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Szanowni Państwo!
Przed nami jedne z najpiękniejszych świąt – Święta Bożego
Narodzenia. Sto lat temu nasi przodkowie po raz pierwszy od 123 lat
obchodzili je w wolnej Polsce. Silna wiara i przywiązanie do tradycji
pozwoliły im zachować tożsamość. To oni przekazali nam obraz tych
świąt, jako czasu miłości, radości i rodzinnych spotkań. Przekazali
nam szacunek do zwyczajów i obrzędów. Zachowali pamięć wielu pokoleń, które były przed nimi.
Dziś ten obowiązek spoczywa na nas. Przekażmy najmłodszemu
pokoleniu to co najlepsze – wiarę, patriotyzm i siłę rodzinnego gniazda. Przekażmy atmosferę tych Świąt, z wyjątkową chwilą dzielenia
się opłatkiem, pasterką, ale także z tradycją wigilijnych i świątecznych dań przygotowywanych wspólnie, w myśl starych receptur z rodzinnych stron.
Proszę przyjąć serdeczne życzenia rodzinnej atmosfery pełnej duchowości, pojednania i optymizmu na kolejny rok i dalszą przyszłość.
A świąteczny czas niech upływa Państwu przy obfitości wspaniałej
polskiej żywności.
Szczęść Boże
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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ANDRZEJ PIOTR WIATRAK
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO
JAKO NARZĘDZIE UPOWSZECHNIANIA WIEDZY
O ROLNICTWIE I WSI
Kwartalnik „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” ma już 25 lat, a więc wkroczył w wiek
dorosły, mając spory bagaż doświadczeń dotyczących upowszechniania wiedzy w środowisku wiejskim, jak również uwarunkowań pracy doradczej – wynikających z polityki społeczno-gospodarczej i środowiskowej,
transformacji gospodarczej oraz wejścia Polski
do Unii Europejskiej. Upowszechnianie wiedzy w środowisku wiejskim było
głównym celem powołania Kwartalnika, o czym można przeczytać w numerze 1.
z 1994 r., że „Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie wychodząc naprzeciw
życzeniom doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, jak również
nauczycieli szkół rolniczych i pracowników naukowych zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wyników badań w praktyce, podjęło się wydawania – co
kwartał – biuletynu poświęconego doradztwu i jego metodyce oraz problemom
związanym z jego organizacją, funkcjonowaniem, zakresem działania, z codzienną
pracą doradczą itp.” (s. 5).
Czy cel ten został zrealizowany? Wydaje mi się, że tak, ale nie w pełni. Złożyły się
na to różne czynniki, sprzyjające realizacji postawionego celu, jak też utrudniające
jego realizację. Do czynników sprzyjających można zaliczyć przede wszystkim:
1. Wsparcie ze strony Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
wsparcie finansowe, organizacyjne, wydawniczo-edytorskie itd., ale także
merytoryczne;
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2. Odpowiedź ze strony nauki, wyrażająca się w przygotowaniu tekstów do
publikacji. W ciągu 25 lat autorami artykułów byli pracownicy większości
instytutów resortu rolnictwa i rozwoju wsi, a najczęściej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytutu Ochrony Roślin oraz
Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Tak samo autorami tekstów
byli pracownicy ze wszystkich uczelni rolniczych, ale także z pozostałych
uczelni (w tym prywatnych), w których prowadzi się badania w środowisku
wiejskim. To dzