opisach miejscowości 

uzdrowiskowych dominowały z reguły informacje na temat walorów, obiektów i urządzeń 

leczniczych, ale często zamieszczano też informacje krajoznawcze, przydatne podczas 

odbywania wycieczek po okolicy. 

W omawianym okresie powstało także dużo przewodników górskich. Największe 

zainteresowanie autorów wzbudzały oczywiście Tatry. Najwcześniejszym wyrazem tego 

zainteresowania był Przewodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin autorstwa 

ks. Eugeniusza Janoty z 1860 roku. W kolejnych dekadach literaturę przewodnikową 

dotyczącą Tatr zdominował Walery Eljasz Radzikowski. Pierwsza jego publikacja, 

zatytułowana Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, wydana została  

w 1870 roku. Potem ukazało się jeszcze pięć wydań (ostatnie w roku 1900) bardzo 

popularnego wśród turystów przewodnika. Każda kolejna edycja była obszerniejsza, 
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przynosiła zaktualizowane informacje, a także coraz więcej ilustracji (ryc. 5). Przewodniki 

górskie miały oczywiście swoją specyfikę. Sporo miejsca poświęcano w nich przygotowaniu 

do wędrówki, w tym zwłaszcza kwestii ekwipunku (szczególnie prowiantu). Dużo pisano 

o szczytach, stanowiących najważniejsze cele turystów, a także sposobach ich zdobywania. 

Oprócz tego akcentowano krajoznawcze, estetyczne i terapeutyczne wartości gór [Opaliński 

2008, s. 533–536]. 

 

 
Ryc. 5. Panorama Tatr z Zawratu, litografia wg akwareli Walerego Eljasza zamieszczona w szóstym 

wydaniu jego przewodnika do Tatr z 1900 roku 
Źródło: Biblioteka Jagiellońska, fot. D. Ziarkowski 

 

Warto zauważyć, że polskie przewodniki dziewiętnastowieczne współtworzyły 

europejski nurt przewodnikopisarstwa, adaptując wiele rozwiązań wprowadzanych 

w zagranicznych opracowaniach. Niekiedy zdarzało się nawet, że sami autorzy podawali 

wzorce, do których nawiązywali w swoich dziełach. Jak już wcześniej wspominano, Józef 

Wawrzyniec Krasiński przyznał, że jego przewodnik stworzony został na wzór publikacji 

Augusta Ottokara Reicharda, w tym zwłaszcza Guide des Voyageurs dans le Nord z roku 

1818. Komplementując przewodniki Reicharda, stwierdził, iż: „(…) z układu 

i uporządkowania swego naygodniéyszemi do użytku podróżuiących będąc, zupełnie celowi 

odpowiadaią Autora. Te wziąłem sobie za wzór, przyimuiąc ich systema i układ, równie iak 

i porządek materii, a znalazłszy nawet w niektórych mieyscach dokładność w opisywaniu, 

słownie oneż z małemi bardzo odmianami przytoczyć starałem się” [Krasiński 1821, s. XI]. 

W sposób jeszcze bardziej bezpośredni do niemieckiego autora nawiązuje przewodnik 

po Europie Jana Flasieńskiego, który w przedmowie przyznał: „dzieło p. Reichardt [!] 

umyśliłem na polski język przełożyć”, dodając, że uzupełnił je o informacje zaczerpnięte 

również z innych opracowań [Flasieński 1851, s. 2–3]. 

Najstarsze polskie przewodniki górskie – po Karkonoszach Rozalii Saulsonowej [1850] 

oraz po Tatrach ks. Eugeniusza Janoty [1860], były natomiast wzorowane na wcześniejszych 

opracowaniach niemieckich poświęconych tym obszarom. W przypadku Janoty wskazuje się 

na wydany prawie dwie dekady wcześniej przewodnik Carla Reyemhola z roku 1842 

[Opaliński 2013, s. 56]. 

Polscy autorzy i wydawcy szybko adaptowali też rozwiązania wprowadzane przez 

największych twórców przewodników – Murraya i Baedekera. Wpływy te najbardziej 

uwidaczniają się w cechach formalnych publikacji (preferowanie małych formatów książek, 

oszczędność miejsca poprzez mały krój gęsto zapisanej czcionki) oraz ogólnego układu 

ze wstępem i praktycznymi informacjami umieszczanymi na początku i niekiedy 

wyróżnionymi odrębną, rzymską paginacją. Bez wątpienia właśnie wymienione, najbardziej 

renomowane europejskie oficyny wydawnicze mieli na myśli Wiktor Gomulicki i Ignacy 

Szmideberg, pisząc w przedmowie swojego przewodnika o uwzględnieniu „uznanych 

wzorów zagranicznych” [Gomulicki, Szmideberg 1880, s. III]. Wprost do przewodników 
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Baedekera odwoływali się autorzy innego przewodnika po Warszawie, wydanego nakładem 

„Wędrowca” w 1893 roku, stwierdzając: „(…) postanowiliśmy wzorować się w układzie tego 

dzieła na niezrównanych w swoim rodzaju przewodnikach Bedäckera [!], jako uznanych 

ogólnie za najpraktyczniejsze i najdogodniejsze w użyciu” [Ilustrowany przewodnik po 

Warszawie… 1893, s. IV]. Tatrzańskie przewodniki Walerego Eljasza nawiązywały natomiast 

do publikacji Baedekera poprzez naśladowanie zewnętrznego wyglądu publikacji (ujmowanie 

książek w sztywne czerwone oprawy z obciętymi narożami) [Opaliński 2013, s. 58]. 

Z rozwiązań stosowanych przez wydawnictwo Murraya niektóre polskie przewodniki 

przejęły natomiast zwyczaj zamieszczania reklam różnych firm i instytucji. Ich liczba nasiliła 

się wyraźnie pod koniec XIX stulecia, zwłaszcza w przewodnikach po Warszawie. Autor 

jednego z nich, Wiktor Czajewski, poczuł się w obowiązku wytłumaczyć mnogość owych 

reklam, pisząc, że pokryły one część kosztów publikacji, dzięki czemu: „Każdy z łatwością 

przyjść do niej może, nawet najniezamożniejszy – bo ustaliliśmy cenę za egzemplarz  

tak przystępną, że nie pokryje faktycznie kosztów wydawnictwa” [Czajewski 1892, s. II]. 

Cytowany autor w swojej innej pracy, poświęconej pałacowi wilanowskiemu [Czajewski 

1893], zastosował ponadto „gwiazdkowy” system oznaczania ważniejszych eksponatów, 

wykształcony również w wydawnictwie Murraya, a potem przejęty przez inne europejskie 

firmy wydawnicze, o czym była mowa we wcześniejszej części artykułu. 

Rozbicie kraju na zabory nie stanowiło zatem bariery uniemożliwiającej adaptację 

rozwiązań europejskich w polskich przewodnikach. Jednocześnie jednak sytuacja polityczna 

wpłynęła na specyfikę rodzimych opracowań, przejawiającą się w mocnym akcentowaniu 

treści patriotycznych i religijnych (często zresztą ze sobą powiązanych). Pomimo 

obowiązującej cenzury starano się podkreślać polskość opisywanych obszarów i obiektów, 

przywołując dużo danych historycznych, a także podkreślając znaczenie narodowe 

konkretnych miejsc i zabytków. Przykłady można znaleźć już w najstarszym 

dziewiętnastowiecznym przewodniku, w którym autor pisał o Wawelu: „Czém u dawnych 

Rzymian było Kapitolium, a Panteon we Francyi, tem iest ten święty przybytek dla serc 

Polaków, składem naydroższych i naychlubnieyszych pamiątek szczęścia, wielkości i chwały 

Narodowey” [Krasiński 1821, s. 3]. W późniejszych przewodnikach po Krakowie miasto to 

porównywano do Rzymu, Jerozolimy, a nawet Mekki i nazywano „skarbnicą pamiątek 

narodowych” [Ziarkowski 2017, s. 230–235]. Podobne cechy występowały jednak także 

w przewodnikach po innych miastach i zabytkach. Wymowne w tym względzie są na 

przykład słowa zamieszczone w przedmowie do przewodnika po katedrze poznańskiej, która 

„ma dla nas Polaków mimo niezbyt wielkiéj wartości architektonicznej – wielkie znaczenie 

historyczne i budzić będzie zawsze żywe zajęcie miłośników przeszłości narodowej 

i kościelnej” [Dorszewski 1886, s. VII]. 

 

 

Przewodniki a system turystyki w XIX wieku 
 

Współczesne refleksje nad turystyką zazwyczaj ujmują to złożone zjawisko w formie 

modelu lub systemu, skonstruowanego z kilku istotnych elementów składowych. Często 

przywoływana jest koncepcja C. A. Gunna (ryc. 6), która sytuuje w centrum owego systemu 

turystów, a ponadto wyróżnia cztery inne ważne komponenty: atrakcje, transport, usługi 

turystyczne oraz informację i kierowanie. Ów teoretyczny koncept ma na celu ujęcie istoty 

współczesnej turystyki, lecz warto zauważyć, że tak rozumiany system połączeń zaczął się 

kształtować właśnie w XIX wieku. Oczywiście można byłoby próbować przesuwać tę granicę 

do okresów wcześniejszych, wskazując, że ludzie podróżowali w celach turystycznych już  

od starożytności, istniała infrastruktura, która to umożliwiała (na przykład słynny system dróg 

rzymskich, gospody i hospicja dla pielgrzymów itd.). Jednakże trzeba zauważyć, że aż 

do XIX wieku osoby nienależące do klasy wyższej praktycznie nie podróżowały w celach 
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turystycznych, co ograniczało turystykę do bardzo wąskiego wycinka całej populacji [Urry 

2007, s. 19]. Rozwój cywilizacyjno-przemysłowy, jaki nastąpił w „epoce pary 

i elektryczności”, przyczynił się do wzrostu liczby ludności, a także zamożności 

społeczeństwa (zwłaszcza tzw. klasy średniej), a stabilna sytuacja polityczna dawała poczucie 

bezpieczeństwa [Stegner 2016, s. 50]. Wszystkie te czynniki stworzyły solidną podstawę 

do rozwoju turystyki w kształcie zaproponowanym przez Gunna. 

 

 
Ryc. 6. System turystyki według C. A. Gunna [1979, s. 371] 
Źródło: Kruczek [2011, s. 7] 

 

Jak wspomniano, dopiero w XIX wieku pojawiło się znacznie szersze niż wcześniej 

grono osób zainteresowanych podróżami w celach poznawczych i wypoczynkowych, czyli 

potencjalnych turystów. Odkrywali oni atrakcje turystyczne, które powstały wcześniej jako 

wynik procesów przyrodniczych (atrakcje naturalne) oraz dzieła stworzone przez człowieka 

w innym celu niż przyciąganie turystów. Oprócz tego właśnie w omawianym okresie zaczęto 

tworzyć inne kategorie atrakcji, wyróżnione przez Swarbrooke’a [2002, s. 5], czyli miejsca 

i obiekty zaprojektowane i stworzone od nowa jako atrakcje oraz różnego rodzaju imprezy 

(kulturalne, religijne, festiwale itp.). Atrakcjami o charakterze kulturowym były na przykład 

publiczne muzea. Pierwsze z nich – British Museum w Londynie – otwarto jeszcze 

we wcześniejszym stuleciu, w roku 1759 [Wyszowska, Jędrysiak 2017, s. 15]. Na ziemiach 

polskich pierwsze publiczne muzeum zorganizowała w 1801 roku Izabela Czartoryska 

w Puławach. Powstawało ponadto dużo atrakcji przeznaczonych dla rozrywki, regeneracji sił 

i podreperowania zdrowia, takich jak ośrodki nadmorskie i kurorty (na przykład Bath 

w Anglii). Wznoszono w nich mola spacerowe, urządzano ogrody i miejsca przeznaczone na 

koncerty. We Francji tworzono pierwsze kasyna gry, a w regionach górskich Europy 

i Ameryki Północnej tereny przeznaczone dla górskich wędrówek, a potem także stacje 

narciarskie [Kruczek 2011, s. 48]. Ważnymi wydarzeniami, przyciągającymi turystów, były 

organizowane w drugiej połowie stulecia wielkie wystawy światowe, na okazję których 

przygotowywano zresztą nawet przewodniki, jak wspomniano we wcześniejszej części 

artykułu. 

Istotne zmiany zaznaczyły się także w zakresie dwóch innych elementów wyróżnionych 

przez Gunna, tj. transportu oraz usług i ułatwień. Jeżeli chodzi o transport to należy 

odnotować znaczną poprawę stanu jakości dróg, którymi podróżowano – podobnie jak we 

wcześniejszych epokach – bryczkami, karetami, powozami i dyliżansami [Stegner 2016, 

s. 53]. Prawdziwą rewolucją było jednak wprowadzenie kolei, do czego w największym 
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stopniu przyczyniła się wynaleziona przez George’a Stephensona w 1829 roku lokomotywa 

parowa. Pierwszą linię kolejową w Anglii, na trasie Manchester – Liverpool, uruchomiono 

już rok później [Zuelow 2016, s. 48]. Wkrótce gęstniejąca w dużym tempie sieć kolejowa 

pokryła nie tylko obszar Wielkiej Brytanii, ale też całej Europy i znacznych obszarów 

Ameryki Północnej [Mączak 2001, s. 253–254]. Na pozostających pod zaborami ziemiach 

polskich pierwsze linie kolejowe pojawiły się już w latach 40. XIX wieku [Kulczycki 1982,  

s. 41]. Kolej sprawiła, że podróżowanie stało się znacznie tańsze, a także szybsze.  

Dla przykładu w epoce „przedkolejowej”, w roku 1800 podróż z Paryża do Petersburga trwała 

25 dni, a sto lat później trasę tę można było przejechać pociągiem w 36 godzin [Stegner 2016, 

s. 57]. Wprawiający w ruch lokomotywę silnik parowy znalazł także zastosowanie  

w żegludze morskiej i śródlądowej, umożliwiając m.in. wprowadzenie regularnych połączeń 

transatlantyckich [Zuelow 2016, s. 55]. 

Rozwijały się również inne usługi turystyczne. Wśród nich szczególna rola przypadła 

rozwojowi hotelarstwa – powstawały obiekty niedrogie, często sytuowane przy dworcach 

kolejowych, ale też luksusowe, nastawione na podróżnych z wyższych sfer. W Stanach 

Zjednoczonych jeszcze u schyłku XVIII wieku wprowadzono hotele z pokojami jedno- 

i dwuosobowymi oraz rozbudowaną obsługą, jak Hotel Tremont w Bostonie. Niedługo potem 

podobne obiekty pojawiły się w Europie, zaczęto też tworzyć sieci i łańcuchy hotelowe 

[Stegner 2016, s. 60–61]. Podejmowanie wyjazdów turystycznych ułatwiały pierwsze biura 

podróży, wykorzystujące coraz gęściejszą sieć kolejową. Najstarsze z nich założył w Anglii 

Thomas Cook w roku 1841 [Gaj 2006, s. 34]8. Znacznym ułatwieniem w odbywaniu 

zagranicznych podróży była liberalna polityka celno-paszportowa, prowadzona przez wiele 

krajów, które nie wymagały od przyjeżdżających cudzoziemców posiadania paszportu. 

W latach 60. XIX wieku obowiązek ten zniosły Francja, Prusy, Austro-Węgry, Włochy 

i Szwajcaria, a potem także inne kraje [Stegner 2016, s. 51]. 

Wreszcie dochodzimy do ostatniego komponentu omawianego systemu turystyki, 

określonego jako informacja i kierowanie. Wydaje się, że ten aspekt – w porównaniu 

z sytuacją współczesną – był w XIX wieku najsłabiej rozwinięty. Obecnie, w dobie 

społeczeństwa informacyjnego, wiedza na temat walorów, atrakcji oraz imprez turystycznych 

jest ogólnodostępna. Przekazują ją media, portale internetowe, a także wyspecjalizowane 

jednostki zajmujące się promocją i informacją turystyczną na poziomie lokalnym, 

regionalnym i krajowym. Istnieją liczne międzynarodowe organizacje turystyczne, takie jak 

powołana w 1975 roku Światowa Organizacja Turystyki, a politykę turystyczną 

w poszczególnych krajach kształtują organy administracji centralnej i samorządowej. 

W XIX stuleciu organizacją turystyki – poza biurami podróży – zajmowały się organizacje 

społeczne, grupujące amatorów turystyki kwalifikowanej (takie jak kluby alpejskie, których 

odpowiednikiem na ziemiach polskich było założone w 1873 roku Towarzystwo Tatrzańskie), 

stowarzyszenia sportowe oraz krajoznawcze [Kulczycki 1982, s. 77–85]. Natomiast jeśli 

chodzi o informację turystyczną, to główna rola przypadała przewodnikom turystycznym, 

w pewnym stopniu wspieranym w tym zakresie przez czasopisma o profilu kulturalno-

krajoznawczym, jakimi na ziemiach polskich były w drugiej połowie stulecia na przykład 

„Kłosy”, „Tygodnik Ilustrowany” oraz „Wędrowiec”. 

Nie ulega zatem wątpliwości, że w XIX wieku znaczenie drukowanych przewodników 

dla rozwoju turystyki było ogromne, znacznie większe niż obecnie. Odwołując się do znanej 

koncepcji „sakralizacji widoku”, sformułowanej przez D. MacCannella [2005, s. 64–65], 

można stwierdzić, że stanowiły one podstawową kategorię ówczesnych oznaczników, 

wskazujących najważniejsze miejsca i obiekty, które turysta koniecznie musiał zobaczyć. 

Wzajemne relacje pomiędzy przewodnikami a turystyką były bardzo mocne, a zarazem 

obustronne. Rozwój wyjazdów turystycznych powodował potrzebę tworzenia coraz 

to nowych przewodników, obejmujących kolejne regiony świata, co doskonale można 

                                                 
8 Więcej na temat działalności Thomasa Cooka jako touroperatora zob. Hamilton [2005]. 
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prześledzić na przykładzie działalności wydawnictw Baedekera i Murraya. Jednocześnie 

treści zamieszczane w przewodnikach skłaniały do podejmowania podróży, zatem 

przewodniki miały pewną moc sprawczą w zakresie kreowania atrakcyjności określonych 

krajów, miejsc i obiektów. Walery Eljasz w liście do Józefa Ignacego Kraszewskiego chwalił 

się, że wydanie jego przewodnika po Tatrach sprawiło, że wszystkie miejsca noclegowe 

w Zakopanem były zajęte [Kulczycki 1977, s. 33]. O tym, że w XIX wieku dostrzegano 

ogromną rolę przewodników w systemie turystyki najlepiej świadczy chyba działalność 

Thomasa Cooka – założyciela pierwszego biura podróży, który jednocześnie był wydawcą 

przewodników. 

 

 

Zakończenie 
 

Z dynamicznym rozwojem turystyki, jaki nastąpił w XIX wieku, związany był nie 

mniej spektakularny rozwój przewodników turystycznych. Ten istniejący już od starożytności 

gatunek literatury około połowy XIX stulecia uzyskał układ znany również współcześnie 

[Mączak 2001, s. 251]. Można powiedzieć, że XX wiek – poza udoskonaleniami 

wynikającymi z rozwoju technik drukarskich oraz fotografii – nie wzniósł już zbyt wiele 

do rozwoju przewodników turystycznych. Ogromną rolę w wykształceniu nowoczesnego typu 

przewodnika turystycznego odegrały wydawnictwa Karla Baedeker i Johna Murraya, których 

publikacje uzyskały dużą popularność i były chętnie naśladowane. Bogato prezentuje się 

również polska literatura przewodnikowa XIX wieku, adaptująca z dobrym skutkiem 

rozwiązania europejskie. Największą grupę w jej ramach stanowiły przewodniki po miastach, 

które współcześnie pozwalają zrekonstruować wiele aspektów istotnych dla dziejów 

turystyki. Podobnie jak w innych krajach, na ziemiach polskich powstawały też opracowania 

poświęcone zabytkom, miejscowościom uzdrowiskowym oraz obszarom górskim. 

Za przełomowe dla rozwoju nowoczesnej turystyki zwykło się uznawać dwa wynalazki, 

które upowszechniły się ok. roku 1840 – transport kolejowy oraz fotografię. Ta druga,  

jak słusznie podnosi J. Urry (2007, s. 206–207], ukierunkowała podróżowanie  

na poszukiwanie „widoków”, nadając turystyce charakter przede wszystkim doświadczenia 

wizualnego. Warto zauważyć, że obok kolei i fotografii, mniej więcej w tym samym czasie, 

ukonstytuował się nowoczesny typ przewodnika turystycznego, a masowa skala „produkcji” 

tych publikacji przeznaczonych dla turystów daje podstawy do stwierdzenia, że ich rola  

w rozwoju turystyki również była niebagatelna. Dziewiętnastowieczne przewodniki, łączące  

z reguły tekst i ilustracje, holistycznie oddziaływały na odbiorcę. Mogły być czytane  

w domowym zaciszu, ale sprawdzały się także w roli „towarzysza podróży”, czemu sprzyjał 

niewielki format oraz praktyczny układ treści. Współcześnie dawne przewodniki stanowią 

natomiast cenne źródło do dziejów turystyki i swego rodzaju zwierciadło, ukazujące jak 

ponad sto lat temu patrzyli na świat autorzy tych publikacji oraz podążający według ich 

wskazówek czytelnicy. 
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Travel Guidebooks and the Development  

of Modern Tourism in 19th Century 
 

Key words: guidebooks, history of tourism, 19th century 
 

Abstract 

A travel guidebook is regarded as a separate literary genre which was known already 

in ancient times. In the subsequent periods, the form, structure, content and functions of travel 

guides evolved, only to ultimately create a modern type of publication which included 

propositions of itineraries, as well as numerous practical tips; the latter fact constituted  

a specific novum in comparison with the earlier publications of this type. There even appeared 

specialist publishing houses, such as Murray and Baedeker, which released travel guides 

produced in accordance with well-proven models; the latter ones constantly broadened their 

offer, so as to ultimately extend its range of impact to nearly the entire world. 

„The age of steam and electricity” created a wide range of travel possibilities, among 

others thanks to the discovery of new means of transport (the railway and steam vessels). 

The phenomenon of a gradual massification of tourism called for a need to provide travelers 

with information concerning the countries, regions and cities visited by them. Printed travel 

guides offered a response to the above demand, and at the same time, they themselves gave  

an impulse to the development of tourism creating among the recipients a desire to see 

the described areas together with their natural and cultural singularities.  

In the article, I set out to conduct an analysis of the development of the 19th century 

travel guide literature in the context of the dynamic development of tourism at this point 

in time. I also point to the most important achievements of European travel guide literature 

and their impact on Polish travel guides created in the analyzed period. Numerous foreign 

and Polish publications concerning travel guides and the history of tourism, as well as source 

materials in the form of selected travel guide publications will be made use of. 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 7/2018 (numer specjalny2018) 

43 

Małgorzata Skulimowska, malgosiaskul@gmail.com, Uniwersytet Rzeszowski,  

Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Historii, Zakład Socjografii i Form Ustrojowych 

 

Informacja i promocja turystyczna na szlaku drewnianych świątyń 

wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO  

w województwie małopolskim i podkarpackim 
 

Słowa kluczowe: UNESCO, cerkiew, kościół, informacja turystyczna 

 

Abstrakt: W artykule przedstawiono problem promocji obiektów i dostępu do informacji 

turystycznej na szlaku drewnianych świątyń wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. Drewniane kościoły i cerkwie regionu karpackiego od kilku lat przyciągają coraz 

większą ilość turystów zainteresowanych wielokulturowością tego obszaru. Dla ich potrzeb 

utworzono Szlak Architektury Drewnianej, który prezentuje najcenniejsze drewniane obiekty 

na terenie kilku województw m.in małopolskiego i podkarpackiego. Wpis na prestiżową Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO w szczególny sposób podkreślił wartość wybranych 

przez komisję świątyń. Jednak nadal głównym problemem jest dostępność turystyczna tych 

obiektów. Na podstawie analizy dostępnych źródeł i materiałów, jak również badań 

terenowych, dokonano próby oceny sześciu kościołów oraz ośmiu cerkwi położonych  

w województwie małopolskim i podkarpackim. Zebrany materiał badawczy przedstawiono  

w formie tabelarycznej oraz poddano analizie. Przeprowadzona analiza pozwoliła ustalić 

braki w zakresie udostępniania świątyń dla turystów. W podsumowaniu zaproponowano 

działania zmierzające do jej poprawy. 

 

 

Wprowadzenie 
 

W Starym Testamencie w Księdze Mądrości Syracha w rozdziale 34 zapisano:  

„…mąż, który podróżował, zna wiele rzeczy  

i mądrze przemawiać będzie, kto ma wielkie doświadczenie.  

Kto nie ma doświadczenia, wie mało,  

a ten, kto podróżował, wzbogacił swą roztropność. …”. 

 

Pierwsze podróże człowieka mające podłoże turystyczne miały cechy turystyki 

kulturowej. Głównymi motywami podróży była wówczas ciekawość, chęć poznania 

i zdobycia wiedzy, oraz cele religijne. W starożytnym Egipcie i na Bliskim Wschodzie 

odbywano pielgrzymki do świątyń oraz miejsc kultu i pochówku ważnych osób. Podobnie 

w starożytnej Grecji i Rzymie były to między innymi pielgrzymki do miejsc świętych, 

wyroczni, jak również wyjazdy na wielkie przedstawienia do amfiteatrów. Szczególne 

znaczenie pełniły wówczas Delfy, w których znajdowała się słynna antyczna wyrocznia. 

Również w epoce średniowiecza organizowano pielgrzymki do miejsc świętych. Ciekawość 

i chęć poznania świata przyczyniły się w XV i XVI w. do wielkich odkryć geograficznych. 

Kolejny przełom w podróżowaniu i dostępie do wiedzy to wiek XIX i kolejne po nim, kiedy 

nastąpił olbrzymi postęp techniki i związany z tym rozwój transportu oraz nowoczesnych 

technologii, co umożliwiło szeroki dostęp do informacji, a tym samym rozbudziło w ludziach 

jeszcze większą ciekawość świata. 

W starożytności pojawiły się również pierwsze instytucje związane z obsługą turystów 

oraz osoby, które można określić jako pierwszych zawodowych przewodników i pilotów. 

W Atenach powstała Instytucja Proxenii, której głównym zadaniem była opieka 

nad podróżnymi. W dalszym toku rozwoju tej instytucji interesy podróżujących 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 7/2018 (numer specjalny2018) 

44 

reprezentowali tzw. Proxenowie, czyli inaczej „gospodarze publiczni”. Natomiast 

w starożytnym Rzymie odpowiednikiem Instytucji Proxenii była opieka „patrona” 

nad „klientem” [Przecławski 2004, s.8]. Już w starożytnej Grecji zatrudniano również 

tzw. „oprowadzaczy” (grec. perjegetai), którzy świadczyli usługi przewodnickie 

dla rzymskich młodzieńców z zamożnych rodzin [Günter 1989, s. 9].  

Miejsce turystyki kulturowej jest niewątpliwie ważne w historii turystyki, 

jak i współcześnie. Obecnie stanowi jedną z najprężniej rozwijających się form turystyki, 

zwłaszcza w Europie, która jest uznawana za kolebkę kultury. Światowa Organizacja 

Turystyki prowadząc badania trendów w turystyce od kilku lat wskazuje na dynamiczny 

rozwój turystyki kulturowej. W związku z tym, iż w ostatnich latach w turystyce odnotowuje 

się rosnące zainteresowanie podróżami o charakterze krajoznawczym ze szczególnym 

uwzględnieniem walorów kulturowych, znaczną grupę obiektów licznie odwiedzanych przez 

turystów stanowią obiekty sakralne. Jest to trend występujący nieomal na całym świecie. 

Analiza przykładowych ofert wycieczkowych (krajoznawczych) do najważniejszych miast 

potwierdza badania i opinie specjalistów. Przykładowa oferta jednodniowej wycieczki 

do Paryża to: wieża Eiffla-Pola Elizejskie-Katedra Notre Dame-Luwr. Inny przykład z Polski 

to jednodniowa wycieczka do Krakowa oparta najczęściej na Trasie Królewskiej od Bramy 

Floriańskiej do Wawelu z uwzględnieniem zwiedzania Kościoła Mariackiego, a na Wzgórzu 

Wawelskim wstępem do Katedry. 

Jednakże główny problem w przypadku obiektów zabytkowych i w szczególności 

sakralnych stanowi udostępnienie tych obiektów dla zwiedzających. Dotyczy to zarówno 

obiektów nieużytkowanych, jak i tych które nadal pełnią funkcję sakralną. Zabytkowe obiekty 

sakralne często zlokalizowane są w małych miejscowościach i już sam dojazd oraz trafienie 

do celu stanowi duży problem. W tym przypadku często związane jest to z brakiem 

odpowiedniej informacji i oznakowania dojazdu do świątyni. Kolejny problem to dostęp 

do informacji turystycznej i promocja obiektów. Poza ogólnie odstępnymi przewodnikami 

regionalnymi, oraz nielicznymi monografiami większość zabytkowych świątyń nie dysponuje 

publikacjami, które turysta może nabyć zarówno podczas zwiedzania obiektu, jak i przede 

wszystkim przed przyjazdem. Niestety kolejny problem, prawdopodobnie najważniejszy, 

to dostęp do informacji w Internecie. W obecnej dobie postępu technologicznego, kiedy 

większość turystów przed planowaniem podróży sprawdza informacje o dostępie do obiektu 

właśnie w Internecie, bardzo mała liczba świątyń posiada witryny internetowe z rzeczową 

informacją lub też są one nieaktualne. 

Powyższa problematyka w znacznym stopniu przyczyniła się do przeprowadzenia 

badań terenowych nad dostępem do informacji turystycznej na przykładzie wybranych 

świątyń. Spośród licznej grupy zabytkowych obiektów sakralnych, które zachowały się 

na terenie Polski wybrano te, które zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO z obszaru województwa podkarpackiego i małopolskiego. Są to wpisane w 2003 r. 

Kościoły drewniane południowej Małopolski oraz wpisane w 2013 r. Drewniane cerkwie 

w polskim i ukraińskim regionie Karpat. Badania zostały przeprowadzone w okresie od maja 

2017 r. do września 2018 r. Analiza wyników badań pozwoliła ustalić braki w zakresie 

dostępu do informacji turystycznej w powyższych obiektach, a także przeprowadzić 

porównanie pomiędzy województwami i poszczególnymi grupami obiektów. 

Dotychczas problematyka dostępności i informacji turystycznej w przypadku obiektów 

sakralnych na terenie Polski była poruszana w kilku opracowaniach naukowych, jak również 

była jednym z wiodących tematów konferencji i forum naukowych. Problematyką 

dostępności turystycznej zajmuje się m.in. Mikos von Rohrscheidt, który poruszył powyższy 

problem w monografii szlaków tematycznych [Mikos v. Rohrscheidt 2010, s. 320-325] oraz 

w odrębnej analizie dotykającej właśnie tego zagadnienia [Mikos v. Rohrscheidt, 2011,  

s. 35-57]. Również autorzy F. i Ł. Mróz w swoich badaniach nad szlakiem św. Jakuba  

w Polsce wielokrotnie poruszali problem dostępności obiektów sakralnych. [Mróz 2013,  
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s. 221-235]. Podobnież autorka powyższego artykułu od kilku lat zajmuje się problematyką 

dostępności turystycznej obiektów sakralnych również z uwzględnieniem dostępu do 

informacji turystycznej [Skulimowska 2015 s. 363-378, Skulimowska 2016a, s.203-220, 

Skulimowska 2016b, s. 303-320].  
 
 

Obiekty sakralne na tle innych obiektów zabytkowych w Polsce 
 

Na całym świecie chroni się i otacza specjalną opieką miejsca oraz obiekty 

o unikatowych walorach kulturowych i przyrodniczych. W tym celu opracowano Konwencję 

w sprawie ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, która została 

przyjęta w 1972 r. W ramach tej Konwencji tworzona jest Lista Światowego Dziedzictwa 

UNESCO, która jest systematycznie aktualizowana. Obecnie na Liście znajdują się 1073 

obiekty, które zlokalizowane są w 167 państwach na świecie. Są to 832 obiekty kultury, 206 

przyrodniczych oraz 35 o charakterze mieszanym kulturowo-przyrodniczym [UNESCO 

2018]. Światowe Dziedzictwo ma przedstawiać różnorodność kulturalną i dlatego też znaczną 

część wpisu stanowią obiekty o charakterze sakralnym reprezentującym różnorodne religie 

i kultury. 

Na terytorium Polski najliczniejszą grupę wpisów na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego UNESCO stanowią właśnie obiekty sakralne. Z ogólnej liczby 15 miejsc 

wyłącznie taki charakter mają cztery wpisy zbiorowe. Są to:  

- Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz 

park pielgrzymkowy (wpis 1999 r.), 

- Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (wpis 2001 r.), 

- Kościoły drewniane południowej Małopolski: Binarowa, Blizne, Dębno, Sękowa, 

Haczów, Lipnica Murowana (wpis 2003 r.), 

- Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat: Brunary Wyżne, 

Chotyniec, Kwiatoń, Owczary, Powroźnik, Radruż, Smolnik, Turzańsk-po polskiej 

stronie, oraz Drohobycz, Jasina, Matków, Potylicz, Rohatyn, Werbiąż Niżny, Użok, 

Żółkiew-po stronie ukraińskiej (wpis 2013 r.). 

 W kolejnych czterech wpisach, które są ujęte jako historyczne zespoły urbanistyczne, 

udział świątyń i zespołów klasztornych jest również znaczący [UNESCO, polska lista 

obiektów 2018]. Są to: 

- Historyczne centrum Krakowa (wpis 1978 r.), 

- Historyczne centrum Warszawy (wpis 1980 r.), 

- Stare miasto w Zamościu (wpis 1992 r.), 

- Miasto średniowieczne w Toruniu (wpis 1997 r.). 

Na terytorium Polski obecnie obowiązująca ustawa o ochronie zabytków zakłada cztery 

formy opieki nad zabytkami, a mianowicie [Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568, art. 7]: 

- wpis do rejestru zabytków,  

- wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

- uznanie za pomnik historii,  

- utworzenie parku kulturowego, 

- ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania. 

Według danych z 2016 r. do rejestru zabytków nieruchomych wpisanych było ponad  

70 tys. obiektów z czego ponad 18,2 % stanowiły obiekty sakralne. Natomiast jedyną grupą, 

która obejmowała większą ilość obiektów były tzw. obiekty mieszkalne (wille, kamienice, 

domy itp.). Dla porównania grupa zabytków będących często głównymi atrakcjami podczas 

wycieczek w ramach turystyki kulturowej, czyli obiektów obronnych i rezydencjonalnych, 

stanowiła łącznie zaledwie 10,4% [NiD 2016]. Z powyższych powodów w krajowej 

i przyjazdowej turystyce kulturowej obiekty sakralne są jednym z głównych celów wyjazdów 

oraz punktów programów imprez turystycznych.  
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Biorąc pod uwagę grupę obiektów i obszarów posiadających obecnie status Pomnika 

Historii to spośród 91 aż 41 ma charakter sakralny, a w kolejnych 15 będących historycznymi 

zespołami architektoniczno-urbanistycznymi udział tych obiektów jest znaczący [NiD 2018].  

 

Obiekty sakralne stanowią również najliczniejszą grupę atrakcji znacznej części 

polskich szlaków kulturowych, także tych transgranicznych. Bardzo często są też głównymi 

punktami ze względu na tematykę danego szlaku m.in.: 

- Szlak św. Jakuba, 

- Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna, 

- Szlak Cysterski, 

- Szlak Chasydzki, 

- Szlak Via Sacra. 

Jednym z najatrakcyjniejszych obiektów w Polsce są zabytkowe drewniane świątynie, 

które od kilku lat przyciągają coraz większą ilość turystów. Wychodząc naprzeciw turystom 

w latach 2001-2003 opracowano Szlak Architektury Drewnianej na terenie województwa 

podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. W 2008 r. wytyczony został również Szlak 

Architektury Drewnianej województwa świętokrzyskiego. Trasy Szlaku Architektury 

Drewnianej poprowadzone są tak, żeby udostępnić różnorodne grupy zabytków drewnianych 

m.in. pojedyncze domy, chałupy, dwory i pałace, architekturę uzdrowiskową, zespoły 

zabudowy małomiasteczkowej oraz zgromadzone w skansenach budownictwo wiejskie. 

Jednak największą grupę na szlaku stanowią obiekty sakralne tj. kościoły, cerkwie, 

dzwonnice, plebanie i kapliczki. 

Również na terenie województwa podkarpackiego w ostatnich latach wytyczono wiele 

szlaków turystyczno-kulturowych. Obecnie jest to 15 szlaków o zasięgu krajowym 

i międzynarodowym, których większość prezentuje wielokulturowe dziedzictwo regionu, 

a w przypadku kilku z uwagi na tematykę szlaku głównymi punktami są świątynie. 

Poza wspomnianym powyżej Szlakiem Architektury Drewnianej są to m.in: 

- Szlak Ikon (dwie trasy: Szlak Ikon Doliny Osławy i Szlak Ikon Doliny Sanu), 

- Szlak Chasydzki, 

- Szlak Papieski. 

Jednakże należy pamiętać, że obiekt, w tym przypadku świątynia, będący punktem 

na szlaku, aby był atrakcyjny, powinien być przede wszystkim dostępny dla turystów, a także 

odpowiednio wypromowany. 

 

Charakterystyka obiektów sakralnych wpisanych na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego 
 

Charakterystyka Kościołów drewnianych południowej Małopolski wpisanych na listę 

UNESCO 

 

Podczas 32 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się  

5 lipca 2003 r. w Paryżu na Listę wpisane zostały Kościoły drewniane południowej 

Małopolski. Z ponad 800 zabytkowych kościołów Polski Komitet do spraw UNESCO wybrał 

i zaproponował do wpisu dziewięć obiektów. Wpisanych zostało tylko sześć, które należą 

do najstarszych i najlepiej zachowanych gotyckich kościołów zrębowych w Małopolsce. 

Niestety odrzucono trzy cenne obiekty, które były młodsze od wpisanych i nie spełniały 

kryteriów narzucanych przez Komitet Światowego Dziedzictwa. Były to kościoły 

w Lachowicach, Orawce i Szalowej. Wybrane kościoły UNESCO są tzw. wpisem seryjnym. 

Wpis seryjny to wpis wieloczęściowy, który obejmuje dwie lub więcej części, a każda część 

składowa dobra musi mieć swój znaczący wkład – poprzez reprezentowanie cech 

charakterystycznych dla całego wpisu [Fortuna – Marek 2014, s.139 – 140]. Przykładami 
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wpisów seryjnych na terenie Polski są m.in.: kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, kościoły 

w Jaworze i Świdnicy, drewniane cerkwie regionu Karpat, oraz wspomniane powyżej 

drewniane kościoły Małopolski. Wybrane świątynie UNESCO należą do najcenniejszych 

średniowiecznych budowli sakralnych reprezentującymi typ konstrukcji zrębowo-wieńcowej, 

zupełnie nieznanej na zachodzie Europy techniki budowlanej. 

Z województwa małopolskiego są to cztery obiekty:  

- kościół p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej (z około 1500 r.), 

- kościół p.w. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim (2 połowa XV w.), 

- kościół p.w. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej (koniec XV w.), 

- kościół p.w. św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej (około 1520 r.). 

- Natomiast z terenu województwa podkarpackiego wybrano jedynie dwa: 

- kościół p.w. Wszystkich Świętych w Bliznem (połowa XV w.),  

- kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie (połowa XV w.). 

Świątynie, które zostały objęte wpisem, są harmonijnie wkomponowane w naturalny 

krajobraz. Ich bryła jest bardzo charakterystyczna, bowiem łączy względy użytkowe 

z wymogami surowego, podgórskiego klimatu (strome dachy i zewnętrzne zadaszenia). 

Również wnętrza kościołów są wyjątkowo piękne, a szczególną wartość mają zachowane 

polichromie. Na zachodzie Europy drewniane obiekty zastąpiono murowaną architekturą, 

dlatego też drewniane kościoły Małopolski to zjawisko niepowtarzalne w krajobrazie 

kulturowym tej części świata. 

 

Charakterystyka Drewnianych cerkwi w polskim regionie Karpat wpisanych na listę 

UNESCO 

 

Przedostatni wpis polskich obiektów nastąpił podczas 37 Sesji, która odbyła się 

21 czerwca 2013 r. w Phnom Penh w Kambodży. Na Listę UNESCO wpisane zostały 

Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat. Warto podkreślić, że wpis 

drewnianych cerkwi na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest wynikiem 

kilkuletniej współpracy polskio-ukraińskiej, a zarazem jednym z niewielu tzw. wpisów 

transgranicznych. Do tej pory jedynie Puszcza Białowieska (wpis wspólnie z Białorusią) oraz 

Park Mużakowski (wpis wspólnie z Niemcami) stanowił przykłady współpracy 

transgranicznej na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

Jednym z głównych powodów wciągnięcia na tak prestiżową listę jest niepowtarzalna 

architektura cerkwi, która stanowi doskonały przykład połączenia wpływów kultur Wschodu 

i Zachodu.  

Wpis obejmuje 16 świątyń: osiem ukraińskich i osiem polskich (równo po cztery 

zlokalizowane w województwie małopolskim i podkarpackim). Wybrane cerkwie prezentują 

różnorodne typy architektury: huculski (dwie ukraińskie), halicki (cztery ukraińskie i dwie 

polskie), bojkowski (dwie ukraińskie i jedna polska) oraz łemkowski (pięć polskich). 

Świątynie położone na terenie województwa małopolskiego to: 

- cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (1797 r.), 

- cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu (XVII w.), 

- cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku (1600 r.), 

- cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach (1653 r.). 

- Natomiast z terenu województwa podkarpackiego są to:  

- cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu (około 1600 r.),  

- cerkiew św. Paraskiewy w Radrużu (ok. 1538 r.), 

- cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku (1791 r.), 

- cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku (1801-1803). 

Wymienione powyżej cerkwie zlokalizowane są w północnej części Karpat Zachodnich. 

Najstarsze pochodzą z przełomu XV i XVI w. Wybrane świątynie są przykładami 
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najdoskonalszych osiągnięć drewnianej architektury cerkiewnej. Głównymi cechami, które 

wyróżniają cerkwie od pozostałych drewnianych obiektów sakralnych to różnorodność form 

i typów oraz skomplikowane rozwiązania konstrukcyjne. Z wielu przepięknych i bardzo 

cennych świątyń wybrano do wpisu na listę UNESCO te, które najlepiej reprezentują 

wszystkie style architektoniczne cerkwi zachowanych na terenie Polski. Z najstarszych 

świątyń m.in. w Radrużu, Chotyńcu, Gorajcu i Uluczu wybrano dwie pierwsze, które 

reprezentują styl halicki stary i nowy. Na terenie Polski zachowały się tylko cztery cerkwie 

prezentujące styl Bojkowski. Są to cerkwie w: Liskowatem, Równi, Smolniku i Grąziowej 

(przeniesiona do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku). Do wpisu wybrano Smolnik 

z uwagi na fakt, że prezentuje unikatowy styl prosty (archaiczny) bojkowski. Świątynie tego 

typu znajdowały się przed II wojną światową m.in. w Caryńskiem, Sokolikach i Chrewcie 

[Zieliński 2015, s. 257]. Pozostałe pięć cerkwi UNESCO reprezentuje styl łemkowski i jego 

poszczególne typy: wchodniołemkowski cerkiew w Turzańsku, zachodniołemkowski-cerkwie 

w Brunarach Wyżnych, Kwiatoniu, Owczarach i Powroźniku. 

 

Informacja i promocja turystyczna wybranych obiektów sakralnych wpisanych 

na listę UNESCO 

 
Jedną z ważniejszych cech informacji jest jej użyteczność, komunikatywność i przede 

wszystkim dostępność. W tym przypadku dostępność informacji oznacza, że można z niej 

skorzystać w odpowiednim miejscu i czasie [Kruczek, Walas 2004, s.154-155]. Problem 

braku dostępności informacji lub też jej niewystarczający przekaz wpływa na atrakcyjność 

obiektu, a także często regionu. Miarą niewystarczającej dostępności turystycznej jest ilość 

czasu jaką turysta musi spędzić, aby pozyskać informację o obiekcie lub też ilość czasu jaki 

musi poświęcić, aby dotrzeć do obiektu. Turyści zwracają uwagę na oznakowanie, rzetelny 

dostęp do informacji w Internecie jak również przy obiekcie oraz obsługę przewodnicką. 

Kolejną barierą jest dostępność informacji w obcych językach zarówno w Internecie  

jak i w samych świątyniach.  

Przystępując do badań terenowych wybrano następujące narzędzia informacji oraz 

promocji turystycznej, których dostępność sprawdzono w każdej z wybranych świątyń. Są to: 

- tablica z informacją o wpisie na listę UNESCO, 

- tablica informacyjna należąca do Szlaku Architektury Drewnianej, 

- inne tablice informacyjne, 

- informacja o udostępnieniu  

do zwiedzania, 

- strona internetowa, 

- informacja na stronie internetowej  

o godzinach udostepnienia  

dla turystów, 

- informacje w językach obcych, 

- przewodnik, 

- materiały informacyjne i promocyjne. 

W przypadku pierwszego z elementów sprawdzono, czy przed świątynią lub wewnątrz, 

znajduje się informacja o wpisie na Listę UNESCO, a także czy umieszczony jest 

w widocznym miejscu w świątyni certyfikat potwierdzający wpis (ryc. 1).  
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Ryc. 1. Certyfikat potwierdzający wpis 

UNESCO w kościele w Haczowie 
Źródło: fot. M. Skulimowska 

 

Kolejny element to tablica informacyjna 

postawiona przed obiektami należącymi 

do Szlaku Architektury Drewnianej, zarówno 

na terenie województwa podkarpackiego jak 

i małopolskiego, bowiem wszystkie obiekty 

objęte wpisem UNESCO znajdują się 

również na trasach tego szlaku. Tablice 

postawione na wszystkich trasach  

i w każdym z województw są ujednolicone. 

Zawierają mapę z zaznaczoną lokalizacją 

opisywanej świątyni jak również najbliższe 

jej inne obiekty ze szlaku. Pod mapą 

znajduje się krótki opis obiektu w języku 

polskim, angielskim i niemieckim (ryc. 2). 

Podczas badań terenowych zwrócono także 

uwagę, czy w najbliższym otoczeniu (na 

dziedzińcu, przed wejściem, w przedsionku) 

znajdują się jakiekolwiek inne tablice 

informacyjne prezentujące walory 

miejscowości i regionu, lub też zawierające 

informacje o odbywających się imprezach 

kulturowych w samym obiekcie jak również 

w okolicy. 

 
Ryc. 2. Tablica Szlaku Architektury Drewnianej 

przy kościele w Bliznem 
Źródło: fot. M. Skulimowska 

 

 

Kolejnym ważnym elementem 

dostępności dla turystów, a może nawet 

najważniejszym jest informacja  

o udostępnieniu obiektu, zarówno  

ta umieszczona przed obiektem, jak również 

w Internecie. Ten ważny czynnik 

przebadano właśnie z podziałem  

na informację dostępną przy świątyni  

i osobno na stronie internetowej. Głównym 

powodem była rozbieżność informacji 

pomiędzy tymi formami, jak również  

w kilku przypadkach brak godzin otwarcia  

w Internecie, lub na obiekcie. Rzetelna 

informacja o udostępnieniu do zwiedzania 

powinna zawierać godziny otwarcia dla 

turystów, godziny mszy oraz telefon 

kontaktowy do przewodnika lub osoby 

opiekującej się obiektem 
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Z uwagi na rozwój technologii i związany z tym ułatwiony dostęp do informacji 

w Internecie, jednym z najważniejszych narzędzi informacji i promocji turystycznej jest 

aktualna witryna internetowa należąca do świątyni. Dla potrzeby badań brano pod uwagę 

tylko oficjalnie działające strony obiektów, szlaków kulturowych oraz parafii (jeśli 

znajdowała się tam informacja o udostępnieniu obiektu). Nie brano pod uwagę stron 

miejscowości, gmin, powiatów itp. z zakładkami opisującymi istniejące tam zabytki.  

Podczas badań terenowych zwrócono również szczególną uwagę na dostęp  

do informacji w obcych językach, między innymi z uwagi na przygraniczne położenie obu 

województw gdzie znajdują się wybrane świątynie. Także sama promocja Małopolski  

i Podkarpacia jako regionu wielokulturowego powoduje, że przyjeżdża tutaj coraz większa 

liczba turystów zagranicznych. Zdecydowana większość to turyści uczestniczący  

w wyjazdach zorganizowanych z przewodnikiem, który jest zarazem tłumaczem. Jednak 

coraz więcej przyjeżdża także turystów indywidualnych i to dla nich powinna być 

przygotowana informacja w najczęściej używanych językach obcych. 

Podczas badań zwrócono także uwagę, czy w świątyni zatrudniony jest na stałe 

przewodnik oprowadzający po obiekcie. Niekoniecznie musiał to być przewodnik 

z uprawnieniami (np. PTTK), ale również osoba upoważniona do rzetelnego przekazu 

informacji o obiekcie. 

Wielu turystów, aby lepiej zapamiętać zwiedzane podczas wycieczek obiekty, kupują 

sobie pamiątki lub też materiały informacyjne związane z odwiedzonym miejscem. Kolejnym 

powodem jest chęć poszerzenia i utrwalenia sobie wiedzy o zwiedzanej świątyni. Z tego 

powodu poddano analizie również materiały informacyjne i promocyjne. Zwrócono uwagę, 

czy są dostępne do nabycia w samym obiekcie oraz na ilość i jakość tych materiałów. 

W większości można było kupić broszury, ulotki, foldery, widokówki, ale także przewodniki 

i bardzo cenne monografie opisujące świątynie lub region. 

Podczas badań zwrócono także uwagę na to jakie są wykorzystywane środki promocji 

turystycznej, poza sprzedażą wydawnictw i materiałów promocyjnych w samych świątyniach. 

Czy świątynie drewniane z listy UNESCO są promowane w mediach? Czy są prowadzone 

wykłady lub koncerty które mają na celu dotarcie do szerszej grupy osób? Wreszcie jakie 

są dostępne wydawnictwa dotyczące świątyń i czy w ogóle są osiągalne poza obiektami? 

Zebrane dane przedstawiono w dwóch tabelach, osobnej dla poszczególnych grup 

obiektów, z uwagi na różnicę 10 lat pomiędzy wpisem na listę Kościołów drewnianych 

południowej Małopolski oraz Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat 

(tab. 1 i tab. 2). Podczas badań ustalono, czy na zmiany i różnice w dostępie do informacji ma 

wpływ wpis na tak prestiżową listę obiektów na świecie. Kolejna problematyka dotyczyła 

już nie samej grupy obiektów, ale ich lokalizacji: w granicach którego z województw się 

znajdują i jaki to ma wpływ na dostęp do informacji, czy są jakieś zauważalne różnice?  

Powyższe czynniki w decydujący sposób wpływają na dostępność turystyczną obiektu, 

a co za tym idzie także wielkość ruchu turystycznego w samym obiekcie jak również 

najbliższym regionie. 

Podstawowe informacje dotyczące wybranych świątyń można czerpać z kilku ogólnie 

dostępnych w księgarniach i bibliotekach przewodników. Są to m.in.: 

- A. Michniewski, M. Michniewska, M. Duda, S. Wypych, Kościoły Drewniane Karpat 

i Podkarpacia. Przewodnik, Pruszków 2001. 

- M. Michniewska, A. Michniewski, M. Duda, Cerkwie Drewniane Karpat, Polska 

i Słowacja. Przewodnik, Pruszków 2006. 

- P. Kutaś, Kościoły Drewniane UNESCO w Małopolsce, Zakrzów 2009. 

- P. Kutaś, Zabytki Architektury Drewnianej Powiatu Gorlickiego, Zakrzów 2010. 

- J. Sołek (red.), Szlak Architektury Drewnianej. Podkarpackie, Rzeszów 2013. 

Zawarte zostały tam ogólne opisy historyczno – architektoniczne obiektów jak również 

podstawowe informacje odnośnie udostępnienia obiektów do zwiedzania. Część danych jest 
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jednak nieaktualna. Najbardziej wartościowy jest przewodnik opisujący Szlak Architektury 

Drewnianej na terenie województwa podkarpackiego. Zawiera szczegółowe opisy obiektów 

na poszczególnych trasach, a także zbiór informacji określonych jako praktyczne tj.: 

lokalizacja GPS, opis dojazdu, godziny mszy świętych, godziny otwarcia dla zwiedzających 

i telefon do przewodnika. 

Ogólne informacje o drewnianych obiektach sakralnych można czerpać także 

ze specjalnie przygotowanych na potrzeby Szlaku Architektury Drewnianej stron 

internetowych. Są to m.in.: 

- www.sad.podkarpackie.travel 

- www.drewniana.malopolska.pl 

Powyższe witryny internetowe w ujednoliconej formie prezentują poszczególne obiekty 

z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Zawierają szczegółowe opisy 

architektoniczne obiektów, ich rys historyczny, a także w większości przypadków informację 

dotyczącą udostępnienia obiektów. Cennym dodatkiem są także mapy z podaną lokalizacją 

GPS, oraz galerie zdjęć. Dodatkowym atutem strony przygotowanej przez Małopolską 

Organizację Turystyczną (MOT) jest możliwość przetłumaczenia zamieszczonych tam 

informacji na siedem języków obcych.  

Przechodząc poniżej do analizy dostępu do informacji turystycznej w poszczególnych 

obiektach UNESCO, które będą opisywane osobno, warto nadmienić o działaniach 

organizacji turystycznych na rzecz informacji i promocji świątyń UNESCO 

w poszczególnych województwach. Efektem współpracy pomiędzy różnymi podmiotami oraz 

MOT jest projekt „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej" który działa już od 10 lat, 

a dzięki któremu w tym roku aż 74 obiekty na terenie województwa małopolskiego były 

udostępnione dla turystów. Są to zabytkowe drewniane dwory, kościoły i cerkwie. Dzięki tej 

inicjatywie od czerwca do września, a w niektórych przypadkach nawet od maja 

do października, w obiektach objętych tym projektem na turystów zorganizowanych 

i indywidualnych czeka zawsze przewodnik. Natomiast świątynie UNESCO są udostępniane 

cały rok. Poza poniedziałkiem i wtorkiem, które są dniami wolnymi dla przewodników, 

w kolejnych dniach są to godziny od 9-18 (wyjątkowo środy 9-17), oraz w niedzielę  

od 12-17 godziny. Przed wszystkimi obiektami znajdują się także dwa jednolite wzory tablic. 

Jedna prezentuje mapę województwa małopolskiego z zaznaczonymi obiektami znajdującymi 

się na Szlaku Architektury Drewnianej. W lewym dolnym rogu znajduje się krótka 

charakterystyka województwa i jego atrakcji (obiekty UNESCO, Parki Narodowe, 

uzdrowiska itp.). Natomiast z prawego boku zamieszczono krótki opis szlaku i jego tras 

w języku polskim, angielskim i niemieckim (ryc. 3). Druga z tablic powstała dzięki 

współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, w tym MOT oraz Stowarzyszeniem Gmin 

i Powiatów Małopolski w ramach międzynarodowego projektu THETRIS1. Tablica jest 

dwustronna: od frontu zamieszczono zdjęcia oraz rys historyczno – architektoniczny obiektu 

przed którym się znajduje. Opis jest w języku polskim, angielskim i niemieckim. Natomiast  

z drugiej strony tablicy znajduje się mapa, na której zaznaczono obiekty warte odwiedzenia 

w okolicy, oraz krótką informację o projekcie THETRIS i szlaku (ryc. 4). Powyżej 

wspomniano również o stronie internetowej opracowanej także przez MOT na potrzeby 

Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. W przypadku województwa podkarpackiego 

na stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) znajdują się zakładki, 

gdzie zamieszczono pełną informację o szlakach tematycznych, jak również Szlaku 

Architektury Drewnianej i obiektach UNESCO. 

 

                                                 
1 THETRIS jest projektem realizowanym przez 11 partnerów z 8 krajów Europy Środkowej. Ma na celu 

wspieranie działań na rzecz zachowania sakralnego dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich oraz 

promocję tego dziedzictwa w Europie 
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Ryc. 3. Tablica Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej przy kościele w Sękowej 
Źródło: fot. M. Skulimowska 

 

 
Ryc. 4. Tablica informacyjna przy kościele w Dębnie Podhalańskim 
Źródło: fot. M. Skulimowska 
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Dostęp do informacji turystycznej w Kościołach drewnianych południowej Małopolski 

wpisanych na listę UNESCO 

 
Tab. 1. Informacja turystyczna w kościołach UNESCO 
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Tablica informacyjna - UNESCO + + + + - - 4 

Tablica informacyjna – Szlak 

Architektury Drewnianej 
+ + + + + + 6 

Inne tablice informacyjne* + + + + - - 4 

Informacja o udostępnieniu do 

zwiedzania ** 
+ + + - + - 4 

Informacje w językach obcych + + + + - - 4 

Strona internetowa + + + + + + 6 

Informacja o godzinach udostępnienia 

dla turystów na stronie internetowej 
+ + - - + - 3 

Przewodnik + + + + + - 5 

Materiały informacyjne i promocyjne + + + + + + 6 

OGÓŁEM 9 9 8 7 6 3  

*informacja o imprezach kulturalnych w obiekcie, innych atrakcjach w okolicy, o regionie 

itp. 

**godziny otwarcia dla turystów, godziny mszy, telefon kontaktowy do przewodnika lub 

osoby opiekującej się obiektem 
źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych 

 

Biorąc pod uwagę pierwszy z obiektów - kościół pw. św. Michała Archanioła 

w Binarowej pod względem dostępu do informacji spełnia ten wymóg w pełni. Na zewnątrz 

znajdują się liczne tablice informacyjne (w tym m.in. opisane powyżej), a także w kilku 

miejscach ulokowany jest znak UNESCO. Certyfikat potwierdzający wpis na listę 

umieszczony został w zakrystii, która jest również udostępniona do zwiedzania. 

Na dziedzińcu w widocznym miejscu ustawiona jest duża tablica z ogłoszeniami 

parafialnymi, na której znajduje się informacja o udostępnieniu obiektu do zwiedzania oraz 

telefon kontaktowy do przewodnika. Przewodnik jest obecny w świątyni zawsze w godzinach 

wyznaczonych do zwiedzania. Poza wyznaczonymi godzinami jak również poza sezonem, 

który trwa od maja do października, istnieje możliwość umówienia się telefonicznie 

z przewodnikiem na zwiedzanie. W obiekcie można nabyć kilka publikacji dotyczących 

kościoła oraz innych obiektów ze szlaku, a także obiektów UNESCO i kilka materiałów 

promocyjnych. W przypadku dostępu do informacji w Internecie, poza wspomnianą 

wcześniej stroną należącą do MOT, na stronie parafii również umieszczone są wszystkie 

informacje związane ze zwiedzaniem kościoła. Warto podkreślić, że informacje przed 

obiektem i te zamieszczone w Internecie są aktualne i jednolite. 

Kolejny to obiekt, który spełnia wszystkie wymagania dotyczące dostępu informacji 

to kościół św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim. Przed obiektem umieszczono 
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kilka tablic informacyjnych, jak również w przedsionku kościoła, na których są podane 

godziny otwarcia dla odwiedzających i telefon kontaktowy do przewodnika. Na świątyni 

znajduje się znak UNESCO z datą wpisu. Niestety wewnątrz nigdzie nie jest wystawiony 

certyfikat potwierdzający wpis. W kościele można nabyć liczne publikacje i materiały 

promocyjne, także w językach obcych. W przypadku dostępu do informacji w Internecie 

na stronie parafii również umieszczone są wszystkie informacje związane ze zwiedzaniem 

kościoła. Niestety istnieje duża rozbieżność pomiędzy informacjami na temat dni i godzin 

otwarcia na tablicy na dziedzińcu oraz w przedsionku, a także w Internecie. Przykładowo 

na tablicy w przedsionku jest informacja o otwarciu obiektu w niedzielę, natomiast na tablicy 

na dziedzińcu oraz stronie parafii kościół udostępniony jest tylko od poniedziałku do soboty.  

W przypadku następnego tj. kościoła pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej jedynym 

minusem jest brak informacji o godzinach udostępnienia w Internecie. Dotyczy to zarówno 

strony opracowanej na potrzeby szlaku, jak i innych m.in. strony należącej parafii. 

Na wspomnianych stronach znajduje się tylko informacja o godzinach mszy świętych  

i że obiekt jest otwarty latem. Poza tym dość ważnym elementem kościół jest bardzo dobrze 

przygotowany od strony dostępu do informacji. Na dziedzińcu i przy obiekcie ustawiono 

liczne tablice informacyjne, także w językach obcych, w tym jedna z tłumaczeniem na język 

angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski i nawet chiński, na której 

to również znajduje się kopia certyfikatu potwierdzającego wpis UNESCO. W kilku 

miejscach umieszczono także informacje o godzinach otwarcia obiektu dla zwiedzających. 

Warto natomiast podkreślić, że w tym kościele udostępniono dla turystów najwięcej 

materiałów informacyjnych i promocyjnych. Są to zarówno przewodniki oraz monografie 

opisujące kościół w Lipnicy Murowanej jak i duży wybór folderów i pocztówek. 

Kolejny z wybranych obiektów to kościół pw. św. Filipa i Jakuba Apostołów 

w Sękowej. W porównaniu z pozostałymi kościołami UNESCO w województwie 

małopolskim wypadł najgorzej. Największym problemem jest tutaj brak informacji 

o godzinach udostępnienia dla turystów i dotyczy to zarówno samego obiektu jak również 

Internetu. Na bramce przy kościele umieszczono jedynie telefon do przewodnika. Oczywiście 

obiekt w okresie letnim jest otwarty w godzinach takich jak wszystkie pozostałe w ramach 

projektu „Otwartego Szlaku Architektury Drewnianej”, jednak należy uwzględnić fakt, że nie 

wszyscy turyści wiedzą o tym projekcie i jego założeniach. Podobnie jak w przypadku 

Lipnicy Murowanej na stronach internetowych znajduje się informacja o godzinach mszy 

świętych. Na placu wokół kościoła i w okolicach parkingu ustawiono kilka tablic 

informacyjnych. Poza opisanymi powyżej oryginalnie prezentuje się wiata z tablicami 

dookoła, na których od frontu umieszczono opis obiektu oraz ryciny prezentujących kościół 

i jego zniszczenia po I wojnie światowej. Wewnątrz wiaty, na odwrocie tablic znajdują się 

tłumaczenia opisu obiektu na kilka języków obcych, w tym chiński. W kościele podczas 

godzin udostępnienia dla turystów można zakupić u przewodnika pamiątkowe widokówki, 

magnesy oraz przewodniki. Wewnątrz obiektu w widocznym miejscu na ścianie powieszono 

certyfikat potwierdzający wpis na listę UNESCO oraz drugi bardzo ważny medal Prix Europa 

Nostra, który wręczany jest w nagrodę za utrzymywanie i restaurację obiektów kulturowych 

w krajach europejskich. Dotychczas w Polsce jedynie siedem obiektów otrzymało 

to wyróżnienie: pałac Herbsta w Łodzi (medal 1990), kościół odpustowy „Na Pólku” pod 

Bralinem (medal 1992), kościół św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej (medal 1994), cerkiew 

w Owczarach (medal 1994), Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (medal 1996), dwór 

szlachecki w Tułowicach (medal 1999) oraz Muzeum w Biskupinie (medal 2006). 

Z obszaru województwa podkarpackiego wybrano jedynie dwa kościoły. Warto 

na wstępie podkreślić, że na terenie województwa podkarpackiego godziny udostępnienia 

obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej dla turystów nie są tak ujednolicone jak 

w Małopolsce, bowiem w tym drugim przypadku jest to efektem współpracy wielu 

podmiotów i opisywanego powyżej już projektu. Jednak przygotowana przez PROT strona 
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internetowa, o której wspominano wcześniej, zawiera wszelkie informacje dotyczące 

dostępności wszystkich obiektów UNESCO na Podkarpaciu m.in.: lokalizacja GPS, 

wskazówki dojazdu, godziny otwarcia dla turystów, godziny mszy świętych, stronę 

internetową parafii lub obiektu, oraz telefon kontaktowy do przewodnika lub osoby 

udostępniającej obiekt. 

Pierwszy z obiektów to Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem. Na ogrodzeniu 

kościoła znajduje się krótki opis obiektu i informacja o udostępnieniu do zwiedzania. 

Natomiast w kruchcie kościoła jest tablica z historią kościoła. Niestety jedyną tablicą 

z informacją o obiekcie w języku obcym jest ta, która należy do Szlaku Architektury 

Drewnianej. W jednej z kaplic odpustowych dostępne są pocztówki oraz broszury w kilku 

wersjach językowych (polskiej, angielskiej, francuskiej i niemieckiej). Jednak nigdzie  

na zewnątrz i wewnątrz świątyni nie ma informacji o wpisie na listę UNESCO. Brakuje 

również certyfikatu. Kościół można zwiedzać w sezonie (od kwietnia do października)  

w określonych godzinach, zależnych od dnia tygodnia. Krótsze godziny otwarcia są  

w kwietniu i październiku. Poza sezonem obiekt jest udostępniany po telefonicznym 

umówieniu wizyty. Zwiedzanie wnętrz odbywa się pod opieką miejscowej pani przewodnik. 

W dawnej organistówce należącej do zabytkowego zespołu znajduje się Biuro Obsługi 

Turystów. Funkcjonująca strona internetowa parafii zawiera historię obiektu oraz informacje 

dla zwiedzających. Warto podkreślić, że strona ta dostępna jest w różnych wersjach 

językowych (angielska, niemiecka, włoska, francuska i hiszpańska). Niestety tłumaczeniem 

został objęty tylko opis kościoła, natomiast ważne informacje o godzinach otwarcia 

dla turystów są dostępne tylko w języku polskim.  

Drugi z kościołów UNESCO na terenie województwa podkarpackiego to kościół 

pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła w Haczowie, który na tle pozostałych 

świątyń z wpisu seryjnego wypada najsłabiej pod względem dostępu do informacji. Spełnia 

bowiem tylko trzy z dziewięciu przyjętych w badaniach kryteriów. Przy wejściu na plac 

kościelny, obok nowego kościoła ustawiona jest tablica informacyjna należąca do Szlaku 

Architektury Drewnianej. W podcieniach zabytkowej świątyni znajdują się dwie tablice 

informacyjne w języku polskim, w tym jedna malowana z lat 50. XX w., a druga 

współczesna. Niestety na żadnej z tablic nie ma informacji o wpisie UNESCO. Jedynie 

wewnątrz kościoła na ścianie zawieszony jest certyfikat. Na stronie internetowej parafii 

w polskiej wersji językowej znajduje się informacja o historii kościoła i możliwości 

zwiedzania. Dla turystów kościół jest otwarty codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Turyści indywidulani zmuszeni są zwiedzać obiekt samodzielnie. Natomiast grupy 

zorganizowane, po wcześniejszym umówieniu, oprowadza ksiądz. Warto jednak podkreślić, 

że w kościele można zakupić wiele różnorodnych opracowań o samym kościele, jak i okolicy. 

Na stolikach wystawione są pamiątkowe bilety wstępu, liczne pocztówki, broszury i foldery, 

monografie m.in. dotyczące kościoła w Haczowie, oraz album zawierający fotografie 

haczowskiego Sanktuarium. Niestety wszystkie publikacje są polskojęzyczne.  

 

Dostęp do informacji turystycznej w Drewnianych cerkwiach w polskim regionie Karpat 

wpisanych na listę UNESCO 

 

Z wielu zabytkowych cerkwi na terenie województwa małopolskiego do wpisu wybrano 

cztery. Najlepiej na tle pozostałych wypadła cerkiew św. Jakuba Młodszego w Powroźniku, 

bowiem spełnia wszystkie założone w badaniach wymagania. Na dziedzińcu znajdują się 

liczne tablice informacyjne, w tym jedna nawet w języku chińskim. Warto tutaj wyróżnić 

jedną z bardziej oryginalnych tablic, która jest opracowana w języku polskim i angielskim. 

Na środku znajduje się przekrój cerkwi, a wokół opis i liczne zdjęcia. Na dole tablicy 

zamieszczono informację o pozostałych cerkwiach na terenie gminy Muszyna. W cerkwi 

również w piękny sposób wyeksponowany jest certyfikat UNESCO. W widocznym miejscu 
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znajduje się informacja o udostępnieniu do zwiedzania. Przewodnik jest obecny w świątyni 

zawsze w godzinach wyznaczonych do zwiedzania i w tym czasie można też nabyć 

publikacje dotyczące cerkwi oraz inne materiały informacyjne i promocyjne. W przypadku 

dostępu do informacji w Internecie, poza wspomnianą wcześniej stroną należącą do MOT,  

na stronie parafii niestety nie ma informacji związanych ze zwiedzaniem kościoła. 

 
Tab. 2. Informacja turystyczna w cerkwiach UNESCO 
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Tablica informacyjna - UNESCO + + + + - + + - 6 

Tablica informacyjna – Szlak 

Architektury Drewnianej 
+ + + + + + + + 8 

Inne tablice informacyjne* + - - + - + - - 3 

Informacja o udostępnieniu do 

zwiedzania ** 
+ + - + - + - + 5 

Informacje w językach obcych - - - + - + - - 2 

Strona internetowa + + + + + + + - 7 

Informacja o godzinach 

udostępnienia dla turystów na 

stronie internetowej 

+ + + + - + + - 6 

Przewodnik + + + + - + + - 6 

Materiały informacyjne i 

promocyjne 
+ + + + - + + - 6 

OGÓŁEM 8 7 6 9 2 9 6 2  

*informacja o imprezach kulturalnych w obiekcie, innych atrakcjach w okolicy, o regionie itp. 

**godziny otwarcia dla turystów, godziny mszy, telefon kontaktowy do przewodnika lub osoby 

opiekującej się obiektem 
źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych 
 

Drugim obiektem, który spełnia prawie wszystkie wymagania, jest cerkiew św. Michała 

Archanioła w Brunarach Wyżnych. Jedynym minusem tutaj jest brak informacji turystycznej 

w językach obcych. Wokół cerkwi znajdują się tablice informacyjne, na których 

zamieszczona jest informacja o wpisie UNESCO. Niestety nigdzie nie został umieszczony 

certyfikat. Na stronie parafii dostępna jest pełna informacja o cerkwi: opis obiektu, godziny 

otwarcia i kontakt do przewodnika. W cerkwi można także nabyć monografię dotyczącą 

świątyni oraz inne materiały informacyjne i promocyjne. 

Kolejny z obiektów to cerkiew pw. św. Paraskewii w Kwiatoniu. Przed cerkwią, 

w jednej ze zrekonstruowanych w 2000 r. bramek, znajdują się wiadomości dotyczące cerkwi 

i wpisu na listę UNESCO oraz pełna informacja o udostępnieniu. Brakuje jedynie tablic 

o innych atrakcjach w okolicy oraz informacji w językach obcych. W sezonie w świątyni 

na turystów czeka zawsze przewodnik, który jest autorem broszury opracowanej na podstawie 

materiałów źródłowych, a także własnych prac przy obiekcie. W godzinach otwarcia obiektu 

można nabyć pamiątkowe widokówki i magnesy, oraz liczne opracowania dotyczące samej 

cerkwi jak i innych obiektów ze Szlaku Architektury Drewnianej. W przypadku dostępu 

do informacji w Internecie, poza wspomnianą wcześniej stroną należącą do MOT, na stronie 

parafii również umieszczone są wszystkie informacje związane ze zwiedzaniem cerkwi. 
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Warto zaznaczyć, że informacje przed obiektem i te zamieszczone w Internecie są aktualne 

i jednolite. 

Najgorzej z badanych obiektów na terenie województwa małopolskiego wypadła 

cerkiew pw. Opieki Bogarodzicy w Owczarach. Jedyną tablicą informacyjną jaka jest przy 

obiekcie jest należąca do Szlaku Architektury Drewnianej pod którą jest umieszczony znak 

UNESCO. W widocznym miejscu znajduje się informacja o udostępnieniu obiektu 

do zwiedzania w sezonie letnim (w ramach projektu Otwartego Szlaku Architektury 

Drewnianej). Brakuje jednak informacji o możliwości zwiedzania poza sezonem i nigdzie nie 

ma podanego numeru do przewodnika lub osoby opiekującej się cerkwią. W podanych 

godzinach w świątyni zawsze jest przewodnik i można wówczas też nabyć pamiątki 

i przewodniki. Niestety w świątyni nie wyeksponowano certyfikatu potwierdzającego wpis 

UNESCO. Podobnie jak w przypadku Powroźnika turyści szukający informacji 

o udostępnieniu cerkwi w Owczarach w Internecie, znajdą ją jedynie na stronie należącej 

do MOT, bowiem na stronie parafii niestety nie została zamieszczona. 

Z terenu województwa podkarpackiego również wybrane zostały cztery obiekty, 

z których jedynie cerkiew pw. św. Mikołaja w Radrużu spełnia wszystkie wymagania 

zakładanej w opracowaniu informacji turystycznej. Przy obiekcie znajduje się obszerna 

tablica, która zawiera opis obiektu, oraz aktualne informacje m.in. o wpisie obiektu na listę 

UNESCO, także w języku angielskim. Na drzwiach świątyni umieszczona jest tabliczka 

z informacją o godzinach otwarcia wraz z numerem telefonu kontaktowego do osoby 

opiekującej się cerkwią, która pełni także funkcję przewodnika. W sezonie letnim (kwiecień-

październik) cerkiew jest otwarta dla zwiedzających codziennie. Natomiast w sezonie 

zimowym godziny udostępnienia są krótsze i poniedziałek jest dniem wolnym. W obiekcie 

można nabyć pamiątkowe foldery i widokówki, oraz przewodniki i monografie. Wszystkie 

informacje o cerkwi znajdują się na stronie Muzeum Kresów w Lubaczowie, ponieważ 

świątynia jest jedną filii muzeum. Można tam zapoznać się m.in. z historią całego 

zabytkowego zespołu, opisem architektonicznym. Dostępne są także informacje 

dla zwiedzających tj. położenie, godziny otwarcia zarówno w sezonie letnim jak i zimowym, 

oraz telefony kontaktowe do przewodników. Niestety żadna ze stron, gdzie znajdują się 

informacje o dostępności cerkwi m.in. opracowana przez PROT ani strona Muzeum Kresów, 

nie są opracowane w wersji obcojęzycznej. Warto także zaznaczyć, że Zespół Cerkiewny 

w Radrużu w listopadzie 2017 r. otrzymał status Pomnika Historii, czym dołączył 

do pozostałych wyróżnionych w 2005 r. w ten sposób obiektów w województwie 

podkarpackim tj. zespołu klasztornego oo. bernardynów w Leżajsku oraz zespołu zamkowo-

parkowego w Łańcucie. 

W przypadku cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Smolniku dużym minusem jest 

brak przy samym obiekcie informacji o możliwości zwiedzania. Poza tablicą należącą 

do Szlaku Architektury Drewnianej przed wejściem znajduje się tylko tablica z opisem 

cerkwi. Tam też zamieszczona jest informacja o wpisie na listę UNESCO. Duży problem 

stanowi również brak informacji dla turystów w językach obcych. Dotyczy to zarówno strony 

opracowanej na potrzeby szlaku, jak i innych m.in. strony należącej parafii czy gminy. 

Na stronie należącej do parafii w Lutowiskach, do której należy cerkiew, poza godziną mszy 

świętej w niedzielę i święta w Smolniku, nie ma też żadnej informacji o obiekcie. W obiekcie 

można nabyć foldery i pocztówki. Największym problemem jest jednak rozbieżność 

informacji kto i w jaki sposób udostępnia cerkiew. Na stronie PROT można przeczytać, 

że kościół jest otwarty w sobotę i niedzielę (bez podania godzin), a od poniedziałku do piątku 

obiekt pozostaje zamknięty, ale jest możliwość zwiedzania z księdzem po uprzednim 

kontakcie telefonicznym [www.sad.podkarpackie.travel]. Natomiast na stronie gminy 

Lutowiska na terenie, której znajduje się Smolnik, turysta otrzymuje całkiem inną informację: 

w każdą niedzielę lipca i sierpnia świątynia jest otwarta w godzinach 9.00-17.00, 
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a w pozostałych przypadkach termin zwiedzania cerkwi należy uzgodnić z wyprzedzeniem 

z Adamem Bartnikiem, który oprowadza także po obiekcie [www.lutowiska.eu]. 

 Najgorzej w całym zestawieniu obiektów wypadają cerkwie, które są użytkowane 

przez parafie grekokatolicką i prawosławną. Pierwsza z nich to cerkiew św. Michała 

Archanioła w Turzańsku, która w 1963 r. została przejęta przez parafię prawosławną. Oprócz 

tablicy należącej do Szlaku Architektury Drewnianej wokół obiektu nie ma innej informacji. 

Na świątyni umieszczono jedynie kartkę, na której są podane „grzecznościowe numery 

telefonów”. Także na stronie opracowanej przez PROT znajdują się tylko numery 

kontaktowe. Nie ma podanych godzin udostępnienia ani nawet godzin mszy świętych. 

Niestety nigdzie nie ma też informacji o wpisie na listę UNESCO. W obiekcie nie ma 

możliwości zakupu jakichkolwiek pamiątek czy też opracowań o obiekcie. 

Drugim obiektem o podobnej „niedostępności” turystycznej jest cerkiew 

pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu, która oprócz tablicy 

informacyjnej Szlaku Architektury Drewnianej nie jest w żaden sposób przygotowana 

dla turystów. Brak jest nawet drogowskazów i parkingu. Przy obiekcie nie ma żadnej 

informacji na temat godzin otwarcia cerkwi, ani żadnego numeru kontaktowego. Brakuje 

nawet informacji o godzinach odprawiania nabożeństw. Cerkiew od 1990 r. jest czynną 

świątynią grekokatolicką, dlatego tylko mieszkańcy i parafianie wiedzą w które dni i o jakiej 

godzinie można wejść do obiektu. Na stronie PROT można otrzymać informację, że cerkiew 

zamknięta, a zwiedzanie jest możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym. Jednak tutaj 

zamieszczono chociaż godzinę mszy świętej w niedzielę. Na wspomnianej stronie możemy 

przeczytać także, że: „świątynia w Chotyńcu o wyjątkowej formie architektonicznej 

i zachowanym bogatym wystroju i wyposażeniu wnętrza należy do najcenniejszych obiektów 

architektury cerkiewnej zachowanych na terenie obecnego woj. podkarpackiego” 

[www.sad.podkarpackie.travel]. Jeśli tak jest to nasuwają się pytania: dlaczego turyści nie 

mogą tego podziwiać? Dlaczego cerkiew znajdująca się na liście UNESCO pośród 

tak cennych obiektów jak m.in. mur chiński, piramidy w Gizie, Luwr i wielu innych 

na świecie, nie jest „otwarta” dla turystów, jak większość obiektów znajdujących się na tej 

prestiżowej liście? 
 

 

Podsumowanie 
 

Obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO należą niezaprzeczalnie 

do najcenniejszych i wybrane zostały z wielu innych zabytków na świecie według ściśle 

określonych kryteriów. Jednak bardzo ważny jest fakt, że jest to wspólne dziedzictwo, dlatego 

każdy zainteresowany powinien mieć do niego dostęp bezpośredni jak również w postaci 

dostępu informacji o danym obiekcie UNESCO. Wybrane obiekty prezentują zanikające już 

dziedzictwo kulturowe, które należy chronić, ale również eksponować. Spośród czternastu 

zbadanych świątyń, większość cały czas pełni funkcje sakralne i znajduje się pod opieką 

parafii rzymskokatolickich (11 obiektów), greckokatolickich (1 obiekt) lub prawosławnych 

(1 obiekt). Dlatego też w powyższych obiektach systematycznie odbywają się nabożeństwa. 

Jedynie cerkiew w Radrużu już od 60. lat XX w. pełni funkcje muzealne i funkcjonuje jako 

filia Muzeum Kresów w Lubaczowie. 

W podsumowaniu dostępu do informacji turystycznej porównane zostaną zarówno 

województwa, na terenie których znajdują się wybrane obiekty, jak też dwie grupy: kościoły 

i cerkwie. Niezaprzeczalnie w działaniach na rzecz udostępnienia i promocji drewnianych 

świątyń UNESCO prym wiedzie województwo małopolskie i dużą zasługę ma działająca tutaj 

Małopolska Organizacja Turystyczna. Poza wspominaną już wielokrotnie powyżej bardzo 

dobrze przygotowaną stroną internetową, oraz projektami na rzecz udostępnienia  

(m.in. Otwarty Szlak Architektury Drewnianej), kolejnym ważnym elementem promocyjnym 

jest Festiwal „Muzyka Zaklęta w Drewnie”. Od 12 lat w sezonie letnim w kilkunastu 
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zabytkowych świątyniach odbywają się koncerty, na które przybywają zarówno mieszkańcy 

jak i turyści. Muzyka w zabytkowych, drewnianych wnętrzach ożywia i jeszcze bardziej 

przybliża ludzi i sacrum. W sezonie letnim na wszystkich obiektach znajdujących się 

na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej wywieszony jest program festiwalu, a także 

dostępna bezpłatna gazeta z programem i opisem obiektów oraz szlaku. Tegoroczna edycja 

była wyjątkowa, bowiem obchodzono 15. rocznicę wpisu kościołów oraz 5. rocznicę wpisu 

cerkwi na listę UNESCO. Z tego powodu w każdej z świątyń UNESCO odbył się koncert 

w ramach festiwalu. Obiekty znajdujące się na terenie województwa małopolskiego wyróżnia 

też duża dbałość o jednolitość informacji i wzajemną promocję. Przy zabytkowych 

świątyniach znajdują się bowiem tablice z mapami województwa na których są zaznaczone 

wszystkie obiekty, a przy kościołach UNESCO dodatkowo ustawione są tablice w ramach 

projektu THETRIS promujące „co warto zobaczyć” w najbliższej okolicy danej świątyni. 

Także dostęp do wydawnictw jest dość dobry, chociaż brakuje przewodnika prezentującego 

w całości Szlak Architektury Drewnianej w województwie małopolskim wraz z mapą. 

Dostępne są za to liczne mniejsze przewodniki, opracowania, monografie itp. Szczególnie 

można tutaj wyróżnić kilka pozycji jednego autora – Pawła Kutasia, który zajmuje się 

tą tematyką na terenie województwa małopolskiego. Dzięki temu w większości zabytkowych 

świątyń na szlaku można nabyć przewodnik po kościołach UNESCO [Kutaś 2009] lub album 

prezentujący wszystkie obiekty UNESCO w Małopolsce [Kutaś 2016]. Jednak głównym 

i chyba najważniejszym atutem świątyń UNESCO w tym województwie jest jednolity grafik 

dostępności obiektów w sezonie letnim (te same dni i godziny) oraz przewodnik zawsze 

obecny w świątyni w wyznaczonych godzinach.  

W przypadku województwa podkarpackiego strona internetowa dotycząca Szlaku 

Architektury Drewnianej opracowana przez PROT jest dość dobra, jednak głównym minusem 

jest brak tłumaczenia na języki obce. Kolejnym problemem jest mały dostęp do informacji 

przy obiektach. Poza tablicami należącymi do Szlaku Architektury Drewnianej, jednolitymi 

zresztą dla wszystkich województw, brakuje często jakiekolwiek innej promującej pozostałe 

atrakcje w okolicy itp. W obiektach UNESCO brakuje też często przewodnika dostępnego 

na miejscu. Z sześciu badanych obiektów jedynie w trzech można skorzystać z usług 

przewodnickich, przy czym w jednym trzeba się wcześniej umówić na zwiedzanie (Smolnik). 

Natomiast dużym plusem jest wydany w 2013 r. przewodnik po Szlaku Architektury 

Drewnianej na Podkarpaciu [Sołek 2013] wraz z mapą na której zaznaczone są wszystkie 

obiekty ze szlaku. Brakuje jednak jednolitych działań na rzecz promocji UNESCO, takich 

które zarazem scalałyby ten szlak i obiekty UNESCO w jednolity produkt. Czymś takim jest 

wspomniany powyżej, odbywający się w świątyniach małopolskich festiwal. Podobne 

imprezy odbywają się w pojedynczych obiektach na terenie województwa podkarpackiego, 

ale nie są ze sobą powiązane. Przykładem mogą być odbywające się jednak dość rzadko 

i niestety niecyklicznie koncerty w cerkwi w Radrużu.  

Porównując natomiast dwie tak różnorodne grupy, czyli kościoły i cerkwie UNESCO, 

w tym przypadku lepiej wypadają kościoły. Trudno określić, czy głównym powodem jest 

tutaj fakt, że od wpisu minęło już 15 lat, czy też w przypadku cerkwi problem stanowi 

właściciel-zarządca. W dwóch przypadkach, kiedy cerkiew jest użytkowana przez 

prawowitego właściciela (grekokatolików lub prawosławnych), badania uwidoczniły pewien 

problem z dostępnością obiektu dla turystów.  

Warto na zakończenie podsumowania podkreślić, że w wielu przypadkach dostęp 

do informacji lub opracowań zależy od zarządcy obiektu, a także przewodników pracujących 

w tych obiektach. Często są to osoby mieszkające od urodzenia obok świątyni, dysponujące 

olbrzymią wiedzą o obiekcie i okolicy, którą przekazują w sposób tak ciekawy, że turysta 

chce tutaj znowu wrócić. Często też przewodnicy, lub proboszczowie opiekujący się 

świątynią są autorami monografii o danym obiekcie, bowiem nikt tak jak oni nie zna jej 

historii. 
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W zakresie poprawy dostępu do informacji w przypadku województwa małopolskiego, 

szczególny nacisk należy położyć na wydawnictwa, w tym całościowy przewodnik po szlaku, 

oraz mapy. Publikacje, które są dostępne, w kilku przypadkach maja już wyczerpany nakład 

i trudno je zakupić w każdym z obiektów. Jednolite wydawnictwa prezentujące kościoły 

i cerkwie UNESCO oraz wspomniany przewodnik wraz z mapą całego Szlaku Architektury 

Drewnianej powinny być możliwe do nabycia w każdym z obiektów na szlaku. Także 

w przypadku drobniejszych opracowań typu: foldery i broszury oraz widokówki można 

dołożyć starań aby miały ujednoliconą szatę graficzną (widoczne logo UNESCO). 

Biorąc pod uwagę województwo podkarpackie przede wszystkim należy postawić 

na poprawę dostępu do informacji dla turystów zagranicznych (tłumaczenie strony szlaku, 

tablice), a także wzajemną współpracę oraz promocję między obiektami UNESCO i innymi 

należącymi do Szlaku Architektury Drewnianej na Podkarpaciu (cykliczne koncerty, wykłady 

itp.). Na pewno dużym atutem jest wydany przewodnik, ale brakuje mniejszych opracowań 

i monografii o świątyniach UNESCO, które mógłby nabyć turysta podczas wizyty. Także 

biorąc przykład z Małopolski powinno się postawić na „otwarte” drzwi zabytkowych świątyń, 

czyli zatrudnienie osób zawodowo oprowadzających po obiekcie w ściśle wyznaczonych 

godzinach. Jest to bowiem największy minus świątyń Podkarpackich, który podkreślają 

spotykani na szlaku turyści. 

Wielokulturowość Małopolski i Podkarpacia doskonale reprezentują świątynie wpisane 

na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są one magnesem przyciągającym coraz 

większą liczbę turystów, co wpływa również bezpośrednio na rynek usług turystycznych i nie 

tylko w miejscowości oraz regionie. Jednak należy pamiętać, że sam wpis na tak prestiżową 

listę nie wystarczy, bowiem turyści chcą „zobaczyć, dotknąć i przeżyć”, a przy zamkniętych 

drzwiach i wiszących na ogrodzeniach kłódkach nie jest to możliwe. 
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The tourist information and promotion on the route of wooden temples 

inscribed on the UNESCO World Heritage List in Małopolska and 

Podkarpackie Voivodeship 
 

Key words: UNESCO, Orthodox church, Catholic church, tourist information 
 

Abstract: The article is to show the problem of promoting buildings and access to tourist 

information on the wooden temples route inscribed on the UNESCO World Heritage List. 

Over the past few years wooden Catholic and Orthodox churches of the Carpathian Region 

have attracted more and more tourists who are interested in multiculturalism of this region.  

To meet their needs the wooden architecture route was created to present the most valuable 

wooden sacral structures in the area of several voivodeships, among others, Małopolska  

and Podkarpackie. An inscription on the prestigious World Heritage List was a particular way 

of emphasizing the value of temples chosen by the Commission. However, there is still  

a major problem of tourist access to the buildings. The analysis of available sources and 

materials as well as field research allowed to make an attempt to assess six Catholic and eight 

Orthodox churches located in the Małopolska and Podkarpackie region. All the collected 

research materials were presented in a tabular form and analyzed. The performed analysis 

allowed to reveal the shortcomings as regards the access to temples for tourists. The summary 

presents suggested activities leading to the improvement of the situation. 
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Journeymen and lodges:  

The hidden culture of freemasonry in the world of tourism 
 
 
Keywords: freemasonry, tourism, Poznań, Wielkopolska 
 

Abstract: 

Freemasonry is a secret fraternal organisation that evolved from medieval guilds of craft 

masons in the 16th and 17th century Scotland and spread all over the world during the 18th 

century. The core organisational principles and secret signs received by members during their 

initiation are closely related to travel, which was likewise important to their medieval 

predecessors. It is, therefore, surprising that there is so little interest in the connections  

of freemasonry and tourism, both among academic scholars of tourism and freemasonic 

writers. This initial survey of the field shows that members of the fraternity are very mobile 

people, eager to visit both active freemasonic lodges and sites of historical masonic interest 

wherever they go. Some lodges allow visitors who are not members, but generally historical 

monuments and museum collections related to freemasonry may prove highly attractive  

to both freemasonic and lay tourists. The enigmatic symbolism and prevailing stereotype  

of masons being "secret world rulers" are certainly great attractors to the general public.  

In some countries (UK, France, Germany, USA) there are museums of freemasonry open  

to general public and in Washington DC there is a popular tourist route of the sites showing 

the masonic roots of the United States. Attempts at founding a similar museum in Poland  

(in Dobrzyca, not far from Poznań) were unsuccessful due to the opposition of the local 

government, clearly for ideological reasons, driven by prevailing stereotypes. Likewise, 

tourist guides seldom mention the role freemasons played in Polish history, with kings and 

presidents being members of the fraternity. The first Polish constitution was authored mostly 

by freemasons, as was the national anthem, whose protagonist is General Dąbrowski,  

an exceptionally active mason. In order to create and promote tourist attractions related  

to freemasonry, adequate historical research must be undertaken, so that the routes and sites 

proposed to either travelling freemasons or cultural tourists intrigued by the mysterious 

fraternity (including fans of Dan Brown's novels) are correctly identified and packaged  

in reliable information on their history. Such research was recently done on the masonic 

history of Poznań and some of its results may be used for constructing a masonic tourist route 

of the city and its surroundings. 
 
 

Introduction  
 

The roots of mass tourism in general, and cultural tourism in particular, are traditionally 

traced back to the Grand Tour phenomenon of the seventeenth and eighteenth centuries 

[Buczkowska 2011, p. 14, Rohrscheidt 2016, p. 66-67], claimed to have been “one of  

the most celebrated episodes in the history of tourism” [Towner 1996, p. 96]. Those early 

modern tours of Europe undertaken by young aristocrats for educational purposes may, 

however, be perceived as an outgrowth of the medieval and renaissance peregrinatio 

academica, which likewise involved visiting places of cultural interest, other than  

the universities themselves [Żołądź-Strzelczyk 1996]. Although there are fewer narrative 

sources from that earlier period, numerous surviving alba amicorum (Stammbücher) 

document the itineraries that students of both noble and middle class families followed,  
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the places they visited and the people they met [Schwarz 2002, Schnabel 2003, Schnabel and 

Bauer 2018]. One of the reasons of the emergence of the Grand Tour movement was  

“a particular social and cultural environment” that evolved in England at the turn of the 

sixteenth and seventeenth centuries [Towner 1985, p. 299], but because it was studied  

in depth from the English perspective only, there may well be other reasons, so far unnoticed. 

The statistical data collected by Towner in his seminal paper show that the number of students 

among English “grand tourists” gradually decreased from 85% in 1604 to none at all in 1804 

[Towner 1985, p. 307, 310-311], which may be indicative of a tendency to substitute  

the original extension of formal academic education with more leisurely treated social 

motivation for travelling abroad. Moreover, the Catholic universities of Italy, the most 

important Grand Tour destination, would not admit Protestants, so the majority of the visiting 

Englishmen could not continue their education there and eventually developed a different 

approach. 

Universities were originally established and organised on the same rules as the medieval 

guilds of artisans, so both students and craftsmen after completing their apprenticeship were 

expected to travel widely and work with various masters before they were able to become 

masters of their particular craft themselves [Epstein 1991]. That middle phase in an artisan’s 

education is known as that of a wandering journeyman and even though etymologically  

the term is derived from the French jour (=day), as they were paid by the day for their work, 

the modern connotations of journey well reflect the requirement for travelling. It seems 

obvious that journeymen comprised a sizable group of what may be regarded as cultural 

tourists, visiting towns large and small all over Europe and partaking in festive events,  

so common to both burgher and chivalric cultures. They included religious feasts, state and 

municipal ceremonies, tournaments of knights, theatre performances, and many other 

activities which attracted participants and spectators from afar [Gies and Gies 1969, 2018, 

Zimmerman and Weissman 1989, Hanawalt and Reyerson 1994]. 

While Towner saw the appearance of a certain “social and cultural environment” within 

the aristocratic class in England as the source of the Grand Tour phenomenon, it may be 

argued that the same “environmental pressure” had already existed earlier among burghers, 

but had more pragmatic purposes – mastering of arts and crafts as the future source of their 

livelihood. So they were expected to travel and learn – be it at universities or master 

craftsmen’s workshops – by their family and friends. Noblemen and landed gentry had other 

means of income so during the Middle Ages they had no need for learning, but with the 

coming of the Renaissance it became fashionable to get some education, so members of noble 

families also started to attend universities and travel from one to another. For most of them it 

was just “class pressure”, but some were certainly curious about distant lands and intellectual 

challenges. When such attitudes became widely established, the Grand Tour gradually 

detached itself from peregrinatio academica and evolved into what is now called tourism. 

Thus its genealogy may be traced back to the medieval system of artisanal training, later 

including universities or guilds of scholars pursuing the liberal arts (as opposed to  

the mechanical arts of craftsmen). 

In most crafts journeymen found employment and lodgings in stationary workshops  

of individual masters, such as shoemakers or tailors, but there were also specific crafts which 

required mobility of the masters themselves and thus had to arrange for temporary 

accommodation or lodges for all those working on a common project. A prime example  

of that type of craft was that of masons or builders of great stone and brick constructions such 

as cathedrals or castles. Not only well organised team work was necessary at such enterprises, 

but masons, just like any other craft, had to protect their trade secrets and because of the 

mobility of their members of various ranks, they developed a system of secret signs  

elf as a member of the craft with an appropriate level of skills. Lodges evolved from places of 

accommodation provided by investors into institutions similar to colleges, where apprentices 
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and journeymen could meet masters and receive instructions, often in ritualised form to make 

it easier to memorise. Lodge lectures also included explanations of legends and traditions  

of the craft, as well as moral lessons derived from symbolic interpretations of the basic tools 

of the trade, such as the square and the compasses. 

At some time during the sixteenth century some masonic lodges in Scotland started  

to admit intellectuals and members of nobility to their meetings [Stevenson 1988]. They  

helped the craftsmen financially, while themselves found a place where they could freely 

discuss matters related to religion or politics – otherwise quite dangerous and risky – because 

lodges enjoyed the rights to strict secrecy. By the end of the century, the practice became  

so common, that there were lodges without genuine craftsmen builders (or “operative 

masons”, as they were called) among their members, and all their activities and rituals were 

purely symbolic (therefore they were called “speculative masons”). Throughout the 

seventeenth century numerous new lodges of the speculative type were founded in Scotland 

and then in England, where their members started to be called freemasons. Eventually,  

in 1717, the Grand Lodge of England was constituted in London, a governing body which 

soon became recognised as the ruling body by most British and Irish lodges, as well as many 

foreign ones, as freemasonry started to spread all over Europe and the world, forming  

a mysterious fraternity, the largest and longest lasting secret society in world history 

[Cegielski 2007, Snoek and Bogdan 2014]. 

The purpose of this article is, first, to have a look at travelling habits of modern 

freemasons (as far as it is possible for an outsider) and the extent to which they may  

be perceived as yet another branch of the genealogical tree of modern tourism or as a potential 

target group for tourism industry. The second aim is to consider utilising freemasonic heritage 

as tourist attractions, both for freemasons and profanes, with a more detailed presentation of 

that heritage in Poznań and its surroundings. Problems with exploiting the potential of the 

heritage of freemasonry in Poland are also briefly discussed in order to show how ideological 

prejudice may block historical education of tourists – and not only tourists. 

 

 

The travelling freemason 
 

As descendants of craft masonry, modern speculative masons have continued many of 

the customs of their forerunners, usually in ritualised form. Travelling to places of masonic 

interest, learning about the craft’s history, visiting other lodges and participating in their 

activities are among those practiced from the earliest days of freemasonry. In the symbolic 

sense, any freemason is always on a journey of perfecting himself and hence one of the ways 

of recognising others as his brethren is asking: “Are you a travelling man?”, the positive 

answer to which is “Yes, I am travelling from the West to the East” [Mackey, Clegg, and 

Haywood 1966, p. 1046]. On the more mundane level of actual travels, the tradition of 

visiting other (also foreign) lodges by eminent freemasons or political and religious refugees 

is quite well documented and widely discussed in most historical studies and masonic 

biographical dictionaries. However, until recently there was hardly any historical research 

devoted exclusively or even primarily to that topic. The situation changed with Pierre-Yves 

Beaurepaire’s fascinating paper on the “culture of mobility” among frreemasons in eighteenth 

century France [Beaurepaire 2006]. He stressed their feeling of belonging to a diaspora or – 

more precisely – a republic, in which they could turn their cosmopolitan ideas into practical 

travelling scheme, with thousands of foreigners visiting French lodges every year and local 

masons arranging accommodation to receive them. Correspondence networks were 

established to facilitate that form of tourism and a system of documenting one’s masonic 

affiliations was agreed on. Beaurepaire also indicates the connection of Grand Tours of young 

aristocrats with their visits to lodges of freemasonry, of which most them were members. 
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Using both masonic primary documents from the archives of French lodges and memoirs  

of numerous travelling freemasons, he uncovered and brought to light a hidden layer  

of the history of tourism. As Beaurepaire himself observes in his conclusions: 
 

I have sought to reveal the complexity and the elaborate character of the 

management tools of mobility available to and deployed by members of the 

Masonic order who made up an important segment of the French, European, and 

colonial elites. The availability of certificates for traveling brothers or candidates 

for initiation, the "passports to Enlightenment" [...], deserve our attention, as do 

the maps of the lodges’ locations [...]. It is clear that no study of the mobility of 

European elites can ignore this framing of space by networks of lodges and 

fraternal correspondence. A more detailed study of this mobility and its 

articulation in a culture of secular mobility will require the systematic 

study.[Beaurepaire 2006, p. 431] 
 

Scholarly research on the tourist activity of modern freemasons is even more difficult 

because of the secrecy to which members and masters of the fraternity are obliged. 

Nevertheless, some conclusions may be discerned from the information contained in masonic 

publications accessible through libraries and on the Internet, as well as websites of lodges and 

some open forums where freemasons discuss topics of interest to them. Sociological studies 

of freemasonry started early in the previous century but were hardly numerous or extensive. 

An interesting recent attempt by J. Scott Kenney (who also summarises earlier research) drew 

on in-depth filmed interviews of 121 Canadian masons, analysing their attitudes  

in a sophisticated way from the phenomenological and ethnomethodological perspectives 

[Kenney 2016]. Although Kenney does not specifically address the topic of travel, it pops up 

in many statements by the interviewed freemasons themselves, as for example: “When I'm 

travelling and meet a brother, I feel an automatic contact, and instant rapport much more often 

than with others.” [Kenney 2016, p. 147] or “I can travel anywhere now. The world is  

a smaller place. I'll never be alone anywhere I am.” [Kenney 2016, p. 224] 

The prime source of reliable information on the procedures used by contemporary 

freemasons when visiting other lodges is the Masonic world guide, subtitled A guide to Grand 

Lodges of the world for the travelling freemason [Henderson 1984]. Written by an Australian 

and published in the United Kingdom, it provides details of the requirements of various 

masonic bodies for visitors, as well as what they offer when a visit is allowed. In the short 

introductory essay Henderson explains that it used to be a right of every freemason, but since 

the end of the eighteenth century it became a privilege, often restricted to include some types 

of lodge meetings or acceptable on invitation of a lodge member only. The main condition  

(or limitation) for such a visit is the recognition of regularity between the visitor’s mother 

lodge and the one being visited. During the three centuries of organised freemasonry  

a number of schisms took place and rival ruling bodies developed, so that not all lodges are 

recognised by the United Grand Lodge of England as “regular”. A great number of lodges 

trace their origins and authority to the Grand Orient of France or other obediences, as those 

bodies are called, so that in any country there may exists various Grand Lodges (national 

ruling authorities) and mutual visits between lodges belonging to them are not allowed. Even 

if they are from the same obedience, it is the prerogative of the Master of the lodge to refuse 

to admit any visitor if he feels that he might disturb the harmony of the meeting. The 

prerequisites as delineated by Henderson include proper documentation from one’s own lodge 

to be presented in advance to the authorities of the lodge intended to be visited, which 

sometimes needs to be supported by letters from the relevant Grand Lodge (thus little has 

changed in this respect since the eighteenth century requirement for certificates, as studied by 

Beaurepaire). It is also advised to get acquainted with the rituals of the lodge, as they may 

differ in a number of ways. Some lodges confer so-called courtesy degrees, so a freemason 
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may be advanced to the Master’s degree or receive one of the higher degrees with fancy 

names in a foreign lodge. There is also a custom of decorating the visitor with the badge of 

the lodge, which then becomes part of the ceremonial dress of the receiver. 

Henderson’s guide proved so popular that it ran through several editions and eventually 

a new version was produced in two volumes [Henderson and Pope 1998-2000]. Apparently, 

its publication also boosted interest of freemasons in visiting other lodges, because at about 

the same time some American lodges started providing their members with “masonic 

passports”, containing confirmed credentials of their holders and with space for collecting 

confirmations of their visits. The practice does not seem to have gained wider popularity and 

with advances in technology it gave way to mobile applications which serve as both guides 

and visit announcement tools. One of the more popular and publicly available programs  

of this type is Amity, with details of over 36,000 lodges and a visit check-in routine which is 

compatible with a number of widely used lodge management software systems [Amity 2018]. 

The success of those travel guides inspired an American freemason Danie Hanttula to 

write a new one along different lines [Hanttula 2017-2018]. In its two volumes (with the third 

one announced as forthcoming), he discusses places and events of masonic interest, historical 

sites and symbolic designs, which should be attractive to the travelling freemason. Most of 

them constitute what may be called national masonic heritage of the United States of 

America, including legends and traditions, providing a different type of journey that may also 

be offered to profane cultural tourists, but for freemasons it carries much more meaning. Their 

attitude was studied by the American ethnologist Lilith Mahmud, who visited a palace and 

land estate in the city of Sintra near Lisbon, accompanied by a group of female freemasons 

from Italy and Belgium. It had belonged to a Portuguese aristocrat but now is a tourist 

attraction belonging to the city council. Conducting a participant observation, Mahmud had 

the following reflections: 
 

Without formal signs or directions to follow, a visitor might simply have 

wandered around the space, casually coming across one or another of its many 

spectacular features. For the sisters, however, this journey was not simply  

a tourist excursion. For them, it represented a spiritual process, and they were 

determined to walk it as an initiation path. It was very important, therefore, to 

walk it in the “correct” order prescribed by ritual. After arriving at each marker, 

such as a tower, a pond, or a fountain, the sisters would pause to look for clues 

pointing to the next destination. With several paths leading through the forest, the 

choice of direction was far from obvious to the untrained eye. The sisters, 

however, could see and recognize artistic depictions of ritual symbols. A small 

figure of a pelican carved into a stone fountain, for instance, served as an 

indication of our place along the path and of what lay ahead. “The pelican is a 

symbol of the 33rd degree, you know?” someone informed me. It was by following 

such clues that the sisters were able to experience an initiation path in what might 

otherwise have been simply a tourist destination. Their ability to reread and 

reconfigure the space effectively conjured an initiation path, which only existed if 

walked as such. [Mahmud 2012, p. 432] 
 

This rare example of independent research on the masonic approach to tourism shows 

how the heritage of freemasonry may be turned into a tourist attraction and yet retain its 

spiritual and initiatory meaning to members of the fraternity.  
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Freemasonry as a tourist attraction and national heritage 
 

The masonic movement has always been looked upon with suspicion because of their 

secrecy and exclusiveness. The enigmatic symbols they use add another dimension to  

the mystery and thus numerous conspiracy theories were invented, involving freemasons as  

a group of evil rulers of the world or as Satan worshippers. They were accused of having been 

the hidden force behind the French Revolution and the Russian Revolution, as well as some 

other political upheavals [Cegielski 2015]. While anti-masonic propaganda is as old as the 

fraternity itself, its impact was much greater in traditionally Roman Catholic countries – such 

as Poland – because members of the Church are explicitly forbidden to join any form  

of masonry under the threat of excommunication [Wójtowicz 2014]. Freemasonic activity was 

also banned in countries ruled by fascists or communists, which increased popular curiosity 

about its nature. In recent years the immense success of Dan Brown’s novels and movies 

based on them – especially The lost symbol – revived the interest among the general public.  

If it is coupled with sound scholarly research on the history of freemasonry, which in recent 

decades replaced the biased traditionalist approach of masonic historians themselves [Snoek 

and Bogdan 2014], then the educational significance of that heritage may be truly appreciated 

by tourists, both freemasons and profanes. 

In many countries freemasonry is considered to be part of national heritage. Scotland 

and England are obviously the prime example, not only as the birthplace of the movement, 

but also because prominent members of the Royal Family were – and are – freemasons  

(the father and grandfather of Queen Elisabeth II were active brethren, while her cousin 

Edward, Duke of Kent, has been the Grand Master of the United Grand Lodge of England 

since 1967). In the United States, on the other hand, freemasonry is often linked to the very 

roots of the new nation, as the Declaration of Independence of 1776 was drafted by masons 

and twenty one of fifty six signers were members of the craft, including the first president 

George Washington and the influential leader Benjamin Franklin. Even the Grand Seal (best 

known from the one-dollar bill) is believed to have been based on masonic ideas, although 

recent research denies that. 

Grand Lodges and governments in those countries where freemasonry was historically 

important often work together in creating and supporting educational and scholarly 

institutions like museums. The foremost among them is the Library and Museum  

of Freemasonry in London, closely followed by Musée de la Franc-Maçonnerie in Paris, 

Musée Belge de la Franc-Maçonnerie in Brussels and Deutsches Freimaurer Museum  

in Bayreuth. In the United States the most important central institutions (besides the museums 

in individual states) include the House of the Temple in Washington D.C., George 

Washington Masonic Memorial in Alexandria (Virginia) and Scottish Rite Museum and 

Library in Lexington (Massachusetts). All of them are addressed to both profane tourists and 

freemasons, so that for the latter a visit may be an initiatory experience leading along  

a properly planned route through the “forest of symbols”, as Mahmud put it [Mahmud 2012]. 

Most of such museum offer guided tours, which certainly differ depending on the status of the 

group of tourists (whether they are freemasons or not). Also some lodge buildings, usually 

closed to the public, start to allow visit of profane tourists with a guide explaining the nature 

of freemasonry and the symbolism present in particular chambers. 

Equally important are theme trails around the cities with particularly rich masonic 

history, where old buildings, sculptures, burial sites, emblems and – most notably – gardens 

are visited in a prescribed succession and their meaning is interpreted by qualified guides.  

In London several routes connected with various aspects of masonic history (including Jack 

the Ripper affair) are offered, alongside masonic visits to Rome organised by the same 

company [Neville 2018]. Likewise Dublin, historically very important for freemasons, has  

a tour arranged by an agency specialising in cultural tourism [Ireland 2018]. In the USA 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 7/2018 (numer specjalny2018) 

68 

similar masonic theme trails are available at least in the cities most notable for masonic 

history, that is Washington D.C. [TAPintoTravel 2018] and Charleston [McDonald Burbidge 

2014]. The former is organised by a professional travel agency, while the latter – by local 

masonic activists, which also shows the wide range of opportunities for that type of tourism. 

For some towns, such as Boston, Massachusetts, trail descriptions for self-guided tours have 

been prepared by local Grand Lodges and are freely available in electronic format 

[Massachusetts 2018]. 

In Poland freemasonry had a long and exciting history [Załęski 1908, Małachowski-

Łempicki 1929, Hass 1980, 1982, Prinke 2017], but – as already mentioned above – due to 

the general attitude of the Roman Catholic Church and anti-masonic propaganda, the topic is 

approached with reservation by local and state authorities, and perceived as politically 

incorrect [Wójtowicz 2014, Cegielski 2015]. The role of freemasonry at the turn of the 18th 

and 19th centuries may be compared to that in the USA, because the foundational document of 

modern Poland – the 3rd of May Constitution of 1791 – was prepared and supported mostly by 

masons, who were also responsible for the plans to build the Temple of Divine Providence in 

1792, designed by a freemason Jakub Kubicki to reflect masonic principles. This information 

was intentionally ignored by the state authorities and the media when the Temple was 

eventually built in 2002-2011 as a Catholic church, according to a completely new 

architectonic design. The last king of Poland – Stanisław August Poniatowski (1732-1798) – 

was a promotor of the Constitution and an active freemason, member of several lodges in 

Warsaw, one of which bore his name. His nephew and one of the great national heroes of 

Poland – Prince Józef Poniatowski (1763-1813) – was likewise a very prominent mason and 

when he fell in the Battle of Leipzig in 1813, a special mourning gathering was held by 

members of the Grand Orient of Poland. Many other celebrated historical figures who were 

freemasons could also be listed here, but none can compare with general Jan Henryk 

Dąbrowski (1755-1818), who fought for Polish independence in Napoleonic times and is the 

protagonist of the Polish national anthem. When Poles sing it at various occasions – national 

holidays gatherings, sports events or workers’ strikes – they hardly realise that the refrain 

“March, march, Dąbrowski, from the Italian land to Poland” glorifies a prominent freemason, 

member and honorary member of several lodges in Poznań and Warsaw. Moreover,  

the author of the anthem lyrics, Józef Wybicki (1747-1822), was most probably also  

a freemason, even though an unquestionable proof has not been found yet [Rezler 2000-

2001]. When Poland regained its independence in 1918, after 123 years under foreign rule,  

a freemason – Gabriel Narutowicz (1865-1922) – was elected its first president and killed 

after only five days in office, by an anti-masonic nationalist. 
 
 

Masonic tourism assets in Wielkopolska and Poznań 
 

With such – and many more – crucial moments of Polish history being closely 

connected to freemasonry, one would expect its traditions to be cherished as national heritage, 

with much original research, exhibitions, museums and tourist trails in every major city –  

or at least in one centrally administered institution. There were indeed such plans, even at the 

end of the period of communism, when various restrictions were softened. From 1988 until 

1995 the palace in Dobrzyca was made a branch of the National Museum in Poznań, with  

the intention to establish a museum and research centre of freemasonry there. It even had  

an emblematic logo designed, with masonic symbols. The palace was a perfect place for such 

an undertaking, as it was built at the end of the eighteenth century for the estate owner 

Augustyn Gorzeński (1743-1816), one of the most prominent freemasons of his age 

[Kowalkowski 1996]. Designed on the plan of the masonic square by Stanisław Zawadzki,  

the building is unique on European scale [Ostrowska-Kębłowska 1969, p. 270-272]. There 

was enough motivation and excitement about it, both among scholars and masonic lodges, 
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newly re-established after 1989 [Kostołowski 1995-1996, Karalus 1995-1996]. In 1996 it was 

established as an independent Museum of Enlightenment and Freemasonry and work on the 

reconstruction of the palace and the large garden commenced, as they were in ruined 

condition. The museum council was formed, with a number of eminent scholars, headed by 

Tadeusz Cegielski, professor of history at the University of Warsaw, a leading historian of 

freemasonry and Grand Master of the revived National Grand Lodge of Poland. There was 

also much interest in the initiative among tourism specialists and scholars, which bore fruit in 

an MA thesis written at the Faculty of Tourism and Recreation in Poznań, supervised by 

Danuta Żywiecka [Maćkowiak 1997]. Thus it seemed that it was just a matter of time for the 

museum to open but then the political situation changed and in 2004 the local parliament  

of Wielkopolska decided that Cegielski should be removed from his post, because he was  

a freemason. The motion was submitted by the ultra-conservative Catholic party, the League 

of Polish Families, and supported by right-wing media, as well as Jan Skuratowicz, professor 

of art history and active conservative politician from Poznań, who supervised the 

reconstruction  works. Although Cegielski went to court and won the case, he eventually 

resigned under political and ideological pressure. In 2006, at the instigation of Skuratowicz 

and after protests of local inhabitants against “bringing freemasons to Dobrzyca”, the regional 

authorities decided that the museum in Dobrzyca would not be dedicated to freemasonry but 

will change into the Museum of Landed Gentry, because “Augustyn Gorzeński had  

no masonic connections”, as claimed by Elżbieta Barys, the deputy who originally presented 

the proposal in the name of the League of Polish Families and then the Law and Justice party 

(to which she had moved in the meantime, together with Skuratowicz). Often appearing  

on the popular and controversial Radio Maryja, Barys also argued that establishing a museum 

of freemasonry would mean spending public money on “masonic propaganda”. A number  

of eminent experts protested against that change and obviously false and absurd arguments – 

including Róża Kąsinowska, professor of art history and author of the only scholarly 

monograph of Dobrzyca [Kąsinowska 2007], who also pointed out that there were several 

similar museums of landed gentry in the same area. Also tourism experts and scholars – such 

as Piotr Zmyślony from the Chair of Tourism at the Poznań University of Economics – 

expressed opinions that the controversial and mysterious nature of freemasonry was much 

more interesting from the marketing point of view and a museum devoted to it could attract 

many tourists from Poland and abroad. In spite of all those – and many more – voices  

in support for the museum of freemasonry, the decision remained in force. The only positive 

result of the public discussion was that the next head of the museum council, Marek Zieliński 

(again an active politician, but from the liberal party Civic Platform) enforced his proposal 

that there would be a small freemasonry section at the exhibition in the museum [Pasterz 

2007-2008, Bojarski 2008a, 2008b, Cylka 2008]. 

Without a museum of freemasonry, the objects of masonic interest scattered in many 

other collections are occasionally brought together for temporary exhibitions. Some museum 

have more of them but keep them in their storehouses, arranging temporary displays only 

sporadically. In recent years such exhibitions took place in Toruń, Bydgoszcz, Inowrocław 

and Koszalin, with the most exquisite one and on grandest scale at the National Museum  

in Warsaw at the turn of 2014 and 2015, organised by Tadeusz Cegielski and with  

an excellent printed catalogue [Cegielski and Załęski 2014]. As always, it was represented as 

controversial in the media and brought attacks from the conservative press [Górny 2014]. 

The palace in Dobrzyca remains the major monument of masonic architecture and 

garden design in Poland, and could be the highlight of a tourist trail based on the theme of 

freemasonry. Another similar building in the Wielkopolska region is the palace  

in Włoszakowice, built in 1749-1752 for prince Aleksander Józef Sułkowski (1695-1762), 

designed on the plan of a triangle and situated on a pentagonal island, it is a most curious and 

symbolic structure and should certainly be included in any masonic trip of Poland. Another 
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stop for such a trip might be the palace in Ciążeń, formerly the residence of the bishops of 

Poznań and now a conference centre of the Adam Mickiewicz University in Poznań.  

For several decades it housed the masonic collection of the University Library, the largest of 

its kind in continental Europe and second only to that of the Grand Lodge of England in 

London, attracting masonic scholars from all over the world. Although the books were moved 

back to Poznań, the place is exceptionally charming, with a truly enchanting view of the 

Warta Landscape Park and comfortable accommodation offer.  

Aristocratic residences of prominent freemasons of the turn of the eighteenth and 

nineteenth centuries located near Poznań do not have obvious masonic symbolism in their 

architectural desing, but the role their owners played certainly justifies including them among 

the sites of masonic heritage. The most important would be the palaces in Pawłowice and 

Konarzewo, the estates of, respectively, the Mielżyński and Działyński families, and  

the magnificent castle of Kórnik, also belonging to the latter. Both families had also large 

houses in the Old Market in Poznań, with that of the Counts Działyński (originally build in  

1773-1776 for Władysław Gurowski, 1715-1790), displaying obvious masonic elements it its 

outside decorations. 

The two places that cannot be left out at any rate are obviously the estates of general  

Jan Henryk Dąbrowski, the masonic hero of the Polish national anthem, in Winna Góra,  

as well as that of Józef Wybicki, the author of its lyrics, in Manieczki, with his empty grave in 

the nearby Brodnica (his remains were moved to Poznań in 1923). Although both residences 

in their present form were built later, replacing the ones from their period, in the former there 

is an exhibition devoted to Dąbrowski, as a branch of the museum in Dobrzyca – but with no 

mention of his prominent masonic affiliations. In Manieczki there was a museum of Józef 

Wybicki between 1978 and 2006, but then the building was returned to the descendants of 

former owners and a number of commemorative elements have been removed. Nevertheless, 

the spirit of both places is what counts for both freemasonic and patriotic tourists. 

The masonic activities of the historical figures mentioned above concentrated in the city 

of Poznań itself, where similar tangible and intangible heritage of buildings and sites can be 

found and a “masonic walk of Poznań” could be delineated. Recent historical research [Prinke 

2017] extended earlier knowledge of the old lodges, their members and locations, so that they 

may all be identified. The earliest lodge, which was the first known Polish masonic unit (not 

counting one organised by foreign diplomats in Warsaw), held its meetings as early as 1739  

at Wroniecka street, but the exact house could not be ascertained. Its activities were probably 

irregular and it is not sure whether the first lodge formally recognised by foreign obediences 

in 1780, “Constancy Crowned”, was its continuation or a new creation. It certainly operated at 

least a few years earlier and its members met at the Old Market 68, in the house which  

no longer exists, as it was pulled down to provide space for a new street (now 

Paderewskiego). In 1783 two more lodges were installed in Poznań by the already existing 

Polish obedience, the National Grand Orient, and they were named “White Eagle” and 

“School of Wisdom”, with the latter working in the German language and meeting at Wodna 

24 (or 22). Both lodges rented a house at the Old Market 41 in 1786 and hence the emblem of 

“White Eagle”, which still survives and belonged to the chemist’s shop located there since 

1793, when masonic activity temporarily ceased after the second partition of Poland. Under 

Prussian rule the German lodge “Frederick William under Elating Unity” met briefly  

(1806-1807) at Wilhelmowska 177 (now Al. Marcinkowskiego 5) and when Napoleon’s army 

with Polish legions arrived in Poznań, the locale was taken over by the lodge “Brothers 

Frenchmen and Poles United”, with Jan Henryk Dąbrowski, Augustyn Gorzeński, and many 

other notable members. Following the custom of the so-called lodges of adoption, where 

wives of freemasons could meet, one had already operated with “Constancy Crowned” and 

was named “Beneficence”, with Justyna Działyńska as its mistress. In 1810 a similar lodge 
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“Garden of Eden” was created for the French-Polish lodge and Barbara Dąbrowska,  

the general’s wife, became its mistress. 

Attempts at establishing a new German lodge were started in 1811 but it was only  

in 1815 when it was formally recognised as “Piast under Three Sarmatian Columns”, which 

met at the Old Market 99 and general Dąbrowski became its honorary member. With the fall 

of Napoleon the Prussian rule returned to Poznań and the French-Polish lodge changed its 

name to “Constancy” and had to leave the house at Wilhelmowska street. Their German 

brethren, however, allowed the Poles to use their premises. The relations between both lodges 

were so good that they decided to invest together in a new lodge building, which was raised in 

1817-1819 at Grobla 25. The architectural design was by Christian Elias Wernicke, the head 

architect of Poznań and the Master of the “Piast” lodge. When finished, it was believed to 

have been the most exquisite lodge building in Europe. Fortunately, it survived World War II 

in relatively good condition and was carefully restored in the early 1950s, now housing the 

Ethnographic Museum [Ostrowska-Kębłowska 2009 (1982), p. 185-190]. After that 

successful cooperation, both lodges merged in 1820, forming a new one called “Temple of 

Unity”, which survived until 1938, when all masonic organisations were forbidden by  

a decree of the president of Poland. 

A very brief existence of the subversive lodge of National Masonry in 1819-1820 

should also be noted. Their aim was to start a revolution and regain independence for Poland, 

and they met likewise at Grobla street (exact house uncertain), in the flat of Ludwik 

Sczaniecki (1789-1854), one of its leaders. In Poznań there were also active three so-called 

paramasonic organisations, that is ones which have similar lodge structures and vows of 

secrecy, but their rituals and symbols are derived from sources other than the building craft 

traditions. All three of those lodges were the earliest of their respective organisations in 

Poland and included in chronological order: Cosmos Lodge of the Independent Order of Odd 

Fellows (from 1876, located at what is now Al. Marcinkowskiego 27), Amicitia XIII lodge of 

the Jewish fraternal order B’nai B’rith (from 1885, at Stawna 5), and Schlaraffia Posnania 

(from 1889, at Mielżyńskiego 21). All those groups, just like freemasonry proper, were forced 

by the presidential decree to end their activities in 1938. 

Although some of the houses where freemasons used to meet no longer exist and others 

bear no visible signs of their former function, it would nevertheless be advisable to construct  

a walking tour of those places, especially as all of them are either in the Old Market as quite 

close to it, so in the very heart of the “tourist bubble”. The most impressive is obviously the 

old lodge building at Grobla, but the Działyński and Mielżyński palaces mentioned earlier 

should also be included, as well as the Town Hall, where portraits of some of the Poznań 

Lodge Masters are on display. Such a “masonic walk of Poznań” might be offered separately 

or together with the “masonic tour of Wielkopolska”, as delineated above. In either case, 

experts on masonic history and freemasons themselves should be consulted and alternative 

versions for the initiated brethren and for profanes should be constructed. 

 

 

Conclusions 
 

The origins of modern mass tourism may be traced through the Grand Tour movement 

back to peregrinatio academica, which in turn was an offshoot of the wandering journeymen 

tradition of medieval craft guilds. One of those guilds – that of masons and architects – gave 

rise to one of the oldest and most intriguing international organisations, namely freemasonry. 

There are an estimated six million freemasons in the world today, who continue the traditions 

of mobility and visiting places of masonic heritage, so they constitute an interesting target 

group for promotors of cultural tourism. In many countries the history of freemasonry is 

treated as part of their national heritage, as shown by the examples of the UK and the USA, 
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but could easily be extended to such countries as France, Belgium, Germany, Italy, and many 

others. In Poland freemasonry is treated with suspicion and references to its history in  

the media are intentionally neglected, even though some of the crucial moments of Polish 

history and numerous otherwise celebrated figures (including general Dąbrowski,  

the protagonist of the national anthem) were closely connected with the masonic craft. Except 

for occasional exhibitions, there is no central research institution devoted to freemasonry  

and all attempts to create one were blocked for ideological reasons. The most promising was 

the plan to establish a museum of freemasonry in the palace of Dobrzyca, but in spite of great 

support from scholars and masons alike, the initiative was abandoned under the pressure  

of conservative politicians and Catholic media. The area around Poznań has many places of 

masonic interest, while in the city itself the sites of historical lodges and the beautiful lodge 

building, which served freemasons for nearly a hundred and twenty years, comprise the assets 

which could be turned into a very attractive offer of cultural tourism for both masons and 

profanes. Unfortunately, ideological prejudice, dominant religious narrative and established 

historical policy enforced their conviction that that part of Polish national heritage should  

be kept hidden from potential tourists. 
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Czeladnicy i loże: Ukryta kultura wolnomularstwa w świecie turystyki 
 

Słowa kluczowe: wolnomularstwo, turystyka, Poznań, Wielkopolska 
 

Abstrakt: 

Wolnomularstwo to tajne bractwo, które wyłoniło się ze średniowiecznych cechów rzemiosł 

murarskich w szesnasto- i siedemnastowiecznej Szkocji, a w ciągu XVIII w. rozprzestrzeniło 

się na całym świecie. Kluczowe zasady organizacyjne i tajemne znaki otrzymywane przez 

członków podczas wtajemniczenia są blisko związane z podróżowaniem, ważnym również 

dla ich średniowiecznych poprzedników. Dziwi zatem tak małe zainteresowanie związkami 

wolnomularstwa i turystyki, zarówno wśród akademickich badaczy turystyki, jak i autorów 

masońskich. Wstępny przegląd problematyki pokazuje, że członkowie bractwa są niezwykle 

mobilnymi ludźmi, zainteresowanymi odwiedzaniem działających lóż masońskich  

i historycznych miejsc związanych z dziejami wolnomularstwa. Tylko niektóre loże 

pozwalają na wizyty turystów nie będących masonami, ale ogólnie dostępne zabytki i muzea 

wolnomularskie mogą okazać się bardzo atrakcyjne tak dla samych masonów, jak i zwykłych 

turystów. Enigmatyczna symbolika i dominujące stereotypy ukazujące masonów jako 

„tajnych władców świata” to bez wątpienia potężne atraktory dla szerokich kręgów 

odbiorców. W niektórych krajach (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, USA) istnieją muzea 

wolnomularstwa dostępne dla wszystkich, a w Waszyngtonie działa masoński szlak 

turystyczny, wiodący do miejsc ukazujących wolnomularskie korzenie Stanów 

Zjednoczonych. Próby utworzenia podobnego muzeum w Polsce (w Dobrzycy, niedaleko 

Poznania) nie powiodły się ze względu na opór władz samorządowych, w oczywisty sposób 

kierujących się ideologią i panującymi nadal fałszywymi stereotypami. Podobnie 

przewodnicy turystyczni rzadko wspominają o roli jaką wolnomularze odegrali w dziejach 

Polski, a byli wśród nich królowie i prezydenci. Pierwsza polska konstytucja (3 Maja) została 

napisana głównie przez masonów, podobnie jak hymn narodowy, którego bohaterem jest 

generał Dąbrowski, niezwykle aktywny wolnomularz najwyższej rangi. Aby tworzyć  

i promować atrakcje turystyczne związane z wolnomularstwem trzeba najpierw 

przeprowadzić odpowiednie badania historyczne, tak by szlaki i obiekty proponowane do 

odwiedzenia podróżującym masonom i turystom kulturowym zaintrygowanym tajemniczym 

bractwem (w tym również fanom powieści Dana Browna) zostały właściwie zidentyfikowane 

i opakowane w wiarygodne informacje o ich przeszłości. Takie badania zostały ostatnio 

przeprowadzone w zakresie dziejów masonerii w Poznaniu, a część z ich rezultatów można 

wykorzystać do skonstruowania wolnomularskiego szlaku w mieście i jego okolicach. 
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Etyczny wymiar międzykulturowego zrozumienia w turystyce 
 

Słowa kluczowe: dialog międzykulturowy, etyka dyskursu, komunikacja międzykulturowa, 

turystyka, wrażliwość międzykulturowa. 

 

Abstrakt 

Celem artykułu jest uzasadnienie przyjętej tezy o niezbędności kompetencji etycznych  

w osiąganiu międzykulturowego zrozumienia i budowaniu dialogu przez głównych aktorów 

turystycznej sceny. Z tak nakreślonego celu wyprowadzam szereg pytań badawczych 

zorientowanych na rozpoznanie szans i barier w rozwoju międzykulturowego zrozumienia  

i indywidualnych kompetencji komunikacyjnych, decydujących o specyfice etycznych 

powinności pomiędzy stronami kulturowych spotkań w turystyce. W części pierwszej 

rozważam społeczno-kulturowe przesłanki międzyludzkiej komunikacji, odwołując się  

do kategorii międzykulturowej edukacji, dialogu i wrażliwości międzykulturowej. Część 

druga poświęcona jest krytycznej analizie roli i znaczenia turystyki w procesie budowania 

międzykulturowego zrozumienia. Zaprezentowane tu spojrzenie na turystykę jest wyrazem 

krytycznego nastawienia do funkcjonujących w tej przestrzeni mechanizmów 

współokreślających wzajemne relacje pomiędzy turystą a obcymi. W części trzeciej formułuję 

przesłanki dla rozwoju etyki międzykulturowego dialogu, przyjmując założenie o tkwiącej  

w strukturze aktu komunikacyjnego niezbywalnej współodpowiedzialności partnerów 

dialogu. Jedną z interesujących prób zastosowania refleksji etycznej do problemów 

komunikacji międzykulturowej w obszarze turystyki okazuje się etyka dyskursu. Zawarte  

w niej etyczne przesłanie może stanowić teoretyczną podbudowę i uzasadnienie dla praktyk 

kulturowych, jakie mają miejsce w obszarze turystycznych podróży. 

 

 

Wstęp 
 

Intensywność międzyludzkich kontaktów za sprawą turystycznych podróży 

przenoszących w krótkim czasie miliony turystów z jednego zakątka świata w inny, nadaje 

współczesnej turystyce rangę jednego z motorów globalnej komunikacji międzykulturowej. 

Dzięki ludzkiej mobilności mamy do czynienia z bezprecedensowym wzrostem „globalnych 

przepływów międzykulturowych” [Appadurai 1990], sięgających daleko w głąb procesów 

cywilizacyjnych minionego stulecia. Coraz bardziej złożonym procesom współczesnego 

świata towarzyszy globalizacja wzorców konsumpcji, stylów życia, kulturowych obyczajów 

[Hornstein 2001, 519], co w wymiarze turystycznych podróży ma swe edukacyjne implikacje. 

Udana komunikacja polegałaby na twórczym poszukiwaniu płaszczyzny porozumienia,  

w toku umiejętnego rozpoznawania kodu, wartości i potrzeb komunikacyjnych jej 

uczestników. Pojęcie międzykulturowej komunikacji zakłada rozszerzone rozumienie kultury, 

obejmujące zarówno kulturowe artefakty czy społeczne wzory zachowań obiektywizowane  

w sztuce, literaturze, systemach ekonomicznych czy politycznych, jak i subiektywne treści 

odzwierciedlające kulturową aktywność ludzką związaną z radzeniem sobie z codzienną 

rutyną życia.  

Komunikacja międzykulturowa, do której dochodzi nie tyle za sprawą „kultur”, co ludzi 

współtworzących zróżnicowany system znaczeń, z rzadka tylko przyjmuje postać sytuacji 

Win-Win. Dotychczasowe badania poświęcone międzykulturowym kontaktom w turystyce, 
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eksponują przede wszystkim wielorakie skutki tego rodzaju spotkań z perspektywy 

podróżujących turystów [Banaszkiewicz 2010, Pulchnarewicz 2010]. Potencjał autokreacyjny 

tego rodzaju spotkań, obejmujący kompetencje międzykulturowe wyrażane szacunkiem dla 

odmienności, umiejętnością zachowania się w trudnych sytuacjach bez ujawniania 

związanego z tym dyskomfortu, wolnością od uprzedzeń, empatią, otwartością i tolerancją, 

jest zazwyczaj sytuowany po jednej stronie uczestniczącej w spotkaniu. Stąd też jego 

partnerski wymiar, jako skądinąd warunek sine qua non, udanego dialogu, jest każdorazowo 

wyzwaniem intencjonalnie ukierunkowanym na poznawanie i przeżywanie obcych kultur  

i ludzi te kultury reprezentujących. Dla współczesnego turysty kulturowego - „konsumenta-

kolekcjonera” wrażeń, w procesie przyswojenia kulturowego dziedzictwa budowanie 

międzyludzkich relacji na ogół nie jest priorytetem, stąd też wykorzystanie owego potencjału 

do pogłębienia dialogu kulturowego, który zakłada gotowość do poznawania innych kultur, 

nie jest oczywiste. Domaga się odpowiedzi na pytanie: na ile wsparty na tym potencjale efekt 

komunikacyjny ukierunkowany na międzykulturowe zrozumienie zależy od przyjmowanej 

przez uczestników owej komunikacji aksjologii, w szczególności wartości moralnych  

z którymi chcą się utożsamiać? Namysł nad skutecznością etycznych kompetencji nie może 

abstrahować od określenia przesłanek dla udanej komunikacji. Występują one w obszarze 

wiedzy, emocjonalności, zdolności do rozpoznawania obcych kultur pozbawionego 

etnocentrycznego nastawienia. Istotny jest tu kontekst, w jakim przebiega komunikacja 

międzykulturowa, uwzględniająca odmienność kultur, zróżnicowane sposoby życia i globalne 

problemy dotykające ludzi żyjących w swych lokalnych wspólnotach.  

Refleksja badawcza nad podróżami kulturowymi z rzadka dotyka problemu etycznego 

wymiaru kulturowych kontaktów i ich konsekwencji dla procesu międzykulturowego 

zrozumienia. Waga kompetencji etycznych w tego rodzaju kontaktach jest tym większa,  

im bardziej złożone są relacje pomiędzy uczestnikami potencjalnego dialogu. Próba opisania 

ich funkcjonowania w ramach określonych kulturowych realiów, w tym istniejących barier 

komunikacyjnych i ich modyfikacji pod wpływem zmieniającego się otoczenia, wiąże się  

z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, dlaczego spotkania za sprawą turystyki, zwłaszcza 

tej międzynarodowej, tak rzadko skutkuje zrozumieniem międzykulturowym?  

W części pierwszej artykułu rozważam społeczno-kulturowe dylematy komunikacji 

międzykulturowej, odwołując się do kategorii edukacji i dialogu międzykulturowego. 

Analizując ich znaczenie w procesie uczenia się i przyswajania obcych kultur, stawiam 

pytanie o szanse na pogłębienie tego dialogu. Część druga poświęcona jest ocenie roli  

i znaczenia turystyki w procesie budowania międzykulturowego zrozumienia. 

Zaprezentowane tu spojrzenie na turystykę jest wyrazem krytycznego nastawienia do 

funkcjonujących w tej przestrzeni mechanizmów współokreślających wzajemne relacje 

pomiędzy turystą a obcymi. W części trzeciej formułuję przesłanki dla rozwoju etyki 

międzykulturowego dialogu, przyjmując założenie o tkwiącej w strukturze aktu 

komunikacyjnego niezbywalnej współodpowiedzialności partnerów dialogu. Jedną  

z interesujących prób zastosowania refleksji etycznej do problemów komunikacji 

międzykulturowej w obszarze turystyki okazuje się etyka dyskursu. Zawarte w niej etyczne 

przesłanie może stanowić teoretyczną podbudowę i uzasadnienie dla praktyk kulturowych, 

jakie mają miejsce w obszarze turystycznych podróży.  

 

 

Dylematy komunikacji międzykulturowej 
 

Komunikacja międzykulturowa, jako dziedzina badawcza sięgająca początków lat 60. 

ubiegłego wieku, zapoczątkowana przez amerykańskiego etnologa E. T. Halla, dotyczy  

w ścisłym znaczeniu, bezpośrednich interakcji między członkami różnych kultur, 

polegających na porozumiewaniu się, przekazywaniu sobie informacji, ale też dzieleniu się 
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emocjami i osobistym doświadczeniem wynikłym z indywidualnego oglądu rzeczywistości  

i jej rozumienia. Określenie „międzykulturowa” nierzadko oznacza konfrontację uczestników 

interakcji z kulturowymi kodami, zasadami, postawami i wzorami zachowań, postrzeganymi 

bądź definiowanymi przez nich jako obce. Komunikacja międzykulturowa sprzyjając 

adaptacji addytywnej, zorientowanej na zsumowanie kulturowych doświadczeń wynikłych  

z przystosowania się do oczekiwań uczestników spotkania, napotyka szereg barier. Obok tych 

widocznych, związanych np. z nieznajomością obcego języka, jak i tych niewidocznych, 

wynikłych z niewerbalnego sposobu zachowań komunikujących się stron, pojawiają się  

i takie, które są wyrazem preferowanego stylu życia, stosunku do upływającego czasu,  

do władzy, relacji między jednostką a grupą społeczną, podejściem do biznesu, czy 

stosunkiem do płci [Hofstede 2006]. Wzajemne zrozumienie bywa utrudnione postawami 

etnocentrycznymi, oceniającymi inne kultury wedle własnych, wystandaryzowanych 

wzorców zachowań. Doświadczenia komunikacyjne członków odmiennych kultur nierzadko 

są kształtowane przez stereotypy, uprzedzenia, ksenofobię itp. W ich przełamywaniu ważne 

są kompetencje międzykulturowe, obejmujące umiejętności komunikacyjne, a także 

umiejętności behawioralne, zorientowane na działania podejmowane w ramach 

dynamicznego systemu kulturowego [Bolten 2007, s. 214]. W wymiarze emocjonalnym 

istotną rolę odgrywają zdolność do współodczuwania i empatii, autorefleksja, tolerancja  

dla dwuznaczności, radzenie sobie ze stereotypami, otwartość, odporność na stres, humor, itp.  

W opisie społeczno-kulturowych przesłanek udanej komunikacji międzykulturowej, 

kluczową rolę pełni kategoria międzykulturowego uczenia się. Lapidarnie rzecz ujmując, 

edukacja międzykulturowa polegałaby na zdobyciu umiejętności interpretowania 

wielokulturowych sytuacji i odnajdywaniu w ich różnorodności własnej drogi. Zasadniczo 

celem uczenia się międzykulturowego jest zainicjowanie dialogu między ludźmi lub grupami 

pochodzącymi z różnych krajów i kultur. Kontekst, w którym przebiega ten proces jest 

wyznaczony przez kulturową różnorodność, a także odmienne sposoby życia i globalne 

problemy, odciskające na nich swoje piętno. Innymi słowy, uczenie się powstaje poprzez 

konfrontację z różnicą. W wymiarze globalnym zakłada wiodącą i podstawową umiejętność 

systemowego i globalnego myślenia, służącą rozwiązywaniu problemów z różnych 

perspektyw, a przede wszystkim wyrośnięcia z dualistycznego myślenia w kategoriach 

„albo/albo”. Wymaga wykroczenia poza ograniczony i etnocentryczny pogląd na świat,  

co trafnie wyraża formuła: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, zmniejszająca różnicę między 

działaniem a rozumieniem [Bühler 1996, 192]. Ponadto edukacja międzykulturowa sprzyja 

otwartości i tolerancji względem innych kultur, co może prowadzić do refleksji nad własną 

kulturą. Rzecz w tym, aby to, co nieuświadomione i bezrefleksyjne uczynić świadomym  

i refleksyjnym, aby wzbogacanie doświadczeń płynących z poznania obcych kultur służyło 

pogłębianiu rozumienia własnej kultury. Jeden z prekursorów badań nad komunikacją 

Edward Hall pod koniec lat 50. ubiegłego wieku wyraził następujący pogląd: "Lata studiów 

przekonały mnie, że prawdziwym osiągnięciem nie jest zrozumienie obcych kultur, lecz 

kultury własnej. Jestem też pewien, że wszystko, co można uzyskać dzięki studiowaniu 

obcych kultur, jest jedynie pseudo-wiedzą. Prawdziwym powodem takich badań jest 

rozpoznanie tego, jak działa nasz własny system” [podaję za: Stadler 1994, s. 89]. Obcość 

kulturowa, która jawi się jako kategoria kluczowa w rozumieniu międzykulturowych spotkań, 

zazwyczaj jest racjonalizowana i odnoszona do rodzimej kultury. Nawiasem mówiąc 

spotkanie z obcym w dobie globalizacji i rozwoju nowoczesnych środków komunikacji  

i transportu nie jest niczym nadzwyczajnym, jest codzienną praktyką tak normalną, jak bycie 

samemu obcym we własnym mieście. Spotkania „obcych u siebie” ma swoje rozliczne 

odsłony w obszarze nie tylko turystyki, ale i sztuki, kultury, edukacji, gospodarki, polityki, 

itp. 

Czy wobec tego komunikacja międzykulturowa zapewnia rozumienie swoistości 

zachowań przedstawicieli obcych kultur, w ich zróżnicowanych formach radzenia sobie  
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z życiem, bez jednoczesnego osądzania ich własną miarą? „Zrozumienie”, które jest 

zazwyczaj kojarzone z udaną komunikacją i odnosi się do sensu odbieranych komunikatów, 

jest możliwe jedynie na tle własnych doświadczeń, własnego świata życia (Lebensweltu) 

odbiorcy przekazu. „Znaczenie” owego przekazu w procesie obustronnej komunikacji zostaje 

przez obie strony, stosujące te same zasady i ten sam model komunikacji, „wynegocjowane” 

[Luger, Herdin 2001]. Wspólny kontekst kulturowy jest tu warunkiem wstępnym udanej 

komunikacji. Nawiązując do teoretycznych ustaleń społecznego konstruktywizmu, zgodnie  

z którym cała nasza wiedza jest konstruowana, to co uznajemy za rzeczywistością społeczno-

kulturową, powstaje w ramach praktyk społecznych regulowanych kulturowo. Według 

konstruktywistycznego modelu poznania prawdziwość naszych przekonań zależy  

od kontekstu społecznego, w jakim one występują [Zybertowicz 1995]. Z perspektywy 

konstruktywistycznej „zrozumienie” można wyjaśnić jako proces włączania zjawisk 

postrzeganych jako obce we własny horyzont poznawczy. Jego rozszerzenie w celu 

ułatwienia włączenia obcych zależy w głównej mierze od stabilności tożsamości 

rozumiejącego. W rozumieniu międzykulturowych spotkań „obcość” jawi się jako kategoria 

relacyjna i dynamiczna, która zmienia się w zależności od przyjmowanej przez jednostkę 

perspektywy interpretacyjnej. 

Rzeczywistość, z którą się konfrontujemy i usiłujemy zrozumieć, ujawnia się w medium 

znaków, jakie staramy się odczytać, odwołując się do interpretacyjnych praktyk stosowanych 

we własnym środowisku kulturowym. W tradycji hermeneutycznej rozumienie obcości jest 

postrzegane jako proces, w którym konfrontacja z nią odbywa się w oparciu o indywidualną 

wiedzę i własne doświadczenia [Thierer 2008, s. 137]. Hermeneutyka w swojej funkcji 

praktycznej zamiast o obiektywności mówi o intersubiektywności, przyjmując nastawienie 

poznawcze, które nie jest jednakże relatywistyczne, ponieważ punkt odniesienia stanowi 

ustabilizowana wiedza dominująca w danej wspólnocie. Gdy poszukujemy odpowiedzi na 

pytanie, jak dalece ludzie rozumieją systemy wartości i przekonania istniejące we własnej  

i obcej kulturze, odwołujemy się do międzykulturowego zrozumienia, jako procesu 

hermeneutycznego wspartego na umiejętnościach językowych, kulturowej i geograficznej 

wiedzy, na kompetencjach poznawczych aktorów międzykulturowych spotkań. Nie mniej 

istotne w tym procesie są kompetencje emocjonalne, a w ich ramach pozytywne emocje osób 

pochodzących z odmiennych kultur, ich empatia oraz wrażliwość międzykulturowa, 

pozwalające w efekcie na pełniejsze rozpoznanie ludzkich zachowań i preferowanych 

kulturowych wartości. Zrozumienie dla innych kultur określone wrażliwością emocjonalną 

pozbawioną etnocentrycznych ocen, oznacza wrażliwość międzykulturową na różnice 

kulturowe i różne perspektywy z punktu widzenia osób o odmiennym pochodzeniu 

kulturowym. Rozumienie, które ma zawsze charakter ograniczony i niepełny, dokonuje się  

w wytrwałym obchodzeniu się z tym, co obce: „W spotkaniu z ludźmi innych kultur, chodzi  

o ich Inność, która musi się mi objawić, odznaczyć, nad którą muszę się pochylić, aby 

nastąpiło zespolenie różnych horyzontów w jedną całość” [Sundermeier 1991, 18]. Jest one 

warunkowane „gotowością zdania się na obcość, co wymaga motywacji, do opuszczenia 

bezpiecznego miejsca przebywania” [Koppensteiner 2009, s. 5].  

Hermeneutyka międzykulturowego zrozumienia nie tyle dąży do rozszerzenia wiedzy, 

w celu przezwyciężenia palących problemów współczesnego świata, co raczej  

do doświadczania wspólnego, udanego życia. W podejmowanych próbach przyswajania 

obcości, życie zostaje pozbawione swego nastawienia ekocentrycznego, a zrozumienie dla 

reprezentantów innych kultur określone stopniem zdobytej wiedzy, a także wrażliwością 

emocjonalną pozbawioną etnocentrycznych ocen, jest warunkiem sine qua non jej 

rozumienia. Przykładem optymalnej i pożądanej strategii wobec obcości jest dialog 

międzykulturowy, przejawiający się życzliwością, tolerancją, uznaniem równoprawności 

innych kultur. Za taką strategią opowiada się Bernhard Waldenfels, który traktuje obcego nie 

jako efemerydę, groźny precedens czy anachronizm, ale jako nieusuwalny z naszego świata 
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element współkonstytuujący poczucie tożsamości indywidualnego podmiotu, własnego „ja”, 

jak i całej kultury [Waldenfels 2002, s.153]. W procesie zdobywania samowiedzy figura 

„obcego” staje się wyrazem akceptacji dla ponawianych prób zrozumienia 

międzykulturowego, które otwiera etycznie zabarwione pytanie - dlaczego mielibyśmy 

obcemu odmawiać prawa pozostawania sobą?  

 

 

Turystyka w procesie międzykulturowego zrozumienia 
 

Funkcjonujący od początkowej fazy międzynarodowego bumu turystycznego aż do lat 

90. ubiegłego stulecia paradygmat, uznający turystykę za predestynowane medium 

porozumienia pomiędzy narodami, w obliczu szeregu negatywnych zjawisk spowodowanych 

turystyczną ekspansją, np. wzrostem konfliktów etnicznych, staje dzisiaj, co najmniej, pod 

znakiem zapytania. Czy w sytuacji globalizującej się masowej turystyki, gdy bliskie kontakty 

w podróży poza turystyczne getta, oparte na solidnym przygotowaniu i umiejętnościach 

językowych stanowią wyjątek, ma ona jeszcze rację bytu, jako medium porozumienia 

pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur? Czyż nie należałoby uznać za przebrzmiałe 

i naiwne przekonanie, podnoszone w ramach tamtego paradygmatu, że współczesne podróże, 

zwłaszcza międzynarodowe, przyczyniają się do homogenizacji społecznej, zmniejszając 

różnice kulturowe i bariery w stopniu wykraczających poza jednostkowe przypadki?  

Zasadniczo dadzą się wyróżnić dwa opozycyjne względem siebie stanowiska w kwestii 

roli i znaczenia turystyki dla procesu międzykulturowego zrozumienia. Pierwsze, spod znaku 

zwolenników i obrońców misyjnej roli turystyki, wyraża przekonanie, że poprzez bezpośredni 

kontakt między przedstawicielami różnych kultur, następuje przełamywanie różnego rodzaju 

barier i uprzedzeń, wynikających z niewiedzy, braku zainteresowania i świadomości,  

co stwarza podatny grunt dla rozbudzenia wrażliwości na świat życia ludzi odmiennych kultur 

i sprzyja procesowi uczenia się międzykulturowego. Przekonująco pisze o tym Elżbieta 

Pulchnarewicz, szkicując wzorzec nowego globalnego turysty XXI wieku, jako człowieka 

współczującego, rozumiejącego, chcącego się uczyć, postępującego etycznie, przyjaznego 

ludziom spotkanym na drodze swojej wędrówki [Pulchnarewicz 2010, s. 28]. 

Międzykulturowa edukacja polegałaby w tym przypadku na rozmowach, wspólnych grach, 

wycieczkach przy zachowaniu zasad nieingerowania w związki rodzinne i emocjonalne 

spotykanych ludzi, a także na przedsiębiorczości turystycznej „non-profit” nastawionej  

na potrzeby ludzi zagrożonych społecznym wykluczeniem, jak bezrobotni czy ludzie  

z niepełnosprawnością [tamże]. Stanowisko drugie, jest jednoznacznie krytyczne wobec 

traktowania turystyki jako medium międzynarodowego porozumienia, i sprzeciwia się 

próbom doszukiwania się związków pomiędzy wypowiedziami o pokoju, czy też  

o porozumieniu między narodami a turystyką, uznając to za zabieg „mistyfikujący wizerunek 

samej branży” [Crick 1989, s. 328]. Lansowana wizja porozumienia jest odbierana jako 

rozpoznawalny element debat publicznych, a nie rezultat badawczego namysłu nad 

rzeczywistym doświadczeniem podróży [Bruner 1991]. Na poparcie tezy o „perfekcyjności 

nieporozumień między narodami” za sprawą międzynarodowej turystyki [Luger 1990, s.13], 

przytaczany jest argument o powierzchowności kontaktów turystów z mieszkańcami miejsc 

odwiedzanych, ograniczających się zazwyczaj do zakupy pamiątek lub degustowania 

miejscowych potraw [Gyr 1994, s. 55]. Bliższe spotkania z kulturą obcych społeczności 

zostaje utrudnione ograniczonym czasem dysponowanym przez turystów, zamkniętych  

w swoistej „kulturowej bańce” [Craig 1987, s. 172], oferującej wprawdzie poczucie 

bezpieczeństwa, ale nie sprzyjającej nawiązaniu bliższych kontaktów z ludnością miejscową 

[Luger 2004, s. 43]. Na podkreślenie różnic kulturowych pomiędzy kontaktującymi się 

stronami przytaczany bywa argument o powstawaniu sytuacji konfliktowych, podczas 

konfrontacji postaw np. liberalnie i tolerancyjnie nastawionych zachodnich turystów  
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z hierarchicznymi, autorytarnymi, kolektywistycznymi i patriarchalnymi postawami ludności 

miejscowej [Steinbach 2003, s. 110]. W tej sytuacji: „Podróżni mogą częściowo lub 

całkowicie rozpoznać takie różnice, ale to nie oznacza, że je rozumieją, nawet wówczas, 

kiedy mentalnie starając się je przeniknąć, odpowiednio dostosowują swoje własne 

zachowania” [Lauterbach 2006, s. 128]. Notabene rozpoznanie, zrozumienie  

i zaakceptowanie odmienności obyczajów, obrzędów, praktyk religijnych, systemów wartości 

i wynikłych z nich zachowań ze strony zachodniego turysty, napotyka różnorakie przeszkody. 

Mają one swoje źródło w ich racjonalno-analitycznym sposobie interpretacji i przyswajaniu 

świata, nieprzystającym do charakteru i mentalności świata obcej kultury, będącej 

przedmiotem zabiegów interpretacyjnych. Spośród istniejących barier eksponowanych przez 

krytyków idei porozumienia międzykulturowego, stających na drodze udanej komunikacji  

w turystyce, istotną rolę odgrywa bariera psychologiczna, której przekroczenie miałoby 

powodować obniżenie poczucia bezpieczeństwa i dezorientację, prowadzące do ignorowania 

przyjętych norm zachowań. Reakcją na nagłą nieskuteczność w komunikowaniu się  

za pomocą własnych kulturowych kodów może być wówczas bezradność, strach a nawet 

agresja. Gdy znane wzorce komunikacyjne zawodzą, a zachowania „obcych” wydają się być 

„bez sensu”, reakcją jest całkowita hermetyzacja grup turystów, pozostających wewnątrz 

„egzotycznego” otoczenia, np. poprzez wycofanie się do hotelu i zajęcie się sobą czy 

współtowarzyszami podróży [Pearce, Stringer 1991, s. 101].  

Szereg badaczy zajmujących się fenomenem współczesnej turystyki międzynarodowej 

postrzega jej negatywne skutki w kategoriach umacniania uprzedzeń, stereotypów  

i nieporozumień, wskazując, że bezpośrednie doświadczenia same w sobie nie przyczyniają 

się jeszcze do ich zmniejszenia czy ograniczenia [Cohen 1972, Bugnicourt 1978, Krippendorf 

1984, Scherrer 1986, 32, Luger 1995, Baumgartner 1997]. Przeciwnie, wymagają właściwej 

interpretacji, także ze strony przewodników i pilotów wycieczek turystycznych, nazbyt 

rzadko wykorzystujących w sposób pogłębiony i kompetentny narzędzie interpretacyjne  

w opisie i wyjaśnianiu kulturowej rzeczywistości [Meethan 2001, s. 154]. Wśród przyczyn 

problemów komunikacji międzykulturowej, jakie mogą stać się udziałem uczestników 

turystycznych wyjazdów zagranicznych w ich kontaktach z miejscową ludnością, jest 

sprzeczność motywów i intencji, którymi kierują się obie strony, przyjmujące w swych 

zachowaniach odmienne role [Pardon 1997, s. 141, Kirshenblatt-Gimblett 1988, s. 63]. I tak 

np., podczas gdy wśród turystów dominują postawy nastawione na wypoczynek, relaks  

i przygodę, a wynikłe z tego oczekiwania są ukierunkowane na zaspokojenie 

satysfakcjonujących doznań, to sytuacja ludności miejscowej, wyznaczona codzienną prozą 

życia, jest zgoła odmienna. W ich wypadku satysfakcja płynąca z pełnienia roli gospodarza-

usługodawcy, zazwyczaj ma podłoże ekonomiczne, co nadaje wzajemnym relacjom charakter 

zależności typu usługobiorca-usługodawca, nie sprzyjającej procesom międzykulturowego 

zrozumienia, całkowicie pozbawionego resentymentów.  

Krytyczna analiza zjawisk mających miejsce w obszarze turystyki sięga lat 70. i 80. 

ubiegłego wieku. Jeden z czołowych krytyków rozwoju turystyki masowej tego okresu 

szwajcarski uczony J. Krippendorf, w pierwszym rzędzie poddawał krytyce nie samych 

turystów, lecz przemysł turystyczny [Krippendorf 1975]. Nie tylko dostrzegał fakt,  

iż obecność turystów w słabiej rozwiniętych gospodarczo krajach oznacza źródło 

ekonomicznej eksploatacji społeczności lokalnych, ale zwracał uwagę na pojawienie się 

niepożądanych zmian kulturowych w skutek oczekiwań turystów wyrosłych z kolonialnych 

wyobrażeń. L. Turner i J. Ash w książce „The Golden Hordes“ obnażali neokolonialne 

struktury międzynarodowej turystyki, upatrując w uprzywilejowanych mieszkańcach 

metropolii nowych kolonizatorów zalewających mniej rozwinięte regiony świata. Miało to 

potwierdzać asymetryczny charakter akulturacji i pogłębianie społecznych nierówności za 

sprawą turystyki. W ten sposób turystyka do krajów postkolonialnych okazywała się częścią 

kolonialnego dziedzictwa. Krytyka postkolonialna zwraca uwagę na to, iż współczesna 
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praktyka turystyczna jest głęboko osadzona w kolonialnym dyskursie, a mentalność 

neokolonialna jest powielana i rozprzestrzeniana podczas spotkań „zachodniego turysty”  

z „egzotycznym tubylcem”, które nie mają charakteru podmiotowego. Z czasem postrzeganie 

i opis kultury obcej zgodnie ze standardami kultury pochodzenia obserwatora zostało uznane 

za przejaw niezreflektowanego etnocentryzmu, który wytwarza "konstruktywne" 

reprezentacje społeczeństw. Wiedza zdobyta o kulturze i społeczeństwie, służąca głównie 

społeczeństwom kultur wysyłających turystów, zabezpieczała w praktyce interesy polityczne 

ośrodków sprawujących władzę, utrwalając strukturę dominacji nad kulturą usługową miejsc 

recepcji turystycznej. 

Tym, co dzisiaj wyznacza w stopniu niebagatelnym treść krytycznego myślenia  

o turystyce, rzucając cień na proces międzykulturowego zrozumienia, odwołującego się do 

poszanowania wolności i podstawowych praw człowieka, jest niekontrolowany wzrost 

turystyki, czego efektem są narastające problemy wielkich miast, a w coraz większym stopniu 

także obszarów dzikiej przyrody i parków narodowych. Zjawisko określane jako overtourism 

[por. Niezgoda 2006] wywołuje falę krytyki turystyki, która pojawiła się w latach 50. 

ubiegłego wieku i odnosiła się bądź do błędnego rozwoju określonych jej form, bądź też do 

błędów strukturalnych turystycznego systemu. Przedstawiciele bardziej zniuansowanej 

postawy wobec możliwości komunikacji międzykulturowej w sferze turystyki wskazują na 

fakt, że osiągnięcie zrozumienia między turystą i mieszkańcem odwiedzanych miejsc jest 

istotnie zależne od konkretnej formy kontaktu, a to nie musi oznaczać zawiązywania silnych 

więzi emocjonalnych, czy też zabieganie o wzajemną sympatię. Może także skutkować 

uwolnieniem się od iluzji i wyidealizowanych wyobrażeń na temat niezwykłego życia  

w świecie zamieszkiwanym przez ich partnerów. Podstawowym tego warunkiem,  

w przypadku turystów funkcjonujących w charakterze obcych, byłaby ich otwartość na częste 

i intensywne kontakty z mieszkańcami odwiedzanych miejsc. Konfrontacja turystów  

z mieszkańcami miejsc odwiedzanych ujawnia całe spektrum możliwych doświadczeń, 

fascynacji a także obaw spowodowanych reakcją na bezpośredni kontakt i wynikającą z niego 

obcością. Ortfried Schäffter wyróżnia cztery schematy interpretacyjne, tzw. „sposoby 

rozumienia obcych”, jakie mogą w tym względzie być udziałem turysty: (1) Pierwszy 

schemat interpretuje „obcość” jako stan jedynie zewnętrznego zróżnicowania, w stosunku do 

„swojskości”, którego istota jest zasadniczo taka sama, bo wywodzi się z tych samych, 

uniwersalnych korzeni. Dlatego obcości jako takiej odmawia się istnienia (przykład.: 

„Afrykańczycy są po prostu czarnymi Europejczykami”). (2) Drugi schemat rozumie obcość 

jako antytezę w sensie negacji tego, co swojskie. Obcy jest postrzegany jako ciało obce,  

a integralność własnego porządku staje się subiektywnie zagrożona. Uwaga nie skupia się  

na tym, co wspólne, ale przeciwnie, obcy staje się wrogiem, przeciwko któremu turysta 

walczy, stosując wobec niego praktyki wykluczające (przykład: „Afrykańczycy są 

barbarzyńcami”). (3) Trzeci schemat interpretuje obcość jako okazję do uzupełnienia 

własnego wizerunku. W tym wypadku podwójny wzorzec znaczeniowy "swój - obcy" jest 

uznany za niewystarczający ze względu na dostrzeżenie złożoności i wielowarstwowości 

rzeczywistość kulturowej, w której jednoznaczność w rozgraniczeniu tego, co jest swojskie,  

a co nie, ulega rozproszeniu. Czymś znaczącym dla kształtowania tożsamości okazuje się 

asymilacja i adaptacja. W ten sposób „obcość” zostaje uznana za istotną w procesie 

zdobywania wiedzy i odkrywania ukrytego potencjału własnego (przykład: „Niektórzy 

Afrykańczycy mają pewne umiejętności, które warte są przyswojenia”). (4) Czwarty schemat 

ujmuje obcość jako coś kontrastowego, zasadniczo odmiennego, którego niezdolność 

przyswojenia staje się cechą charakterystyczną. Wprawdzie obcy jest rozpoznawalny, ale nie 

może być definitywnie określony [Schäffter 1991, s. 11-42]. Stwarza to szansę na wyraźne 

rozpoznanie zakorzenienia we własnej kulturze i rozwinięcie poczucia zależności od norm 

społecznych, własnego myślenia, odczuwania i działania. Każdy z opisanych powyżej 

wariantów rozumienia obcego podpada pod poznawczy mechanizm włączania zjawisk 
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postrzeganych, jako obce we własny horyzont interpretacyjny. Otwartość na rozszerzenie tego 

horyzontu zależy od kapitału kulturowego osoby zaangażowanej w proces indywidualnego 

przyswajania obcości. Uświadomienie sobie kulturowego zakorzenienia tego procesu rodzi 

nadzieję na pozostawienie obcego jako właśnie obcego: „na zrozumienie tego, czego się nie 

rozumie” [Luger, Herdin 2001, s. 10]. Na gruncie turystycznym tego rodzaju doświadczenie 

hermeneutyczne daje turystom możliwość interpretacyjnego poszerzenia rozumienia własnej 

egzystencji o światy innych-obcych, i w ten sposób stania się kimś pełniejszym, bez utracenia 

tożsamości. Jak pisze Vattimo: „Życie w pluralistycznym świecie oznacza doświadczenie 

wolności, jako nieustannej oscylacji między przynależnością a dezorientacją” [Vattimo 2006, 

s. 24]. Dla przedstawicieli ponowoczesności współczesny świat kulturowej komunikacji, 

pełen płynności, zmienności, nieposiadający „obiektywnego” znaczenia, to świat, w którym 

człowiekowi przypada w udziale tworzenie i ustanawianie związków znaczeniowych 

[Torzewski 2013, s.72]. Jest możliwe w turystyce „zrozumienie” między „obcymi”, jeśli 

odrzucimy pogląd o całkowitej obcości drugiej strony i opowiemy się za pragmatycznym 

podejściem do podejmowanych prób międzykulturowego zrozumienia [Welsch 1998, 58]. 

Dylemat związany z osiągnięciem porozumienia za sprawą turystyki, w tym wypadku 

dotyczy nie tyle tego, czy sama wiedza o sposobach życia ludzi o odmiennych kręgach 

kulturowych wystarczy na przełamanie bariery obcości, lecz czy w dobie bezprecedensowej 

mobilności i połączonych w sieć globalnych systemów informacyjnych jest jeszcze miejsce 

na empatię i międzykulturową wrażliwość. 

 

 

W stronę etyki międzykulturowego dialogu w turystyce 
 

W czasach, gdy społeczności wysoko rozwiniętych krajów narzucają swoje wzorce 

kulturowe, wartości oraz style życia społecznościom słabszym ekonomicznie i politycznie,  

a postawom etnocentrycznym nacechowanym stereotypami i uprzedzeniami wychodzi 

naprzeciw merkantylny i instrumentalny sposób traktowania ludzi, pytanie o warunki dla 

udanego dialogu w międzykulturowej przestrzeni turystycznej domaga się uwzględnienia,  

w ocenie jego szans, wymiaru etycznego. Rzecz w tym aby dostrzegać fakt, że to nie 

wyjątkowość miejsc i sytuacji ostatecznie decyduje o wyjątkowości tego dialogu, ale raczej 

gotowość spotykających się stron do spełnienia powinności nacechowanych gościnnością, 

otwartością, szczerością czy odpowiedzialnością. To, że jego realizacja pomiędzy turystami  

i przyjmującymi ich mieszkańcami odbiega od idealnego wzorca i jest nad wyraz rzadkim 

spełnieniem powinności etycznej w międzykulturowej komunikacji, wskazuje nie tylko  

na stan kulturowego zróżnicowania etycznego know-how spotykających się stron. Przyjęta  

w artykule perspektywa antropologiczna odniesiona do etycznego wymiaru turystycznych 

podróży, nie pomijając uwarunkowań wykraczających poza ramy moralności samych 

turystów i mieszkańców ich przyjmujących, obejmuje także tych, którzy w sposób mniej czy 

bardzie pośredni na te relacje wpływają, np. poprzez utrwalanie powstałych na bazie tych 

relacji stereotypów, czy neokolonialnych wzorców zachowań. Wychodzi ona naprzeciw 

pytaniu o kondycję etyczną współczesnego turysty, o to, co jest lub może być dla niego 

moralnym wyzwaniem, gdy napotyka różnice kulturowe budzące stereotypy, klisze  

w spostrzeganiu obcego. Zarazem nie omija problemu odpowiedzialności indywidualnej 

usługodawców-organizatorów turystyki oraz władz krajów, do których turyści zmierzają, za 

jakość świadczonych usług i prowadzoną politykę turystyczną. Rola moralności jako 

zreflektowanego sposobu postępowania, służącego rozwiązaniu konfliktów w procesie 

budowania komunikacji międzykulturowej w turystycznej przestrzeni, wydaje się równie 

znacząca, jak rola zróżnicowanego nie tylko geograficznie etycznego know-how  

w spostrzeganiu i ocenach zachowań głównych aktorów tej przestrzeni i reprezentowanych 

przez nich kultur. Wiele przesłanek pozwalających na sformułowanie tezy o dominacji 
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kategorii moralnych w procesie spostrzegania innego człowieka pozwala na przewidywanie, 

że zachowania aktorów spotkania oceniane jako dobre lub złe, decydują o znaku oceny 

całościowej tych zachowań. Zdolność do rozwijania etycznych kodów spotykanych 

powszechnie w różnych kulturach wydaje się gatunkową właściwością ludzi, wykształconą  

w drodze ewolucji [Wojciszke, Baryła 2000]. 

O moralności, obejmującej sferę tego, co międzyludzkie, należałoby mówić  

w kontekście działań będących wyrazem człowieczeństwa, które jako cel celów trafnie oddaje 

formuła etyczna Paula Ricoeura: „Działaj wyłącznie wedle maksymy, dzięki której możesz 

zarazem pragnąć, by nie było tego, czego być nie powinno, mianowicie zła” [Ricoeur 1985,  

s. 121]. Ta formuła imperatywu jest wyzwaniem dla wszystkich stron sytuacji dialogicznej, 

odwołujących się mniej lub bardziej świadomie do przesłania płynącego z „wielkiej trójki 

moralności” co znajduje swoje szczególne miejsce w przestrzeni moralnej turystycznych 

podróży. Uzasadnienia dla etyki, i jej ocennych odniesień do kondycji moralnej 

spotykających się stron międzykulturowego dialogu, upatrywałbym w konceptualizacji 

wartości i sposobach służących realizacji tego imperatywu. Z taką etyką mielibyśmy do 

czynienia zarówno wtedy, gdy postanawiamy zawierzyć indywidualnej wrażliwości moralnej, 

a w ocenie działań człowieka bierzemy pod uwagę ich konsekwencje dla dobra-krzywdy 

innych ludzi, jak i wówczas, gdy odwołujemy się do rozstrzygnięć roszczących sobie 

pretensje do powszechnej ważności. Dla wielu tego rodzaju rozstrzygnięcia wydają się być  

w kontrze do moralności związanej z ludzką praxis, nie dającej się zamknąć w formule 

„powszechnego prawa moralnego”. Tak jak trudno oczekiwać, w możliwym do przewidzenia 

czasie, spełnienia przez podróżujących turystów imperatywu kategorycznego w wydaniu 

Paula Ricoeura, tak nie mniej daleko jest do realizacji wizji godnego i udanego życia przez 

tych, którzy w skrytości ducha z przyjazdem turystów wiążą nadzieje na lepsze, udane życie. 

W tym wypadku, tego rodzaju nadzieja nie powinna dotyczyć i wyróżniać jednej tylko  

ze stron spotkania, podobnie jak atrybut odpowiedzialnego życia, który tej nadziei winien 

towarzyszyć.  

Refleksji nad etycznością międzykulturowych spotkań za sprawą turystyki sprzyja 

namysł nad kulturowymi praktykami w obszarze podróży turystycznych, które budzą etyczne 

kontrowersje. Turystyka uwikłana w dyskurs kolonialny, podporządkowana kapitalistycznym 

regułom gry, budowana na europocentrycznych fundamentach ma małe szanse  

na zmniejszenie stopnia swej kontrowersyjności. Zmniejsza szanse na dialog ksenofobia, 

rasizm w formach jawnych albo utajonych, które nie zanikły w dobie bezprecedensowej 

mobilności. Postawy etnocentryczne występujące we wszystkich niemal kulturach, takiego 

dialogu nie ułatwiają. Bezkrytyczny etnocentryzm charakteryzujący zarówno ludzi Zachodu, 

jak i Wschodu, powoduje traktowanie przejawów różnic międzykulturowych jako zjawisk 

powierzchownych, z ignorowaniem ich korzeni, znaczenia w historii myśli partnera oraz 

implikacji dla różnic w strukturze wartości. Wspiera go istniejąca asymetria potęgi 

ekonomicznej oraz stosunków wzajemnych Zachodu i krajów słabo rozwiniętych, w którym 

to, pouczanie innych narodów jednej ze stron, jak mają żyć, i narzucanie swoich wzorów jako 

„najlepszych” i „najnowocześniejszych” jest na porządku dziennym. Upowszechnianie 

postawy etnorelatywistycznej, która nie dzieli kultury na lepsze lub gorsze, wydaje się,  

w najlepszym przypadku, sprawą dość odległej przyszłości. Etnorelatywizm, głosząc 

kulturowe zróżnicowanie w przeciwieństwie do etnocentryzmu, nie ocenia obcych kultur i ich 

przedstawicieli według własnych standardów, lecz stawia na zrozumienie obcych kultur, 

tradycji i obrzędów, dzięki czemu radzenie sobie z różnicami zyskuje zupełnie nową jakość - 

stają się one pożądane. Choć perspektywa etnorelatywistyczna nie oznacza automatycznej 

afirmacji wszystkich różnic kulturowych, to pozwala nam na uświadomienie sobie, że „sądy, 

decyzje i działania mogą być podejmowane na innych podstawach, niż absolutyzowanie 

zachowań czy afirmacji własnego kulturowego stanowiska” [Stadler 1994, s. 139]. 
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Etnorelatywizm postrzegany jako podstawa dla edukacji międzykulturowej, zakłada zmianę 

postaw i przekonań funkcjonujących w ramach własnej kultury i tradycji.  

Dialog międzykulturowy jako szczególny typ komunikacji międzykulturowej, w której 

partnerzy spotkania przyjmują postawę dialogiczną, umożliwiającą spotkanie „twarzą  

w twarz”, jest otwarciem na odmienność drugiej strony, zaakceptowaniem jej, na wzajemną 

wymianę komunikatów w celu odkrycia wspólnych wartości. Prawdziwy dialog wymaga 

podwyższonej samoświadomości kulturowej każdej ze stron, znajomości własnej kultury  

i początków jej formowania, oraz gotowości do kwestionowania założeń światopoglądowych 

oraz fundamentów własnej kultury. Komunikacja interpersonalna jest wówczas procesem 

kreatywnym, prowadzi bowiem do wzajemnego „udzielania się” uczestniczących w niej osób. 

Aby tak się stało, należy spełnić pewne warunki, umożliwiające twórczy dialog. Są to przede 

wszystkim rozmowa i związany z nią trud rozumienia wypowiedzi uczestników dialogu,  

a także współtworzenie relacji interpersonalnych [Lepa 2008, s. 133-144]. Niezbędne są do 

tego kompetencje etyczne umożliwiające definiowanie problemów, projektowanie rozwiązań 

i praktyczne ich wdrażanie. Waga tych kompetencji jest tym większa, im bardziej złożona jest 

struktura relacji w obszarze spotykających się kultur. W tej perspektywie rzecz ujmując, 

prawdziwy i głęboki dialog z obcym wydaje się przedsięwzięciem dla tych, którzy mając 

świadomość swojej niewiedzy nie przejawiają dogmatycznej pewności siebie, lecz cechuje 

ich wysoki poziom kompetencji emocjonalnych powiązany z poczuciem odpowiedzialności 

za słowa i czyny.  

      * 

Jedną z intersujących prób zastosowania refleksji etycznej do problemów komunikacji 

międzykulturowej w obszarze turystyki jest etyka dyskursu, proponująca rozstrzygnięcia 

szczególnie wartościowe, a przy tym wyjątkowo „zestrojone” zarówno ze specyfiką 

problemów współczesnego świata, jak i z wynikami aktualnych badań w zakresie nauk  

o człowieku i społeczeństwie. Jej zwieńczeniem byłaby etyka współodpowiedzialności, 

rozwijana w ramach teorii filozoficznej, określanej jako transcendentalna pragmatyka. 

Czołowy przedstawiciel etyki dyskursu J. Habermas, stawia sobie za cel wskazanie 

racjonalnych procedur komunikacyjnych, które uprawomocniłyby i nadały uniwersalny 

charakter normom i decyzjom moralnym. Problem uzasadnienia moralnego podejmuje, 

wysuwając postulat rozwiązywania konfliktów interesów i przekonań etycznych na drodze 

otwartego dialogu ukierunkowanego na konsens, racjonalną zgodę uczestników dyskursu 

[Habermas 2009, s. 15-57]. W działaniu nastawionym na porozumienie problemy etyczne 

powinny być rozstrzygane racjonalnie, a uczestnikom dyskursu wolno wysuwać każde 

roszczenie, o ile są w stanie argumentacyjnie wykazać ich intersubiektywną ważność. 

Odwołanie się Habermasa do idealnej wspólnoty komunikacyjnej i do zasady dyskursu 

pozwoliło na ujęcie powinności jako samozobowiązania, które jednostka ma realizować 

własnym wysiłkiem. Będąc członkami idealnej wspólnoty komunikacyjnej jesteśmy, zdaniem 

innego przedstawiciela tego nurtu w etyce – Karla Otto Apla, nie tylko zdolni, lecz też 

zobowiązani do ponoszenia współodpowiedzialności za problemy będące przedmiotem 

dyskursów. Apel [1999] formułuje projekt globalnej etyki wzajemnej 

współodpowiedzialności, której zadaniem jest zjednoczenie ludzi w obliczu zagrożeń 

cywilizacyjnych. Etyka dyskursu projektuje pewien ład społeczny, który zorientowany jest na 

zastępowanie walki i działań strategicznych, dyskusją i argumentacją. Jej doniosłość  

i zasadność należałoby upatrywać w tym, iż stanowi jedną z bardziej trafnych odpowiedzi na 

sytuację, w jakiej i wobec której znalazł się współczesny świat i nowożytna świadomość 

moralna [Flis 2010, s. 58-70].  

Nawiązując do rozróżnienia zawartego w etyce dyskursu pomiędzy realną i idealną 

wspólnotą komunikacyjną, możemy poprzez analogię, wyróżnić sferę aktów 

komunikacyjnych, mających miejsce w relacjach pomiędzy turystami a ludnością miejsc 

recepcji turystycznej. Wówczas to, w odniesieniu do tej sfery, idealna „wspólnota” 
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komunikacyjna, jako regulatywna idea, jest antycypowana w każdym akcie komunikacyjnym, 

zachodzącym w obrębie realnej „wspólnoty” pomiędzy turystami a ludnością zamieszkującą 

miejsca recepcji turystycznej. Takich międzykulturowych relacji, do jakich dochodzi  

za sprawą turystycznych podróży, inspirowanych zawartą w nich implicite wolą 

porozumienia z wychodzącymi im na przeciw mieszańcami krajów odwiedzanych, jest 

niezliczona ilość. Mają one charakter kontrfaktyczny w stosunku do antycypowania 

„wspólnoty” idealnej, co znaczy, że daleko im do realizacji postulowanego, wspólnotowego, 

idealnego wzorca. Rzecz w tym, na ile spotykającym się stronom turystycznych relacji 

towarzyszą starania ukierunkowane na urzeczywistnienie owej idealnej „wspólnoty” 

komunikacyjnej. Idealna i realna „wspólnota” pozostają wobec siebie w specyficznej grze, 

polegającej na tym, że ta pierwsza w tej drugiej nigdy zrealizowana być nie może. Na taką 

właśnie dialektyczną grę, zdaniem przedstawicieli etyki dyskursu, niezmiennie jesteśmy 

skazani, a co więcej, w takiej właśnie grze konstytuuje się człowiek jako homo 

communicativus [Borowicz-Sierocka 2016, s.186-196] i zarazem, raz jeszcze przywołam 

zastosowaną wcześniej analogię, jako homo turisticus. W niej kształtuje się komunikacyjna 

racjonalność głównych aktorów turystycznych spotkań, mierzona na etycznej skali 

odpowiedzialnych zachowań. Specyfika ich dialektycznej gry polegałaby na oddalaniu się, 

bądź przybliżaniu do wzorca w pełni odpowiedzialnych działań i towarzyszącej im 

świadomości, że ten wzorzec nigdy do końca nie może być zrealizowany. Zasada 

współodpowiedzialności nakładająca na nas wszystkich obowiązek współdziałania  

w konstruowaniu takich realnych stosunków, które stopniowo niwelowałaby różnicę 

pomiędzy tym, jak jest i tym, jak być powinno, wyznacza etyczny fundament ludzkich 

powinności, także w sferze turystyki, a jednocześnie nakreśla rzeczywisty wymiar projektu 

etyki współodpowiedzialności, mającej w tej sferze swój udział.  

Interesującą próbą zastosowania refleksji etycznej do problemów komunikacji 

międzykulturowej w obszarze turystyki, jest etyka interpretacjonistyczna Hansa Lenka, także 

nawiązująca do hermeneutycznej tradycji, o czym zaświadcza przekonanie wyrażone formułą 

- „granice interpretacji są granicami poznawalnego świata” [Podaję za: Czajka 2012, s. 118]. 

Uznanie nieprzezwyciężalnego pluralizmu interpretacji nie oznacza zgody na skrajny 

relatywizm, a ewentualne trudności z porozumieniem odnośnie doświadczanej rzeczywistości 

mają zostać przezwyciężone przez przemożną wolę porozumienia. Tolerancja dla etosów  

i sposobów życia innych oznaczająca akceptację ich inności, nie musi oznaczać aprobaty 

odmiennych stylów życia. Etyka interpretacjonistyczna, nie wspierając stanowisk skrajnie 

relatywistycznych, postuluje raczej uzasadnianie „pragmatycznie ostatnie”, które może 

podlegać dalszym reinterpretacjom i musi liczyć się z możliwością jego zanegowania [tamże]. 

Inspirującym dla etycznej refleksji odniesionej do turystyki jest w tym wypadku uznanie,  

iż wartości i zasady promowane przez prawa człowieka, także poza kręgiem cywilizacji 

zachodniej, nie są tworami ponadhistorycznymi. Wyrastają one z konkretnych ludzkich 

doświadczeń i mogą być kierowane zarówno do osób, które postanowiły podporządkować się 

dogmatom moralności religijnej, jak i do tych, którzy nabrali przekonania, iż jest możliwa 

moralność bez odwoływania się do religijnych uzasadnień. Jednych i drugich łączy 

przeświadczenie, że warto być moralnym, skoro duchowy wymiar ludzkiej egzystencji nikogo 

z nas nie omija. Innymi słowy, postęp mierzony dokonującymi się przemianami w stylu  

i jakości życia jednostek i zbiorowości ludzkich, jest możliwy tylko pod warunkiem, że cel 

tych przemian będzie ukierunkowany na dobro człowieka i dobro otaczającej go przyrody. 

Mowa tu o postępie moralnym, który nie jest jedynie „kwestią coraz większej racjonalności, 

stopniowego ustępowania uprzedzeń i przesądów, pozwalającym nam lepiej dostrzegać nasze 

powinności moralne” [Rorty 1998, s. 18]. Oznacza wzrastającą wrażliwość i zwiększające się 

wyczulenie na potrzeby tych, dla których spotkanie z turystami jest wyrazem międzyludzkiej 

solidarności, dające nadzieję na to, że nie zostali zapomniani i pozostawieni sami sobie.  
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W międzykulturowych relacjach opartych na wrażliwości: „Trzeba tylko dbać  

o drugiego człowieka i o przedmiot, który wspólnie otacza się szacunkiem, lecz którego nigdy 

się w pełni nie posiada” [MacCannell 2002, s. 309]. Sięgając w głąb antropologicznej 

struktury turystycznej podróży, naznaczonej określeniem „etyczna”, pytamy o jej cel, reguły, 

sens i wartości. Konceptualne ujęcie tego, co pozostaje w niej niewidoczne zakłada,  

iż paralelnie do przestrzeni świata konwencji i tradycji, powszechnie uznawanych motywów  

i innych widocznych sposobów zachowań, stoi świat wartości egzystencjalnych, a zarazem 

etycznych, spełniających ukrytą gdzieś głęboko w nas wizję podróży przeciwstawiającej się 

codzienności i rutynie. Porządkowanie świata, jakie ma tu miejsce, polega na zreflektowaniu 

się na jakości podróżniczego doświadczenia. W perspektywie etycznej oznacza podróżowanie 

do źródeł moralności, które wyznacza zakorzeniona w nas indywidualna jaźń moralna.  

 

 

Zakończenie 
 

Pojawiające się w zasięgu turystycznych doświadczeń moralne dylematy związane  

z międzykulturowym zrozumieniem, są oznaką powoli postępującego procesu uwrażliwienia 

międzykulturowego, realizującego z niemałym trudem wzorzec odpowiedzialnego turysty. 

Sama turystyka, będąc czymś więcej niż tylko biznesem, generującym negatywne skutki  

dla otoczenia, stwarza okazję do zrozumienia i łączenia różnorodnych kultur, które  

w sprzyjających okolicznościach mogą jedynie zyskiwać. 

Przekonanie o możliwości zbudowania systemu etycznego, który mógłby prawomocnie 

rościć sobie pretensje do prawdy satysfakcjonującej wszystkie strony międzykulturowego 

dialogu wydaje się złudne. Tak samo jak wiara w doprowadzenie do takiego stanu zachowań  

i relacji między głównymi aktorami turystycznej przestrzeni, który by skutecznie zapobiegł  

na jej obszarze nieetycznych praktyk. Z drugiej strony, istniejące niezaprzeczalnie w sferze 

turystycznych podróży przejawy tolerancji i zrozumienia dla innych kultur wyznaczane 

stopniem rozwoju w obszarach wiedzy, a także wrażliwością emocjonalną w aspekcie ich 

postrzegania pozbawionego etnocentrycznych ocen przekonuje o tym, że międzykulturowe 

zrozumienie jest możliwe. Zarysowany w artykule etyczny kontekst międzykulturowego 

zrozumienia uświadamia, iż indywidualnych kompetencji turystów nie sposób rozwijać bez 

umiejętności miękkich - wolności od uprzedzeń, empatii, otwartości i tolerancji, wspartych  

na rozpoznanych i uświadamianych wartościach moralnych. Teoretycznym zapleczem  

dla podejmowanych prób budowania praktycznej etyki w turystyce zorientowanej  

na międzykulturowe porozumienie, są propozycje tych etyk, uznające dialogiczność za istotny 

wymiar teraźniejszości. Hermeneutyka kierująca się etycznym przesłaniem sprzyja 

kształtowaniu się tożsamości w dialogu, sporze i stapianiu się różnorakich horyzontów,  

w sposób odpowiadający skończoności i przygodności kondycji ludzkiej. Dialog, który czyni 

możliwym poszerzenie naszej egzystencji o światy innych, i w ten sposób stanie się kimś 

więcej, nie musi oznaczać utraty własnej tożsamości.  

Miarą etyczności na poziomie indywidualnych kontaktów pomiędzy ludźmi, często 

różnych kulturowych kręgów, jest ich gotowość do przyjmowania odpowiedzialności  

za drugiego człowieka, który jawi się nierzadko jako obcy. Jest ona wzmacniana poczuciem 

solidarności z innymi i sprzeciwem wobec pogłębiania społecznej niesprawiedliwości. 

Odkrywanie etyczności w turystyce oznacza możliwość prowadzenia z drugim człowiekiem 

dialogu, współtworzącego sens ludzkiego bytowania w świecie. O jego kształcie decydują 

kulturowe kompetencje jego uczestników wraz z ich wiedzą i umiejętnościami bycia  

w relacjach tworzących społeczny i zarazem humanistyczny wymiar podróżowania. 
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The ethical dimension of intercultural understanding in tourism 
 

Key words: intercultural dialogue, discourse ethics, intercultural communication, 

intercultural sensitivity tourism 

 

Abstract 

The aim of the article is to justify the accepted thesis about the necessity of ethical 

competence in achieving intercultural understanding and building a dialogue by the main 

performers of the tourist scene. For that purpose, I am putting a number of questions aimed  

to identify the chances and barriers in developing the intercultural understanding  

and individual communication skills that determine the specificity of ethical obligations 

between the parties of cultural meetings in tourism.  

In the first part, I consider the socio-cultural premises of interpersonal communication, 

referring to the category of intercultural education, a dialogue in the intercultural sensitivity. 

The second part is devoted to a critical analysis of the role and significance of tourism  

in the process of building intercultural understanding. The look at tourism presented here is  

an expression of a critical attitude to the mechanisms that co-define the mutual relations 

between tourists and strangers. In the third part, I formulate the premises for the development 

of the ethics of intercultural dialogue, accepting the assumption of the undeniable  

co-responsibility of the dialogue partners in the act of communication. One of the interesting 

attempts of applying an ethical reflection to the problems of intercultural communication  

in the field of tourism is the ethics of discourse. Its ethical message may constitute  

a theoretical foundation and justification for cultural practices that take place in the field  

of tourist travels. 
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Turystyka olimpijska. Zarys problematyki 
 

Słowa kluczowe: igrzyska olimpijskie, turystyka olimpijska, turystyka, olimpizm. 

 

Abstrakt 

W niniejszym artykule autorzy pragną zwrócić uwagę na zjawisko turystyki olimpijskiej jako 

wyodrębnionej części turystyki sportowej. Wskazują oni na jej historyczne korzenie, 

dziedzictwo oraz proces krystalizowania się przez lata. W artykule kwestie podzielono  

na kilka podrozdziałów, gdzie po wstępnych analizach definicyjnych autorzy próbują określić 

w drugim podrozdziale ekonomiczno-gospodarcze aspekty turystyki olimpijskiej wskazując 

zarówno jej korzyści jak i negatywne skutki. Następnie poruszana jest kwestia wpływu 

turystyki olimpijskiej na przestrzeń miejską wraz z jej przejawami i przykładami zmian oraz 

najnowszych sposobów radzenia sobie z problemami i błędami z przeszłości. Dalej z kolei, 

autorzy opisują marketingowe aspekty turystyki olimpijskiej wraz z narzędziami i produktami 

promującymi igrzyska olimpijskie, a adresowanymi w głównej mierze do turystów. Zbliżając 

się do końcowej części artykułu, autorzy dotykają jeszcze kwestii zjawiska społecznego jakim 

niewątpliwie stała się turystyka olimpijska i przyglądają się procesowi zmian jaki towarzyszył 

i towarzyszy rozwojowi owej turystyki. 

 

 

Ustalenia definicyjne i charakterystyka zjawiska 

 
Związki między sportem a turystyką sięgają już starożytności, kiedy to podróże  

w celach sportowych cieszyły się powodzeniem w Helladzie. Najpopularniejszą destynacją 

była Olimpia, do której zmierzali nie tylko zawodnicy, ale również kibice [Finley; Pleket 

1976; Zauhar 2003, s. 27]. To tutaj upatruje się początków turystyki olimpijskiej, bowiem 

igrzyska były tak ważnym wydarzeniem kulturowym (zarówno sportowym jak i religijnym), 

że na czas ich trwania wstrzymywano wojny i Polis nie mogły prowadzić walk między sobą 

m.in. by zawodnicy i widzowie mogli bezpiecznie podróżować [Miller 2008]. Szacuje się,  

że przybywało nawet 50 tysięcy widzów, dzięki czemu pojawiły się pierwsze usługi 

turystyczne [Godlewski 2010]. „Do Olimpii nadciągały nieprzerwane orszaki pobożnych 

(święta w Olimpii były obchodzone na cześć Zeusa, igrzyska były tylko jednym z ich 

elementów), ale i żądnych nowości czy rozrywki pątników. Dodać do tego należy 

przekupniów i innych podróżnych, którzy przemierzali lądy i morza tak tłumnie, że w tym 

gwarnym tłumie nie brakowało przedstawicieli prawdopodobnie żadnego stanu i zawodu. 

Można było wówczas mi.in. oglądać wspaniałe procesje, słuchać znakomitych literatów, 

którzy odczytywali fragmenty swych nagrodzonych arcydzieł, podziwiać bezcenne dzieła 

sztuki, a przede wszystkim „kibicować” słynnym zawodom sportowym. Olimpijskim 

turystom nie brakowało więc urozmaicenia wśród pobożnej pielgrzymki” [Malchrowicz-

Mośko 2015]. Działo się tak do roku 393 n.e., gdyż cesarz rzymski Teodozjusz Wielki uznał 

igrzyska za święto pogańskie i zabronił ich organizacji [Łanowski 1990]. Dopiero po ponad  

2 tysiącach lat Baron Pierre de Coubertin wskrzesił sportową tradycję i tak od 1896 roku 

odbywają się nowożytne letnie igrzyska olimpijskie, natomiast od 1924 roku zimowe.  

Z początku jednak oprawa artystyczna i organizacja techniczna nie była porywająca, stąd 

popularność wydarzenia niewielka. Jednak już na początku XX wieku, tj. na igrzyska  

w Sztokholmie w 1912 roku zbudowano specjalne obiekty olimpijskie i po raz pierwszy 
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goszczono zawodników i kibiców z pięciu kontynentów. W wyniku procesu metropolizacji 

rozwoju i jego globalizacji, również w obszarze turystycznym, epoka ponowoczesna cechuje 

się permanentnie wzrastającą liczbą wielkich imprez sportowych, przyciągających tysiące 

kibiców z całego świata.  

Lipoński [2012] prowadząc rozważania na temat udziału turystów w igrzyskach 

olimpijskich, wyodrębnił termin „turystyka olimpijska”, jako specyficzną formę turystyki 

sportowej. Ta bowiem, pojawiła się w rozważaniach naukowych w latach 70-tych XX wieku 

a ukonstytuowała się na początku lat 90 XX wieku [Hall 1992, s. 141-158; Gibson 1998,  

s. 155-179, 2003, s. 205-213; Standeven i de Knop 1999; Ross 2001; Weed 2008; Mikos  

von Rohrscheidt 2010; Bończak 2013, s. 49-62; Hadzik 2014; Malchrowicz-Mośko 2015; 

Mokras-Grabowska 2015a, s. 28-40, 2015b, s. 11-20; Prinke 2015, s. 77-91; Szczechowicz 

2015, s. 41-53] Analizując jednak literaturę przedmiotu, widać wyraźne komplikacje 

semantyczne. Badania nad formami turystyki związanymi z aktywnością fizyczną i sportem, 

pozwoliły wypracować wiele różnorodnych pojęć i klasyfikacji. Jednak badacze zjawisk 

zachodzących na granicy turystyki i sportu, nie są ze sobą zgodni. Duża dowolność 

terminologiczna i zamienne stosowanie pojęć, powoduje swoisty chaos w nomenklaturze. 

Mimo, iż tradycja uczestnictwa w wydarzeniach sportowych ma już prawie 3 tysiące lat,  

to jednak trwa dyskusja czy w ogóle powinno się wyodrębniać turystykę sportową. Trudności 

ze zdefiniowaniem tego terminu wynikają z wielorakiego rozumienia zarówno sportu jak  

i turystyki, oraz złożonych relacji między nimi. W naszym kraju, w konsekwencji integracji 

europejskiej, zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii uregulowaniami prawnymi, sport 

rozumie się jako „wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub 

zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, 

rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich 

poziomach” [Ustawa o sporcie 2010], natomiast Światowa Organizacja Turystyki (UN WTO) 

definiuje turystykę jako „ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach 

wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim 

codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, których głównym celem jest działalność 

zarobkowa”. Zatem rozumienie turystyki sportowej winno mieć charakter synergiczny, 

integrujący zarówno istotę turystyki, jak i sportu. W kontekście igrzysk olimpijskich, 

najważniejsze jednak jest wskazanie zarówno na aktywne, jak i bierne uczestnictwo  

w wydarzeniach sportowych. Turystyka olimpijska dotyczy bowiem zachowania 

konsumentów, którzy uwzględniają igrzyska jako główny motyw wyjazdu. Jest to zatem 

jedna z form turystyki sportowej zwanej fanoturystyką. Termin ten wprowadził Mika [2008] 

zestawiając ze sobą dwa słowa: fan (z języka angielskiego kibic) i turystyka. W szerszym 

znaczeniu polega ona na wyjazdach do miejsc, gdzie rozgrywane są zawody sportowe 

(zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym) [Brumm 2012]. 

Turystów tego typu można podzielić na tych, którzy korzystają ze zorganizowanych 

wycieczek i wyjeżdżają większą grupą kibiców (turystyka sportowa masowa twarda), oraz 

tych, którzy organizują wyjazdy indywidualnie (turystyka sportowa masowa miękka) 

[Mokras-Grabowska 2015, s. 28-40]. Definicje twarde i miękkie występują również  

w koncepcji Robinson i Gammon [2004, s. 221-233] określając jednak nie formę organizacji 

wyjazdu, lecz przewagę motywów w omawianej aktywności (rycina 1). Podróże tego typu 

nieczęsto jednak występują w „czystej formie”. Wycieczki do miast organizatora igrzysk,  

czy nierzadko objazdówki po kraju, w którym się one odbywają, wiążą się nie tylko  

z oglądaniem wydarzeń sportowych, ale również z uprawianiem różnych form aktywności 

sportowej popularnej w danym państwie, jak również ze zwiedzaniem: obiektów, klubów, 

muzeów, izb pamięci, wystaw, ośrodków przygotowań olimpijskich, obiektów treningowych, 

domów sportowców, miejsc pochówków sławnych ikon sportu itp. Jej uczestnicy zatem  

w czasie wyjazdu biorą także udział m.in. w turystyce poznawczej, nostalgicznej, 

wypoczynkowej, przygodowej, kwalifikowanej, ekstremalnej. Zauważa się bowiem, coraz 
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szersze spektra aktywności fanoturystyki, co w wyniku rozwoju cywilizacyjnego, wiąże się  

z modą i nowymi trendami. W tym przypadku, stosowne, choć dyskusyjne wydaje się użycie 

terminu „turystyka kulturowo-sportowa” lub też „turystyka kulturowa sportu”, czyli 

wyjazdów inspirowanych chęcią poznania i doświadczania sportu jako fenomenu związanego 

z dziedzictwem kulturowym współczesnym i historycznym [Malchrowicz-Mośko 2015]. 

Kontrowersji przysparzają wyjazdy olimpijczyków, a więc profesjonalistów, których trudno 

nazwać turystami. Taka forma podróży określana jest mianem „turystyki sportowców”  

i obejmuje ich mobilność związaną z zawodami, turniejami, obozami, szkoleniami, 

zgrupowaniami itp. [Bończak 2013, s. 49-62].  

 
Ryc. 1. Typy uczestnictwa w turystyce sportowej według kryterium motywów. 
Źródło: opracowanie na podstawie: Robinson, Gammon [2004, s. 221-233]. 

 

Ustalenie jednak wyraźnych granic pomiędzy poszczególnymi formami turystyki 

wydaje się niewykonalne. Zatem, prowadząc rozważania na temat turystyki olimpijskiej,  

nie można jej traktować jako zjawiska homogenicznego. Bez wątpienia jednak, niezależnie od 

kontekstu, igrzyska są największym wydarzeniem współczesnej cywilizacji, a sport jako 

fenomen turystyczny przyciąga do miast-gospodarzy tłumy odwiedzających, czyniąc  

je najpopularniejszymi destynacjami na świecie. To dzięki obserwacji największych imprez 

sportowych, dokładnie widoczne są wzajemne zależności między rozwojem sportu i turystyki, 

dwóch zjawisk społeczno-gospodarczych o nieustannie wzrastającym znaczeniu. 
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Ekonomiczno-gospodarcze aspekty turystyki olimpijskiej 
 

Nie jest pewnym czy organizatorzy pierwszych kilku edycji nowożytnych igrzysk 

olimpijskich zdawali sobie sprawę z tego, jaki będą one mieć w przyszłości wpływ na losy 

miast i państw, w których będą się odbywać. Dziś ciężko jest stwierdzić dokładnie jaki wpływ 

na ekonomiczne warunki czy gospodarkę miały pierwsze igrzyska. O wiele więcej natomiast 

wiadomo o ich dalszej historii, kiedy to wykorzystywano je do czysto politycznych celów. 

Przykładem dość niechlubnym mogą być słynne, berlińskie, nazistowskie igrzyska 

olimpijskie, które wbrew pozorom bardzo dużą uwagę kierowały na wygląd miasta  

i samopoczucie przybywających tam turystów. Choć wydawać by się mogło, iż rok 1936  

to nie czas i miejsce na zakrojone na tak szeroką skalę działania marketingowe, znane nam 

doskonale dziś, to jednak władze Rzeszy doskonale zdawały sobie sprawę z tego jak ważny 

moment jest przed nimi. Oprócz dekoracji, flag, wieńców, zieleni i kwiatów, organizatorzy 

tuż przed igrzyskami „oczyścili” miasto z niechcianych jego bywalców – bezdomnych, 

żebraków czy nawet mniejszości romskiej. Wszystkim turystom towarzyszyły niezliczone 

tabuny wojskowych, niezależnie czy byli sportowcami czy turystami. Zgodnie jednak 

twierdzono, iż byli oni nastawieni do obcokrajowców wyjątkowo przychylnie i przyjaźnie 

[Guy 2008, s. 192 i 204]. Hitler zatem doskonale zdawał sobie sprawę z mocy propagandy, 

która pokazać miała Niemcy jako nowoczesny, bogaty i silny militarnie kraj, zwłaszcza,  

że w pamięci wielu ludzi była wciąż przegrana Niemiec w pierwszej wojnie światowej i ich 

ekonomiczny kryzys z tym związany. Jednak, jeśli nawet tak spory napływ turystów do 

Berlina miał miejsce i wzrost ten utrzymywał się nawet w kolejnych dwóch czy trzech latach, 

wybuch drugiej wojny światowej zdecydowanie nie pozostawił wątpliwości, w jakim celu 

zorganizowano tak wystawne święto sportu. Turyści z kolei nie byli już wówczas istotni. 

Organizacja igrzysk olimpijskich to nie tylko prestiż dla miast-organizatorów, ale także, 

a może przede wszystkim, niezwykle wysoki koszt. Nie jest tajemnicą, iż ich ogromny wpływ 

na gospodarkę nie tylko miasta czy regionu, ale także całego państwa zmienia nierzadko całą 

sferę ekonomiczną [Lenartowicz; Isidori; Maussier 2016, s. 68]. W dyskusjach nad 

opłacalnością igrzysk, nieustannie przewija się temat fatalnego zadłużenia Montrealu  

w związku z organizacją igrzysk w tym kanadyjskim mieście w 1976 roku czy też przykład 

Grecji, gdzie wkrótce po igrzyskach olimpijskich w 2004 roku nastąpił kryzys gospodarczy. 

Mimo to, po przeciwnej stronie stawiane są argumenty optujące za organizacją igrzysk – 

napływ turystów, długoterminowa inwestycja w promocję miasta i kraju czy też rozwój 

gospodarczy i kulturowy. W niniejszym tekście naszą uwagę zwracają przede wszystkim te 

aspekty, które wiążą się z turystyką. Co warte zaznaczenia, turyści zjawiają się w mieście  

nie tylko w celu olimpijskim, część spośród wszystkich turystów w danym czasie czy roku, 

kiedy organizowane są igrzyska, przybywa tam w podobnych celach jak poza latami 

olimpijskimi – by zwiedzać zabytki, poznawać kulturę czy wypoczywać nad morzem.  

Zwykle jednak liczby mówią same za siebie i zdecydowana większość wybiera dane miasto 

(a w rezultacie także i państwo) z powodu organizowanych tam igrzysk. Jak mówią statystyki 

w 2012 roku spośród ponad 680 tysięcy gości, którzy odwiedzili Londyn po raz pierwszy,  

aż 470 tys. przybyło tam z powodu igrzysk (jako kibice, jako pracownicy oraz jako uczestnicy 

zawodów) pozostała część to osoby, których głównym celem nie były igrzyska [Foresight 

Issue 113 2013]. Jeszcze większym sukcesem chwaliło się brazylijskie Ministerstwo 

Turystyki, ogłaszając, iż 6,6 mln. turystów odwiedziło cały kraj dzięki igrzyskom,  

co stanowiło wzrost o 4,8% w stosunku do poprzedniego roku [Termèche 2017].  

Nie wszystkie jednak źródła są tak entuzjastyczne lub też zwracają uwagę na fakt 

tymczasowego wzrostu napływu turystów. Wonho Song przy pomocy dość skomplikowanych 

badań przedstawia dane, mówiące, iż pozytywne skutki w ruchu turystycznym dla danego 

organizatora mieszczą się w przedziałach od 4 do 12 lat po igrzyskach, zaś w dalszych latach 

skutki dla turystyki są znikome lub wręcz negatywne, kiedy to notuje się spore spadki 
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napływu turystów [Song 2010, s. 103]. Generalnie jednak, tendencje są bardzo zbliżone  

do siebie i podobne w poszczególnych przypadkach miast-organizatorów. Przykładem takiej 

tendencji mogą być te cztery miasta: Seul, Barcelona, Atlanta i Sydney, które notowały 

wzrost turystów tuż przed igrzyskami oraz w roku tzw. zerowym, czyli w czasie kiedy 

igrzyska mają miejsce, zaś po tym okresie we wszystkich przypadkach notowano spadek 

zarówno mniejszy, jak to miało miejsce w Atlancie czy też spory jak w przypadku Barcelony 

[Yildiz; Çekiç 2015, s. 332]. 

Warto jednak podkreślić kolejny ważny skutek igrzysk i ich wpływ na turystykę nie 

tylko olimpijską, ale także i ogólną. Tak duże wydarzenia sportowe zmieniają charakter 

miasta i wpływają zwykle pozytywnie na tkankę miejską. W przypadku Aten, mimo  

iż igrzyska mocno nadwyrężyły ekonomicznie całe państwo, to jednak ich wpływ  

na infrastrukturę miejską, powstanie nowych linii metra, zbudowanie tramwaju i budowa 

szeregu nowych dróg, a także zwiększenie się bazy noclegowej czy też uatrakcyjnienie  

i unowocześnienie całego sektora gastronomicznego nie pozostał obojętny na ruch 

turystyczny [Tsiotsou; Gouri 2010, s. 3]. Miasta organizujące igrzyska uporać muszą się także 

z kwestią przepełnienia turystami własnej przestrzeni. Zwłaszcza tak małe miasta jak te, które 

organizują zwykle igrzyska zimowe (Lillehammer, Albertville czy Lake Placid) pomieścić 

muszą nagle spore tłumy turystów. To pobudza gospodarkę do niewątpliwie szybszego 

funkcjonowania i dostosowywania się do potrzeb olimpijskiej turystyki, nie tylko 

wzmacniając firmy z branży HoReCa ale także pozwalając na zadbanie o historyczne czy 

przyrodnicze części przestrzeni miejskiej. 

Znany doskonale, tzw. efekt barceloński, to przede wszystkim historia dobrej 

organizacji i turystycznego sukcesu igrzysk w Hiszpanii. Co prawda tuz po igrzyskach 

zanotowano spadek liczby turystów, to i tak wpływ jaki miały igrzyska na to miasto, 

zmieniając je pod względem wizualnym, ale także gospodarczo, jest dziś nie do przecenienia. 

Wbrew pozorom, Barcelona przed igrzyskami nie była turystycznym rajem ani destynacją 

większości gości napływających do Hiszpanii. Wszystko to zmieniło się wraz z przyznaniem 

miastu praw do organizacji. Jak podkreślał Ferran Brunet z Uniwersytetu Barcelońskiego 

przybyło 15% nowych dróg, o 17% powiększył się system kanalizacji, a – co istotne dla nas – 

stref zielonych i plaży przybyło o 78% [Taylor 2012]. To właśnie ta trzecia część tych 

statystyk jest nie tylko najbardziej imponująca, ale ma też największe znaczenie dla turystów, 

którzy zaczęli postrzegać Barcelonę jako miejsce wyjątkowo przyjazne i warte odwiedzenia. 

Kolejnym istotnym faktem jest powstawanie nowych miejsc turystycznych – zwłaszcza 

na trasie turystyki olimpijskiej. Mowa o muzeach olimpijskich lub sportowych  

z przewagą tematyki olimpijskiej. Dziś, oprócz najbardziej znanego Muzeum Olimpijskiego 

w Lozannie, mamy całą sieć punktów, do których docelowo podróżować może turysta mający 

na względzie tematykę igrzysk olimpijskich. Ponad 20 różnych muzeów (w tym polskie 

Muzeum Sportu i Turystyki) zrzeszonych jest w Olympic Museum Network [Malchrowicz-

Mośko 2015, s. 68]. Muzea takie nie tylko przyciągają licznych turystów, ale także wpływają 

na otoczenie (zaplecze gastronomiczne, siłownie, sklepy) oraz – co może najważniejsze –  

na wizerunek miasta. Zyskuje ono bowiem interesujący punkt docelowy wielu turystów oraz 

dodatkową reklamę w świecie sportu. 

Igrzyska zatem, zdecydowanie wpływają na ruch turystyczny oraz sektor branży usług 

turystycznych, gastronomicznych i hotelarskich. Nie zawsze jednak wpływ ten jest taki 

jakiego by oczekiwano. Wysoki napływ gości z całego świata nie musi oznaczać, iż trend ten 

utrzyma się w przyszłości. Oprócz bowiem szeregu pozytywnych skutków oddziaływania 

turystyki olimpijskiej na miasta-organizatorów, trzeba liczyć się także z wieloma 

negatywnymi skutkami, takimi jak koszty organizacyjne, które mogą być za wysokie,  

tzw. crowding out czyli zmniejszenie liczby turystów (których celem nie są igrzyska) w roku 

olimpijskim [Malchrowicz-Mośko 2015, s. 65] czy też problem tzw. białych słoni czyli 
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kosztownych obiektów, które są trudne do utrzymania po igrzyskach ze względu na niewielki 

stopień ich wykorzystywania. 
 

 

Turystyka olimpijska jako zjawisko przestrzenne 
 

W przeciągu ponad stuletniej historii nowożytnych igrzysk olimpijskich, wytworzyły 

one specyficzne obszary w budownictwie i urbanistyce sportowej przestrzeni. To w ramach 

tego wydarzenia, miasta rozbudowują obiekty sportowe, przekształcają tereny 

wypoczynkowe, rewitalizują przestrzeń komunikacyjną czy też budują całkiem nowe obszary, 

które wrastają z czasem w tkankę miejską. 

Wszystkie z tych obiektów i miejsc, które są ważne ze względu na swe przeznaczenie 

sportowe czy turystyczne są na ogół celem wycieczek zarówno zorganizowanych jak  

i prywatnych w czasie igrzysk. Możemy tutaj wyodrębnić obiekty i miejsca typowo sportowe, 

przeznaczone do rywalizacji i kibicowania (stadiony, hale, korty, boiska, mariny), a także 

obiekty i miejsca typowo turystyczne, zwane często strefami zielonymi lub strefami 

wypoczynku. Te wszystkie z kolei podzielić można ze względu na to czy zostały one 

zrewitalizowane, odświeżone czy też powstały jako zupełnie nowe twory. Istotnym dziś 

elementem polityki nie tylko MKOl, ale i miast-organizatorów jest wykorzystanie 

istniejących obszarów zniszczonych lub zdewastowanych przez działalność człowieka  

i przekształcenie je w strefy relaksu, sportu i zabawy. Sytuacja taka miała miejsce  

m.in. w przypadku Aten, gdzie przybrzeżna strefa Faliro, rozpoczynająca się mniej więcej  

od Stadionu Pokoju i Przyjaźni tuż obok Pireusu, zdewastowana i opuszczona, została 

przekształcona w nowoczesny kompleks sportowy ze stadionem do piłki plażowej oraz nową 

halą sportową. Całość połączona została szerokimi traktami i alejkami, pod którymi znalazły 

się zaplecza i sanitariaty dla turystów i uczestników. W czasie trwania igrzysk, turyści  

nie tylko kibicować mogli sportowcom, ale także podziwiali morze i widok na port  

w Pireusie. Bezużyteczna strefa stała się więc miejscem do uprawiania sportu oraz 

odpoczywania. Niestety, decyzje o budowie całego kompleksu okazały się niezbyt trafne  

i tuż po igrzyskach całość (oprócz Stadionu Pokoju i Przyjaźni oraz Sports Pavilion) zaczęła 

popadać w ruinę. Dziś jest to teren ponownie nieprzyjazny zarówno mieszkańcom jak i tym 

bardziej turystom [Omorczyk 2013]. 

Organizatorzy igrzysk coraz częściej rezygnują z budowy zupełnie nowych obiektów, 

starając się wykorzystać te już istniejące lub zbudować tymczasowe obiekty w tle wizualnie 

atrakcyjnego otoczenia. Doskonałym tego przykładem były igrzyska w Londynie  

w 2012 roku, kiedy to zawody jeździeckie odbyły się w iście królewskiej scenerii Greenwich 

Park, a mecze siatkówki plażowej miały miejsce na tymczasowym stadionie na terenie  

Horse Guards Parade [Silk 2012, s. 704]. Każde miasto ma w swojej ofercie budynki lub 

miejsca, które atrakcją turystyczną są nie tylko na co dzień, ale także mogą stać się idealnym 

tłem rozgrywek sportowych. Kolejnym takim przykładem mogą być Ateny, które swoje 

antyczne walory bardzo zgrabnie wplotły w sportowe święto. Łucznictwo odbywało się 

bowiem na Stadionie Panateńskim, zawody kolarskie między innymi na Placu Kotzia,  

ale to pchnięcie kulą otrzymało najbardziej sentymentalną oprawę, bowiem odbywało się  

na starożytnym Stadionie Olimpijskim w Olimpii. 

Niezwykle istotną kwestią w czasie przygotowań do igrzysk jest cały proces planowania 

urbanistycznego, w którym istotne są założenia Komitetu Organizacyjnego, 

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego czy w końcu władz miasta. Nowe trendy,  

a zwłaszcza działalność proekologiczna, zmusiły niejako organizatorów do uważniejszego 

przyjrzenia się nie tylko kulturalnym i materialnym sferom przestrzeni miejskiej, ale przede 

wszystkim aspektom przyrodniczym, które obecnie traktowane są jako niezwykle cenny 

kapitał naturalny. Wiele obiektów olimpijskich, a także strefy wypoczynku stworzone właśnie 

dla turystów, umiejscawiane są w ciekawych obszarach krajobrazowych lub też wykorzystują 
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istniejące tereny zielone. „Interesy [w tym przypadku miasta-organizatora] mogą 

przykładowo dotyczyć korzyści związanych z wykorzystaniem lasów, jezior, rzek, czystego 

powietrza, atrakcyjnego krajobrazu, drewna i runa leśnego (…)” [Górnicki 2012, s. 285]. 

Doskonałym tego przykładem są zawody żeglarskie które odbywają się zwykle w pięknie 

wyremontowanych lub stworzonych od nowa marinach, jak np. Marina da Gloria  

w Rio de Janeiro (IO Rio 2016) czy zawody w biegach narciarskich, czy skokach 

narciarskich, odbywające się zwykle w malowniczych terenach górskich pośród lasów,  

jak np. Whistler Olympic Park w Kanadzie (ZIO Vancouver 2010). Organizatorzy zatem nie 

tylko rewitalizują już istniejące obiekty sportowe lub budują je od podstaw, ale także starają 

się wpleść zawody sportowe w już istniejący, wspomniany wcześniej kapitał naturalny, jakim 

są właśnie góry, lasy, zatoki i jeziora. 

Odrębną sferą organizacji i finalnego wyglądu miasta, jest jego wizualna przestrzeń. 

Organizatorzy prześcigają się w stworzeniu jak najatrakcyjniejszej formy udekorowania 

miasta i poprzez to nadania mu zupełnie innego charakteru. Przestrzeń taka sprawia wrażenie 

odświętnej, niecodziennej, pełnej barw i wzorów, zachęcającej do przybycia i pozostania  

w niej. Rozwieszane są liczne banery, plakaty, niemal na każdym kroku towarzyszy turyście 

logo igrzysk wraz z rozmaitymi wariacjami graficznymi. Do tej przemiany dołączają również 

lokale gastronomiczne i obiekty noclegowe, które starają się wykorzystać atmosferę święta  

i przyciągnąć większą grupę klientów. Turysta zatem witany jest w zupełnie inny sposób niż 

miałoby to miejsce w trakcie jego wizyty w innym, nieolimpijskim czasie. 

Igrzyska stanowią świetny pretekst do całkowitego przeobrażenia tkanki miejskiej  

i nadania jej nowego charakteru poprzez budowę nowych obiektów i miejsc lub ich renowację 

i odbudowę. To z kolei przyczynia się do rozwoju turystyki olimpijskiej, która przyciąga 

gości z całego świata nie tylko podczas igrzysk, ale także po zakończeniu zawodów 

sportowych pod flagą pięciu kółek. 
 

 

Marketingowe aspekty turystyki olimpijskiej 
 

W dzisiejszych czasach sport jest produktem, który przyciąga nie tylko rzesze kibiców, 

ale również sponsorów. Jego komercjalizacja przekłada się na ponad 3 procentowy udział  

w handlu światowym (Blackshaw) Źródłem beneficjum staje się prawie wszystko: prawa do 

transmisji, do wykorzystywania wizerunków, do wykorzystywania logo, emblematów, 

symboli itp. Sport, a w szczególności olimpijski, jest potężnym „przemysłem” generującym 

krezusowe obroty finansowe oraz strategicznym elementem sfery kultury, jak również 

instrumentem aktywizacji lokalnej gospodarki, w tym także gospodarki turystycznej. 

Wydarzenia sportowe przyciągają nierzadko więcej turystów niż dobrodziejstwa natury, 

niezwykłe krajobrazy, rajskie plaże, dziedzictwa kultury, czy zabytkowe świadectwa 

minionych epok. Turysta odwiedzający miasto-gospodarza, ma do swojej dyspozycji środki 

płatnicze i zaspokaja potrzeby nie tylko w zakresie sportowym, ale także wszelkiego rodzaju 

usług: komunikacyjnych, gastronomicznych, noclegowych, handlowych, rozrywkowych, 

rzemieślniczych, kulturalnych, pamiątek. Będąc konsumentami wielu usług i dóbr, stają się 

nośnikami popytu na świadczenia turystyczne. To z myślą o nich i dzięki nim, tak bardzo 

popularne stały się gadżety olimpijskie. Charakter souvenirów jest na tyle uniwersalny,  

że z powodzeniem kupować mogą je również mieszkańcy danego regionu. Pamiątki te starają 

się łączyć ciekawy design, użyteczność, dobrą cenę (choć to pojęcie względne), a dzięki 

olimpijskiej grafice są skierowane do wszystkich. Można znaleźć zarówno tradycyjne 

pamiątki (kartki, albumy, maskotki, koszulki, torebki, kubki, długopisy, notesy, smycze),  

jak i nowości podążające za modą (saszetki-nerki, kubki termiczne, pendrivy, głośniczki 

bluetooth). Oczywiście popyt poszczególnych produktów jest skrupulatnie rejestrowana  

i w ten sposób tworzone jest zapotrzebowanie na konkretne gadżety podczas kolejnych 

igrzysk. Turysta olimpijski, jako konsument staje się nie tylko odbiorcą produktów  



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 7/2018 (numer specjalny2018) 

97 

i bezpośrednim ich użytkownikiem, ale także twórcą nowych koncepcji produktowych  

i technologicznych. Prócz rzeczy materialnych, turyści korzystają także z produktów 

wirtualnych, czyli aplikacji i programów na urządzeniach mobilnych. Dzięki łatwej, szybkiej  

i relatywnie taniej dostępności, można z nich korzystać na całym świecie i na każdym etapie 

podróży. Najczęściej używane są aplikacje oparte na lokalizacji, przewodniki, tłumacze oraz 

asystenci podróży. W dobie Internetu osoba podróżująca chętnie dzieli się swoimi 

przeżyciami ze znajomymi na portalach społecznościowych, propagując tym samym 

turystykę olimpijską. Z pewnością igrzyska olimpijskie można uznać za najbardziej medialną 

imprezę sportową, a symbol olimpijski w postaci pięciu splecionych ze sobą kół, jest 

najbardziej rozpoznawalnym znakiem świata - kojarzone są przez 93% ludności [Wall 2001]. 

Wszystkie dobra olimpijskie (wg. Karty Olimpijskiej: symbol, flaga, motto, hymn, określenie 

„igrzyska olimpijskie”, piktogramy, emblematy, ogień i pochodnie), swoją marką i renomą 

firmują igrzyska olimpijskie. Wszelkie prawa do dysponowania nimi posiada 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) a zastosowanie w obrocie handlowym 

któregokolwiek z dóbr, jak również wyrażeń (z listy wyrażeń zawartych w dodatkowych 

aktach prawnych chroniących określenia związane stricte z danymi igrzyskami np.: London 

2012, Summer Games, Olympic), może prowadzić do powództwa w sprawie naruszenia.  

Ma to chronić przed tzw. pasożytniczym marketingiem, która dąży do kojarzenia danego 

produktu lub usługi z wydarzeniem, podczas gdy jego producent nie jest oficjalnym 

sponsorem tej imprezy. Restrykcyjna ochrona ma na celu zabezpieczenie interesów 

oficjalnych sponsorów, którzy inwestują gigantyczne sumy pieniędzy, aby ich marka była 

kojarzona właśnie z igrzyskami olimpijskimi. Szacuje się, że koszt stania się oficjalnym 

sponsorem sięga rzędu 400 mln złotych.  
 

 

Turystyka olimpijska jako zjawisko społeczne 
 

Turystyka jest wprawdzie odrębną dyscypliną naukową, która posiada własny cel  

i przedmiot badań, a także swoiste definicje i zasób wiedzy, jednak pewne jej aspekty są 

również rozpatrywane przez socjologów, zwykle w ramach subdyscypliny jaką jest socjologia 

wolnego czasu. Socjologowie nieco inaczej rozpatrują problem podróży czy turystyki jako 

takiej. Jak pisze Kszysztof Podemski, turystyka to „››utowarowiona‹‹ podróż, podróż 

świadczona jako usługa, produkt na sprzedaż, dobro konsumpcyjne” [Podemski 2005, s. 9].  

Z tej perspektywy socjologowie analizują zarówno ekonomiczny sens podróży jak i jej 

metaforyczne znaczenie. Agata Niemczyk wymienia cztery rodzaje turystyki ze względu  

na kryterium motywacji: wypoczynkową, kulturalną, towarzyską i sportową [Niemczyk 2008, 

s. 46]. I to właśnie wśród tej ostatniej wyodrębnić moglibyśmy osobną grupę ludzi, którzy 

chociaż realizować będą podobne cele swych wypraw (sportowe), to jednak obszar ich 

wojaży, a także przedmiot ich obserwacji jest zupełnie inny. A zatem taki turysta olimpijski to 

dodatkowo nastawiony na udział w niecodziennym wydarzeniu człowiek, który przede 

wszystkim kieruje się względami wizualnymi – poprzez obserwację nie tylko sportowców,  

ale i obiektów sportowych, a także względami emocjonalnymi, kibicując i dopingując swoją 

drużynę czy konkretnego sportowca. Igrzyska olimpijskie swoją specyfiką wpływają też na 

sposób i czas w jakim turyści napływają do miast organizujących te wydarzenie. Przez fakt,  

iż organizowane są one co cztery lata, człowiek zainteresowany taką tematyką musi 

dostosować się do zegara organizacyjnego, z drugiej jednak strony posiadając sporo czasu  

na odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu. Igrzyska jednak oprócz swoistej regularności 

charakteryzują się cyklicznością, a zatem turysta taki może wziąć udział w kilku kolejnych 

edycjach imprezy. 

Jednak czy możemy też mówić o wspominanym przez Podemskiego produkcie  

na sprzedaż w formie wycieczek organizowanych przez biura podróży? Z pewnością tak. 

Chociaż nie jest to zjawisko wyjątkowo powszechne, jednak w miesiącach poprzedzających 
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igrzyska, niektóre z biur podróży oferują wycieczki tematyczne dla kibiców – zwłaszcza jeżeli 

w danej konkurencji sportowej biorą udział polscy sportowcy. Problemem takich wyjazdów 

jest ich przewidywalność i uniwersalność. Turyści często popadają wówczas w tzw. bańkę 

środowiskową, w której to bezpiecznie, wraz z grupą tych samych ludzi przebywają w hotelu, 

jedzą, odpoczywają i kibicują na stadionach po czym wracają do domów [Poczta; 

Mariianchuk 2013, s. 35]. Socjologowie zwracają też uwagę na fakt, iż taka grupowa 

wycieczka zwykle wiąże się z tym, iż biorący w niej udział turyści „są bardziej odizolowani 

od społeczności lokalnej i korzystają z oferty noclegowej słabo powiązanej z lokalną 

gospodarką” [Kozak 2008, s. 46]. Podkreślić warto, iż wciąż jest to dość rzadki sposób 

podróżowania, zwłaszcza że zaporową kwestią dla wielu ludzi okazują się być ceny biletów. 

Turystyka olimpijska zatem z pewnością jest zjawiskiem mniej powszechnym niż 

popularna turystyka historyczna czy krajoznawcza. Jednak w pewnym, dość krótkim 

przedziale czasowym (zwykle jest to około dwóch tygodni), do miasta organizatora 

przybywają tłumy turystów z całego świata. Spora część tych ludzi kieruje się chęcią wzięcia 

udziału w wydarzeniu sportowym, kibicowaniu i dopingowaniu swoich ulubieńców, część 

jednak to osoby, które mają zgoła inny cel. Socjologowie upatrują się w tak niecodziennym 

podróżowaniu funkcji odróżnienia się od innych czy chęci pokazania się w niecodziennych 

okolicznościach, zwłaszcza jeżeli wyjazd jest stosunkowo drogi i ekskluzywny [Czubocha; 

Rejman 2015, s. 106] i jest organizowany na własną rękę.  

Turysta olimpijski prócz zaspokajania potrzeb wizualnych i emocjonalnych,  

ma również niezwykłą okazję na zdobycie wiedzy w sposób doświadczania kultury, historii  

i tradycji kraju, w którym przyszło mu brać udział w obserwacji igrzysk. Kwestia edukacyjna 

(a także i zdrowotna) turystyki, nie omija także rozpatrywanej tu części sportowego wymiaru 

podróżowania [Niewęgłowski 2007, s. 475]. Turysta bowiem podczas zawodów zaaferowany 

rywalizacją sportową, poza trybunami stadionów może wejść w różnorakie interakcje nie 

tylko z innymi turystami, ale także z lokalną społecznością. Jeżeli ma ku temu możliwości, 

może on dzięki temu poznać obyczaje panujące w danym kraju, posmakować lokalnych 

potraw, osłuchać się z językiem i – w przypadkach bardziej odważnych – nawiązać 

znajomości. Kulturowy wymiar igrzysk olimpijskich i działania organizatorów by zapewnić 

turyście nie tylko sportowe, ale i kulturalne doznania, podkreślają fakt licznych imprez 

towarzyszących igrzyskom – także na długo przed ich rozpoczęciem (np.: brytyjskie 

programy z 2012 roku „Olimpiada Kulturalna” czy „Unlimited” związanego z twórczością 

niepełnosprawnych artystów) [Malchrowicz-Mośko 2015, s. 62]. Niejako wraz z tymi 

wszystkimi czynnościami człowiek taki nabywa nowej, popartej własnym doświadczeniem 

wiedzy, którą może przekazać swojemu otoczeniu tuż po powrocie do domu. Wspomniana 

wyżej zdrowotna wartość turystyki, choć wydawać by się mogło, iż stanowi clou turystyki 

sportowej (i olimpijskiej), nie odgrywa tak istotnej roli, ponieważ turysta zazwyczaj 

nastawiony jest na obserwację zawodów sportowych, a nie na udział w nich. 

Igrzyska olimpijskie trwają zwykle około dwóch tygodni, jednak warto podkreślić,  

iż jeszcze pewien czas po zgaszeniu olimpijskiego znicza w miastach pozostają turyści, 

którzy nie zakończyli swojego wyjazdu wraz z ceremonią zamknięcia. Ponadto, kilka tygodni 

później na tych samych arenach rywalizują sportowcy niepełnosprawni podczas igrzysk 

paraolimpijskich. Z czasem temat tego ogromnego wydarzenia zaciera się i miasta wracają do 

swej codzienności. Wówczas pojawia się inny typ turysty olimpijskiego, uprawiający 

turystykę sentymentalną/nostalgiczną, czyli podróżujący „[…]do miejsc budzących nostalgię 

i wspomnienia związane z minionymi latami: dzieciństwem, młodością, etapami życia 

znaczącymi dla jednostki bądź grupy” [Motyka 2016, s. 13]. Tacy turyści udają się do miejsc, 

w których odbywały się zawody sportowe – stadiony, hale, korty czy baseny nie tylko by tam 

powrócić, ale także by zrealizować swoje marzenia, które nie mogły być urzeczywistnione 

wcześniej, bądź podczas trwania igrzysk. Wśród nich są też takie osoby, które podróżują 

szczególnie do zaniedbanych, znajdujących się często w ruinie obiektów (np.: w Sarajewie, 
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Atenach, Berlinie, Pekinie czy Soczi), które niegdyś były przykładem najnowocześniejszych 

technologii (na owe czasy), dziś już zapomniane, zarastają i rozpadają się na naszych oczach.  
 

 

Zakończenie 
 

Igrzyska Olimpijskie to nie tylko zawody i rywalizacja sportowców z całego świata  

w różnych dyscyplinach. Oczywiście, bezdyskusyjnie jest to jedna z ważniejszych części tego 

ogromnego przedsięwzięcia, jednak drugim równie ważnym elementem jest sfera kibiców, 

bez której zmagania sportowe nie miałyby racji bytu. Turystyka olimpijska jest zjawiskiem 

wielowymiarowym i interdyscyplinarnym, który w ostatnich bardzo się rozwija. Należy 

jednak pamiętać, że powoduje ono zarówno wiele skutków pozytywnych jak i negatywnych. 

Dlatego też, każde miasto chcące podjąć się organizacji igrzysk olimpijski, powinno 

dokładnie przeanalizować możliwy bilans zysków i strat również w tej sferze. Bezcenna jest 

analiza historii poprzedników, warto brać ją pod uwagę i wyciągać wnioski. Oczywiście 

odnalezienie równowagi między pozytywnymi i negatywnymi skutkami jest bardzo trudne, 

dlatego, że nie wszystko jest wymierne (np.: korzyści kulturowe czy społeczne). Niełatwo 

także oszacować czy większe znaczenie mają zyski materialne czy niematerialne. Dlatego też, 

istotne wydaje się podejmowanie rozważań teoretycznych oraz rzetelnych analiz badawczych 

dotyczących sportu jako fenomenu turystycznego, generującego ruch w tym obszarze.  
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Olympic Tourism. Outline of Problem. 
 

Key words: Olympic Games, Olympic Tourism, tourism, olympism. 

 

Abstract 

In this article, the authors want to draw attention to the phenomenon of Olympic Tourism as  

a separate part of Sports Tourism. They point to its historical roots, heritage and the process 

of crystallization over the years. In the article, the topics are divided into a few subchapters, 

where after preliminary definitional analyzes the authors try to show the economic aspects  

of Olympic Tourism with its benefits and the negative effects. Next, the question  

of the impact of Olympic Tourism on the urban space is discussed along with its 

manifestations and examples of changes as well as the latest ways of dealing with past 

problems and mistakes. Further, the authors describe the marketing aspects of Olympic 

Tourism together with the tools and products promoting the Olympic Games. Approaching 

the final part of the article the authors show the Olympic Tourism as the social phenomenon. 

The article ends with a concise conclusion and a clear summary of the whole issue. 
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Abstrakt 

Znaczenie środowiska przyrodniczego oraz jego rola jako czynnika odpowiedzialnego  

za kształtowanie krajobrazu kulturowego i przestrzeni turystycznej regionu, od wielu lat 

stanowią przedmiot dyskusji naukowych i są szeroko opisywane zarówno w polskiej,  

jak i światowej literaturze tematu. Czy może jednak zaistnieć sytuacja odwrotna, kiedy  

to turystyka kulturowa w pewny sposób kształtuje obszar przyrodniczo cenny, np. 

podlegający jednej z usankcjonowanych prawnie form ochrony? Czy odpowiednio 

ukierunkowany i zarządzany ruch turystyki kulturowej może zostać wykorzystany w służbie 

ochrony i zachowania cennych walorów przyrodniczych miejsca?  

Przyrodnicze obszary chronione (parki narodowe czy krajobrazowe, rezerwaty itd.) 

coraz częściej borykają się z problemem zmasowanego i niekiedy wymykającego się spod 

kontroli ruchu turystycznego. Zjawisko overtourism, znane i opisywane do tej pory głównie 

w przestrzeni miejskiej, zaczyna pojawiać się również w regionach uważanych do tej pory  

za strefy ciszy i wypoczynku. Od kilku lat zjawisko obserwowane jest również na terenie 

Drawieńskiego Parku Narodowego, położonego na pograniczu województw: 

zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Przyczyniła się do tego głównie 

ogromna popularność turystyki kajakowej, która zdeterminowała niemal całkowity ruch 

turystyczny na tym terenie. Wprowadzone limity oraz opłaty za spływ po terenie parku nie 

przyniosły znaczących zmian i założonych rezultatów.  

Obszar Drawieńskiego Parku Narodowego (DPN) to nie tylko malownicze doliny 

Drawy, Płocicznej i Korytnicy wraz z otaczającymi je zwartymi kompleksami leśnymi, 

z cennym starodrzewem i bogactwem faunistycznym. To również unikatowe połączenie 

wielowiekowej działalności człowieka na tych terenach, w dużej mierze związanej 

z funkcjonowaniem tradycyjnych zawodów związanych głównie z gospodarką leśną. 

Zachowane elementy tego dziedzictwa, jak również unikalne w skali kraju założenia 

osadnicze wraz z zabudową, stanowią doskonałą podstawę do kreowania produktów  

i szlaków turystyki kulturowej. Przemyślana i zrównoważona oferta turystyki kulturowej 

(m.in. powstanie ekomuzeum), a także stworzenie tematycznej trasy turystycznej w oparciu  

o istniejące szlaki i zachowane obiekty lokalnego dziedzictwa kulturowego, zaczynają 

przekładać się na dywersyfikację ruchu turystycznego, a tym samym „odciążenie” przestrzeni 

turystycznej doliny Drawy. 
 

 

Wprowadzenie 
 

Znaczenie środowiska przyrodniczego oraz jego rola jako czynnika odpowiedzialnego 

za kształtowanie krajobrazu kulturowego i przestrzeni turystycznej regionu, od wielu lat 

stanowią przedmiot dyskusji naukowych i są szeroko opisywane zarówno w polskiej,  

jak i światowej literaturze tematu. Z jednej strony połączenie elementów krajobrazu 

naturalnego i walorów o charakterze społeczno-kulturowym wydaje się oczywiste i trudno 

wyobrazić sobie atrakcyjność turystyczną jakiegokolwiek miejsca bez udziału któregokolwiek 

z powyższych aspektów. Z drugiej strony często jednak obserwuje się niedocenianie lub 
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nawet pomijanie walorów przyrodniczych w kreowaniu regionalnego lub lokalnego ruchu 

turystycznego i traktowanie ich jako tła dla turystyki krajoznawczej. Składa się na to wiele 

przyczyn i nie jest intencją autora ani celem niniejszej publikacji ich szczegółowa analiza. 

Warto jednak wskazać na kilka z nich, istotnych z punktu widzenia zasadności 

przedstawionych tutaj badań. Są to przede wszystkim brak (lub bardzo słaby rozwój) 

współpracy pomiędzy zarządcami obszarów przyrodniczo cennych (m.in. parków 

narodowych, rezerwatów lub innych form ochrony przyrody) a branżą turystyczną,  

jak również niski poziom organizacyjny nielicznych produktów turystycznych bazujących  

na symbiozie walorów naturalnych i kulturowych [za: Mikos v. Rohrscheidt 2016a, s. 205-

207]. Do tego dochodzi również stosunkowo słaba popularyzacja krajobrazów kulturowych 

oraz brak podstawowej wiedzy w ich interpretacji [m.in.: WTO Indicators of Sustainable 

Development… 2004, s. 52-54, 152-155]. 

Jednymi z podstawowych determinantów funkcjonowania obszarów chronionych oraz 

innych obiektów przyrodniczo cennych jest ich autentyczność, unikatowość oraz doskonałe 

współistnienie z otaczającym krajobrazem. O ich znaczeniu świadczą zatem nie tylko liczba 

występujących cennych gatunków florystycznych i faunistycznych, czy ukształtowanie terenu 

(niezależnie od jego genezy), ale również stopień antropopresji i charakter relacji pomiędzy 

działalnością człowieka a otoczeniem. W wielu bowiem przypadkach planowana 

i kontrolowana ingerencja człowieka (np. wypas zwierząt, sianokosy) przyczynia się  

do zachowania oryginalnego charakteru obszaru chronionego, zwiększając tym samym jego 

atrakcyjność turystyczną. O ile jednak łatwiej jest przeprowadzić taką działalność na terenach 

parków krajobrazowych lub innych form ochrony przyrody (np. obszarach chronionego 

krajobrazu, użytkach ekologicznych czy nawet Natura 2000), które są wręcz predysponowane 

do rozwoju turystyki kulturowo-przyrodniczej1 [Spychała 2016, s.211], o tyle restrykcyjne 

przepisy dotyczące parków narodowych i rezerwatów mocno ograniczają tego typu 

aktywności. Istnieją jednak przykłady takich obszarów, gdzie gospodarka człowieka miała 

decydujący wpływ na ich charakter i determinowała rozwój krajobrazu. Sytuacja taka 

występuje m.in. w Drawieńskim Parku Narodowym i jego otulinie. Wielowiekowa 

działalność człowieka na tych terenach, połączona z funkcjonowaniem tradycyjnych 

zawodów związanych z gospodarką leśną, przyczyniły się do wykształcenia unikatowej 

przestrzeni, niezwykle cennej w kontekście rozwoju atrakcyjności turystycznej miejsca.  

Znalezienie wspólnego mianownika dla czynników naturalnych i antropogenicznych na 

obszarach wyższych form ochrony przyrody w Polsce ciągle należy jeszcze rozpatrywać 

bardziej w kategoriach wyzwań aniżeli standardów. Nie można jednak kompleksowo 

analizować systemów przyrodniczych pomijając wzajemne interakcje z historyczną 

i współczesną gospodarką człowieka na ich obszarze lub w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Funkcjonalne powiązanie ze sobą elementów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego 

pozwala bowiem na szersze spektrum możliwości działań na rzecz ochrony przyrody, co jest 

jednym z nadrzędnych celów funkcjonowania parku narodowego [Thomas L., Middleton J. 

2003, s. 79; Gawroński K. 2010, s. 20-21; Myczkowski Z. 2008, s. 326-329; Raszka B. 

i in. 2016, s.319-321]. Rozwój turystyki kulturowej na obszarach współdzielenia 

antropogenicznych i naturalnych elementów krajobrazu stanowi zatem jeden 

z dywersyfikantów aktywności turystycznej na obszarach chronionych. Jej zrównoważony 

charakter i odpowiednio ukierunkowany i zarządzany ruch turystyczny może zostać 

                                                 
1 Zastosowane w niniejszej publikacji pojęcie turystyki kulturowo-przyrodniczej nawiązuje do sformułowanego 

przez A. Mikosa von Rohrscheidta [2010, s. 155] określenie turystyki, w której główny cel wyjazdu stanowią 

naturalne walory środowiska, a motywacją uczestników jest spotkanie z chronionym lub organizowanym przez 

człowieka dziedzictwem naturalnym albo powiększenie wiedzy o świecie otaczającym. Jednocześnie autor 

artykułu rozszerza (lub precyzuje) nieco pojmowanie tego pojęcia włączając w definiecję cele edukacyjne tej 

formy turystyki związane z kształtowaniem przez człowieka krajobrazu naturalnego, którego elementy wynikają 

również z prowadzonej przez człowieka działalności na danym obszarze (np. działalność hydrotechniczna, 

budowa dróg itp.). 
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wykorzystany w służbie ochrony i zachowania cennych walorów przyrodniczych miejsca, jak 

ma to miejsce w Drawieńskim Parku Narodowym. 
 

 

Cel i metodyka pracy 
 

Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie nowej roli, jaką turystyka kulturowa 

odgrywa w procesie różnicowania aktywności turystycznej i zmian kierunków głównych 

strumieni turystycznych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego i jego otuliny. 

Ogromna popularność turystyki kajakowej, która niemal całkowicie zdominowała ruch 

turystyczny w DPN, przyczyniła się do widocznej degradacji naturalnych walorów miejsca  

i silnie skanalizowała aktywność turystyczną na terenie parku. Dzięki poszerzeniu oferty 

turystycznej i podjęciu odważnych kroków zmierzających do zmian w postrzeganiu tych 

niezwykle cennych pod względem przyrodniczym terenów, rozpoczął się długi proces 

budowy nowych markowych produktów turystycznych parku bazujących w dużej mierze na 

walorach kulturowych regionu.  

Przedstawiona publikacja, w zamierzeniach autora, ma również przynieść odpowiedzi 

na dwa podstawowe pytania badawcze: czy turystyka kulturowa w jakimś stopniu kształtuje 

przestrzeń turystyczną rozwijającą się w warunkach rygoru obszaru chronionego oraz czy 

odpowiednio ukierunkowany i zarządzany ruch turystyki kulturowej może zostać 

wykorzystane w służbie ochrony i zachowania cennych walorów przyrodniczych miejsca? 

Na potrzeby realizacji założonego celu zastosowano metodę analizy studium przypadku 

wykorzystującą m.in. badania ankietowe, przeprowadzone przez autora wśród uczestników 

wyjazdów turystyki kulturowej na tereny DPN oraz turystów eksplorujących park, jak 

również wywiady eksperckie osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie przestrzeń 

turystycznej regionu. Badaniami ankietowymi, prowadzonymi dwuetapowo (w dwóch 

sezonach letnich – w czerwcu 2014 r. i czerwcu 2018 r.), objęta została grupa 300 osób, 

będących uczestnikami kilkunastu kulturowych wycieczek tematycznych po terenie DPN,  

a także turystów indywidualnych eksplorujących park. Dobór respondentów obejmował 

również ich pochodzenie – 150 osób stanowiło próbę turystów przyjezdnych, spoza 

najbliższych okolic DPN, a kolejne 150 byli to mieszkańcy Drawna i okolicznych 

miejscowości, w tym znajdujących się w obrębie otuliny parku narodowego. Dodatkowo, 

autor przeprowadził pięć wywiadów eksperckich z pracownikami dyrekcji DPN, Lokalnej 

Organizacji Turystycznej oraz certyfikowanymi przewodnikami turystycznymi po terenie 

parku i jego najbliższych okolicach. Założeniem autora, dwuetapowa analiza postrzegania 

atrakcyjności turystycznej parku i ocena jego postrzegania wśród odwiedzających, pozwoli na 

wskazanie zmian, jakie zaszły na przestrzeni czterech lat w kontekście świadomego, bardziej 

zrównoważonego użytkowania przestrzeni turystycznej badanego obszaru. 

 

 

Drawieński Park Narodowy – dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe pogranicza 

Pomorza i Wielkopolski 
 

Tereny północno-zachodniej Polski należą, obok pasa gór i pogórzy, do najbardziej 

zróżnicowanych krajobrazowo regionów naszego kraju. Różnorodne i dobrze zachowane 

formy terenu zostały tu ukształtowane przed kilkunastoma tysiącami lat podczas końcowej 

fazy ostatniego zlodowacenia [m.in. Borówka 2002, s. 48-49; Duda 2010, s. 95]. 

Wykształciły się wówczas m.in. wyraźnie zaznaczone w terenie pagóry morenowe i rozległe 

obszary piaszczystych równin sandrowych porośniętych zwartymi kompleksami leśnymi 

i porozcinanych licznymi dolinami rzek. Obiektem zainteresowania badawczego niniejszej 

publikacji jest obszar Równiny Drawskiej, stanowiącej część rozległego mezoregionu 

Pojezierzy Południowopomorskich [Kondracki 1998, s. 80]. Dużą część jego powierzchni 
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stanowią tereny Puszczy Drawskiej rozciągającej się wzdłuż malowniczej doliny Drawy – 

jednej z najdłuższych i najciekawszych rzek Pomorza Zachodniego.  

Centralną część Równy, ze względu na jej unikalne i cenne walory przyrodnicze 

i krajobrazowe, objęto szczególną formą ochrony, powołując w 1990 roku Drawieński Park 

Narodowy. Chroni on najcenniejsze fragmenty puszczy wraz z częścią dolin Drawy 

i uchodzącej do niej Płocicznej. Rzeki te na terenie parku niezwykle silnie meandrują, 

tworząc miejscami głębokie wąwozy oraz strome, sięgające do 40-50 metrów klify. 

Płociczna, w jej dolnym odcinku posiada charakter rzeki górskiej o bardzo bystrym nurcie, 

kamienisto-żwirowym dnie i krystalicznie czystej wodzie, co znacząco podnosi atrakcyjność 

turystyczną tego miejsca. Drawa natomiast należy do najlepiej i najpiękniej rozwiniętych rzek 

meanrujących w Polsce. Wije się na długości ponad 180 km, a po minięciu terenu DPN 

uchodzi do szerokiej Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i wpada do Noteci. Bogactwem 

Drawieńskiego Parku Narodowego, oprócz cennych walorów samej rzeki, są liczne jeziora 

o zróżnicowanej genezie i wielkości, jak na przykład rynnowe jezioro Ostrowieckie, 

morenowe Dubie czy wytopiskowe tzw. głodne jeziorka. Na stosunkowo niewielkiej 

powierzchni2, różnorodność form rzeźby terenu oraz bogactwo siedlisk przyrodniczych 

stwarzają zatem możliwości bytowania wielu gatunkom roślin i zwierząt, w tym również 

rzadkim i zagrożonym wyginięciem [Hołubczat 2010, s. 14]. 

Polodowcowy, młodoglacjalny krajobraz DPN i jego otuliny wyróżnia nie tylko 

bogactwo form terenu, często dobrze zachowanych o wyróżniających się, wręcz 

podręcznikowych cechach fizjonomicznych lub geologicznych, ale również obecnością 

licznych głazów narzutowych, z których część należy do największych tego typu w Polsce 

(np.: Wydrzy Głaz, Diabelski Kamień w Grabowym Jarze). Bogate zasoby materiału skalnego 

przywleczonego przez lądolód z terenów Skandynawii i dna dzisiejszego Bałtyku, od wieków 

wykorzystywane były przez lokalne społeczności do budowy dróg, zagród czy budynków 

mieszkalnych i gospodarczych.  

Nagromadzenie wyjątkowych walorów przyrody nieożywionej (tab. 1), jak również 

specyficzny mikroklimat miejsca, na który największy wpływ miały ukształtowanie 

powierzchni i obecność rozległych ekosystemów leśnych Puszczy Drawskiej, przyczyniły się 

do rozwoju cennego biotopu cechującego się m.in. jednym z najmniejszych współczynników 

zanieczyszczenia w kraju [m.in. Janicka, Zyska 2002, s. 327-328]. Brak jest również 

zanieczyszczenia światłem, a okolice wsi Zatom uznawane są za najbardziej zaciemnione 

regiony Polski. Tutaj każdego roku organizowany jest z tego względu Ogólnopolski Zlot 

Miłośników Astronomii połączony z obserwacjami nocnego nieba. 

 
Tab. 1. Zestawienie najważniejszych walorów przyrodniczych (przyrody nieożywionej) 

Drawieńskiego Parku Narodowego i jego otuliny, wykorzystywanych turystycznie i stanowiących 

elementy dziedzictwa przyrodniczego regionu  

Lp. Nazwa miejsca/obiektu Krótki opis 
1 Dolina Drawy Dolina meandrującej rzeki, głęboko wcinająca się w piaski i żwiry 

rozległego stożka sandrowego. Wysokie skarpy doliny wznoszą się 

miejscami do 50-60 m ponad poziom doliny. Rzeka miejscami przybiera 

charakter górskiego potoku o kamienistym dnie i bystrym nurcie; 

2 Dolina Płocicznej Dolina lewego dopływu Drawy. Podobnie jak Drawa wije się licznymi 

meandrami założonymi w piaszczystych osadach sandrowych. Jeden  

z najbardziej malowniczych fragmentów DPN; 

3 Jezioro Ostrowieckie Największe i najbardziej interesujące pod względem genezy jezioro 

rynnowe na terenie DPN. Wokół jeziora zachowały się liczne i unikatowe 

formy polodowcowe, jak również występują stanowiska cennych roślin,  

w tym drzew; 

                                                 
2 Drawieński Park Narodowy zajmuje powierzchnię ok. 115 km2 (11 535 ha), a jego otulina nieco ponad 

350 km2 (35 267 ha). 
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Lp. Nazwa miejsca/obiektu Krótki opis 
4 Jezioro Czarne Niewielkie jezioro o nierozpoznanej do końca genezie – przyjmuje się je 

jako jezioro wytopiskowe lub morenowe, lecz wykazuje również cechy 

zbiornika impaktowego (powstałego w wyniku uderzenia np. meteorytu); 

5 Ponor Jeden z nielicznych na Niżu Europejskim ponorów – miejsc wpływania 

wód powierzchniowych pod ziemię, znanych głównie z obszarów 

krasowych; 

6 Głazy narzutowe Liczne głazy narzutowe, w tym tzw. głazy wskaźnikowe (o wiadomym 

miejscu pochodzenia). Na terenie DPN występują również jedne  

z największych eratyków w województwie, m.in. Wydrzy Głaz czy 

Diabelski Kamień w Grabowym Jarze; 

7 Rzeźba terenu – formy 

polodowcowe 

Na terenie DPN powszechnie występują formy powierzchni ziemi, 

ukształtowane podczas ostatniego zlodowacenia i dobrze zachowane do 

dziś. Zobaczyć tu można m.in. dobrze rozbudowane równiny sandrowe, 

wzgórza moreny dennej, jak również okazałe wały ozowe, drumliny  

i pagóry kemowe; 

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji turystycznej przeprowadzonej przez autora. 
 

Istotnym elementem przestrzeni turystycznej Drawieńskiego Parku Narodowego, 

znacznie wzmacniające jego atrakcyjność, jest bogate dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy 

Drawskiej. Składają się na nie m.in. dawne, dobrze zachowane układy osadnicze, 

zabudowania wsi i osad leśnych, historyczne trakty i brukowane drogi oraz tradycyjne zajęcia 

dawnych mieszkańców regionu. Szczegółowa inwentaryzacja zasobów kulturowych 

Drawieńskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny, przeprowadzona przez autora latem 

2014 roku, wskazała na szczególne ich bogactwo i zróżnicowanie (tab. 2). Unikatowe 

połączenie działalności człowieka na tych terenach z otaczającym go krajobrazem naturalnym 

uwidaczniało się na tych terenach rozwojem oryginalnej gospodarki opartej na symbiozie 

człowieka z otaczającym go lasem i rzeką. Pozostałości dawnych młynów, hut szkła, 

elektrowni wodnych oraz bindug (miejsc przygotowywania drewna do spławu) czy osad 

leśnych, nadal determinują charakter krajobrazu kulturowego DPN. Teren parku przecinają 

również historyczne szlaki i trakty handlowe, m.in. średniowieczny Szlak Solny, wiodący  

z Kołobrzegu w kierunku Wielkopolski, Droga Marchijska – szlak łączący Nową Marchię  

z państwem krzyżackim oraz Droga Polska (zwana często Drogą Stargardzką) pomiędzy 

Pomorzem a Wielkopolską. 

Tereny dzisiejszego DPN oraz jego sąsiedztwo od wieków stanowiły obszar graniczny  

i były przedmiotem rywalizacji państw ościennych, zakonów (templariuszy, joannitów, 

cystersów) oraz rycerstwa i rodów szlacheckich. Granica przebiegała wzdłuż nurtu Drawy 

i do dziś zaznacza się ona wyraźnie jako granica administracyjna województw – 

zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Od wczesnego średniowiecza swoje 

wpływy zaznaczali tu m.in. Gryfici – książęta władający Księstwem Pomorskim, Askańczycy 

– margrabiowie brandenburskiej Nowej Marchii, ale również książęta wielkopolscy, polscy 

królowie a także Krzyżacy [za: Brzustowicz 2010, s. 75-76]. Warto podkreślić,  

że współczesny zwarty obszar leśny Puszczy Drawskiej jeszcze w połowie XIX wieku 

stanowił intensywnie użytkowaną mozaikę łąk, pól uprawnych oraz pastwisk. Już od okresu 

neolitu osadnictwo wkraczało tu na tereny dawnych lasów, a nowi mieszkańcy prowadzili 

różnorodną gospodarkę opartą na naturalnych zasobach. Z czasem wykształciły się 

charakterystyczne dla naddrawiańskich terenów rodzaje działalności, których wyraźne ślady 

można zauważyć do dziś. Były to przede wszystkim: eksploatacje dóbr natury (zbieractwo, 

bartnictwo, pszczelarstwo, myślistwo i rybactwo), szklarstwo i hutnictwo leśne, smolarstwo,  

a także hodowla bydła i owiec, uprawy, ogrodnictwo i sadownictwo, gospodarka łąkarska  

i gospodarka leśna [m.in. Wnuk-Gławdel 2011, s. 9-16; Bacieczko i in. 2013, s. 41-43,  

55-56]. 

Charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego terenów Puszczy Drawskiej są 

wyraźnie widoczne w przestrzeni założenia osadnicze i architektura wiejska. Jako obszar 
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nadgraniczny, będący przez wieku terenem wpływów różnych narodowości, kultur i tradycji, 

nigdy jednak nie stanowił wyróżniającego się regionu kulturowego, który sprzyjałby 

podtrzymaniu tradycji [za: Cykalewicz-Tymbarska i in. 2013, s. 6-7]. Dość marginalne 

położenie tych terenów w stosunku do pozostałych części województwa oraz słaba 

dostępność komunikacyjna sprawiły jednak, że zachowała się znaczna część układu  

i zabudowy wiejskiej, głównie w otulinie DPN. Barnimie, Zatom, Dominikowo, Głusko, 

Jaglice, Radęcin czy Ostrowite to tylko kilka przykładów XIX-wiecznych założeń 

urbanistycznych, nie spotykanych już w takim zakresie w innych regionach kraju  

[m.in.: Wnuk-Gławdel E. 2011, s. 7-9; Raszka B. i in. 2016, s. 319-330]. 

Charakteryzując krajobraz kulturowy Drawieńskiego Parku wodną i leśną, prowadzoną 

a tych terenach przez ponad 150 lat. Wśród nich należy wymienić m.in. kanały Sicieński 

i Głuchy, elektrownię wodną „Kamienna” wraz z wyposażeniem turbin Francisa  

i generatorów AEG, bindugi na Drawie świadczące o intensywnym spławianiu drewna, 

węgornię oraz pozostałości młynów wodnych, gorzelni, tartaków i hut szkła (tab. 2). 

 
Tab. 2. Zestawienie najważniejszych walorów antropogenicznych Drawieńskiego Parku Narodowego 

i jego otuliny, stanowiących elementy lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego regionu  
Lp. Nazwa miejsca/obiektu Krótki opis 

1 Drawno Zachowany dawny układ miasta wraz ze Wzgórzem Zamkowym, będącym 

siedzibą dawnych właścicieli okolicznych terenów – ród von Wedlów; 

2 Barnimie, Dominikowo Kamienne kościoły gotyckie z XIII i XIV w., z częściowo zachowanymi 

elementami dawnego wyposażenia (ołtarz w kościele – Barnimie); 

3 Dawne układy 

osadnicze/nieistniejące 

osady 

Na terenie Puszczy Drawskiej, w tym również samego Drawieńskiego Parku 

Narodowego znaleźć można ślady dawnej intensywnej gospodarki 

człowieka. Osadnictwo zakładane głównie na potrzeby leśnych zakładów 

przemysłowych – hut szkła, tartaków, elektrowni czy węgorni spotkamy 

m.in. w okolicach Głuska czy Zatomia. Do najbardziej znanych miejsc 

należą pozostałości nieistniejących osad – Podszkle, Springe (Dąbrowa)  

i Moczele; 

4 Zabytki techniki i 

urządzenia 

hydrotechniczne 

W całości lub we fragmentach zachowane urządzenia hydrotechniczne – 

dawne elektrownie, m.in. czynna elektrownia „Kamienna” z zachowanymi 

oryginalnymi turbinami i generatorami AEG z początku XX w.; dodatkowo 

pozostałości młynów wodnych (m.in. w Głusku, Drawniku, Międzyborze), 

gorzelni, papierni, tartaków itp. 

5 Kanały mielioracyjne Zabytkowe kanały w tym najcenniejsze XIX-wieczne Kanał Siciński, Kanał 

Suchy i Kanał Głuchy; dodatkowo liczne jazy i mosty w ciągu sieci 

melioracyjnych; 

6 Bindugi Pozostałości miejsc przygotowawczych do spławiania Drawą drewna. 

Spośród niemal 30 bindug funkcjonujących wzdłuż Drawy na uwagę 

zasługuje kilkanaście zachowanych takich miejsc z wyraźnym stoczyskiem 

oraz miejscem wodowania drewna; 

7 Budowle fortyfikacyjne 

Wału Pomorskiego 

Licznie reprezentowane obiekty techniki wojskowej i obronnej z czasów  

II wojny światowej. Ciągną się wzdłuż rzeki Drawy od Osieczna do Głuska 

oraz w okolicach Jeziora Ostrowieckiego, jak również wzdłuż Płocicznej  

w kierunku Tuczna; 

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji turystycznej przeprowadzonej przez autora. 
 

Analiza i wykorzystanie kulturowego potencjału turystycznego Drawieńskiego 

Parku Narodowego w kontekście zrównoważonego rozwoju 
 

Jak wynika z przedstawionej powyżej szczegółowej inwentaryzacji zasobów badanego 

obszaru, wyróżnia go duże zróżnicowanie tak przyrodnicze, jak i kulturowe. Ma to swoje 

przełożenie na potencjał turystyczny regionu, którego strukturę determinują właśnie 

powiązania i wzajemna komplementarność tych dwóch czynników. Jak zauważyła S. Kulczyk 

[2016, s. 204] walory kulturowe jednak pozostają silniej związane z człowiekiem i jego 
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działalnością, a zatem są łatwiejsze do zagospodarowania i udostępniania. Powstają więc 

możliwości wzajemnych relacji i „wspomagania” przez nie tych elementów, które wydają się 

być trudniejsze do zrozumienia i wyeksponowania jako walorów turystycznych.  

Pomimo wielu działań zmierzających do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju 

przestrzeni turystycznych, współczesną turystykę cechuje bardzo silnie zaznaczona 

konsumpcja i słabo kontrolowana eksploatacja zasobów [Myga-Piątek 2010, s. 104].  

Jak zauważył to Sztumski [2006, s. 50-51] coraz częściej obserwujemy rozwój  

tzw. „turboświata”, który charakteryzuje się nieprzewidywalnością i szybkozmiennością.  

W tak pojmowanym świecie również zasoby kulturowo-przyrodnicze stały się przedmiotem 

handlu i elementem intensywnej kolonizacji turystycznej. Z drugiej strony zmienia się sposób 

postrzegania atrakcyjności przestrzeni turystycznej eksponując potrzeby indywidualizacji, 

aktywnego wypoczynku, doświadczania krajobrazu oraz edukacji. Istnieje zatem potrzeba 

rozwoju przestrzeni eksploracji turystycznej, w klasycznym rozumieniu profesora 

Liszewskiego [za: Włodarczyk 2011, s. 17-18], gdzie dominującą rolę odgrywa nienaruszone 

lub słabo przekształcone środowisko naturalne i równowaga pomiędzy nim a działalnością 

społeczno-gospodarczą człowieka. W szczególnej mierze dotyczy to obszarów o cennych 

walorach przyrodniczych, w tym obszarów prawnie chronionych. 

Przestrzeń turystyczna Drawieńskiego Parku Narodowego i jego najbliższych okolic od 

wielu lat zdeterminowana jest w najwyższym stopniu turystyką kwalifikowaną, zwłaszcza 

kajakową. Drawa należy do najbardziej popularnych rzek spływowych w Polsce. Każdego 

roku wypływa na nią ok. 30-50 tys. miłośników tej formy aktywności3. Na terenie DPN  

dla turystyki wodnej (kajaki, pontony, kanoe) udostępnione są doliny Drawy oraz Korytnicy 

w okresie od 1 stycznia do 15 marca oraz od 1 lipca do 31 grudnia. Korzystanie z rzek na 

terenie parku podlega więc pewnym ograniczeniom, jest odpłatne i limitowane do 700 osób 

na dzień. Niemniej jednak w szczycie sezonu (lipiec-sierpień), limity te są wykorzystane 

maksymalnie a sprzedaż biletów odbywa się na kilka dni lub nawet tygodni wcześniej.  

Tak intensywnej eksploatacji rzeki sprzyjają nie tylko malownicze okolice i pięknie założona 

sama dolina, meandrująca głębokimi wąwozami pomiędzy morenowymi wzgórzami Puszczy 

Drawskiej, ale również doskonale przygotowana infrastruktura z miejscami biwakowania, 

postoju oraz odbioru kajaków. Pomimo podejmowanych działań na rzecz ograniczenia ruchu 

turystycznego na Drawie, z roku na rok obserwuje się wzrost jego natężenia co nie pozostaje 

obojętne na liczne delikatne i podlegające ochronie ekosystemy funkcjonujące na terenie 

parku. Istnieje potrzeba permanentnego monitoringu i systematycznego określania 

wskaźników chłonności turystycznej DPN. Tego typu badania są obecnie w trakcie realizacji, 

ale już pierwsze obserwacja pozwalają wnioskować, że wskaźniki te coraz częściej są 

znacząco przekraczane. Rozwój turystyki masowej doprowadził tu zatem do zjawiska 

overtourismu, w wyniku którego dochodzi do widocznych zmian w środowisku naturalnym 

Puszczy Drawskiej (nie tylko w granicach parku czy jego otuliny) i rozwoju określonych tym 

zjawiskiem zagrożeń. Podobne problemy znane już są powszechnie w kraju i dotyczą 

górskich parków narodowych, zwłaszcza Tatrzańskiego PN, Pienińskiego i Karkonoskiego 

PN [Raszka 2018, s. 139-141].  

Wśród działań mogących potencjalnie zmienić ten trend i znacząco zdywersyfikować 

ruch turystyczny na terenie parku, jest wykorzystanie walorów kulturowych i interesującej 

przeszłości tych terenów jako bazy do budowy nowej narracji i oferty turystycznej. Na nowo 

zdefiniowana przestrzeń turystyczna parku nie powinna jednak w żaden sposób pomijać 

znaczenie walorów przyrodniczych (w tym głównie walorów przyrody nieożywionej) 

i krajobrazowych regionu. Jak słusznie wskazał Mikos von Rohrscheidt [2016a, s. 205] 

potrzeba turystyki kulturowo-przyrodniczej prowadzonej z poszanowaniem zasad turystyki 

zrównoważonej może przyczynić się do zmiany postaw mieszkańców okolicznych 

                                                 
3 Dane szacunkowe na podstawie sprzedanych biletów w Drawieńskim Parku Narodowym oraz udzielonych 

noclegów w ośrodkach położonych wzdłuż Drawy (średnia za okres lat 2016-2018). 
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miejscowości i zaangażowania ich w budowanie odpowiednio przygotowanych ofert czy 

nawet produktów turystycznych. W tym też celu, na terenie Drawieńskiego Parku 

Narodowego oraz jego otuliny i najbliższych okolic, od kilku lat prowadzone są 

ukierunkowane działania zmierzające do odciążenia rzeki, jako głównej destynacji 

turystycznej DPN i dywersyfikacji kierunków ruchu. Działania edukacyjne podejmowane 

m.in. przez dyrekcję DPN oraz miejscowych regionalistów, nauczycieli i działaczy 

społecznych powoli przekładają się na zmianę myślenia wśród samych mieszkańców regionu 

i wzmacniają ich poczucie tożsamości lokalnej. Zmianie ulegają również oferty skierowane 

do przyjezdnych, w których coraz częściej wykorzystywane są współczesne narzędzia 

interpretacji i nowe formy narracyjne. Pojawiły się także inicjatywy, które wykorzystując 

całościowo potencjał regionu, jego walory (zarówno przyrodnicze jak i kulturowo-

historyczne) kształtują całkowicie od nowa przestrzeń turystyczną parku. Istotnym 

mankamentem przedsięwzięcia jest jednak ciągle niewystarczające, żeby nie powiedzieć 

słabe, zaangażowanie lokalnej społeczności i małych przedsiębiorców, w konsekwentną 

realizację zamierzonego celu. Problem ten wynika w dużej mierze z braku rzetelnej wiedzy na 

temat negatywnych skutków masowej turystyki wodnej na terenach przyrodniczo cennych. 

Brakuje poczucia wspólnego interesu w kreowaniu nowej rzeczywistości bazującej  

na wspólnych relacjach elementów kulturowych i przyrodniczych. 

Czy wprowadzenie nowych ofert turystycznych, wykorzystujących elementy krajobrazu 

kulturowego regionu i budujących atrakcyjność cennego obszaru przyrodniczego na relacjach 

pomiędzy środowiskiem a działalnością człowieka, przynosi wymierne efekty i realizuje 

zamierzone cele? Okazuje się, że częściowo tak. Proces ten zachodzi niezwykle powoli  

i trudno się spodziewać zasadniczych zmian w postrzeganiu przestrzeni turystycznej Puszczy 

Drawskiej w tak krótkim czasie. Pojawiają się jednak pewne zwiastuny innego podejścia do 

turystyki na terenie DPN, które uwzględniają zrównoważony rozwój w kształtowaniu 

wizerunku miejsca i odpowiedzialność za ograniczenie eksploatacji zasobów naturalnych  

i społecznych (tab. 3). 

 
Tab. 3. Zestawienie odpowiedzi respondentów (próba 300 osób – 150 osób przyjezdnych i 150 osób 

będących mieszkańcami okolicznych miejscowości) w ankietach dotyczących użytkowania przestrzeni 

turystycznej DPN i wykorzystania nowych ofert turystyki kulturowo-przyrodniczej parku  

Lp. Pytanie 

 

turyści – przyjezdni 
turyści – lokalni 

mieszkańcy 

1 Które z podanych elementów determinują 

rozwój turystyki na obszarze DPN i jego 

otuliny? 

(ankieta z czerwca 2014 r.) 

walory przyrodnicze. 71% 

walory kulturowe 9% 

infrastruktura 20% 

 

Walory przyrodnicze 75% 

walory kulturowe 5% 

infrastruktura 20% 

 

2 Które z podanych elementów determinują 

rozwój turystyki na obszarze DPN i jego 

otuliny? 

(ankieta z czerwca 2018 r.) 

walory przyrodnicze. 60% 

walory kulturowe 15% 

infrastruktura 25% 

 

Walory przyrodnicze 65% 

walory kulturowe 14% 

infrastruktura 21% 

 

3 Czy turystyka wodna (kajakowa) wpływa 

negatywnie na ekosystemy DPN? 

TAK 44% 

NIE 56% 

TAK 22% 

NIE 78% 

4 Czy korzystasz z przygotowanych przez DPN 

alternatywnych ofert wizyty w parku 

(zwiedzanie z przewodnikiem, ścieżki 

dydaktyczne, obiekty kulturowe, wydarzenia – 

jarmarki, festiwale itp.)? 

TAK 27% 

NIE 73% 

TAK 38% 

NIE 62% 

5 Czy zrównoważona turystyka kulturowa może 

stanowić alternatywę dla masowej turystyki 

wodnej w DPN4? 

TAK 34% 

NIE 26% 

nie wiem 40% 

TAK 44% 

NIE 32% 

nie wiem 24% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.  

                                                 
4 Respondenci zostali poinformowani odnośnie definicji turystyki zrównoważonej czy też turystyki kulturowej 
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Szczegółowa analiza poparta została badaniami ankietowymi, które przeprowadzone 

zostały wśród uczestników ruchu turystycznego na badanym obszarze. Ich zadaniem było 

m.in. określenie percepcji atrakcyjności przestrzeni i stopnia jej przekształcenia na skutek 

turystyki masowej. Badania przeprowadzono w czerwcu 2018 roku podczas wielokrotnych 

wizyt na terenie parku. Jedno z pytań, dotyczące walorów jako determinantów rozwoju 

turystyki w parku, zostało zdane już po raz drugi (wcześniej takie samo pytanie zadano cztery 

lata temu, również podczas praca badawczych w terenie) celem określenia zmian, jakie zaszły 

po wprowadzeniu nowych ofert i kierunków rozprzestrzeniania się ruchu turystycznego  

w DPN. Zestawienie odpowiedzi respondentów przedstawiono poniżej w tabeli. 

Nieznaczny, choć widoczny, wzrost znaczenia walorów kulturowych w kształtowaniu 

przestrzeni turystycznej Drawieńskiego Parku Narodowego potwierdza celowość działań 

w celu dywersyfikacji ruchu turystycznego. W pewnym stopniu wpływa to na odciążenie 

samej Drawy (a pośrednio również Korytnicy), a tym samym przyczynia się do stopniowej 

ochrony cennego ekosystemu. Ciągle jednak ponad połowa respondentów uważa, że turystyka 

wodna, pomimo zjawiska overtourismu, nie wpływa negatywnie na otoczenie. Jednocześnie 

całkiem spora grupa widzi szanse w zrównoważonej turystyce kulturowej na zachowanie 

równowagi w przestrzeni turystycznej regionu i stworzenie alternatywy dla masowej turystyki 

kajakowej. 

 

 

Koncepcje i kierunki rozwoju turystycznej przestrzeni przyrodniczo-kulturowej 

DPN 
 

Przedstawione powyżej badania wskazują na zmiany, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 

czterech lat, na terenie DPN, zwłaszcza w kontekście postrzegania i znaczenia przestrzeni 

turystycznej tego obszaru. Wydaje się, że zmiany te wywołane zostały zwiększeniem 

aktywności działań dyrekcji Parku zmierzających do dywersyfikacji ruchu turystycznego  

na obszarze chronionym i znaczące odciążenie Drawy. Od kilku lat bowiem podejmowane są 

próby stworzenia jednego markowego produktu turystycznego regionu Puszczy Drawskiej, 

nawiązującego do lokalnych tradycji i wykorzystującego jego bogate dziedzictwo 

przyrodniczo-kulturowe. Z jednej strony produkt taki zapewniłby wyższy stopień 

zaspokojenia potrzeb turystów i poszerzył atrakcyjność terenów nad Drawą, z drugiej 

natomiast ożywiłby gospodarkę i znacząco przeciwdziałał silnie zaznaczonej tu sezonowości. 

Działania edukacyjne i sposoby jego wdrażania wymagają jednak w takiej sytuacji wyjścia 

poza sztandarowe formy aktywności i wskazania nowych możliwości rozwoju turystyki 

w regionie. Dotychczasowe metody interpretacji, jak również mało wyszukane sposoby 

prezentacji i promocji obszarów chronionych stały się we współczesnej turystyce 

anachronizmem i wyczerpały swoją formułę. Nowe wyzwania i oczekiwania odbiorcy kierują 

się raczej ku integracji krajobrazu, innowacyjnemu poziomowi organizacji przyrody,  

jak również oryginalnemu połączeniu wiedzy tradycyjnej ze współczesną wiedzą naukową. 

Wiąże się to często z wydłużeniem czasu, jaki turysta jest w stanie poświęcić na dany wyjazd, 

co wynika bezpośrednio z poszukiwania jakości, a nie ilości oraz oczekiwania doświadczeń 

autentycznych, niepowtarzalnych przeżyć, połączonych z obserwacją lub nawet 

uczestnictwem w wydarzeniu. Nowe spojrzenie na produkty turystyki kulturowo-

przyrodniczej obszarów chronionych doskonale wpisuje się zatem w ideę turystyki powolnej 

(slow tourism), opisywaną powszechnie w kontekście wiejskiej przestrzeni turystycznej  

i zasady zrównoważonego rozwoju [m.in. Bieger, Laeser 2005, s. 20; Ngamsomsuke  

i in. 2011, s. 517; Niezgoda, Markiewicz 2014, s. 82-83; Głąbiński, Duda, 2017, s. 18-19]. 

Zakrojone na szeroką skalę kreatywne działania edukacyjne prowadzone od kilku lat 

m.in. przez dyrekcję Drawieńskiego Parku Narodowego oraz w kooperacji z lokalnymi 

organizacjami zaangażowanymi w rozwój turystyki, samorządami i ośrodkami naukowymi 
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(m.in. Uniwersytetem Szczecińskim) przyczyniają się do konsekwentnych, choć jeszcze 

bardzo powolnych zmian postrzegania lokalnej przestrzeni turystycznej. Jednocześnie zostały 

wskazane kluczowe elementy cząstkowe składające się na podstawę opisywanych działań. 

Należą do nich: 

a) wyodrębnienie rdzenia i konsekwentne jego rozwijanie w celu wykreowania 

markowego produktu turystyki kulturowo-przyrodniczej – w przypadku Puszczy 

Drawskiej oraz położnego na jej obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego jest nim 

dziedzictwo krajobrazu i jego kształtowanie poprzez wielowiekową gospodarkę leśną 

człowieka; 

b) autentyczność doznań podczas eksploracji terenów DPN i jego otuliny nie tylko przez 

turystów grupowych (np. podczas zajęć edukacyjnych wycieczek szkolnych 

i tzw. zielonych szkół), ale również turystów indywidualnych korzystających 

ze znakowanych szlaków na terenie parku; 

c) kreowanie przestrzeni edukacyjnej na analizowanym terenie poprzez rozbudowę 

punktów informacji turystycznej i edukacji regionalnej DPN, wiat edukacyjnych 

z infrastrukturą dydaktyczną, tablic informacyjnych oraz przystosowanie miejsc 

i obiektów do użytku turystyki edukacyjnej; 

Szczególnie ważnym czynnikiem wydaje się być identyfikacja i rozwój rdzenia nowego 

produktu oraz kreowanie oferty skierowanej do odwiedzających tereny parku turystów. Jako, 

że trudno jest prezentować systemy przyrodnicze na terenach DPN z pominięciem 

wzajemnych interakcji z historyczną i współczesną gospodarka człowieka, kształtowanie 

przestrzeni ukierunkowane jest na procesy, a nie obiekty, co stanowi całkowicie nową  

i unikatową formułę w pojmowaniu ruchu turystycznego. Przy okazji, w proces promocji  

i kreatywnego tworzenia produktów włączane są lokalne społeczności, które w ten sposób 

budują swoją identyfikację z miejscem i wzmacniają poczucie lokalnej tożsamości. 

W ramach planowej restrukturyzacji przestrzeni turystycznej Drawieńskiego Parku 

Narodowego podjęto się realizacji kilku interesujących inicjatyw, na bazie których budowany 

jest obecnie rdzeń nowego produktu turystycznego regionu. Działania te podejmowane są 

z zachowaniem równowagi pomiędzy środowiskiem naturalnym a aktywnością lokalnych 

mieszkańców i wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju tego cennego pod 

względem przyrodniczym miejsca. Zdaniem Mikosa von Rohrscheidta [2016b, s. 24] park 

narodowy jest jednym z samodzielnych celów wypraw turystyki kulturowo-przyrodniczej, 

gdzie turystyczne doświadczenie bazujące właśnie na zasobach naturalnych stoją w centrum 

ich programów edukacyjnych. DPN stanowi przykład bardzo silnych związków i przenikania 

się zarówno cennych walorów przyrodniczych, jak i wielowiekowej działalności człowieka, 

często zestawiając je niemal na tym samym poziomie znaczeniowym. Tak opracowany na 

użytek turystyki znaczeniowej model zaczyna funkcjonować w przestrzeni parku i jego 

najbliższych okolic, z roku na rok cieszący się coraz większą popularnością  

i zainteresowaniem turystów. 

1. Ekomuzeum Rzeki Drawy – idea, która realizowana jest od 2010 roku nie tylko przez 

DPN, ale również szkoły i ośrodki edukacyjne położone na terenie całej Puszczy 

Drawskiej (m.in. z Czaplinka, Złocieńca czy Drawska Pomorskiego). Ekomuzeum,  

to zgodnie z definicją, zespół rozproszonych elementów, które w terenie ukazują 

wartości przyrodnicze i kulturowe regionu, jak również dorobek jego mieszkańców  

i relacje pomiędzy nimi a otaczającym ich środowiskiem naturalnym  

[za: Wnuk-Gławdel 2010, s. 151-152]. Na Ekomuzeum składa się wiele elementów, 

jak centra informacyjne i edukacyjne, warsztaty i pokazy dawnych zawodów  

w terenie, sieć szlaków i obiektów związanych z formowaniem krajobrazu przez 

działalność lokalnych mieszkańców oraz imprezy edukacyjno-kulturowe (np. Święto 

Jabłka); 
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2. Trasy geoturystyczne prezentujące nie tylko bogate dziedzictwo krajobrazu i przyrody 

nieożywionej (rzeźba terenu, głazy narzutowe, dolina rzeki meandrującej), ale także 

jej wykorzystanie przez człowieka [Bąkowska i in. 2013, s. 50-55, 79-81]. 

Przedmiotem zainteresowania stały się więc brukowane drogi (budowane tutaj już  

w XVIII i XIX w.), kamienne nagrobki, kierunkowskazy oraz kamienie milowe,  

jak również elementy architektury sakralnej (kamienne kościoły w Barnimiu  

czy Dominikowie) i gospodarczej (stodoły, murki zagrodowe, podmurówki itp.).  

W przestrzeni DPN istnieją już znakowane szlaki geoturystyczne, ścieżki dydaktyczne 

oraz punkt geoedukacji z terenową mapą pochodzenia głazów wskaźnikowych; 

3. Szlak Zabytków Techniki Puszczy Drawskiej zawierający zachowane (w całości lub 

częściowo) obiekty industrialne związane z gospodarką człowieka – elektrownie 

wodne (m.in. Elektrownia Kamienna w Głusku), wodociągi, kanały melioracyjne  

(w tym XIX-wieczny Kanał Sicieński będący przykładem wielkiego kunsztu 

inżynieryjnego mieszkańców tych terenów), młyny, huty szkła, mosty i baseny 

portowe (m.in. porty rzeczne na Drawie przy dawnych hutach szkła w Podszklu), 

tartaki, serowarnie oraz bindugi (miejsca przygotowania drewna do spławiania 

Drawą); 

4. Trasa „Śladami dawnych mieszkańców Puszczy Drawskiej” – obejmuje m.in. dawne 

osady leśne (nieistniejące obecnie) wraz z towarzyszącymi im dawnymi nasadzeniami, 

sadami i ogrodami, cmentarze, regionalne i lokalne cechy architektury i zabudowy 

wiejskiej oraz tradycje dawnych, często zapomnianych już zawodów nad Drawą 

(m.in. sieciarstwo czy retmaństwo); 

5. Działania edukacyjne – kurs przewodników turystycznych po terenie DPN i jego 

okolic. Kurs został zainicjowany i przeprowadzony na zlecenie dyrekcji DPN  

i obejmował pracowników dydaktycznych parku, lokalnych działaczy turystycznych 

oraz nauczycieli. Przygotowani do pracy w terenie i certyfikowani (na podstawie 

egzaminu kończącego kurs przed komisją składającą się m.in. z doświadczonych 

przewodników turystycznych oraz wykładowców akademickich) przewodnicy 

rozpoczęli działania na rzecz promocji terenów DPN, proponując interesujące pod 

kątem turystyki kulturowej trasy wycieczkowe. Są one doskonałą alternatywą  

dla innych form turystyki, istniejących już od lat na analizowanym obszarze. 

 

 

Podsumowanie i wnioski 
 

Na charakter przestrzeni turystycznej, zgodnie z ujęciem systemowym opisywanym 

szeroko m.in. przez Włodarczyka [2011, s. 15-28], Niemczyka [2012, s. 21], Zmyślonego 

[2009, s. 17-20], czy ostatnio Kociszewskiego [2016, s. 158-159], mają wpływ cztery główne 

elementy składowe – dziedzictwo przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, człowiek  

(jako podmiot przestrzeni i jej zarządzający) oraz infrastruktura. To właśnie określenie 

proporcji pomiędzy nimi pozwala na precyzyjne wskazanie charakteru przestrzeni i jej 

postrzeganie zarówno przez odwiedzających jak i mieszkańców. Miejsca cenne przyrodniczo, 

jak parki narodowe, rezerwaty czy każde inne obszary prawnie chronione, tworzą specyficzną 

formę przestrzeni turystycznej, w dużym stopniu determinowaną formalnymi ograniczeniami 

rozwoju ruchu turystycznego [m.in. Dudek, Kowalczyk 2003, s. 119-122; Matuszewska 2003, 

s. 12-29; Mikos von Rohrscheidt 2016b, s. 6-46]. Obszar Drawieńskiego Parku Narodowego 

oraz szeroko pojmowany teren Puszczy Drawskiej należy do najcenniejszych pod względem 

przyrodniczym terenów nie tylko Pomorza Zachodniego, ale również całej Polski północnej. 

Jego dość marginalne położenie, z dala od głównych ośrodków miejskich  

oraz najważniejszych kanałów komunikacyjnych sprawia, że jest jednak często pomijany 

przez odwiedzających region turystów. Charakterystyka przestrzeni turystycznego DPN,  
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na potrzeby niniejszego opracowania została zrealizowana poprzez podstawowe kroki 

badawcze opierające się na źródłach zastanych, umożliwiających jej identyfikację z punktu 

widzenia użytkowników – uczestników ruchu turystycznego oraz podmiotów kształtujących  

i zarządzających przestrzenią. 

Walory naturalne tego niezwykle cennego obszaru chronionego coraz częściej 

zaczynają być silnie eksploatowane przez masową turystykę wodną (kajakową), jaka 

rozwinęła się w ostatnich latach na Drawie. Potrzeba znalezienia alternatywny dla szybko 

rozwijającej się tej formy turystyki kwalifikowanej, stanowi obecnie priorytetowy cel działań 

i planowania rozwoju przestrzeni turystycznej parku. Wydaje się, że w realizacji tego celu 

najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie bogatych zasobów kulturowych (patrz: tab. 2), 

do tej pory pozostających zupełnie na marginesie zainteresowania turystycznego. Przywołane 

wyniki badań miały na celu m.in. odpowiedź na pytanie robocze – czy przestrzeń turystyczna 

DPN to rzeczywiście tylko walory przyrodnicze? Badania społeczne, przeprowadzone przez 

autowa wśród użytkowników przestrzeni wykazały również bardzo słabą znajomość  

(lub wręcz jej całkowity brak) pozaprzyrodniczych zasobów regionu i jego kulturowego 

potencjału. Jak zauważył Mikos von Rohrscheidt [2016a, s. 207] potrzeba jest większego 

zaangażowania podmiotów zarządzających obszarami przyrodniczo cennymi, jak również 

włączenia w działania promocyjne lokalnych mieszkańców oraz wszystkich 

zainteresowanych rozwojem turystyki w regionie. Przy dobrze przemyślanej i prawidłowo 

ukierunkowanej promocji, obszary prawnie chronione mogą stać się elementami szlaków 

kulturowo-przyrodniczych, przyczyniając się tym samym do odciążenia miejsc naturalnych 

zagrożonych dewastacją w wyniku turystyki masowej. W niniejszym artykule przedstawiono 

propozycje zmian i konkretne przykłady podjętych już do tej pory działań. Oczywiście, szereg 

podjętych tu kwestii wymaga kontynuacji badań i dalszych dyskusji. Ważna jest przy tym 

m.in. analiza współczynników chłonności turystycznej obszaru DPN, których szczegółowa 

ocena pozwoli na określenie zakresu i charakteru ingerencji w delikatny ekosystem przyrody 

parku narodowego. Turystyka kulturowa, jakkolwiek posiadająca na tym obszarze ogromny 

potencjał, musi uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju i być realizowana 

z poszanowaniem równowagi pomiędzy środowiskiem naturalnym a krajobrazem 

kulturowym miejsca. Powtórzenie badań ankietowych w 2018 r. wyraźnie pokazało,  

że podjęte działania w kierunku dywersyfikacji ruchu turystycznego na terenie chronionym 

oraz wykorzystania bogatych walorów antropogenicznych i kulturowych w kreowanie 

nowych ofert turystycznych regionu, przyczyniły się do powolnej, ale konsekwentnie 

realizowanej zmiany postrzegania przestrzeni turystycznej regionu (patrz: tab. 3).  

Coraz więcej osób zaczyna korzystać z oferty alternatywnych form zwiedzania DPN oraz 

bierze udział w organizowanych przez park wydarzeniach kulturowych. Skutkiem tych zmian 

jest z jednej strony wydłużenie sezonu turystycznego i wykorzystanie niedostrzeganych do tej 

pory zasobów opisywanego regionu, z drugiej natomiast odciążenie silnie eksploatowanej 

turystycznie doliny Drawy. Jak pokazują wyniki badań ankietowych ponad 1/3 przyjezdnych 

turystów (34%) i niemal połowa mieszkańców tych terenów (44%) zauważa już problem 

lokalnego overtourismu i wskazuje na zrównoważoną turystykę kulturową, jako alternatywę 

dla masowej turystyki wodnej w DPN (tab. 3).  

W tym kontekście, w kolejnym etapie badań, przeprowadzona zostanie również analiza 

zmienności funkcjonalnej gmin z terenów Puszczy Drawskiej pod kątem ich użytkowania  

i roli, jaka pełni w nich turystyka (w tym turystyka przyrodnicza i kulturowa). Zastosowane 

rozwiązania oraz ich wpływ tak na środowisko, jak i na ruch turystyczny należy ostatecznie 

zestawić z działaniami na rzecz ochrony tych obszarów przyrodniczo cennych, również tych 

powiązanych z organizacją turystyki. Przedstawione studium przypadku DPN może stać się 

zalążkiem interesującej dyskusji środowisk naukowych oraz edukacyjnych, zaangażowanych 

w ochronę przyrody i krajobrazu, skierowanej w stronę zmian postrzegania obszarów 

chronionych jako unikatowych przestrzeni turystycznych. 
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Sustainable cultural tourism in naturally valuable areas.  

A case study of the Drawa National Park 
 

Key words: cultural-natural tourism, sustainable tourism, protected natural areas, Drawa 

National Park, Western Pomerania 

 

Abstract: 

The importance of the natural environment and its role as a factor responsible  

for shaping the cultural landscape and tourist space of the region have been discussed  

for many years and is widely described in both Polish and world literature on the subject. 

However, can we observe the opposite situation, when cultural tourism in a certain way 

shapes the natural and valuable area? Does properly managed cultural tourism activity can be 

used to protect and preserve the valuable natural resources of the place? 

Natural protected areas (national or landscape parks, reserves, etc.) are increasingly 

faced with the problem of massive tourist activity. The phenomenon of overtourism, known 

and described so far mainly in urban space, begins to appear also in the regions considered as 

zones of silence and rest. For several years, the phenomenon has also been observed  

in the Drawa National Park, located on the border of the Zachodniopomorskie, Lubuskie  

and Wielkopolskie Voivodships. The reason is mainly due to the great popularity of canoe 

tourism, which determined almost the entire tourist activity and mobility in this area.  

The limits and fees for rafting around the park have not brought any significant changes  

and assumed results. 

The area of the Drawa National Park (DNP) consists not only of the picturesque valleys 

of Drawa, Płociczna and Korytnica rivers as well as forest complexes surrounding them.  

It is also a unique combination of centuries-old human activity on this area, largely related  

to the old traditional professions of forest management. The preserved elements of this 

heritage, as well as the unique settlements in the country, constitute an excellent basis for 

creating cultural tourism products and routes. A sustainable offer of cultural tourism 

(including the creation of an eco-museum), as well as the creation of a thematic tourist route 

based on existing trails and preserved objects of local cultural heritage, begin to translate into 

the diversification of tourism activity and, thus, "relieving" the tourist space of the Drawa 

valley.  
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Religious Tourism and Pilgrimage: Conflicts and Challenges.  

A case of the Namugongo Martyrs Shrines in Uganda 
 

Key words: Tourism, religious tourism, pilgrimage, Uganda martyrs. 

 

Abstract 

Religious tourism has been quoted as being a form of cultural tourism by authors like 

Rinschede [1992] and Singh [2004] both cited by Terzidou et al. [2008]. In a developing 

country like Uganda, the concept of religious tourism is still new and has been embraced both 

by the government as well as by the people. Unfortunately, not much attention has been given 

to the conflicts and challenges that might arise from this new form of tourism. Also, majority 

of the studies undertaken about tourism and religious tourism seem to focus on the benefits  

of tourism to the host communities and not on the conflicts that might be associated with this 

form of tourism. This paper is intended to establish the conflicts and challenges associated 

with religious tourism and pilgrimage in developing countries like Uganda specifically 

looking at the Uganda Martyrs Shrine Namugongo. Uganda Martyrs Shrine Namugongo was 

chosen because it receives multitudes of tourists and pilgrims every 3rd June and so would be 

a good representative of other sites in the country. A qualitative cross sectional analytical 

study was carried out to enable the researchers to better understand these conflicts and 

challenges. The study population was comprised of the religious leaders at the Namugongo 

Shrines, the residents of the area, the business community around the shrines, policy makers 

as well as the pilgrims from within and without Kampala. A sample size of 100 respondents 

was interviewed using semi structured interviews. A purposive sampling technique was used 

to select the respondents for the study.  

The study shows that religious tourism and pilgrimage come with challenges such  

as overcrowding, too much noise, the violation of basic religious principles and poor hygiene 

standards among others. 

 

This research is focused on the challenges of religious tourism and pilgrimage.  

There is limited literature on the conflicts and challenges that are encountered by the host 

communities of the pilgrimages especially in developing countries like Uganda. The findings 

can be used by policy makers to address the challenges for sustainable tourism. 

 

 

Introduction 
 

Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement  

of people to countries or places outside their usual environment for personal  

or business/professional purposes [UNWTO, 2008]. Tourism around the world is worth over 

$1 trillion annually and the industry is growing almost everywhere [UNWTO, 2012]. Tourism 

employs about 7.7 million people in Africa and contributes an average of 9% GDP to East 

African countries’ economy [Gedecho, 2015]. 

Uganda’s tourism has tremendous opportunities. Lonely Planet, an independent tourists’ 

trusted information source, named Uganda its top destination for 2011/12. In addition, 
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Uganda received accolades from six trusted publications including: Virungas:  

One of 20 Must‐See Places for 2012 by National Geographic Traveller Magazine, Bwindi: 

Best African Birding Destination [2011] by Travel Africa Magazine and Rwenzori 

Mountains: One of the World’s 15 Best Hikes [2011] by National Geographic Society. 

Tourism is a key driver of Uganda’s economy and represents a significant opportunity to the 

attainment of the Uganda “Vision 2040”. The tourism sector is Uganda’s largest services 

export, having provided direct contribution of US$ 979 million in 2013, and 2.8% of the total 

employment in Uganda [Maria Mutagamba, NTSDP 2015]. In 2014, the tourism sector was 

declared as Uganda’s top foreign-exchange earner by Uganda’s Central Bank [Tenywa, 

2014]. Tourism is a major driver of employment, investment and foreign exchange, 

contributing Uganda Shillings 4.9 trillion (US $1.88billion or €1.4 billion as of 2013)  

to Uganda’s GDP in the financial year 2012-13 and was expected to rise by 3.2% in 2013 

according to the then Minister of Tourism Wildlife and Antiquities [Vision Reporter, 

25/08/13].  

Uganda’s tremendous resource base allows the country to offer a combination of safaris, 

primate tracking, adventure tourism, bird watching, and cultural tourism products. With the 

dense misty forests, source of the Biblical River Nile, more than half of World’s mountain 

gorillas, snow-peaked mountains, glassy lakes, tree-climbing lions, most bird species on the 

African continent, the World’s best white-water rafting, the best weather around, sprawling 

savannas, some of the most hospitable folks around, unique religious sites, delicious organic 

food and drink among other things, Uganda is a place like no other. Uganda is also blessed 

with various religions which have formed different religious sites, which are of much interest 

to tourists interested in exploring religion in this part of the World. Amongst the tourists that 

visit Uganda are religious tourists and pilgrims who travel from different countries to come  

to the Namugongo Martyrs’ Shrines to learn about and pay tribute to the 23 Anglican and  

22 Catholic converts to Christianity in Buganda kingdom who were killed by King Mwanga 

of Buganda between January 13, 1885, and January 27, 1887. The sites receive pilgrims  

in June every year with the biggest number coming from Kenya, Tanzania, Rwanda and 

Democratic Republic of Congo, and over two million pilgrims convening at the shrines  

on June 3rd every year. These include Anglicans and Catholics that trek from different parts  

of the country and region every June 3rd to follow the footsteps of the Uganda martyrs, 

commemorating and emulating their profound faith. 

 

 

Religious tourism and pilgrimage 
 

According to Blackwell [2007], religious tourism refers to the form of tourism with 

strong or single minded religious motivation of pilgrimage as well as the non-pilgrimage 

tourist activities, such as travelling to religious sites for sightseeing, cultivation  

and recreation. Ostrowski [2000] refers to religious tourism as a tourist’s wandering with  

the religious element as one of the leading objectives in addition to other motives like  

the need to move, recreate, see new surroundings, meet new people, and see the cultural 

heritage, among others. Religious tourism encompasses all kinds of travel that is motivated  

by religion and where the destination is a religious site. A religious tourist is a person that sets 

out to visit a destination of religious significance for a specifically religious purpose [Puscasu, 

2015]. Pilgrimage on the other hand refers to a religious journey (of a pilgrim) to a shrine  

or a sacred place [Puşcaşu, 2015] or a trip to a place considered sacred owing to a special 

influence of God therein, undertaken for religious motives, to perform religious acts of piety 

and penance, dictated by the need to be close to the sacred [Ostrowski, 2000]. “Pilgrimage  

is a journey of strengthening of ties with others of like mind, a reinforcing of beliefs and 

relationships, earthly as well as with the divine” [Pavicic, Alfirevic & Batarelo, 2007]. 
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Religious tourism is a relatively new phenomenon despite the fact that religious travel 

has existed right from the early centuries [Puşcaşu, 2015]. With the emergence of religious 

tourism, emphasis has been placed on the socioeconomic benefits of this kind of tourism and 

little or none attention to the challenges that come with the same. This paper seeks  

to highlight the conflicts and challenges that arise from religious tourism and pilgrimage with 

emphasis on how these conflicts and challenges affect communities around pilgrimage sites 

(Namugongo Martyrs Shrines in this case). This paper explores the concepts of religious 

tourism and pilgrimage, mutually compares them and also attempts to bring out  

the differences between them as is shown in literature. It also looks at the benefits of religious 

tourism and pilgrimage to the communities surrounding the sacred sites (i.e. Namugongo 

Martyrs’ Shrines).  

 

 

Understanding religious tourism and pilgrimage  
 

Literature on the religious tourism and pilgrimage is fragmented and lacks synthesis and 

holistic conceptualization [Collins-Kreiner, 2010; Timothy & Olsen, 2006]. There is also  

a debate about the meaning of religious tourism and whether it differs from pilgrimage 

[Blackwell, 2007]. Puşcaşu [2015] noted that few studies are concerned with the technical 

distinction between religious tourism and pilgrimage and that the distinction is sometimes less 

marked. Most of the available literature talks about tourism and pilgrimage but with very few 

if any focuses on religious tourism [Mora-Torres, Serrano-Barquin, Favila-Casneros  

& Serrano-Barquin, 2016; Vukonic, 1998]. This paper seeks to establish the similarity as well 

as the distinction between religious tourism and pilgrimage – if any – by employing  

a multidimensional approach.  

Mora-Torres et al. [2016] say that religious tourism is a social construction between the 

elements of two different journeys i.e. pilgrimage and tourism. Smith [1992] places religious 

tourism at the centre of a continuum with pilgrimage and tourism at the opposite ends of the 

continuum. Religious tourism encompasses all kinds of travel that is motivated by religion 

and where the destination is a religious site [Blackwell, 2007] and consists of a range  

of spiritual sites and associated services, which are visited for both religious and secular 

reasons. This definition according to Blackwell identifies two kinds of sites i.e. shrines (sites 

where a relic or image is “venerated”) and pilgrimage sites (“places where it is recognized 

that a miracle has occurred, still occurs and may do so again” pg. 37). Blackwell further says 

that religious tourism need not incorporate belief in a specific religion. Pilgrimage on  

the other hand is a journey resulting from causes: externally to a holy site and internally  

for spiritual purposes and inner understanding [Collins-Kreiner & Kliot, 2000], or a journey 

undertaken by a person in search of holiness, truth and the sacred [Collins-Kreiner, 2004]. 

Puşcaşu [2015] defines pilgrimage as a religious journey (of a pilgrim) to a shrine or a sacred 

place. Pilgrimage is a form of circulation encompassing large scale movements of people, 

objects, capital and information throughout the World [Collins-Kreiner, 2010].  

Pilgrimage is a well-known phenomenon in religious culture and exists in all the main 

religions of the world i.e. Buddhism, Hinduism, Islam, Judaism and Christianity  

[Collins-Kreiner & Kliot, 2000; Collins-Kreiner, 2010]. According to Blackwell [2007], 

pilgrimage is always expected to involve austerity to a greater or lesser extent and this is to  

be incorporated in all aspects of the pilgrimage such as choice of food, places to stay en route, 

social intercourse among others. Wong, Ryan and McIntosh [2013] however note that 

pilgrimage is a journey of strengthening ties with others of like mind, a reinforcing of beliefs 

and earthly and divine relationships and can therefore be considered a traditional religious  

or modern secular journey [Collins-Kreiner, 2010]. 
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Considering the similarities, “the term pilgrimage connotes a religious journey but its 

Latin derivation from peregrinus allows broader interpretations including foreigner, 

wanderer, exile, traveler, as well as newcomer and stranger. The term tourist also has Latin 

origins from tornus – an individual who makes a circuitous journey, usually for pleasure,  

and returns to the starting point” [Collins-Kreiner & Kliot, 2000 pg. 56]. Considering  

the definition of tourism as “the movement of people from their usual environment for not 

more than one year for leisure, business or other purposes”, then religious tourism and 

pilgrimage both stand as types of tourism. A religious tourist is one who sets out to visit  

a destination of religious significance for specifically religious purposes [Puşcaşu, 2015] 

while a pilgrim is one who makes a religious journey to a shrine or a sacred place  

[Collins-Kreiner 2009]. The tourist is perceived as a pilgrim and the pilgrim as a religious 

traveler. Tourism and pilgrimage both depend on the three operational elements  

i.e. discretionary income, leisure time and social conditions permissive of travel [Pavicic et al, 

2007; Collins-Kreiner & Kliot, 2000; Vukonić, 2002]. The two forms of travelers  

i.e. the tourist and the pilgrim, just like any other types of traveler, both consume various 

goods and services [Vukonić, 1998]. Puşcaşu [2015] argues that pilgrimage is a derivate and 

constituent form of tourism just like religious tourism. Even when the pilgrim may follow  

a programme filled with a number of religious practices, prayers and services, they may also 

be led by the need to satisfy human curiosity, to see new places, surroundings, heritage sites, 

to meet new people among others [Ostrowski, 2000] just like any other tourist. Ordinary 

tourists also visit many places connected with religion along the way. In the process  

of visiting these places, the tourist may enter the realm of the sacred and become a participant 

in the mystery as opposed to being a mere spectator. The result is prayer and adoration, 

turning the tourist into a pilgrim. Also, both religious tourism and pilgrimage  

are opportunities of drawing people to the sacred as well as give an opportunity of preaching 

the gospel.  

Looking at religious tourism and pilgrimage from a geographical perspective, Puşcaşu 

[2015] and Collins-Kreiner [2010] explain the two concepts and conclude that pilgrimage can 

be considered a traditional religious or modern secular journey. Pilgrimages occur because 

people believe specific places are holy and thus undertake religious journeys so they can 

worship at those places. Collins-Kreiner [2010] says that originally geographers defined 

pilgrimage as a religious journey but now study the effects of total distance on movement as 

well as examining the routes of movement, catchment areas of pilgrims and also answer 

questions on the size and scale, hierarchical relationships, location and distribution of sacred 

places. Pilgrimage necessitates spatial movement and stimulates geographers’ interest with 

distances travelled and its effects on individual’s behavior. 

In the sociological perspective, three types of pilgrimage are defined in Puşcaşu [2015] 

and these include: the sacred journey (an act of covering a road towards a sacred place  

by a person who establishes a purpose for himself connected to religion or spirituality  

at the end of the endeavour), religious tourism (journey undertaken for cultural-historic 

purposes by an individual with no religious reference points to a place considered sacred),  

and the pseudo-sacred journey (action of a person animated by a feeling of veneration of 

visiting places with no religious value). Puşcaşu [2015] also mentions three types of religious 

tourism to include a) visits to holy places; b) religious pilgrimages, and c) religious youth 

camps. This categorization seems to suggest that some pilgrimages are actually not religious. 

The sociological perspective also emphasizes the need to look at one’s position towards 

pilgrimage as it is clear that individuals may interpret their experiences differently.  

This means that it is not the number of pilgrims, their ages, equipment, nationality or means 

of transportation that matters but rather their personal attitude towards pilgrimage.  

What is relevant is the reflection and perception of the distance between precept and practice 

in one’s existence other than whether the pilgrims move individually or as a group.  
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According to Puşcaşu [2015], the distinction between the religious tourism and pilgrimage 

does not stand out. Religious tourism and pilgrimage are one and the same because religious 

tourism is a form of pilgrimage while religious pilgrimage is in majority of cases a type  

of religious tourism.  

On the sociological perspective, the differences between the two are not pronounced. 

Blackwell [2007] argues that the distinguishing feature of pilgrimage is the fact that 

pilgrimage incorporates religious involvement in the journey and also connects people from 

diverse cultures and different parts of the world. Smith [1992] however places pilgrimage and 

tourism at the two extreme ends of the same axis of a continuum of travel with the polarities 

on the pilgrimage-tourism axis labeled as sacred vs. secular, with religious tourism 

(knowledge based tourism) at the centre. These positions reflect the multiple and changing 

motivations of the traveler, whose interests and activities may switch from tourism  

to pilgrimage and vice versa, even without the individual being aware of the change  

[Collins-Kreiner & Kliot, 2000]. 

 According to Collins-Kreiner [2010], the issue of pilgrim vs. tourist must be examined 

on two levels, that is: the perspective of the religious organizations and the travelers 

themselves. In Kreiner’s view, pilgrims are not tourists because they travel for spiritual 

reasons (for example to perform a religious obligation, to gain religious merit, to make a vow 

or to improve their likelihood of salvation) [Collins-Kreiner, 2004] while tourists travel  

or visit a site for more secular reasons such as curiosity or pleasure. According to Ostrowski 

[2000], while for pilgrimage the religious meaning is fundamental and permeates into and 

exerts its impacts on the further motives, for religious tourism it is the religious/educational  

or only educational aspects that come to the forefront. In pilgrimage, the whole journey  

is characterized by prayer, penance and other forms of “cult” performed both on the way  

and at the destination, while in religious tourism, the tourist may visit a sacred place during 

the travels and may even participate religiously in the acts of the cult like prayer  

and meditation, but the sacred place is not the destination [Ostrowski, 2000].  

Theologically, pilgrimage means to walk unto the house of God, answering a permanent 

call from God. For example the exodus of the children of Israel from Egypt to the Promised 

land.  

 

 

Benefits of religious tourism and pilgrimage  
 

The benefits of faith tourism are deep (in that the proceeds trickle down through  

the value chain) and wide (to involve a cross section of stakeholders across the economy  

and country). Pilgrimages have powerful political, economic, social and cultural implications 

and can even affect global trade and health. Any arrival of believers in a place of pilgrimage 

has an economic impact. In most parts of the world the pilgrimage shapes the nature  

of the economic activity and the design of the public space. Pilgrimage also creates other 

population mobilities such as trade, cultural exchanges, political integration as well as  

the spread of diseases [Collins-Kreiner, 2010]. Pilgrimage and religious tourism affect the 

population in the place of pilgrimage through employment opportunities which leads to a total 

demographic growth of the settlement. Some of the pilgrims stay at hotels and other 

accommodation facilities, shops are set up in the vicinity, road networks are constructed  

as well as the establishment of other services like food stuffs as well as fuel stations  

for the pilgrims. Pilgrimages are a major source of revenue in the areas where they take place. 

They are also a source of foreign exchange to the local town where they take place [Gedecho, 

2015]. There is also an improvement in the general living conditions of the people as a result 

of the constant source of income for the local population [Vukonic, 1998]. There are new 

ideas in the markets and new startups who integrate themselves with the pilgrims to provide 
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efficient sales and marketing hence better economic stability [Foruzan, 2014]. The population 

of the area also rises tremendously as a result of the pilgrims that may not afford the fare back 

home or the workers who come to these areas hoping to find work servicing the pilgrims. 

Towns and other urban settlements are set up in areas surrounding these places of pilgrimage.  

From the sociological aspect, pilgrims contribute to the idea of unification within the 

same religion. Pilgrimages from around the country and region are brought closer thereby 

creating a team spirit. Religious tourism and pilgrimage bring different people together 

thereby providing opportunities for cultural exchange [Vukonic, 1998]. 

Environmentally, religious tourism and pilgrimage can be the means for conserving and 

revitalizing the natural, cultural and historical resources of a rural region.  

 

 

Conflicts and challenges of religious tourism and pilgrimage 
 

It is evident that in all places of pilgrimage in the World there are both benefits as well 

as challenges of these kinds of mobility. One of the challenges or conflicts that arise from 

religious tourism and pilgrimage is the pressure of visitors as a result of overcrowding 

[Blackwell, 2010; Gedecho, 2015] that can damage an important or sacred site. Also,  

the spirituality, which may sometimes be enhanced by sheer numbers of believers, in the case 

of mass pilgrimage can be lost in the crowd [Rotherham in Raj &Morpeth (eds)].  

Other challenges may include shortage of clean and potable water and outbreak of water 

borne diseases as well as breaking some religious rules and sanctions and indulging in illegal 

activities, such as drug trafficking [Gedecho, 2015]. According to Vukonic [1998], travels 

undertaken by the faithful often become ordinary secular travels, and shopping and other 

secular activities along the way suppress religious ones [Wong, et al., 2013].  

Wong et al. [2013] argue that visitors may come to a sacred site to worship, for an interest  

in such places as contributors to culture and heritage, or simply out of curiosity to see places 

of interest with friends and family. The manufacture and sale of souvenirs and other objects 

and the indulgence in activities such as drinking sprees profanes the religious meaning of the 

events and transforms them into fairs bereft of moderation and good taste [Vukonic, 1998].  

At the Namugongo Martyrs’ Shrine in Uganda for example, one of the activities that some 

business owners look forward to is the sale of roasted meat especially pork as well  

as alcoholic drinks among other things. The News is always awash of people that are drunk 

and “feasting” (listening to and enjoying loud music and dancing) a few days before and after 

3rd June every year. 

As Vukonić [1998] clearly points out, another challenge of such forms of travel  

is the indulgence at the particular places of pilgrimage. While these indulgences may be 

looked at as beneficial, they can also be a challenge. This is because these indulgences result 

in the places of pilgrimage competing with one another in collecting holy relics  

or proclaiming various miracles in order to attract as many pilgrims as possible.  

Such competition does not usually have a religious basis and may even be dominated  

by purely economic reasons. The cost of living in the town or suburbs surrounding the places 

of pilgrimage is usually high. This is often attributed to the apparent demand for goods and 

services in these areas and the fact that the pilgrims would not have much of a choice  

in where to purchase from. The improvement in the everyday life such as expensive 

accommodation, more comfortable means of transport among others may be linked with  

an increased cost of such services [Vukonic, 1998]. 

Another challenge is the competition for the use of available resources such  

as transport, infrastructure and parking around the shrines by the tourists, pilgrims and local 

people. The contest for access may also occur between the local people, the site owners  

or managers and the visitors as well as between the pilgrims and tourists  
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[Collins-Kreiner, 2009]. At the Namugongo martyrs shrine for example, the local residents 

and some business owners are usually unable to access the areas surrounding the shrines due 

to their overcrowding by pilgrims. Driving to the areas around the shrines is restricted  

to special dignitaries of the church and the government while other motorists are given 

diversionary routes to take or better yet to park their vehicles at a certain distance almost ten 

kilometers away and then walk to the shrines. This leaves the residents of such surrounding 

areas grounded in their homes for almost a week or risk to spend countless hours in dense 

traffic. 

The level of crime as a result of such huge gatherings of people also goes up.  

The government often has to deploy extra armed forces to ensure that people’s lives and 

property are safe but even the presence of the police and the army does not eliminate petty 

thieves. 

The traveler, the pilgrim in this case always leaves an imprint on the pilgrim route.  

The huge number of pilgrims in addition to the locals that provide services to the pilgrims 

does not improve the situation. There is degradation [Gedecho, 2015) of the environment 

which is evident in the destruction of the green cover like the grass and the trees and flowers 

in gardens. There is also a lot of littering after the celebrations by the pilgrims which gives  

the caretakers of the shrines extra work in restoring the sites to their usual state. 

 

 

Methodology 
 

The purpose of this study is to understand the concepts of religious tourism  

and pilgrimage, the conflicts and challenges that come with them as well as how these 

conflicts and challenges affect the areas surrounding the religious/pilgrimage sites.  

The study employed a qualitative cross sectional research design. Interviews were conducted 

at the Namugongo martyrs’ shrine a week before the climax of the 3rd June Martyrs’ Day 

celebrations and until after the pilgrims had left and business had returned to normal. 

Namugongo martyrs’ shrine was chosen because it is where the largest number of Uganda 

martyrs were killed and attracts more pilgrims compared to all the other sites combined.  

Respondents in the study included among others the pilgrims that came for the Martyrs’ 

Day celebrations, some of the organizers of the event such as the church leaders and the local 

leaders, business owners (both the ones that permanently have their businesses in the locality 

and those that come in during the martyrs’ day celebrations) as well as the residents  

in the areas that surround the shrines. The study took an exploratory approach.  

 

 

Data collection 
 

The study was cross sectional in nature and sought to understand how religious tourism 

and pilgrimage affect the areas around the pilgrimage sites and how this tourism can  

be effectively and sustainably managed. Purposive sampling was employed in selecting  

the respondents. For pilgrims, the researcher would approach a group from the same diocese, 

request to speak to the leader of the delegation. Their permission was sought  

to be interviewed or to interview a member of their team. The business owners were also 

explained to the reasons for the study and requested to be interviewed. Majority would 

respond to the questions while they went on with their businesses. Primary data was obtained 

through conducting interviews with the respondents. Interviews were conducted mainly  

in English, but in instances where the respondent was not conversant with English or where 

they were more comfortable using the vernacular, the choice of the respondent was respected. 

In cases where there was language barrier, the respondent was requested to kindly be excused 
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from the interview. Pilgrims were asked their motivation for travel to Namugongo, how many 

times they had come in the past and the challenges they encountered as well as their 

recommendations to the organisers of the annual event. The business owners were asked why 

they chose to do business at Namugongo during this particular time, how often they had 

participated, the benefits as well as challenges and their recommendations to the organisers. 

The residents were asked how long they had stayed in the area, the benefits that accrued from 

the Namugongo event, the challenges they faced and their suggestions towards  

the improvement of the organization. 

A total of 100 respondents were interviewed. 40 pilgrims were interviewed from about 

30 groups (these were clustered together according to their area of origin) on the three days 

prior to 3rd June which is normally the climax of celebrations. 30 business owners were 

interviewed both during the event and a few days after. 4 respondents from two major media 

houses were also interviewed. 20 residents took part in the study as well as 6 organizers (three 

from the Catholic shrine and 3 from the Anglican shrine). Purposive sampling was employed 

in selecting the management while availability sampling was used to select the residents, 

pilgrims as well as business owners/persons and the media. This is where only those 

respondents that were available and willing to take part in the study were interviewed. Short 

semi-structured face to face interviews were conducted with all the respondents. Respondents 

were at liberty to opt out of the interview in case they felt like it. In addition to the interviews, 

the researcher did some observation and took note of the major points observed. It should  

be noted that 100 respondents is not representative of the number of pilgrims and business 

owners that come to Namugongo as well as the residents there. This is because  

as the 3rd of June drew closer, accessing the sites became a problem due to the crowds  

and this meant that a lot of time was spent just getting to the pilgrims. Also, not all pilgrims 

and business owners were willing to take part in the study. For the residents, as soon  

as the celebrations were over, majority were hard to get because then they had to go back  

to work which meant that most of their homes were inaccessible. The pilgrims were asked 

about their area or country of origin, how many times they have come for the martyrs’ day 

celebrations, their mode of transport, their reasons for coming, the benefits and challenges  

of pilgrimage, as well as their recommendations. The business owners were asked how long 

they had been doing business in the area, the reasons for coming, the benefits and  

the challenges encountered as well as the recommendations. The management or organizers 

were asked for their opinion of the benefits of the event, the challenges encountered  

and the effects the martyrs’ day celebrations have on the surrounding areas. The media were 

requested to give their view from the media perspective. 

All data gathered were analyzed and grouped into themes that appeared similar.  

The researchers read through the responses and came up with common responses that were 

used in coming up with a final conclusion about religious tourism and pilgrimage. 

 

 

Findings 
 

Of the 100 interviews conducted, 65% of the respondents were female while 35% were 

male. All respondents were adults with majority above the age of 35 years. Majority  

of the pilgrims interviewed were Catholics because the Anglican shrine was almost 

impossible to access especially during the peak days of the event. Regarding the country  

of origin, majority were Ugandans with some pilgrims from Tanzania, Democratic Republic 

of Congo (DRC), Kenya, Malawi, and Nigeria. Of the Ugandans interviewed, 70% were from 

other towns of Uganda and 30% from the local city and the surrounding suburbs. Almost all 

of the pilgrims were motivated by religion. In fact only one pilgrim (from DRC) revealed that 
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in addition to taking part in the pilgrimage, he wanted to get business ideas to implement once 

he got back to his home country. 

 

 Benefits of religious tourism and pilgrimage 

Spirituality 

Majority of the pilgrims highlighted becoming more spiritually centered as the primary 

benefit of religious tourism and pilgrimage, followed by answered prayers for themselves and 

their families, peace in the home and healing among others.  

Increased sales and profits 

The business communities noted an increase in sales as a result of the increase  

in the number of pilgrims though some added that these pilgrims were however not spending 

much money on purchases compared to the previous years. Other benefits mentioned were 

increased revenues to the municipal council as a result of the fees levied on the business 

owners to enable them to do business. Some of the business owners rented out their spaces 

and were able to make some quick money for the period of the event. 

 

Improved infrastructural development 

The residents noted that the areas had developed as a result of the pilgrimage that takes 

place every year and that, in fact, it was becoming almost impossible to find a plot of land  

to buy in the area, and that the few that are available are extremely expensive. There are  

a number of supermarkets, schools and even medical centres in the area. Another benefit is 

the improved road network (tarred roads) and even pedestrian walkways. 

 

 Conflicts and challenges 

Overcrowding 

The conflicts and challenges that arose as a result of the pilgrimage were mainly related 

to the huge crowds that flocked to the place. For the pilgrims, large crowds were a huge 

problem. Transportation to the pilgrimage sites was a problem and involved standing in long 

queues just to be able to get to the venue. Vehicles were not allowed to the sites which meant 

that the pilgrims had to walk a few kilometers before they could get to the sites.  

In the surrounding areas where “taxis” and “boda bodas” could be accessed, fares were 

doubled or even tripled as the main day drew closer. At the venue, there was a lot of stampede 

as people would push each other to try and get into the martyrs’ shrine premises, and as  

a result, some people were separated from family members they had come with which took 

their concentration away from the pilgrimage to trying to find their lost relatives.  

Meals in terms of food and drink were scarce and expensive. Most of what was available were 

snacks and if one wanted a proper meal, they had to get out of the site premises to outside 

stalls but because getting back inside was almost impossible, some pilgrims had to forego 

meals or would choose to make do with the snacks for the period. There were no sleeping 

facilities at the premises which meant that the pilgrims had to sleep in the open space and 

risked the harsh weather conditions. There was no privacy as men and women as well as some 

with children had to share the same space. Washrooms too had to be shared in that the men 

had to share with the boys while the women shared with the girls and even children as parents 

could not let their children wander off on their own. Hygiene was another major challenge. 

Much as the washrooms available were closely monitored, they were not sufficient  

for the huge crowds. This compromised the quality of hygiene at the venue. One pilgrim  

in fact mentioned that basing on the past experience she had decided not to bother washing up 

for the entire period for fear of getting infections from the facilities. 

Pilgrims complained about the noise levels being too high. This was also observed  

by the researcher who actually found it difficult to interview the respondents and sometimes 
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had to practically shout to the respondents so that they could hear what was being asked. 

There was noise from radio and television stations that had camped at the site and were 

playing loud music in addition to the business owners who were trying to lure the pilgrims  

to their stalls. The noise disrupted the pilgrims who wanted to take part in the proceedings  

at the site, most especially the church services. 5 pilgrims complained of the fact that some 

political heads like the president, vice president and prime minister as well as some ministers 

and church leaders came to the event as dignitaries and not as pilgrims. These were accorded 

special VIP treatment which sometimes called for extra vigilance by the security personnel, 

who even some times mishandled the pilgrims. One pilgrim in particular noted that for her, 

she always takes note of the day the president is to come and makes sure she comes the day 

before or does not come at all. The pilgrims, especially the foreigners, also pointed out  

the poor information flow. Majority said the program for the period was not clear and that  

the organizers assumed that everyone knew what to do and when to do it. Also, some 

pilgrims, and more so the foreigners, complained that they did not understand the language 

used and that proper translation was not made to cater for diversity in cultures and tribes. 

Thefts and pick pocketing were complained about by a number of pilgrims, especially  

the foreign delegates, who mostly lost their money during the pilgrimage, with a few cases  

of lost bags. A particular group of pilgrims from Tanzania that always comes  

to commemorate the day of their former statesman “Nyerere” expressed disappointment that 

the day is not accorded the attention it deserves in their opinion. They also noted that it should 

not be celebrated by the Tanzanians alone but it should be open to the whole public. 

On the side of the business owners, the most often mentioned challenge was the high 

rent charged by the area management and the property owners, as well as the taxes that were 

levied on them by the municipal council. Majority said they had anticipated sales to be high 

but due to the prevailing economic circumstances this was not the case as pilgrims  

were not spending much on purchases. Some business owners even expressed fear that they 

would not even be able to regain the moneys spent on hiring the premises due to the low 

sales. Another challenge mentioned by some of the business owners was the stiff competition 

from the many exhibitors with duplicate goods and services. The supply in fact exceeded  

the demand which meant that the pilgrims had a lot to choose from. In an effort to make some 

sales, some business owners were even forced to discount their goods so as not to have  

to return home with them. Some business owners complained about the fact that service 

providers were not organized in particular clusters or places. This meant that the customers 

would move up and down looking for a given product or service thereby contributing to  

the congestion. Also, some customers got away without paying for their goods. This left  

the business owners in losses. The business owners also mentioned the lack of sufficient 

public toilets as a major challenge. They noted that the few available were hard to access and 

that they were even not clean. This posed a risk of disease outbreaks, especially as some 

business owners were dealing in edible goods, which in turn could compromise the quality  

of the food they were selling. The weather was not friendly. Because majority of the business 

owners were operating in open spaces or makeshift tents, many were beaten by the rain and 

scorched by the sun. Some goods were even smeared by the mud on the rainy days making 

them unsuitable for sale. Some business premises on the side of the martyrs’ shrines were 

actually sealed off to the public and for such business owners it meant losses as their side  

of the road was used by the pilgrims to access the martyrs’ shrines. 

The major challenge on the side of the organizers/management is the huge masses  

of people that pick interest in participating in the pilgrimage. Every year, more and more 

people are seen joining those that participated in the previous years. In fact, majority  

of the pilgrims revealed that they had participated in the event for 5, 8, 10 times and even for 

11 times in a row. This was a challenge because even the first-time pilgrims were many not 

withstanding those that had come for 2, or 3, or even 4 times. One of the organizers revealed 
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that because every year it is a different diocese or province that is tasked with organizing  

the event, they as management may not have much control over the details of the program 

which makes it hard to avoid some of the “glitches”. 

Almost all residents in and around the Namugongo area pointed out the issue  

of congestion due to the huge crowds that lead to them being unable to use their usual access 

routes to their homes and some of them being grounded in their homes for the entire period. 

To those that have to go to work in the city centre or other areas outside Namugongo, this 

always means hiked transport fares and sometimes walking long distances to and from their 

homes because vehicles are banned from the area especially on the days leading  

to the 3rd June. Too much noise and littering by the pilgrims were also pointed out by  

the residents as some of the challenges of the event. 

The researcher, having participated in this year’s pilgrimage, observed a few challenges 

and made some conclusive notes that might be useful to the study. The researcher noticed that 

many pilgrims actually abandoned the idea of accessing the pilgrimage sites and instead were 

busy buying goods and souvenirs such as rosaries, prayer books, cloths with the Uganda 

martyrs’ pictures among other things. Another group of pilgrims came with countless empty 

jericans and bottles and were instead seen trying to fill them with “holy” water, which many 

believed would relieve them of many problems and diseases. Some of the media houses 

camped at the venue and were competing for the viewership of the pilgrims. The TV stations 

for example were seen following their normal programing (some of which included programs 

such as soap operas) instead of broadcasting what was happening at the venue so as to help 

the people outside the premises take part in the program (NB. even those stations did live 

broadcasting on the final day of the pilgrimage). 

The researchers also noted that while the church and the government as well as  

the Uganda Tourism Board put a lot of money into organizing this particular event, without 

much in return economically probably because their attention to the spiritual element while 

ignoring the enormous economic potential of foreign tourism. 
 

 

Discussion 
 

From the findings, presented above, one can conclude that religious tourism  

and pilgrimage do indeed affect the area surrounding the pilgrimage sites. This can be seen 

from the benefits and challenges that accrue from having the event take place. The major 

findings of the study were: 

- Religious tourism and pilgrimage are beneficial to the pilgrims, the area of pilgrimage 

and to the country in various ways.  

The major benefit is the spiritual growth of the pilgrims that participate in the Martyrs’ 

Day celebrations as well as the church in terms of collections (offertory  

and thanksgiving). As Vukonic [1998] clearly states, any arrival of believers in a place 

of pilgrimage has an economic impact. Amongst the economic impacts are 

developments such as better buildings at the pilgrim sites, better road networks to ease 

accessibility to the pilgrim sites, more hotels and lodges, restaurants and bars, banks 

and supermarkets all looking to tap into the increased business opportunities.  

The standard of living in these areas improves as a result of the people coming into  

the area. These need products and services such as food, accommodation,  

and transport among others and are willing to pay for them.. Foreign tourists and 

pilgrims bring in foreign currency thereby improving the revenues in the area. This in 

the long run results in improved standards of living. 
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The areas surrounding the pilgrimage sites gain political significance [Vukonic, 2002]. 

The government accords these areas more significance because of the VIPs, who visit 

the sites on an annual basis. 

With the varieties of pilgrims and tourists from various countries comes  

an intercultural exchange. The visitors mix with the host communities, try to learn  

the culture of the hosts while the hosts also learn the cultures of the visitors.  

Some of these cultures are good but some are not. What usually results from this 

exchange is a new culture that sometimes erodes the authentic culture of both  

the visitors and the locals. 

Religious tourism and pilgrimage also affect the population in the areas surrounding 

the pilgrimage sites. This is because some pilgrims end up staying after the pilgrimage 

while other locals migrate to these areas because of the seemingly better economic 

conditions. Vukonic [1998] cites cities like Loreto in Italy, Mecca and Medina which 

developed into cosmopolitan cities as a result of the influx of various kinds of artisans 

and workers that thought they may find work servicing pilgrims.  

- Every area with huge crowds of people will definitely be affected by the challenges 

and conflicts that arise from hosting those crowds. Common among these challenges 

are congestion, stampeding, noise, littering, and thefts among others. Sometimes  

as literature has pointed out, there is diversion from the primary purpose  

of the pilgrimage to business dealings and even wild parties. While some pilgrims 

come purposely for prayer and meditation, there are groups of people, especially  

the business persons, who instead indulge in selling of items such as souvenirs and 

other objects like rosaries, prayer books, food items, clothes etc. Some pilgrims even 

come all the way to collect “holy water” from the pilgrimage sites with the hope that 

this water will solve their problems. Activities such as wild parties, drunken sprees, 

entertainment and selling and buying of goods during the celebration of the Martyrs 

often distract the faithful pilgrims that would want to fully engage in the day’s 

program. As Vukonic [1998] notes, the pilgrimage activities often become ordinary 

and the profane activities sometimes suppress the religious activities. 

There is an increase in crime rates in such areas with huge crowds. There are usually 

pickpockets, petty thieves as well as seasoned criminals. In some cases, there is even 

involvement in drug and substance abuse. 
 

 

Conclusion 
 

It is often difficult to separate religious tourism from pilgrimage and most often the two 

terms are used interchangeably. The main conclusion of this study is that religious tourism 

and pilgrimage noticeably affect the areas that surround pilgrimage sites both positively  

and negatively. It is however difficult to tag the impact to pilgrimage or religious tourism 

separately. As a result of religious tourism and pilgrimage activities, challenges arise  

and these challenges must be dealt with in order to ensure that these activities are sustained 

for a longer period.  
 

 

Recommendations 
 

With the increasing significance of the Namugongo martyrs’ shrine, more and more 

pilgrims are taking part in pilgrimage to the site. There is a need for the stakeholders  

to understand the differences between religious tourism and pilgrimage to enable organisers 

of religious tourism and pilgrimage events to develop systems that meet the diverse needs  

and expectations of the two categories of travelers. The Government of Uganda and the other 
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players like the Church and Uganda Tourism Board should first of all understand the needs  

of the different pilgrims and plan for them accordingly. 

All stakeholders in religious tourism and pilgrimage should be involved in the planning 

and organization of the Martyrs’ Day celebrations. This will enable them to point out  

the various needs and even suggest ways in which religious tourism and pilgrimage can be 

planned and managed more sustainably. 

The stakeholders should organize and manage accessibility to and from the pilgrimage 

sites say through demarcating access routes to and from the pilgrimage sites. This will help to 

reduce congestion and will also help to quicken transportation. 

There is a need to improve the infrastructure in and around the sites. Shelters  

and affordable accommodation should be provided for the pilgrims so that they can 

comfortably take part in the pilgrimage activities without necessarily worrying about where to 

stay. 

All operations at the pilgrimage sites should be regulated by the authorities. Services for 

example should be streamlined and service providers given some kind of regulation to govern 

them. This is aimed at ensuring some form of order so that the operations and pilgrimage 

activities co-exist and that neither group feels alienated.  
 

 

Contribution of the study 
 

Most of the available literature focuses on the similarities and differences between 

tourism and pilgrimage as opposed to religious tourism and pilgrimage as well as the benefits 

of religious tourism [Gedecho, 2015] and not on the conflicts and challenges that arise from 

religious tourism and pilgrimage. This study therefore fills that gap by providing information 

on the similarities and differences between religious tourism and pilgrimage and the conflicts 

and challenges. The findings from the study also supplement the already existing literature 

and provide knowledge on the general understanding of the concepts of religious tourism  

and pilgrimage.  

The study makes recommendations that may be useful in managing conflicts  

and challenges that arise as a result of religious tourism and pilgrimage activities. 
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Turystyka religijna i pielgrzymkowa: konflikty i wyzwania. 

Przypadek Swiątyni Męczenników Namugongo w Ugandzie 
 

Słowa kluczowe: turystyka, turystyka religijna, pielgrzymka, męczennicy Ugandy. 

 

Abstrakt: 

Turystyka religijna zostałą zdefiniowana jako forma turystyki kulturowej przez autorów 

takich jak Rinschede [1992] i Singh [2004], obydwoje cytowani są przez Terzidou et al. 

[2008]. W rozwijającym się kraju, takim jak Uganda, koncepcja turystyki religijnej jest wciąż 

nowa i została zaakceptowana zarówno przez rząd, jak i przez ludzi. Niestety niewiele uwagi 

poświęcono konfliktom i wyzwaniom, jakie mogą wyniknąć z tej nowej formy turystyki. 

Ponadto większość badań dotyczących turystyki i turystyki religijnej wydaje się 

koncentrować na korzyściach płynących z turystyki dla społeczności przyjmującej,  

a nie na konfliktach, które mogą być związane z tą formą turystyki. Niniejszy artykuł ma  

na celu wskazanie konfliktów i wyzwań związanych z turystyką religijną i pielgrzymkową  

w krajach rozwijających się, takich jak Uganda, w szczególności patrząc przez pryzmat 

męczenników Namugongo w Ugandzie. Sanktuarium Męczenników Namugongo w Ugandzie 

zostało wybrane, 3 czerwca każdego roku przyjmuje rzesze turystów i pielgrzymów i jest 

dobrym przykłedm innych miejsc w kraju. Przeprowadzono jakościowe przekrojowe badanie 

analityczne, aby umożliwić naukowcom lepsze zrozumienie tych konfliktów i wyzwań. 

Badaną populację stanowili przywódcy religijni w Sanktuariach Namugongo, mieszkańcy 

okolicy, społeczność biznesowa wokół sanktuariów, decydenci polityczni, a także pielgrzymi 

z Kampali i spoza niej. Na próbę 100 respondentów przeprowadzono badania za pomocą 

wywiadów częściowo ustrukturyzowanych. Do wyboru respondentów do badania 

wykorzystano celową technikę pobierania prób. 

Badanie pokazuje, że turystyce religijnej i pielgrzymkowej towarzyszą takie wyzwania,  

jak przeludnienie, zbyt duży hałas, naruszenie podstawowych zasad religijnych i złe 

standardy higieny. 

 

Badania koncentrują się na wyzwaniach związanych z turystyką religijną i pielgrzymkową. 

Obecnie jest dostępna nieliczna literatura dotycząca konfliktów i wyzwań, z którymi borykają 

się społeczności przyjmujące pielgrzymki, szczególnie w krajach rozwijających się, takich jak 

Uganda. Wywody artukułu  mogą być wykorzystane przez decydentów, aby sprostać 

wyzwaniom związanym z turystyką zrównoważoną. 
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Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 

Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej 

 

Polskie kuchnie regionalne i ich miejsce w turystyce kulinarnej  

na obszarach wiejskich 
 

Słowa kluczowe: kuchnie regionalne, dziedzictwo kulinarne, turystyka kulinarna, obszary 

wiejskie 

 

Abstrakt 

W opracowaniu przedstawiono część teoretyczną dotyczącą polskich kuchni regionalnych 

jako elementu narodowego dziedzictwa kulinarnego. Na początku ukazano dziedzictwo 

kulinarne w świetle literatury naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem definicji kuchni 

regionalnej i podziału kraju na regiony kulinarne. Następnie przedstawiono specyfikę 

uprawiania turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich. Zaprezentowano definicję tego 

pojęcia własnego autorstwa, a także opisano motywy uprawiania turystyki kulinarnej.  

W drugiej części pracy opracowano wyniki badań własnych. Następnie omówiono analizę 

wyników badań przeprowadzonych na podstawie kwestionariusza ankiety na grupie  

500 respondentów. W podsumowaniu ukazano wnioski wynikające z badań. 

 

 

Wprowadzenie 
 

W Europie żywność tradycyjna i regionalna już wiele lat temu zdobyła należne jej 

miejsce na rynku usług gastronomicznych. Surowce żywnościowe i produkty spożywcze 

wytwarzane dawnymi metodami oraz według wielopokoleniowych receptur pielęgnowanych 

przez lokalne społeczności na obszarach wiejskich – uważane są współcześnie nie tylko za 

smaczne, ekologiczne czy zdrowe, ale także za nieodłączną część dziedzictwa kulturowego 

i historycznego regionu. Dla ich wytwórców kultywowanie tradycji kulinarnej to powód do 

dumy oraz źródło 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 kraju 

– na taką sytuację wpłynęła II wojna światowa oraz czasy powojenne, które przerwały 

ciągłość kultury żywieniowej, gdyż [Byszewska, Koral, Priwieziencew 2009, s.3-4; Orłowski, 

Woźniczko 2015a, s. 75]:  

- zlikwidowano wiele małych piekarni, które wypiekały tradycyjny chleb na zakwasie  

w piecach opalanych drewnem; 

- zlikwidowano przydomowe serowarnie specjalizujące się w produkcji serów 

podpuszczkowych; 

- zamknięto wędzarnie i masarnie, gdzie kultywowano wielopokoleniową tradycję 

wyrobu lokalnych wędlin; 

- zniknęły kwaszarnie, gdzie w rodzinnych manufakturach w tradycyjny sposób kiszono 

ogórki i kapustę w drewnianych beczkach; 

- zrezygnowano z działalności manufaktur rzemieślniczych, które działały pod szyldami 

(powidlarni, octowni czy piernikarni); 

- pozamykano miodosytnie, nalewkarnie lub gorzelnie, które wytwarzały typowe  

dla Polski napoje alkoholowe. 

Rozbito w ten sposób także ciągłość wiejskiej kultury, a wręcz zachwiano jej 

tożsamością, ponieważ wspólne smażenie powideł, łuskanie fasoli, kiszenie kapusty, suszenie 

grzybów, wędzenie ryb, pieczenie ciast czy świniobicie – były dawniej sposobem 
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podtrzymywania więzi w lokalnych społecznościach wiejskich, które zamieszkiwały dany 

obszar w ramach określonej grupy etnograficznej lub narodowościowej [Orłowski, 

Woźniczko 2015a, s. 75]. 

Kuchnia polska, ze względu na uwarunkowania geograficzne, historyczne i kulturowe 

jest bardzo zróżnicowana. Kształtowały ją nie tylko rodzime tradycje, lecz także kuchnie 

innych narodów, m.in.: kuchnia włoska, francuska, austriacka, niemiecka, rosyjska  

czy żydowska. Mimo to tradycyjna kuchnia polska zachowała do dziś swój charakter.  

Choć obecnie swobodne podróżowanie i popularne programy telewizyjne umożliwiają 

poznanie rozmaitych, nawet bardzo egzotycznych zwyczajów kulinarnych oraz w jakimś 

stopniu wzbogacają klasyczne menu, to jednak nadal jesteśmy wierni polskim potrawom,  

a zwłaszcza specjałom kuchni regionalnych. Ich niezwykły smak wynika z jakości rodzimych 

produktów i oryginalnych sposobów przyrządzania potraw. W Polsce mamy wiele 

wyjątkowych artykułów spożywczych i składników czerpanych wprost z natury, m.in.: 

kapustę i ogórki kiszone, zsiadłe mleko, sery twarogowe i dojrzewające, rozmaite miody 

nektarowe lub spadziowe, owoce rosnące w sadach, ogrodach czy w lesie, warzywa 

uprawiane na polach i w przydomowych ogrodach, ryby wyławiane z morza, jezior i rzek,  

a także grzyby oraz dziczyznę [Tarnowska 2015, s. 6-7]. Aby docenić ich wspaniałe 

właściwości i pogłębić wiedzę konsumentów na temat rodzimej żywności, w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sporządzono krajową Listę Produktów Tradycyjnych składających 

się na dziedzictwo kulinarne regionu, z którego pochodzą. Na wielu krajowych produktach 

można znaleźć oznaczenia artykułów spożywczo-rolnych zarejestrowanych w Unii 

Europejskiej, takie jak: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne 

i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Działania promujące tradycyjne produkty  

w poszczególnych regionach Polski sprzyjają ochronie przepisów na najcenniejsze potrawy  

i trosce o to, aby przetrwały, jak najdłużej dla przyszłych pokoleń, jako nasze kulinarne 

dziedzictwo [Ozimek, Szlachciuk, Czyż 2016, s. 226-231]. 

Podróżując po danym kraju i jego regionach turystycznych, podobnie jak na co dzień, 

odbieramy świat wszystkimi zmysłami człowieka. Niektórzy specjaliści twierdzą jednak,  

że w czasie wyjazdów turystycznych (wakacje, weekendy, tematyczne podróże), które 

rozumiane są jako tzw. „czas odpoczynku” od codziennych obowiązków w życiu 

zawodowym i rutynowego trybu życia, nasze zmysły także odpoczywają i tym samym są 

bardziej wyczulone na nowe doznania, w tym szczególnie związane z szeroko rozumianymi 

kulinariami. Inaczej mówiąc, to co w codziennym życiu być może umknęłoby naszej uwadze, 

ze względu na pośpiech, w czasie podróży kulinarnej – u osób eksplorujących konkretne 

miejsce ma szansę zdobyć główne zainteresowanie ze względu na autentyczność miejsca 

konsumpcji nowej lub wcześniej już znanej potrawy, zakup oryginalnych produktów 

spożywczych do domowej kuchni, zdobycie autentycznych receptur kulinarnych, które są 

potrzebne do przygotowania potrawy we własnym „zaciszu domowym” lub zrobienia zdjęć 

czy nagrania filmów kulinarnych. Zmysły, wrażenia i autentyczność kuchni regionalnej  

„na talerzu”, umożliwia po powrocie z podróży na odtwarzanie oraz przekazywanie 

poznanych niedawno smaków przy wspólnym stole, zarówno domownikom, jak też rodzinie 

czy znajomym [Gołębiowska 2015, s. 49-50]. 

Turyści zainteresowani wypoczynkiem z dala od gwarnych kurortów, pragnących 

zanurzyć się w naturze, ciekawi kultury ludowej i lokalnych tradycji kulinarnych,  

to zdecydowanie mieszkańcy wielkich miast, którzy na nowo odkrywają obszary wiejskie  

w Polsce. Zachowanie oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej 

wsi może się przyczynić do uatrakcyjnienia miejscowości bądź regionu. Kultura miejscowej 

ludności, wyrażająca się w elementach życia codziennego, zwyczajach, tradycjach, legendach 

czy religiach jest czymś oryginalnym, niepowtarzalnym, będąc coraz częściej bardzo ważnym 

czynnikiem wpływającym na decyzje wyboru konkretnego regionu lub subregionu 

etnograficznego jako miejsca wypoczynku. Dlatego istotnego znaczenia nabierają rozmaite 
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formy ochrony dziedzictwa kulturowego oraz sposoby jego prezentacji przez społeczność 

lokalną [Glapiak 2014, s. 3]. 

Dziedzictwo kulturowe z jednej strony ma charakter materialny, a z drugiej 

niematerialny i w tym ostatnim szczególną pozycję zajmują tradycje kulinarne na obszarach 

wiejskich. Produkcja żywności regionalnej, w której wartością dodaną jest dziedzictwo 

kulinarne przekazywane z pokolenia na pokolenie – stwarza szansę na rozwój wielu 

gospodarstw rolnych, agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, a tym samym 

umożliwia zainteresowanie turystyką kulinarną. Kultura żywieniowa prezentowana przez 

mieszkańców daje szerokie możliwości kreowania atrakcyjnych ofert turystycznych  

na obszarach wiejskich oraz nadania im cech lokalnej tożsamości. Oferta turystyki kulinarnej 

w Polsce składa się z wielu elementów takich jak m.in.: zapoznanie z historią kuchni 

regionalnej, specyfiką upraw rozmaitych roślin i hodowli zwierząt, przetwórstwem surowców 

spożywczych, warsztatów z nauką przyrządzania potraw oraz degustacją specjałów 

kulinarnych w miejscach prezentujących folklor [Batyk, Woźniak 2017, s. 101]. 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty polskich kuchni regionalnych jako ważnego 

elementu narodowego dziedzictwa kulinarnego oraz ukazanie ich miejsca w turystyce 

kulinarnej na obszarach wiejskich. Omówiono również wyniki badań dotyczących 

świadczenia usług żywieniowych przez osoby prowadzące działalność turystyczną na 

obszarach wiejskich, która przyczynia się do rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce. 

 

 

Polskie kuchnie regionalne jako element narodowego dziedzictwa kulinarnego 
 

Polska jest dużym rolniczym krajem posiadającym typowo wiejski krajobraz, który jest 

jednym z ostatnich występujących w Europie. Mieszkańcy obszarów wiejskich zachowali  

w znacznej części swoje tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe, a duży obszar naszego państwa 

wpływa dodatkowo na znaczne zróżnicowanie poszczególnych regionów Polski. Walory 

związane z dziedzictwem kulturowym, choć często nie były dostrzegane przez samych 

mieszkańców wsi, tak obecnie stanowią atrakcję turystyczną dla mieszkańców aglomeracji 

miejskich, polonii przybywającej do ojczyzny czy też turystów z kraju i z zagranicy 

[Gąsiorowski, Swulińska-Katulska 2002, s. 27].  

Kluczowym wyróżnikiem obszarów wiejskich w Polsce jest przede wszystkim istnienie 

bardzo bogatego dziedzictwa kulinarnego we wszystkich regionach. Złożyło się na to 

zarówno zróżnicowanie regionalne kraju, jak i jego historia oraz wpływy kultur sąsiadujących 

z nami państw [Orłowski 2005, s. 229]. O bogactwie tym kiedyś niestety często się 

zapominało i nie funkcjonowało ono w świadomości zarówno ludzi zajmujących się polskim 

dziedzictwem kulturowym, jak i rozwojem gospodarczym regionów [Śmietana, Smoczyński, 

Borowski 2005, s. 35].  

Na całe szczęście po wejściu Polski do Unii Europejskiej sytuacja ta diametralnie się 

zmieniła i od 2004 roku wyraźnie widać, jak wzrasta zainteresowanie wszelkiego rodzaju 

lokalnymi, tradycyjnymi i regionalnymi produktami żywnościowymi oraz 

charakterystycznymi potrawami występującymi w danym miejscu. Sytuację tę wyraźnie 

potwierdza D. Świtała-Trybek [2018, s. 211], która w swoich rozważaniach naukowych 

słusznie uznaje dziedzictwo kulinarne za jeden z głównych elementów dziedzictwa 

kulturowego, które zostało objęte wielorakimi działaniami na rzecz jego ochrony i promocji. 

Wspomniana badaczka zauważa, że „dzięki instytucjom o zasięgu europejskim, krajowym, 

regionalnym, a także obowiązującym aktom prawnym możliwe stało się postrzeganie go  

w kontekście dobra kulturowego, o które trzeba odpowiednio dbać i je popularyzować. 

Przykładami takich właśnie działań jest m.in.: system certyfikacji produktów spożywczych  

w krajach Unii Europejskiej, będący rozpoznawalną marką wyrobów regionalnych  

(w kategoriach: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne  
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i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność), także funkcjonowanie Europejskiej Sieci 

Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (zrzeszającej producentów, przetwórców  

i restauratorów z poszczególnych regionów członkowskich Europy, ich celem jest 

zachowanie i rozwój regionalnych tradycji kulinarnych), działające i powstające nowe szlaki 

kulinarne (w związku z intensywnym rozwojem turystyki kulinarnej), czy też liczne festiwale 

i konkursy kulinarne, które przyczyniają się nie tylko do propagowania kuchni narodowych, 

regionalnych, ale również wzrostu świadomości wartości tegoż dziedzictwa kulinarnego” 

[Świtała-Trybek 2018, s. 211]. 

Każdy kraj posiada własne, specyficzne produkty rolne i artykuły spożywcze, które są 

charakterystyczne dla danego regionu i stanowią element tradycji oraz kultury kulinarnej 

mieszkającej tam społeczności. Oryginalna metoda wytwarzania wyrobów, rodzaje surowców 

użytych do produkcji, sposób przyrządzania i właściwości organoleptyczne są wyjątkowe 

oraz niepowtarzalne, przez co specjały kulinarne są autentycznymi, a przede wszystkim 

niepowtarzalnymi „przysmakami” występującymi na danym obszarze. Zdaniem  

M. Gąsiorowskiego [2004, s. 51] przez dziedzictwo kulinarne rozumie się „produkty 

żywnościowe i potrawy, które charakteryzują się szczególnymi cechami jakościowymi, 

tradycyjnymi sposobami przyrządzania oraz wytwarzania sięgającymi często odległej historii. 

Tego rodzaju potrawy i produkty wytwarzane są głównie w małej skali przy wykorzystaniu 

specyficznych umiejętności i technologii, a także związane są z określonym obszarem 

geograficznym”. 

Wielkie bogactwo dziedzictwa kulinarnego Europy tkwi w różnorodności żywieniowej 

jej państw i regionów, ich długiej otaz burzliwej historii, w przebogatej kulturze żywieniowej, 

która występuje w kuchniach narodowych w tym szczególnie kuchniach regionalnych. Biorąc 

pod uwagę fakt, że emigracja ze starego kontynentu stanowiła podstawę powstania i rozwoju 

wielu państw, tzw. „nowego świata”, ich dzisiejsi obywatele, interesują się kulturą swojego 

pochodzenia i kultywują tradycje kulinarne przodków. To stanowi podstawę eksportu 

produktów rolnych wysokiej jakości, żywności naturalnej oraz produktów regionalnych  

i tradycyjnych z Europy. Trudno jest dziś sobie wyobrazić lokal gastronomiczny,  

np. w Paryżu czy w Rzymie, serwujący dania rodzimej kuchni bez właściwych dla niej 

produktów żywnościowych, np. francuskiej bez gęsich wątróbek lub wina, a włoskiej  

bez parmezanu czy oliwy. Takich restauracji jest na całym świecie bardzo dużo i to właśnie 

zarówno one, jak i wiele gospodarstw domowych emigrantów oraz wielbicieli  

kuchni europejskich, w tym polskiej, są promotorami tego eksportu żywności regionalnej  

[Russak 2005, s. 62]. 

Kuchnia to więcej niż szerzej pojmowana antropologicznie kultura – to sztuka, która 

tworzy wspaniałe artefakty, które dogadzają naszym podniebieniom. Fakt, że spożywanie 

posiłków było zawsze koniecznym warunkiem życia wszystkich ludzi spowodował,  

że szeroko rozumiana gastronomia stała się ważnym składnikiem dziedzictwa narodowego. 

W przypadku kuchni polskiej była ona również istotnym elementem najważniejszych 

wydarzeń w życiu człowieka: chrzcin, pierwszej komunii, imienin, urodzin, wesel, 

uroczystości jubileuszowych, a także obrzędów pogrzebowych itp. To objaw nie tylko 

zaspokojenia życiowej potrzeby, ale również podstawowa forma społecznej więzi oraz 

ogólnonarodowych tradycji i wartości mających głębsze znaczenie symboliczne [Orłowski, 

Woźniczko 2017, s. 321]. 

Badacze dziejów kuchni poszczególnych narodów podkreślają, że kuchnie nigdy  

nie stanowiły zwartych monolitów – zawsze istniały różnice czasowe, regionalne, klasowe, 

religijne i obyczajowe. Decydował o tym odmienny status społeczny, sposób zachowania 

przy stole, rodzaj używanych produktów i sposób ich zestawiania [Żarski 2012, s.75]. 

Pewnym wyrazem wpływów kulturowych charakteryzujących poszczególne narody są ich 

kuchnie. Kuchnia narodowa to charakterystyczny dla danego narodu dobór surowców 

żywnościowych i produktów spożywczych oraz metoda przygotowania z nich potraw. 
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Natomiast kuchnia regionalna dotyczy konkretnego regionu kraju (np. kuchnia kaszubska), 

bądź też większego obszaru należącego do kilku narodów (np. kuchnia bałkańska).  

Stały kontakt z określoną kuchnią w dzieciństwie i w młodości wykształca, a także utrwala 

przyzwyczajenia oraz upodobania, które są kultywowane w dorosłym życiu, niezależnie  

od miejsca późniejszego zamieszkania. Pomimo iż w dobie wszechobecnej globalizacji,  

w tym również na rynku usług gastronomicznych zależności te wydają się mniej istotne,  

to jednak nadal można mówić o kuchniach narodowych i regionalnych [Gawęcki, Flaczyk 

2009, s. 173-174]. 

Będąca przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy kuchnia regionalna nie jest 

pojęciem jednolitym i stałym, ponieważ kształtowanie się zwyczajów kulinarnych jest 

wynikiem wzajemnie zmieniających się oddziaływań człowieka oraz otaczającego jego 

środowiska. Kuchnia regionalna jest kuchnią, która wyrosła z tradycji żywieniowych 

kształtowanych przez wieki przez ludność zamieszkującą poszczególne regiony danego 

państwa [Czarniecka-Skubina 2011, s. 8]. Polska kuchnia narodowa jest podzielona  

na kuchnie regionalne, w których występują charakterystyczne dla danego regionu surowce, 

produkty żywnościowe i sporządzane z nich potrawy, które jako całość stanowią one często 

kuchnię ludową, gdyż pochodzą z najniższych grup społecznych – wykształciły się  

po uwłaszczeniu chłopów, pod wpływem dworu i miasta [Woźniczko, Jędrysiak, Orłowski 

2015, s. 176]. 

Według D. Orłowskiego i M. Woźniczko [2006, s. 49] kuchnia regionalna  

„jest kuchnią, która opiera się na surowcach i produktach żywnościowych pochodzących  

z danego regionu, a metody przygotowywania różnorodnych grup potraw są zgodne  

z tradycyjną recepturą kulinarną, jaka jest typowa dla danej grupy zamieszkującej przede 

wszystkim obszary wiejskie. Podstawową cechą kuchni regionalnej jest wykorzystywanie 

żywnościowych produktów tradycyjnych, które są związane z regionalnym dziedzictwem 

kulinarnym oraz wysoka ich jakość żywności, będąca wynikiem tradycyjnego sposobu 

wytwarzania oraz walorów naturalnych danego miejsca, które mają zasadniczy wpływ  

na jakość surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego”. 

Kuchnia odgrywa w każdej kulturze istotną rolę, czego dowodzą coraz popularniejsze 

badania kulinariów w ujęciu kulturowym. Podkreśla się, że tożsamość kulturowa 

społeczeństwa trwa na skutek zachowania przez nie wartości swoich przodków. Tożsamość  

ta objawia się m.in. w czynnościach codziennych, wręcz banalnych – także tych związanych  

z przygotowywaniem i spożywaniem jedzenia. Tego typu powszednie nawyki powodują 

łączenie jednostek społecznych w grupy, a także wytwarzają więź integrującą daną wspólnotę 

[Momot 2017, s. 147].  

Podejście kulturowe w odniesieniu do dziedzictwa kulinarnego przedstawia  

E. Tomczyk-Miczka [2011, s. 256], która stwierdza, że kuchnia regionalna to „najbardziej 

autonomiczna cecha regionu, łącznie z gwarą, obrzędami, wytworami kultury materialnej, 

która stanowi o wartości przekazu. Określa ona tożsamość mieszkańców, utwierdza  

ich przywiązanie do tradycji, a przede wszystkim wyznacza wzajemne relacje teraźniejszości 

z przeszłością. Bywa ona też sygnałem na zewnątrz, zapewnieniem o stabilności etycznej 

i estetycznej, bo czymże jest kuchnia, jak nie zbiorem upodobań, zachowań, przywiązania  

do wzorów odziedziczonych przez pokolenia. Jej atrakcyjność dla mieszkańców przekłada się 

na atrakcyjność turystyczną dla przybyszy. Turyści odwiedzający region są zachęcani  

do poznawania zmysłowych walorów kuchni i odczytują je jako integralną część lokalnych 

tradycji, atmosfery oraz aury regionu”.  

W literaturze przedmiotu dotyczącej polskich kuchni regionalnych, nie spotyka się 

jednolitego podziału kraju na regiony kulinarne. Nazwy kuchni regionalnych zazwyczaj 

pokrywają się z nazwami krain geograficznych czy regionów etnograficznych. Według 

podziału B. Snaglewskiej oraz I. Zahorskiej [1991], a także Z. Gorgol [1998] istnieją 

następujące regiony kulinarne: pomorski, mazursko-warmiński, wielkopolski, mazowiecki, 
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śląski, małopolski i podhalański. T. Barowicz [2007] zastosował podobny podział kuchni 

regionalnych na: kaszubską, Warmii i Mazur, wielkopolską, mazowiecką, śląską, galicyjską 

(małopolską), góralską, rozszerzając ją jeszcze – o kuchnię kujawską, podlaską i kresową.  

W podobnym zakresie regionalnym jest podział dokonany przez K. Żywczaka [2013], który 

wyróżnił 6 regionów: kaszubski, wielkopolski, śląski, małopolski, góralski i kresowy. 

Również I. Czarkowska oraz A. Fiedoruk [2012] uwzględnili w swoim podziale 7 regionów 

kulinarnych: Kaszuby, Wielkopolskę, Śląsk, Góry i Kresy, gdzie oddzielnie zaprezentowali 

też Podlasie i Mazury. Natomiast B. Woźniak [2009] wyróżnia również 7 regionów 

kulinarnych, takich jak: Kaszuby, Mazury, Wielkopolska, Podlasie, Śląsk, Kresy, dodatkowo 

dzieląc Góry na Podhale i Beskidy. Podobny zawężony podział stosuje W. Jackowska [2009], 

która podaje: Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury, Podlasie, Wielkopolskę, Mazowsze, Śląsk 

i Małopolskę. B. Tarnowska [2015] zaprezentowała 8 regionów kulinarnych: Pomorze  

z Kaszubami, Warmia i Mazury, Podlasie, Wielkopolska i Kujawy, Mazowsze z Kurpiami, 

Śląsk, Małopolska i Podhale. Inny podział przyjął T. Zieja [2002], wyróżniając kuchnię: 

Polski północnej, Polski wschodniej, Mazowsza, Suwalszczyzny oraz Podhala  

[por. Woźniczko, Jędrysiak, Orłowski 2015, s. 177-178]. 

M. Drewniak [2006] natomiast wyróżnił już 12 regionów kulinarnych, do których 

zaliczył: Pomorze i Kaszuby, Warmię i Mazury, Podlasie, Warszawę i Mazowsze, Lublin  

i Roztocze, Poznań i Wielkopolskę, Kraków i Małopolskę, Górny Śląsk i Zagłębie, Dolny 

Śląsk i Opolszczyznę, Uzdrowiska sudeckie, Bieszczady oraz Podbeskidzie, Karpaty  

i Zakopane. H. Szymanderska [2004] podzieliła kuchnię polską na 11 regionów, wśród 

których wyróżniła: Pomorze i Kaszuby, Warmię i Mazury, Wielkopolskę, Kujawy, 

Mazowsze, Kurpie, Podlasie i Lubelszczyznę, Małopolskę, Śląsk, polskie Góry, a także 

Kresy. Najszerszy podział na regiony kulinarne przedstawia H. Adamkowska [2008], która 

dzieli Polskę na 15 regionów, takich jak: Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby, 

Wielkopolskę, Kujawy, Mazury, Suwalszczyznę, Podlasie, Kurpie, Mazowsze, Śląsk, 

Beskidy, Małopolskę, Podhale i Podkarpacie. Jednak najszczegółowiej w literaturze 

przedmiotu polska kuchnia regionalna jest dzielona przez M. Bartczak [2009], która  

w ramach głównych regionów historycznych Polski, wyróżnia w niektórych przypadkach 

jeszcze dodatkowo subregiony etnograficzne: Pomorze (Gdańsk, Kaszuby, Kociewie, 

Kujawy), Warmia i Mazury, Podlasie i Suwalszczyzna, Wielkopolska, Mazowsze (Warszawa 

i okolice, Kurpie, Ziemia łódzka i łowicka), Lubelszczyzna (Ziemia lubelska i Polesie, 

Zamojszczyzna i Roztocze), Śląsk (Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Górny Śląsk, Beskid Śląski)  

i Małopolska (Kraków, Kielecczyzna, Żywiecczyzna, Podhale, Spisz i Pieniny, Sądecczyzna 

oraz Beskid Niski i Bieszczady). Niektórzy autorzy wyznaczając regiony kulinarne, sugerują 

się podziałem administracyjnym kraju, co ma swoje odzwierciedlenie w klasyfikacji polskich 

regionów kulinarnych, który prezentuje I. Byszewska [2011] charakteryzując tradycyjne 

produkty żywnościowe i typowe potrawy występujące w regionalnej ofercie gastronomicznej 

kraju: województwo dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, 

małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, 

świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie  

[por. Woźniczko, Jędrysiak, Orłowski 2015, s. 177-178]. 

Na określonym obszarze terytorialnym można zauważyć pewne odrębności, które mogą 

uchodzić za wyjątkowe cechy danego regionu. Odrębności te są zazwyczaj wynikiem 

różnorodnych przemian na przestrzeni wieków i dotyczą zarówno struktury spożycia 

żywności, poszczególnych posiłków, wykorzystywanych metod sporządzania dań  

i preferencji co do rodzaju potraw [Czarniecka-Skubina 2011, s. 8]. Specyfika szczególnie 

obszarów wiejskich oraz ich unikatowe cechy, które związane są z prezentowaniem 

regionalnej kultury żywieniowej – stają się w ostatnich latach pożądaną i „smaczną” atrakcją 

turystyki kulinarnej. Współczesnym wyróżnikiem polskiego dziedzictwa kulinarnego  

na arenie międzynarodowej są jego tradycyjne, regionalne i lokalne produkty żywnościowe, 
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które wytwarzane są w zgodzie z naturą, mają zawsze ten sam „prawdziwy” smak  

i niezmiennie charakteryzują się wysoką jakością. Te atuty wynikają zarówno  

z „autentycznego” miejsca pochodzenia, jak i sprawdzonych wielopokoleniowych receptur 

lub metod wytwarzania w taki sposób, jaki robili to pradziadowie czy też szerzej mieszkańcy 

obszarów zamieszkujących dany region lub wręcz konkretną miejscowość, która jest znana  

z występowania jednego specjału kulinarnego lub całej ich grupy. 

 

 

Turystyka kulinarna na obszarach wiejskich – specyfika jej uprawiania 
 

Polska ma wiele obszarów wiejskich cechujących się pięknym, niejednokrotnie wręcz 

nadal dziewiczym środowiskiem przyrodniczym, a równocześnie zróżnicowanym 

krajobrazem, nieskażonym środowiskiem, oryginalną fauną i florą, wolnych od tłumu  

czy mechanizacji urbanizacji oraz zróżnicowaną kulturą ludową. Wszystkie wymienione 

elementy, to doskonałe warunki dla wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju – tak 

obszarów wiejskich, jak i ich funkcji turystycznych. Stwarza to idealne warunki  

do podejmowania różnych rodzajów pozarolniczej działalności przez mieszkańców terenów 

wiejskich, z których najbardziej popularne są usługi turystyczne. Oferta wypoczynku na wsi 

obejmuje nie tylko noclegi czy możliwość uczestniczenia w codziennym życiu gospodarzy. 

W ostatnich latach widać wyraźnie, że dużą popularnością szczególnie na obszarach 

wiejskich w Polsce cieszy się turystyka kulinarna, która poprzez smaki, zapachy i całą gamę 

wrażeń umożliwia poznawanie regionalnego dziedzictwa kulinarnego. Wielu rolników 

obawiało się konkurencji z państw bardziej rozwiniętych, kiedy Polska przystępowała do Unii 

Europejskiej w 2004 r., jednak bardzo szybko okazało się, że to, co początkowo budziło 

obawy i wzbudzało kompleksy, stało się bardzo dużą zaletą. Rozdrobnienie i niski stopień 

chemizacji polskiego rolnictwa powoduje, że ma ono naturalne predyspozycje  

do wytwarzania żywności wysokiej jakości, naturalnej, a przede wszystkim tradycyjnej, która 

jest poszukiwana na europejskich stołach. Dzięki specyficznej wiedzy i umiejętnościom 

przekazywanym przez rolników z ojca na syna, producenci już w domu rodzinnym uczą się 

ekologicznego gospodarowania. W taki sposób wytworzony surowiec jest następnie  

w tradycyjny i na ogół unikalny sposób przetwarzany – stając się tym samym produktem 

żywnościowym najwyższej jakości, a w konsekwencji bazą do przygotowania potrawy 

regionalnej, która jest wizytówką obszaru, z którego pochodzi [Rolnictwo… 2016, 127-129]. 

Dziedzictwo kulinarne oraz jego różnorodność wskazują na specyfikę i tradycje regionu 

turystycznego. Współczesnym badaczom przekazuje ono wiele interesujących informacji  

o stylu życia i zamożności mieszkańców oraz ich upodobaniach kulinarnych [Lertputtarak 

2012, s. 112; Žuromskaitė, Dačiulytė 2015, s. 273; Orłowski, Woźniczko 2016, s. 62]. 

Obecnie w wielu miejscach Europy podejmowane są rozmaite inicjatywy na rzecz budowy 

terytorialnej tożsamości poprzez narodowe i regionalne dziedzictwo kulinarne. Powiązania 

między turystyką i gastronomią są wyjątkowo mocno zakorzenione w takich państwach, jak: 

Hiszpania, Włochy lub Francja. Szczególnie ten ostatni kraj, dla którego jednym z motywów 

skłaniających do przyjazdu jest możliwość delektowania się wspaniałościami francuskiej 

kuchni, a mieszkańcy słyną z najbardziej znanej sztuki kulinarnej oraz uchodzą  

za największych znawców win i potraw na świecie – wyraźnie podkreśla K. Gralak [2012,  

s. 240; 2013, s. 60], która dowodzi, że główną atrakcją turystyczną na obszarach wiejskich 

Francji są żywnościowe produkty turystyczne oferujące kulinarne doświadczenia,  

w tym m.in.: 

- świeże surowce i produkty spożywcze z gospodarstwa – sprzedawane bezpośrednio 

przez rolników (targi, bazary, sprzedaż wysyłkowa) lub pośredników (supermarkety, 

spółdzielnie, lokale gastronomiczne); 
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- zajazdy (fr. fermes-auberges) – wiejskie gospodarstwa serwujące gościom niedrogie 

posiłki sporządzone z miejscowych produktów żywnościowych, które posiadają 

certyfikat gwarantujący kulinarną jakość; 

- zajazdy rodzinne (fr. tables d’hôtes) – proponowane są przez „Guide de France”, 

oprócz standardowego noclegu ze śniadaniem, oferują tradycyjne posiłki 

przygotowane z lokalnych produktów spożywczych; 

- pobyt na farmie (fr. fermes de séjour) – gospodarstwa, które oferują posiłki 

przygotowane ze świeżych produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,  

a także wspólne spożywane wszystkich posiłków przy stole z właścicielami obiektu, 

dodatkowo proponują również rekreację i wizytę w gospodarstwie; 

- przekąski w gospodarstwie (fr. goûters à la ferme) – są to popołudniowe przekąski 

przygotowywane ze świeżych produktów spożywczych, które często są uzupełnione 

wizytą w gospodarstwie; 

- atrakcje związane z dziedzictwem kulinarnym – miejscowe targi zorganizowane 

wokół konkretnego produktu lokalnego, muzea i szlaki prezentujące regionalne 

specjały kulinarne, organizowanie warsztatów gotowania, a także wycieczki do 

rodzinnych manufaktur spożywczych, np.: serowarni, cukierni, octowni, czy wytwórni 

cydru; 

- tradycyjne restauracje – prowadzone przez słynnych kucharzy, którzy przekazują na 

całym świecie gastronomiczny wizerunek swojego regionu [Bessière 1998, s. 30-31]. 

Turystyka kulinarna, która wywołuje u miejscowych smakoszy i podróżników 

przyjeżdżających z innych części kraju lub świata tzw. zainteresowanie innymi kulturami 

poprzez smakowanie wszelkich przejawów dziedzictwa kulinarnego – jest w XXI wieku 

jednym z narzędzi rozwoju gospodarczego i lokalnego, gdyż przy małych nakładach można 

uzyskać duże korzyści, które nawiązują do posiadania na swoim obszarze lokalnych atrakcji 

turystycznych. Turystyka kulinarna polega na odkrywaniu regionalnych smaków wraz  

z poznawaniem miejscowych tradycji, dziedzictwa kulturowego i historii – tylko wtedy, gdy 

spożywaniu posiłków towarzyszy przeżycie emocjonalne i świadomy wzrost wiedzy, 

kulinarnej. Okolicznością sprzyjającą takiemu odbiorowi regionalnych kuchni jest wybór 

miejsc sprzyjających refleksji, a także pobudzających wyobraźnię, a miejsca te tworzą 

obiekty zlokalizowane na terenach o szczególnych walorach turystycznych, które są 

przygotowane do prezentacji, degustacji i sprzedaży żywności lokalnej, tradycyjnej  

czy regionalnej oraz do organizacji warsztatów kulinarnych. Miejsca te stanowią przykłady 

obsługi turystycznej, w której standard wpisana jest lokalność odwołująca się do żywności  

i żywienia [Tomczyk-Miczka 2017, s. 90]. 

Turystyka kulinarna, uważana dotąd za niszowy produkt turystyczny, w opinii  

M. Starczewskiej [2016, s. 202-205] „zaczyna wzbudzać coraz większe zainteresowanie 

wynikające z ogólnoświatowych trendów mających na celu promowanie zdrowego żywienia  

i lokalnych wyrobów spożywczych. Niewątpliwie do takich trendów należy ruch  

„Slow Food”, którego intencją jest ochrona dziedzictwa kulinarnego przed destrukcyjnymi 

efektami działalności międzynarodowych koncernów żywnościowych poprzez promocję 

regionalnych tradycji kulinarnych oraz zachęcanie do życia w zgodzie z naturą. Wzmocnienie 

więzi, a także promocja lokalnej kultury oraz ochrona dziedzictwa materialnego  

i niematerialnego regionu to również główne założenia trendu zwanego „glokalizacją”. 

Trzecim zjawiskiem mającym wpływ na ogólnoświatowe zainteresowanie dziedzictwem 

kulinarnym jest trend zwany locavore, czyli świadomy wybór naturalnej żywności 

pochodzącej od lokalnych producentów” [por. Starczewska 2017 s. 364]. 

Dla współczesnego oraz świadomego turysty, który jest zainteresowany poznawaniem 

dziedzictwa materialnego i niematerialnego polskiej wsi – motyw kultury żywieniowej 

zaczyna odgrywać istotną rolę jako czynnik skłaniający do podejmowanie podróży 

turystycznej na obszary wiejskie. Współczesny model turystyki coraz częściej opiera się  
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na dostarczaniu wrażeń poprzez edukację, rozrywkę, fascynację ale również zaangażowanie. 

Turysta XXI w. jest nie tylko biernym odbiorcą przekazywanych treści, ale za pomocą 

multisensorycznych narzędzi w postaci smaku czy zapachu może aktywnie uczestniczyć  

w procesie poznawania wszelkich aspektów dziedzictwa kulinarnego [Ochmański 2016,  

s. 83]. Turyści pragną zagłębienia się w lokalną kulturę, poznawania ludzi oraz obyczajów, 

jak również odkrywania charakterystycznych tradycji żywieniowych, czyli poznania tej 

kultury wszystkimi zmysłami. Dzisiejszy turysta pragnie w podróżach tematycznych 

realizować swoje pasje życiowe, odkrywać ciekawość świata i poznawać ludzi oraz móc 

kosztować oryginalnych potraw. To główne czynniki, które wpłynęły na wykształcenie 

szczególnego sposobu podróżowania, czyli turystyki kulinarnej, który stał się swoistym 

fenomenem i według World Food Travel Association, jest jedną z najszybciej rozwijających 

się form turystyki, na co dowodzi każdego roku – zwiększająca się corocznie liczba 

touroperatorów oferujących podróże kulinarne, a także ilość osób odwiedzających strony 

internetowe traktujące o podróżach szlakiem „smaków i zapachów” wzbudzającej 

zainteresowanie kuchni etnicznej [Kruczek, Krauzowicz 2016, s. 18]. 

Termin turystyka kulinarna używany jest na świecie stosunkowo od niedawna,  

co podkreśla M. Tomaszewska-Bolałek [2016, s. 101], która zauważa, że wprowadzono go 

pod koniec XX wieku (najpierw pojawiło się pojęcie gastronomic tourism – „turystyka 

gastronomiczna”, zaproponowane w 1985 roku przez Wilbura Zelinsky’ego; w 1997 roku 

David Bell wraz z Gill Valentine pisali o kitchen table tourism – „turystyce kuchennego 

stołu”, a później w 1998 roku Lucy Long wprowadziła culinary tourism – „turystykę 

kulinarną”). W Polsce po raz pierwszy w ujęciu geograficznym poruszył zagadnienie 

turystyki kulinarnej A. Kowalczyk [2005, s. 167-168], który w swojej pracy stwierdził, że ten 

termin najlepiej oddaje w języku polskim istotę tej formy zachowań turystycznych w zakresie 

zainteresowania turystów wszelkimi aspektami dziedzictwa kulinarnego. 

W najnowszej definicji znajdującej się w literaturze naukowej z zakresu turystyki 

kulinarnej zaprezentowanej przez D. Orłowskiego i M. Woźniczko [2016, s. 65] turystyka 

kulinarna jest „tematycznym podróżowaniem w celu poznawania lokalnych, regionalnych  

i narodowych surowców, produktów żywnościowych, a także tradycyjnych potraw  

w przestrzeni turystycznej zarówno obszarów wiejskich, jak i miejskich. Ten rodzaj turystyki 

przynosi satysfakcję jej uczestnikom poprzez czerpanie przyjemności z możliwości 

osobistego doświadczania nowych smaków i zapachów oraz wracania do tych już wcześniej 

poznanych. Odbywa się to poprzez udział w wydarzeniach kulinarnych, przemierzając szlaki 

kulinarne, odwiedzając lokale gastronomiczne, zwiedzając muzea ukierunkowane na sztukę 

kulinarną, podpatrując procesy technologiczne w zakładach przetwórstwa spożywczego, jak  

i w trakcie nauki sporządzania konkretnych specjałów kulinarnych” [Woźniczko, Jędrysiak, 

Orłowski 2015; s. 19]. 

W Polsce na obszarach wiejskich turystyka kulinarna rozwija się w regionach  

i miejscowościach specjalizujących się w wytwarzaniu określonych produktów spożywczych 

– piekarnicze, cukiernicze, mleczne, mięsne, rybne, warzywne, owocowe, miody, oleje oraz 

tłuszcze, a także napoje alkoholowe i bezalkoholowe lub znanych z tradycji kulinarnych, 

gdzie sporządza się typowe dla nich potrawy regionalne. Degustacja różnorodnych specjałów 

kulinarnych, połączona jest na ogół z ich zakupem, a przede wszystkim odbywa się  

na miejscu, w przystosowanym do przyjęcia turystów – gospodarstwie agroturystycznym, 

obiekcie turystyki wiejskiej, rodzinnej manufakturze spożywczej, w trakcie wydarzeń 

kulinarnych, na lokalnych targach produktów rolno-spożywczych, w muzeach 

skansenowskich czy też na szlakach kulinarnych [Orłowski, Woźniczko 2015b s. 128]. 

Zdaniem autora niniejszej pracy na aktywność turystów kulinarnych odwiedzających 

obszary wiejskie składają się tematyczne podróże podejmowane w celu bezpośredniego 

kontaktu z tradycyjną żywnością i regionalnym żywieniem, do których zalicza się [Orłowski 

2016, s. 109-111; Orłowski, Woźniczko 2016, s. 66-67]: 
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- czynny udział w degustacjach tradycyjnych produktów żywnościowych pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego oraz typowych potraw regionalnych, które są 

przygotowywane przez Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania, 

właścicieli gospodarstw agroturystycznych lub innych obiektów turystycznych 

zlokalizowanych na obszarach wiejskich; 

- aktywne uczestniczenie w prezentacjach lokalnego dziedzictwa kulinarnego, które 

organizowane są w miejscowych obiektach użyteczności publicznej i są atrakcją 

turystyczną w trakcie pobytu na obszarach wiejskich; 

- zwiedzanie prywatnych/domowych muzeów zlokalizowanych na obszarach wiejskich, 

które prezentują zabytki związane z dawnym wyposażeniem wykorzystywanym  

w wiejskiej kuchni do sporządzania posiłków i przetwórstwa żywności (piekarnictwo, 

mleczarstwo, serowarstwo, masarstwo, rzeźnictwo, bartnictwo, powidlarstwo itp.);  

- zwiedzanie muzeów skansenowskich prezentujących na wystawach stałych aranżacje 

oraz wyposażenie dawnych wiejskich, małomiasteczkowych, lub dworskich kuchni, 

spiżarni, jak i wiejskich lub małomiasteczkowych zakładów związanych z dawnym 

przemysłem spożywczym, jak np.: młyn wodny lub wietrzny, olejarnia, piekarnia, 

mleczarnia, rzeźnia oraz uczestniczenie w ich przestrzeni muzealnej w wydarzeniach 

folklorystycznych, których głównym motywem jest aspekt kulinarny; 

- zwiedzanie typowych muzeów kulinarnych oraz tematycznych wystaw prezentujących 

rozmaite aspekty dziedzictwa kulinarnego, które organizowane są w przestrzeni 

innych obiektów muzealnych, które zlokalizowane są w miejscowości znajdującej się 

w bliskiej odległości od miejsca pobytu turystycznego na obszarach wiejskich; 

- poruszanie się szlakami kulinarnymi, które przebiegają w całości przez obszary 

wiejskie, gdzie każdy punkt tematycznego szlaku prezentuje konkretny aspekt 

dziedzictwa kulinarnego regionu; 

- wizyty w folklorystycznych zakładach gastronomicznych, które oferują kuchnię 

regionalną i zlokalizowane są na ogół w drewnianych budynkach nawiązujących  

do specyfiki regionu etnograficznego wraz z wyposażeniem, strojami ludowymi 

obsługi kelnerskiej oraz folklorem muzycznym prezentowanym turystom; 

- uczestniczenie w festiwalach, świętach, festynach, kiermaszach, jarmarkach  

i konkursach kulinarnych, gdzie na atrakcyjnie udekorowanych stoiskach jest 

prezentowane wiejskie dziedzictwo kulinarne, które jest typowe dla konkretnej 

miejscowości lub regionu; 

- wizyty w małych i rodzinnych manufakturach wytwarzających tradycyjne i regionalne 

produkty żywnościowe, gdzie turyści mogą zobaczyć „na żywo” cały proces 

technologii produkcji, zdegustować konkretny wyrób oraz nabyć jako kulinarną 

pamiątkę turystyczną z danej wsi; 

- spotkania z miejscowym miłośnikiem i propagatorem regionalnej kuchni, które 

połączone jest z degustacją dań przez niego przygotowanych na bazie lokalnych  

i tradycyjnych surowców oraz produktów żywnościowych; 

- uczestniczenie w jednodniowych lub weekendowych szkoleniach kulinarnych, które 

są organizowane przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych lub obiektów 

turystycznych zlokalizowanych na obszarach wiejskich, a przede wszystkim przez 

miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich; 

- pobyty w gospodarstwach agroturystycznych, które w swojej całodziennej ofercie 

żywieniowej proponują wypoczywającym w nich turystom autentyczną kuchnię 

regionalną, co umożliwia turystom kulinarnym na poznawanie kultury żywieniowej 

reprezentowanej na danym obszarze grupy etnograficznej lub etnicznej; 

- uczestniczenie w wycieczkach tematycznych związanych z prezentowaniem lokalnego 

lub regionalnego dziedzictwa kulinarnego, które organizowane są we współpracy  

z Lokalnymi Grupami Działania, Kołami Gospodyń Wiejskich i właścicielami 
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gospodarstw agroturystycznych, obiektów turystyki wiejskiej lub folklorystycznych 

lokali gastronomicznych; 

- zakup i kolekcjonowanie regionalnych wydawnictw, które dotyczą wszelkich 

zagadnień związanych z wiejskim dziedzictwem kulinarnym, co umożliwia poznanie 

lub rozwijanie umiejętności kulinarnych przez turystów po powrocie do własnego 

domu; 

- samodzielne zbieranie warzyw, owoców i ziół, które często pochodzą z bardzo starych 

odmian, a następnie ich przetwarzanie w kuchni znajdującej się w gospodarstwie 

agroturystycznym lub obiekcie turystyki wiejskiej oraz przy pomocy miejscowej 

gospodyni albo właściciela obiektu; 

- uprawianie wędkarstwa na rzekach, jeziorach lub morzu, które znajdują się w pobliżu 

gospodarstwa agroturystycznego lub obiektu turystyki wiejskiej, a następnie 

przygotowywanie ryb w kuchni przy pomocy miejscowej gospodyni, gospodarza lub 

samemu; 

- uprawianie myślistwa w kompleksach leśnych, które znajdują się w pobliżu 

gospodarstwa agroturystycznego lub obiektu turystyki wiejskiej, a następnie 

przygotowywanie dziczyzny w kuchni przy pomocy gospodyni, gospodarza lub 

samemu; 

- odwiedzanie wiejskich targowisk z lokalnymi produktami rolnymi, które pochodzą  

z małych, ekologicznych i tradycyjnych upraw roślin oraz hodowli zwierząt; 

- kupowanie lokalnych składników na przydrożnych straganach, które są 

wykorzystywane do samodzielnego przygotowania posiłków w gospodarstwie 

agroturystycznym, obiekcie turystyki wiejskiej lub we własnym domu po powrocie  

z kulinarnego wypoczynku na wsi; 

- poszukiwanie unikalnych surowców i produktów spożywczych w miejscowych 

sklepach z żywnością, które wpływają na przygotowanie oryginalnych potraw, które 

charakteryzują dany region lub wieś; 

- korzystanie ze sprzedaży bezpośredniej żywnościowych produktów lokalnych, 

tradycyjnych i regionalnych u rolników, właścicieli rodzinnych manufaktur, członków 

Kół Gospodyń Wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych  

lub miejscowych pasjonatów sztuki kulinarnej. 

Przedmiotem zainteresowania ekspolatorów uprawiających turystykę kulinarną,  

jak pokazują powyższe motywy szeroko rozumianej turystyki „smakowania” (ang. tasting 

tourism) – nie jest żywność przemysłowa oparta na surowcach pochodzenia globalnego,  

z intensywnych upraw roślin i hodowli zwierząt, lecz żywność naturalna, która powiązana jest 

wyłącznie ze specyfiką regionu i jego tradycjami kulinarnymi. Zainteresowanie turystów 

żywnością w stylu slow food spowodowane jest filozofią podróżowania w duchu  

slow tourism, która opiera się na założeniu by mniej zwiedzić, ale więcej doświadczyć, 

przeżyć, poznać oraz skosztować, co bardzo bliskie jest znanemu w Polsce powiedzeniu 

„cudze chwalicie, swego nie znacie”. Uczestnicy slow tourism, zamieniają ilość atrakcji  

na jakość i to właśnie najczęściej spośród nich rekrutują się turyści zainteresowani lokalną, 

tradycyjną oraz regionalną kuchnią [Kosmaczewska 2009, s. 94-95].  

Turystyka kulinarna na obszarach wiejskich wpisuje się doskonale w politykę 

zrównoważonego rozwoju miejsca, tworząc swoistą wartość dodaną do istniejących już form 

turystyki i innych sektorów gospodarki. J. Majewski [2008, s. 129] podkreśla, że istotny jest 

wcześniej już wspomniany – element lokalności, która ,,portretuje” i dostarcza ekspresji 

danemu miejscu, wyrażając charakter zamieszkującej na tym obszarze grupy etnicznej lub 

etnograficznej, a także jest to sposób edukowania społeczności oraz budowania świadomości 

„lokalności” zarówno mieszkańców, jak i turystów. Zrównoważona turystyka kulinarna jest  

to doświadczanie miejsca destynacji turystycznej poprzez poznawanie dziedzictwa 

kulinarnego tego miejsca. Jest to forma turystyki, która jest oparta na racjonalnym  
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i efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów oraz minimalizowaniu niekorzystnego 

oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze, przy jednoczesnym zaspokajaniu 

potrzeb społecznych, gospodarczych i ekologicznych dla współczesnych i przyszłych 

pokoleń. Zrównoważona turystyka kulinarna pozwala poznać turystom to, co jest autentyczne 

w dziedzictwie kulinarnym, tradycyjnej produkcji żywności, sporządzaniu produktów  

i potraw danego regionu, nie zakłócając przy tym – symbiozy społeczeństwa oraz turystów 

wypoczywających na obszarach wiejskich [Jęczmyk, Kasprzak 2017, s. 11-12]. 

 

 

Wyniki badań własnych i ich dyskusja 
 

Metody badań 

Celem badań była ocena wykorzystania kuchni regionalnych wśród osób prowadzących 

działalność turystyczną na obszarach wiejskich, którzy oferują usługi żywieniowe  

dla turystów zainteresowanych bezpośrednim kontaktem z regionalnym dziedzictwem 

kulinarnym. W badaniu zastosowano dobór próby celowy, czyli brały w nim udział tylko  

te osoby, które w swoich obiektach turystycznych zlokalizowanych na obszarach wiejskich 

oferowały usługi żywieniowe turystom, a szczególnie foodies. Badanie podstawowe zostało 

poprzedzone badaniem pilotażowym, mającym na celu zweryfikowanie kwestionariusza 

ankiety. Badanie właściwe przeprowadzono podczas Ogólnopolskich Targów „Smaki 

Regionów” w Poznaniu. Rozdano 550 ankiet, z czego zwrotność wyniosła 95%, przy czym  

do analizy zakwalifikowano 500 kwestionariuszy poprawnie wypełnionych.  

W badaniu wzięło udział 500 respondentów będących właścicielami obiektów 

turystycznych na terenach wiejskich i świadczących usługi żywieniowe dla turystów 

zainteresowanych bezpośrednim kontaktem z regionalnym dziedzictwem kulinarnym.  

W badanej populacji 3/4 ankietowanych stanowiły kobiety, zaś w grupie wiekowej badanych 

– najliczniej reprezentowana była grupa 40-49 lat (36,5%). Badaną populację różnicowało 

również miejsce świadczenia usług turystycznych, najczęściej reprezentowane regiony,  

w których była przez respondentów prowadzona działalność związana z turystyką na 

obszarach wiejskich, to województwa: śląskie, pomorskie i podkarpackie. Ankietowani 

świadczyli usługi turystyczne w gospodarstwach agroturystycznych (76,5%) lub  

w pensjonatach (23,5%). Świadczenie usług występowało najczęściej przez cały rok (62,2%), 

lub tylko w sezonie letnim (35,5%). Najczęściej oferowano turystom w tych obiektach 

możliwość spożycia obiadu (99,5%), kolacji (99,2%), obiadokolacji (76,2%) oraz śniadania 

(76%). Szczegółową charakterystykę badanej populacji właścicieli obiektów turystycznych, 

świadczących usługi żywieniowe dla turystów na obszarach wiejskich przedstawiono  

w tabeli 1. 

Zgromadzony materiał empiryczny, został poddany analizie statystycznej,  

do wykonania której wykorzystano program EXCEL i IBM SPSS 21 PL. Zastosowano 

analizę częstości, tabele krzyżowe, obliczono średnie arytmetyczne z danych uzyskanych  

w skali 5-stopniowej. W celu stwierdzenia różnic istotnych statystycznie między zmiennymi 

wykorzystano test Chi2 przy poziomie istotności p=0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org       Nr 7/2018 (numer specjalny2018) 

144 

Tab. 1. Charakterystyka badanej populacji właścicieli obiektów turystycznych na obszarach 

wiejskich z uwzględnieniem wybranych cech socjodemograficznych (%) 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

[N=500] 

Płeć 

kobiety 

[N=364] 

mężczyźni 

[N=136] 

Wykształcenie 

Zasadnicze zawodowe 16,5 15,9 18,2 

Średnie 59,2 63,9 47,0 

Wyższe 24,3 20,2 34,8 

Wiek 

25-39 lat 25,3 23,2 30,8 

40-49 lat 36,5 39,4 28,6 

50-59 lat  29,3 30,7 25,6 

60 lat i więcej 9,0 6,7 15,0 

Ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego 

Zła 4,2 4,3 3,7 

Przeciętna 60,3 66,9 43,3 

Dobra 24,9 25,4 23,9 

Bardzo dobra 10,6 3,5 29,1 

Województwo, w którym prowadzona jest działalność turystyczna na obszarach wiejskich 

Lubelskie 10,1 9,6 10,3 

Lubuskie 10,1 11,1 7,4 

Małopolskie 5,5 5,8 4,4 

Podkarpackie 12,1 12,2 11,9 

Podlaskie 10,1 11,1 6,7 

Pomorskie 14,3 21,5 11,7 

Śląskie 16,2 14,2 21,4 

Świętokrzyskie 4,0 5,3 0,7 

Warmińsko-mazurskie 7,7 7,8 7,4 

Wielkopolskie 9,7 10,0 8,9 

Rodzaj obiektu, w którym prowadzona jest działalność turystyczna na obszarach wiejskich 

Gospodarstwo agroturystyczne 76,5 84,6 54,8 

Pensjonat 23,5 15,4 45,2 

Okres prowadzenia działalności turystycznej 

Sezon letni 35,5 36,6 32,6 

Sezon zimowy 2,3 2,0 3,0 

Cały rok 62,2 61,4 64,4 

Źródło: badanie własne. 

 

Omówienie wyników 

Kuchnia narodowa, a przede wszystkim regionalna, to w dzisiejszych czasach najlepszy 

sposób na skuteczną budowę marki turystycznej i działania promocyjne, których 

podstawowym celem jest przyciągnięcie do danego miejsca, jak największej liczby 

potencjalnych turystów, w tym szczególnie foodies. Wykorzystanie polskiego dziedzictwa 

kulinarnego w ofercie turystycznej ma duże znaczenie dla danego obszaru, a szczególnie dla 

terenów wiejskich. Powoduje, że dana potrawa lub produkt żywnościowy są utożsamiane  

z konkretnym miejscem, dlatego też w ostatnich latach, modne staje się odkrywanie na nowo 

zapomnianych smaków i zapachów wywodzących się z kultury ludowej, co ewidentnie 

wpływa na rozwój turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich w Polsce.  
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Zdecydowana większość osób świadczących usługi żywieniowe w obiektach 

turystycznych zlokalizowanych na obszarach wiejskich zadeklarowała, że w żywieniu 

turystów wykorzystuje regionalne tradycje kulinarne (96,9%). Ponad 2/3 respondentów było 

wyrazicielem opinii, że większość turystów jest zainteresowana kuchnią regionalną – 

świadczy o tym zarówno stosunkowo wysoka średnia ocena w skali 5-stopniowej (4,13),  

jak również duży udział procentowy ocen 4 i 5 z górnego pułapu skali (76,8%) – tabela 2. 

Sytuacja materialna i wiek respondentów różnicowały istotnie statystycznie ich wypowiedzi 

w tym zakresie.  
 

Tab. 2. Opinie respondentów (właścicieli obiektów turystycznych na obszarach wiejskich)  

na temat stopnia zainteresowania turystów kuchnią regionalną 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

[N=500] 

Płeć 

kobiety 

[N=364] 

mężczyźni 

[N=136] 

Udział procentowy ocen:  

Ocena 5 (bardzo duże) 38,8 39,5 36,8 

Ocena 4 (duże) 38,0 37,1 41,1 

Ocena 3 (przeciętne) 20,8 20,7 21,1 

Ocena 2 (małe) 2,1 2,4 1,1 

Ocena 1 (w ogóle niezainteresowani) 0,3 0,3 0,0 

Średnia ocena* 4,13 4,13 4,14 

* Ocena dokonana w skali 5-stopniowej, gdzie ocena 1 oznacza całkowity brak zainteresowania,  

a ocena 5 – bardzo duże zainteresowanie turystów kuchnią regionalną. 
Źródło: badanie własne. 
 

Odnotowano zależność, że im korzystniej ankietowani oceniali swoją sytuację 

materialną – i im byli młodsi, tym w większym stopniu deklarowali, że turyści są bardzo 

zainteresowani kuchnią regionalną, co potwierdzają wartości średnie ocen w skali  

5-stopniowej (rycina 1).  
 

 
Ryc. 1. Opinie respondentów (właścicieli obiektów turystycznych) na temat stopnia zainteresowania 

turystów kuchnią regionalną z uwzględnieniem wieku ankietowanych 

* Ocena dokonana w skali 5-stopniowej, gdzie ocena 1 oznacza całkowity brak zainteresowania,  

a ocena 5 – bardzo duże zainteresowanie turystów kuchnią regionalną. 
Źródło: badanie własne. 
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Wśród badanych właścicieli obiektów turystycznych na obszarach wiejskich 97,6% 

zadeklarowało, że wykorzystuje regionalne tradycje kulinarne w swojej ofercie żywieniowej 

dla turystów. Z kolei z badań m.in. D. Nowak i E. Czarnieckiej-Skubiny [2009, s. 389] 

wynika, że 86% badanych oferowało regionalne tradycje kulinarne w swojej ofercie 

żywieniowej. Również badania Jęczmyk i Tworek [2009, s. 131] wykazały, że wyżywienie 

oferowane w obiektach turystycznych na obszarach wiejskich było w zdecydowanej 

większości (90%) badanych gospodarstw, co potwierdza cały czas zainteresowanie 

regionalnym dziedzictwem kulinarnym, które jest charakterystyczne dla odwiedzanego 

miejsca przez turystów. Najwięcej spośród badanych właścicieli obiektów turystycznych 

oferowało turystom kuchnię śląską, podkarpacką oraz kaszubską. Nikt z ankietowanych nie 

proponował turystom kuchni kurpiowskiej, natomiast respondenci, oprócz wymienionych  

w kwestionariuszu, wskazali kuchnię świętokrzyską i kociewską – tabela 3.  

 

Tab. 3. Oferowane turystom przez respondentów (właścicieli obiektów turystycznych  

na obszarach wiejskich) kuchnie regionalne (% wskazań) 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

[N=500] 

Płeć 

kobiety mężczyźni 

[N=364] [N=136] 

Kuchnia śląska 20,6 17,4 30,5 

Kuchnia podkarpacka 15,2 14,7 16,8 

Kuchnia kaszubska 13,7 9,9 25,3 

Kuchnia wielkopolska 9,0 10,6 4,2 

Kuchnia lubuska 7,2 8,9 2,1 

Kuchnia warmińsko-mazurska 6,2 5,8 7,4 

Kuchnia lubelska 5,7 7,5 0,0 

Kuchnia podlaska 5,7 6,8 2,1 

Kuchnia świętokrzyska 4,0 5,3 0,7 

Kuchnia podhalańska 3,9 3,1 6,3 

Kuchnia małopolska 3,4 4,4 0,0 

Kuchnia kociewska 3,4 3,6 3,0 
Źródło: badanie własne. 

 

W tabeli 4 przedstawiono najpopularniejsze potrawy regionalne, które oferowali 

turystom właściciele obiektów turystycznych na obszarach wiejskich w Polsce. Największy 

asortyment potraw regionalnych był oferowany turystom na Śląsku, Pomorzu (szczególnie na 

Kaszubach) i Podkarpaciu, co jest prawdopodobnie spowodowane faktem, że w tych 

regionach – wśród miejscowej ludności występuje ogromne przywiązanie do wiejskiego 

dziedzictwa kulinarnego, które ma miejsce zarówno w codziennych, jak i świątecznych 

tradycjach żywieniowych, a przez to jest chętnie oczekiwane przez turystów, wybierających 

dany region na wypoczynek pod kątem turystyki kulinarnej. Wpływ na taki stan rzeczy ma 

również bardzo duża liczba wpisów z tych województw na krajową Listę Produktów 

Tradycyjnych, która od 2005 roku jest prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Wymienione województwa znajdują się w czołówce najbardziej aktywnych 5 regionów 

w kraju, które wyszukują tradycyjne produkty żywnościowe i potrawy regionalne,  

co potwierdzają następujące dane: woj. podkarpackie 228, woj. pomorskie 178, a woj. śląskie 

145 [www.minrol.gov.pl, 20.09.2018]. Stan ten w ciągu roku jest bardzo zmienny, gdyż jest 

to uzależnione od złożonych wniosków, a nie od bardzo licznie występujących specjałów 

kulinarnych wytwarzanych w regionach, które już czekają na swoje opracowanie przez 

specjalistów. Tego rodzaju „smakołyki” stanowią bazę do tworzenia rozmaitych produktów 

turystyki kulinarnej, które wpływają na zachowanie lokalności, a przede wszystkim wywołują 

niepowtarzalne przeżycia i emocje, których nie da się powtórzyć ani też przenieść w żadne 

inne miejsce, co jest z godne z zasadą „tu i teraz”. 
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Tab. 4. Oferowane turystom przez respondentów (właścicieli obiektów turystycznych  

na obszarach wiejskich) regionalne potrawy 

Kuchnia regionalna Potrawy regionalne 

Kuchnia śląska bachor, rosół z kluskami wątrobowymi, rosół z nudlami, rolada wołowa, modra 

kapusta, kluski śląskie, szałot śląski, hekele, wodzionka, placki z blachy  

ze szpyrkami, ciulim lelowski, królik po śląsku, żebroczka, śląskie niebo, 

karminadle, schab sztygarski, złotopotocki pstrąg z rusztu, złotopotocki karp 

smażony, kołocz, szpajza, kopa ornontowicka, zozworki, drobne ciasteczka 

cieszyńskie. 

Kuchnia 

podkarpacka 

barszcz ukraiński, barszcz z bobem, kapuśniaczki, studzienina, fuczki, 

hreczanyki, pamuła z jeżyn, ciśniańskie gołąbki, kaszełynik łemkowski, 

warenyki gryczane, krupiak, rolada z ziemniaków, kacapoły, kluski kudłate, 

kruszonka lasowiacka, amoniaczki, tort z fasoli „Piękny Jaś”. 

Kuchnia warmińsko-

mazurska 

mazurska zupa rybna, rosół z siei, zrazy warmińskie, wereszczaki, pokuczaj, 

szczupak po mazursku, roladki z ryb, sękacz mazurski, brukowiec mazurski, 

ruchańce anielskie, lidzbarskie gofry śmietankowe. 

Kuchnia lubelska pierogi z różnymi nadzieniami, piróg biłgorajski, pieróg gryczany, parowańce  

z różnymi nadzieniami, zawijas nasutowski, tertuny brzozowickie z soczewicą, 

marchwiaki z makiem, racuchy z makiem, szarlotka józefowska, całuski 

pszczelowolskie. 

Kuchnia podlaska babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, kartacze, kołduny litewskie, bliny 

litewskie, soczewiaki, kibiny, pierekaczewnik, chołodziec litewski, mrowisko, 

sękacz, hajnowski marcinek, miodownik białostocki. 

Kuchnia kaszubska czernina, zylc, okrasa z gęsi, jajecznica na węgorzu, śledź opiekany z cebulą, 

ikra smażona z Kaszub, rosół pomorski, zupa z żółtej brukwi, zupa brzadowa, 

kaczka po pomorsku, pasztet z pomuchla, kaszubskie kluski ziemniaczane, 

kiszka kaszubska, plince, ruchanki, kuch młodzowy z kruszonką, kaszubski 

sernik z ziemniakami. 

Kuchnia małopolska tort fasolowy, zupa fasolowa z Molkówki, kulebiak z fasolą, sołdra, kulasa  

z mąki razowej, polewka pokrzywowa na kminku, pierogi z suszonymi 

śliwkami, bukta z borówką zawojską, placek Lachów na powidłach 

sechneńskich. 

Kuchnia 

świętokrzyska 

zalewajka świętokrzyska, parzybroda świętokrzyska, dzionie rakowskie, bulwa 

nadziewana, pasternocek, zmiocarz, prazoki, fasola po korczyńsku, kugiel  

z czermna, baniocek, placek spod kamienia. 

Kuchnia podhalańska kwaśnica, czosnianka, zupa oscypkowa, fizoły, pierogi z kaszą gryczaną  

i bryndzą, tobołki oscypkowe, szaszłyk barani, kluski grulane, hruba baba, 

dziad-pakowaniec, bombolki z miodem. 

Kuchnia 

wielkopolska 

szabelówka, rumpuć, ślepe ryby, zupa z korbola, pyry z gzikiem, plyndze, 

kluchy na łachu, ser smażony, bambrzok, szagówki, kaczka po poznańsku, gaty 

cebulowe, szneki z glancem, rogal świętomarciński. 

Kuchnia lubuska żur z ziołami, kasla, wołowina w karmelizowanej cebuli, tradycyjny schab  

po słubicku, pierogi z kaszą gryczaną i twarogiem, gołąbki w liściach 

winogron, strudel, pączki lubuskie, pierniki lubuskie, paska bukowińska. 
Źródło: badanie własne. 

 

Wydarzenia kulinarne umożliwiają turystom nawiązanie nowych kontaktów 

społecznych z ludnością regionów recepcyjnych, a także poznanie walorów przyrodniczych  

i antropogenicznych, często znajdujących się poza głównymi szlakami penetracji 

turystycznej. Dlatego też. zdecydowana większość respondentów będących właścicielami 

obiektów turystycznych na obszarach wiejskich (85,5%) zadeklarowała, że bierze udział  

w imprezach promujących regionalne tradycje kulinarne (częściej mężczyźni niż kobiety) – 

tabela 5. Wraz z wiekiem (który podobnie, jak płeć różnicował istotnie statystycznie opinie 

ankietowanych) malał udział tych, którzy deklarowali udział w tego typu wydarzeniach 

(90,8% respondentów z najmłodszej grupy wiekowej, a 55% z najstarszej) – rycina 2. 
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Najczęściej ankietowani brali udział w pokazach kulinarnych organizowanych przez  

Koła Gospodyń Wiejskich (64,6%) oraz w targach turystycznych (51,9%) – tabela 5.  
 

Tab. 5. Deklarowany przez respondentów (właścicieli obiektów turystycznych na obszarach 

wiejskich ) udział w wydarzeniach promujących regionalne tradycje kulinarne (% wskazań) 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

[N=500] 

Płeć 

kobiety 

[N=364] 

mężczyźni 

[N=136] 

Deklarowany udział w imprezach promujących 

regionalne tradycje kulinarne: 
85,5 82,7 94,4 

Pokazy kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich  64,6 74,3 37,8 

Targi turystyczne 51,9 45,8 68,9 

Imprezy turystyczne w skansenach 47,5 55,4 25,6 

Ogólnopolski konkurs „Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo – Smaki Regionów” 
45,1 50,6 30,0 

Jarmarki produktów tradycyjnych 40,4 43,8 31,1 

Źródło: badanie własne. 

 

Zdecydowanie częściej kobiety niż mężczyźni deklarowały udział w tego typu 

wydarzeniach, jedynie w przypadku targów turystycznych odnotowano odwrotną zależność. 

Płeć różnicowała istotnie statystycznie opinie ankietowanych w tym zakresie. 

Ryc. 2. Deklarowany przez właścicieli obiektów turystycznych na obszarach wiejskich udział  

w wydarzeniach promujących regionalne tradycje kulinarne z uwzględnieniem wieku ankietowanych 

(% wskazań) 
Źródło: badanie własne. 
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Ponad ¾ respondentów (76% właścicieli obiektów turystycznych na obszarach 

wiejskich) stwierdziło, że organizuje pokazy dotyczące prezentacji kuchni regionalnej w 

swoim obiekcie turystycznym – tabela 6. Najczęściej czyniły to osoby ze średnim 

wykształceniem (81,7%). Tego rodzaju atrakcje związane z regionalnym dziedzictwem 

kulinarnym w ofercie turystycznej – mają ogromne znaczenie, gdyż współcześnie wiele osób 

wypoczywających na obszarach wiejskich, chce edukować się i nabywać nowych 

umiejętności praktycznych. Bezpośrednie doświadczanie w kuchni ma ogromne znaczenie dla 

rozwoju podróży tematycznych w zakresie odkrywania nowych lub utrwalania już wcześniej 

poznanych lokalnych smaków. Wpływa również na kultywowanie regionalnych tradycji 

żywieniowych, gdyż umożliwia m.in. przetwórstwo żywności we własnym domu, a to z kolei 

prowadzi do rozpowszechniania tej wiedzy wśród osób, które do tej pory nie miały styczności 

z daną kuchnią regionalną (rodzina, przyjaciele, znajomi z pracy czy ostatnio bardzo modne 

w dużych miastach gotowanie dla obcych ludzi i ich zapraszanie do swojego domu tzw. 

„jedzeniowy couchsurfing”, „jedzeniowy tinder” lub Eataway, czyli międzynarodowa 

społeczność osób, które poszukują pysznego, domowego jedzenia sporządzonego z lokalnych 

surowców i produktów spożywczych, gdzie z nieznajomych osób siedzących przy wspólnym 

stole, stają się później przyjaciółmi). 

 

Tab. 6. Organizowane przez respondentów będących właścicielami obiektów turystycznych 

pokazy związane z prezentacją kuchni regionalnych w ich własnych obiektach turystycznych 

na obszarach wiejskich (% wskazań) 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

[N=500] 

Płeć 

kobiety 

[N=364] 

mężczyźni 

[N=136] 

Wyrób przetworów owocowych 59,7 65,2 43,4 

Wyrób nalewek 59,7 54,0 76,3 

Wyrób serów  54,3 63,4 27,6 

Wyrób masła  54,3 62,5 30,3 

Wyrób win 49,3 48,7 51,3 

Przygotowanie potraw regionalnych 49,0 52,2 39,5 

Wyrób przetworów warzywnych 48,7 54,5 31,6 

Wypiek chleba 47,3 50,0 39,5 

Wypiek ciast 46,0 52,7 26,3 

Wyrób napojów bezalkoholowych 31,3 30,4 34,2 

Wyrób wędlin 28,0 33,0 13,2 

Wędzenie ryb 5,2 4,7 6,7 

Wyrób miodu 1,0 1,1 0,7 

Przetwórstwo grzybów 0,4 0,6 0,0 

Źródło: badanie własne. 

 

Opinie ankietowanych różnicowało istotnie statystycznie w tym zakresie ich 

wykształcenie, liczba osób w gospodarstwie domowym oraz ocena subiektywna ich sytuacji 

materialnej. Najczęściej wśród pokazów dotyczących prezentacji kuchni regionalnej w swoim 

obiekcie turystycznym respondenci wymieniali, że oferują: wyrób przetworów owocowych 

oraz nalewek (59,7%), wyrób sera i masła (54,3%). Niespełna połowa ankietowanych 

wskazywała również na wyrób win i potraw regionalnych (odpowiednio: 49,3% i 49,0%) – 

tabela 6. Badania A. Jęczmyk i N. Tworek [2009, s. 130] wykazały, że 68% badanych 

gospodarstw agroturystycznych oferowało zajęcia związane z produkcją i przetwórstwem 
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produktów spożywczych. Z kolei badania B. Mikuty i M. Woźniczko [2005, s. 226-227] 

wskazują, że pokazy wyrobu potraw regionalnych oferowało 34,9% gospodarstw  

w województwie lubelskim, 17,7% w pomorskim, a 10,3% w województwie lubuskim. 

Regionalne tradycje kulinarne i oryginalne produkty żywnościowe stanowią 

współcześnie istotny element w kształtowaniu pozytywnego wizerunku danego regionu,  

a przede wszystkim stają się często jego wizytówką tworząc markowy produkt turystyczny. 

Potwierdza ten fakt chociażby organizacja rozmaitych wydarzeń kulinarnych, wytyczanie 

szlaków kulinarnych, funkcjonowanie folklorystycznych lokali gastronomicznych czy też 

tworzenie muzeów kulinarnych. Występująca zarówno w Polsce, jak i w innych państwach 

Unii Europejskiej, tendencja do poszukiwania własnej tożsamości, swojej „małej ojczyzny”, 

powoduje, że regionalne dziedzictwo kulinarne ma ogromną przyszłość i jest 

niekwestionowanym atutem wykorzystywanym do rozwoju turystyki kulinarnej na obszarach 

wiejskich. Kuchnia regionalna to znaczący potencjał promocji turystycznej, ponieważ 

pobudza wyobraźnię i „przyciąga smakiem” turystów w tym szczególnie foodies, którzy 

oczekują ciągle nowych doznań i wrażeń gastronomicznych. 

Dlatego też respondenci będący właścicielami obiektów turystycznych na obszarach 

wiejskich zostali zapytani czy zamierzają w przyszłości uatrakcyjniać pobyt turystom, 

wykorzystując w tym celu regionalne tradycje kulinarne w swoim obiekcie turystycznym – 

tabela 7. Tylko 4,1% ankietowanych nie zamierzało w tym zakresie podejmować 

jakichkolwiek działań. Ponad 2/3 badanych zadeklarowało, że zamierza wręczać prezenty  

w postaci tradycyjnych produktów żywnościowych. Jednakże żadna z analizowanych 

zmiennych nie różnicowała istotnie statystycznie opinii ankietowanych w tym zakresie. 

Połowa badanych (51,8%) była wyrazicielem opinii, że będzie w przyszłości organizować 

pobyty kultywujące regionalne dziedzictwo kulinarne. Płeć różnicowała istotnie statystycznie 

opinie ankietowanych w tym zakresie, częściej deklarowały takie postępowanie kobiety niż 

mężczyźni (odpowiednio 56,6% i 37,2%). Niespełna połowa badanych zadeklarowała,  

że zamierza wprowadzić naukę przygotowania regionalnych potraw i tradycyjnych 

produktów żywnościowych. Poziom wykształcenia różnicował opinie badanych w tym 

zakresie, najczęściej deklarowały to osoby z wykształceniem podstawowym/zawodowym, 

następnie średnim, a najrzadziej z wyższym (odpowiednio: 65%; 48,9% i 33,7%). 

 

Tab. 7. Zamierzenia respondentów (właścicieli obiektów turystycznych na obszarach 

wiejskich) dotyczące uatrakcyjnienia w przyszłości pobytu turystom (% wskazań) 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

[N=500] 

Płeć 

kobiety mężczyźni 

[N=364] [N=136] 

Zamierzam wręczać prezenty w postaci tradycyjnych 

produktów żywnościowych 
65,6 63,4 72,3 

Zamierzam organizować pobyty kultywujące regionalne 

dziedzictwo kulinarne 
51,8 56,6 37,2 

Zamierzam wprowadzić naukę przygotowania regionalnych 

potraw i produktów 
47,7 46,6 51,1 

Zamierzam organizować pokazy kulinarne 8,9 5,5 19,1 

Nie zamierzam nic w tym zakresie czynić 4,1 4,4 4,1 

Źródło: badanie własne. 

 

W opinii respondentów będących właścicielami obiektów turystycznych na obszarach 

wiejskich, którzy oferują kuchnię regionalną, to przede wszystkim informacje w środkach 

masowego przekazu (59,1%), a następnie organizacja rozmaitych wydarzeń kulinarnych 

(56,5%) oraz udział wytwórców żywności regionalnej, tradycyjnej i lokalnej na targach 

(55,5%) mogą przyczynić się do rozwoju turystyki kulinarnej na wsi – tabela 8. Warto 

podkreślić, że nie mniej ważne są wydawnictwa promujące dziedzictwo kulinarne (41,2%), 
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które często mogą zainspirować do wyjazdu turystycznego po przeczytaniu danej lektury  

z zakresu wszelkich aspektów dziedzictwa kulinarnego. Tego rodzaju tematyczne publikacje 

mogą być również przydatnym przewodnikiem gastronomicznym po regionie, który będzie 

stwarzał wizerunek o danym miejscu, gdzie wytwarza się konkretny specjał kulinarny,  

a później może być przydatny do porównania podróży wyobrażonej z rzeczywistą w aspekcie 

odkrywanych lub utrwalanych smaków, które charakteryzują konkretną kuchnię regionalną. 

 

Tab. 8. Opinie respondentów na temat działań związanych z popularyzowaniem regionalnego 

dziedzictwa kulinarnego, które może przyczynić się do rozwoju turystyki kulinarnej na wsi 

(% wskazań) 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

[N=500] 

Płeć 

kobiety mężczyźni 

[N=364] [N=136] 

Informacje w środkach masowego przekazu 59,1 60,1 55,8 

Organizacja wydarzeń promujących dziedzictwo kulinarne 56,5 55,4 60,0 

Udział wytwórców żywności regionalnej, tradycyjnej i 

lokalnej na targach 
55,5 48,0 78,9 

Wydawnictwa promujące dziedzictwo kulinarne 41,2 40,2 44,2 

Źródło: badanie własne. 

 

 

Podsumowanie 
 

Najcenniejsze w szeroko rozumianym dziedzictwie kulinarnym, występującym  

w każdym zakątku Polski, jest to, że mieszkańcy tych nawet najmniejszych wiosek i gmin, 

którzy żyją na co dzień zupełnie swobodnie, bez żadnego trudu – o to dziedzictwo cały czas 

dbają, co widać wyraźnie w kuchni regionalnej, jaka występuje na danym obszarze. 

Rozmawiając z mieszkańcami obszarów wiejskich i zachwycając się przy nich hodowlą 

dawnych ras zwierząt, uprawą rodzimych odmian roślin, warzyw, owoców i ziół, czy też 

wytwarzaniem tradycyjnych produktów żywnościowych lub przygotowywaniem potraw 

regionalnych, nagle zauważa się ich zaskoczenie. Bo czymże my, jako mieszkańcy dużych 

lub małych aglomeracji miejskich się zachwycamy? Oni funkcjonują tak od pokoleń, a ich 

kalendarz prac w gospodarstwie wyznaczają pory roku. Wręcz wydaje się, że odruchowo 

sporządzają kiszonki z warzyw, marynują grzyby, smażą powidła, tłoczą soki, wyrabiają sery, 

zawsze w tym samym czasie mają świniobicie, gdzie produkują rozmaite wędliny czy ubój 

drobiu, z którego powstają charakterystyczne specjały kulinarne. W Polsce ile by nie było 

różnic, tyle będzie również podobieństw występujących w kuchni, ale najważniejsze jest to, 

aby z pieczołowitością pielęgnować pamięć naszej kultury żywieniowej i chronić ją przed 

zapomnieniem dla przyszłych pokoleń.  

Pomimo ciągłego dążenia w zglobalizowanym świecie do ujednolicania technologii 

przyrządzania potraw i napojów – wszystkie polskie regiony nadal zachowały swoje tradycje 

żywieniowe i dzięki temu mogą osiągnąć korzyści ekonomiczne z rozwoju turystyki 

kulinarnej. Peregrynacje gastronomiczne umożliwiają nie tylko poznanie tradycyjnych potraw 

przyrządzanych z lokalnych produktów żywnościowych, ale również pokazują historię 

danego miejsca, obrzędy ludowe, a także muzykę towarzyszącą biesiadowaniu przy 

wspólnym stole. Ponadto ten rodzaj turystyki pozwala na zachowanie naturalnego środowiska 

oraz przetrwanie społeczności lokalnych, co idealnie wpisuje się w politykę zrównoważonego 

rozwoju.  

Wykorzystanie polskich kuchni regionalnych w turystyce kulinarnej i stworzenie z nich 

atrakcji turystycznej ma duże znaczenie dla obszarów wiejskich. Powoduje, że utożsamia się 

daną potrawę lub produkt żywnościowy z konkretnym miejscem, co przyciąga turystów – 
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foodies do tego regionu. Osoby wypoczywające na obszarach wiejskich wykazują duże 

zainteresowanie regionalnymi tradycjami kulinarnymi i oczekują we współczesnej ofercie 

żywieniowej zarówno możliwości spożywania tradycyjnych produktów żywnościowych,  

jak i też regionalnych potraw, które bazują na wielopokoleniowych zwyczajach 

żywieniowych występujących w danym miejscu wypoczynku. 

Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego podjęto próbę oceny możliwości 

wykorzystania kuchni regionalnej w rozwoju turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich  

w Polsce poprzez określenie korzyści i szans, a także ograniczeń i barier występujących w 

tym zakresie.  

Do korzyści i szans, jakie w konsekwencji stwarza możliwość wykorzystania 

dziedzictwa kulinarnego regionu/kuchni regionalnej w rozwoju turystyki kulinarnej  

na obszarach wiejskich, zaliczono następujące aspekty: 

1. Idea kultywowania oraz przywracania na nowo, czasem często zapomnianych przez 

lata tradycji kulinarnych staje się obecnie istotnym czynnikiem kształtowania 

wizerunku turystycznego regionu. Kuchnia regionalna jest markowym produktem 

turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich i odgrywa znaczącą rolę w kreowaniu 

lokalnego produktu turystycznego na konkretnym obszarze; 

2. Oferta żywieniowa turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich nie ogranicza się 

jedynie do konsumpcji, ale wiąże się również z koniecznością poznania regionu, jego 

przeszłości, a także tradycji związanych z przygotowaniem potraw czy też wyrobem 

tradycyjnych produktów żywnościowych. Stąd też kuchnia regionalna przyczynia się 

w turystyce kulinarnej na obszarach wiejskich do popularyzacji również innych 

aspektów kultury ludowej np. rzemiosła i wytwórczości wiejskiej, zwyczajów, 

rytuałów oraz obrzędów rodzinnych lub świątecznych, które nie mają bezpośredniego 

związku z pożywieniem regionalnym. Pozwala również na zachowanie  

i kultywowanie tradycyjnych sposobów przetwarzania żywności; 

3. Kuchnia regionalna w turystyce kulinarnej na obszarach wiejskich może stanowić 

doskonały punkt odniesienia w chwili tworzenia atrakcji turystycznych regionu. 

Regionalna oferta gastronomiczna w miejscowościach nieposiadających 

interesujących walorów turystycznych – może zainteresować turystów i stać się 

głównym motywem ich odwiedzania. Ponadto kuchnia regionalna kreuje pozytywny 

wizerunek na innych rynkach emisji ruchu turystycznego; 

4. Wykorzystanie w turystyce kulinarnej na obszarach wiejskich – kuchni regionalnej, 

produktów regionalnych i tradycyjnych, jako elementu narodowego dziedzictwa 

kulinarnego, jest we współczesnej Unii Europejskiej szansą na wyróżnienie się Polski 

spośród innych krajów, co ma szczególne znaczenie w zglobalizowanym świecie; 

5. Polskie dziedzictwo kulinarne jest również istotnym narzędziem promocji krajowego 

rolnictwa oraz przetwórstwa żywności w Polsce i na świecie, gdyż nasz eksport rolny 

z roku na rok wyraźnie rośnie. Mamy przy tym wszelkie warunki, aby polska żywność 

była powszechnie kojarzona z żywnością najwyższej jakości, gdyż konsumenci coraz 

bardziej poszukują wyrobów naturalnych, lokalnych i tradycyjnych, które 

wykorzystują do przygotowania potraw w domowej kuchni, ale również w ofercie 

lokali gastronomicznych; 

6. Kuchnia regionalna wpływa na zwiększenie atrakcyjności oferty turystyki kulinarnej 

na obszarach wiejskich, jest istotnym elementem promocji turystycznej danego 

miejsca. Może więc znacząco wpływać na atrakcyjność turystyczną konkretnej wsi, 

gminy, powiatu czy województwa, co istotnie przyczynia się do zmiany wielkości 

ruchu turystycznego na obszarach wiejskich; 

7. Dziedzictwo kulinarne regionu wpływa na aktywność władz samorządowych,  

Kół Gospodyń Wiejskich, Lokalnych Grup Działania i organizacji turystycznych  

w zgłaszaniu produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,  
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a także napojów i potraw regionalnych na krajową Listę Produktów Tradycyjnych, 

która jest prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz sprzyja 

nawiązywaniu współpracy w celu rozwoju gospodarczego regionu; 

8. Regionalne dziedzictwo kulinarne sprzyja rozwojowi szlaków kulinarnych 

prezentujących konkretną kuchnię regionalną lub produkt żywnościowy, które mogą 

stanowić cenny element promocyjny danego regionu. Podążanie określonymi 

szlakami stanowi jeden z głównych powodów skłaniających turystów do udziału  

w podróżach kulinarnych; 

9. Dzięki zachowanemu dziedzictwu kulinarnemu możliwa jest promocja i rozwój 

regionalnej oferty żywieniowej w folklorystycznych zakładach gastronomicznych. 

Gastronomia folklorystyczna odgrywa znaczącą rolę w rozwoju oraz utrwalaniu 

istniejących w Polsce tradycji kulinarnych w zakresie pożywienia ludowego oraz  

w popularyzowaniu kuchni narodowej, a zwłaszcza jej odmian regionalnych; 

10. Organizacja wydarzeń (festiwale, święta, jarmarki, dni konkretnego produktu 

żywnościowego lub potrawy), które prezentują i promują regionalne dziedzictwo 

kulinarne, zwiększa zainteresowanie, nie tylko u turystów kulinarnych danym 

regionem. Zachęca również mieszkańców do udziału w degustacjach regionalnych 

potraw i tradycyjnych produktów żywnościowych, jak też do odwiedzania muzeów 

etnograficznych czy skansenów, które w swojej ofercie turystycznej ukazują 

regionalne dziedzictwo kulinarne, a w konsekwencji skłaniają do zakupu rozmaitych 

specjałów kulinarnych. Turyści mający bezpośrednim kontakt na wydarzeniach 

kulinarnych z kuchnią regionalną, wybierają bardzo często na wypoczynek ofertę 

gospodarstw agroturystycznych lub innych obiektów turystycznych zlokalizowanych 

na obszarach wiejskich, gdyż umożliwia im to naukę sporządzania np.: przetworów, 

serów, nalewek lub potraw; 

11. Dziedzictwo kulinarne regionu zapewnia osobom świadczącym usługi turystyczne  

na obszarach wiejskich napływ środków finansowych, generując nowe miejsca pracy 

na obszarach wiejskich, przyczyniając się tym samym do podnoszenia poziomu życia 

w regionie. 

 

Do ograniczeń i barier, jakie mogą wpłynąć na możliwość wykorzystania dziedzictwa 

kulinarnego regionu/kuchni regionalnej w rozwoju turystyki kulinarnej na obszarach 

wiejskich, zaliczono następujące aspekty: 

1. Rozprzestrzenianie się żywności produkowanej masowo oraz rozpowszechnianie się 

koncernów oferujących dania typu fast food, a także coraz częstsze korzystanie  

z lokali gastronomicznych oferujących potrawy kuchni międzynarodowych (duża ich 

struktura liczebna w przeciwieństwie do lokali z kuchnią polską); 

2. Uniwersalizacja nawyków żywieniowych i zaniku miejscowych tradycji kulinarnych; 

3. Produkty oferowane w turystyce kulinarnej na obszarach wiejskich jako regionalne lub 

tradycyjne czasami są przygotowywane bez użycia surowców żywnościowych 

występujących w regionie (próby fałszowania/imitowania produktów regionalnych  

i tradycyjnych); 

4. Kuchnia regionalna w ofercie żywieniowej czasami odbiega od specyfiki regionu; 

5. W niektórych regionach kuchnia regionalna jest mało popularyzowana, a niekiedy 

dodatkowo jeszcze właściciele gospodarstw agroturystycznych czy też innych 

obiektów turystycznych na obszarach wiejskich nie dostrzegają jej walorów i uważają 

ją za gorszą od wykwintnych potraw; 

6. Mimo potencjału, jaki stwarza regionalne dziedzictwo kulinarne, nie zawsze jest ono 

wystarczająco doceniane przez władze lokalne, co znajduje swój wyraz również  

w braku organizacji lub też niewystarczającej liczbie wydarzeń kulinarnych  
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w niektórych regionach czy niesprzyjaniu rozwoju lub powstawaniu szlaków 

kulinarnych; 

7. Wciąż jest niewystarczająca promocja wydarzeń i miejsc związanych z prezentacją 

tradycji kulinarnych, docierająca tylko do niewielkiej ilości osób. Ponadto brak 

wystarczającej informacji i promocji na temat kuchni regionalnej oferowanej przez 

właścicieli gospodarstw agroturystycznych czy też innych obiektów turystycznych 

zlokalizowanych na obszarach wiejskich. 

Występujący obecnie w Polsce trend w poszukiwaniu regionalnych tradycji kulinarnych 

jest bardzo chętnie wykorzystywany przez osoby świadczące usługi turystyczne na obszarach 

wiejskich, które zauważają w prowadzeniu swojej działalności ogromny popyt na potrawy  

i produkty wywodząc się z ich kuchni regionalnej. Przejawem tego zainteresowania jest  

m.in.: organizacja pobytów kultywujących regionalne dziedzictwo kulinarne, nauka 

przygotowywania regionalnych potraw i tradycyjnych produktów żywnościowych, 

prowadzenie pokazów kulinarnych dla turystów czy wręczanie im prezentów w postaci  

np.: słoika miodu, woreczka z suszonymi ziołami lub butelki nalewki, które mają stanowić  

po powrocie do domu oryginalną pamiątkę turystyczną z miejsca podróży kulinarnej i być 

zachętą do ponownego powrotu na obszary wiejskie.  

Przed polskim dziedzictwem kulinarnym stoi ogromne wyzwanie, czy będzie jeszcze 

bardziej wykorzystywane do rozwoju turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich czy będzie, 

już tylko bazować na tym, co przez ostanie dziesięciolecie, a nawet śmiało można 

zaryzykować stwierdzenie, że prawie już dwudziestolecie zostało wypracowane w tej materii. 

Spoglądając na poczynania wszystkich województw w Polsce, a szczególnie na promocję 

turystyczną powiatów i gmin – widać jest jednak wyraźnie, że kuchnie regionalne stanowią  

w dużej przewadze nad innymi atrakcjami turystycznymi, co można zauważyć po działaniach 

promocyjnych jakie są realizowane na tragach turystycznych i gastronomicznych,  

w programach telewizyjnych, w publikacjach zamieszczonych na łamach prasy, portalach 

internetowych czy w informacjach podawanych przez media społecznościowe.  

Należy jednak pamiętać, że istnienie polskiego dziedzictwa kulinarnego zależy w dużej 

mierze od samych jego wytwórców i od tego, jak będą oni doceniani – na konkursach 

kulinarnych organizowanych przez różnego typu instytucje, jak będą mieli możliwość 

wytwarzania i sprzedawania swoich regionalnych specjałów kulinarnych w gospodarstwach 

rolnych, obiektach turystycznych zlokalizowanych na obszarach wiejskich czy w trakcie 

wydarzeń gastronomicznych. Szczególnie na tych ostatnich stanowią atrakcję samą w sobie  

i są zawsze bardzo mile oczekiwani w programie przez uczestników imprez poświęconym 

kuchni regionalnej – Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia 

wiejskie czy właściciele gospodarstw agroturystycznych.  

Wymienione podmioty stanowią o wyjątkowości, autentyczności, różnorodności  

i wielokulturowości polskiego dziedzictwa kulinarnego. Gdyby nie tak liczne ich istnienie  

i funkcjonowanie na terenie całego kraju, to nie można byłoby w ogóle mówić o kuchni 

regionalnej, która na ogół wywodzi się z pożywienia ludowego. Dziedzictwo kulinarne to 

zdecydowanie jest lokalność i jego mała skala wytwarzania, a nie produkcja prowadzona na 

dużą skalę przez zakłady przemysłowe, które uważają, że jak wytwarza się dany produkt 

żywnościowy przez wiele lat, to jest to już powód, aby mówić o nim, że stanowi o tradycji 

kulinarnej jego miejsca wytwarzania. Najważniejszym czynnikiem oprócz uprawy lub 

hodowli surowca, a następnie jego zamiany w tradycyjny produkt żywnościowy lub 

sporządzenia konkretnej potrawy regionalnej jest sam człowiek, który w swoją pracę wkłada 

„samego siebie” – czyli potocznie mówiąc „serce”.  

Dlatego też to właśnie turystyka kulinarna na obszarach wiejskich w Polsce ma szansę, 

aby stać się wyróżnikiem naszego kraju na światowym rynku podróży tematycznych.  

To czy tak się faktycznie stanie, to już zależy od osób zajmujących się promocją turystyczną, 

którzy pracują na różnych szczeblach gospodarki turystycznej (POT, ROT, LOT oraz 
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wydziały turystyki w instytucjach publicznych). Potencjał i wszystkie warunki sprzyjające ku 

temu zdecydowanie już mamy, a bariery, które jeszcze istnieją należy, jak najszybciej 

zlikwidować. Polskie dziedzictwo kulinarne ma wszystkie predyspozycje, aby móc też  

w przyszłości być wpisanym na światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 

UNESCO. Sprzyja temu tradycyjna polska gościnność, która nie ma sobie równych i jest 

naszym mocnym atutem, który w najbliższej przyszłości może „ubarwić” polską ofertę 

żywieniową na obszarach wiejskich, stając się rozpoznawalnym i markowym produktem 

turystycznym przyczyniającym się do rozwoju turystyki kulinarnej. 
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Polish regional cuisines and their place in culinary tourism  

in rural areas 
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Abstract 

The study presents the theoretical part concerning Polish regional cuisines as an element  

of the national culinary heritage. At the beginning, culinary heritage was shown in the light  

of scientific literature, with particular emphasis on the definition of regional cuisine  

and the division of the country into culinary regions. Then, the specificity of culinary tourism 

in rural areas was presented. There was given the definition of this concept of own authorship, 

as well as the reasons of culinary tourism. In the second part of the work, the results of own 

research were developed. Next, the analysis of the results of research conducted on the basis 

of a questionnaire on a group of 500 respondents was discussed. In the summary there were 

shown conclusions resulting from the research. 
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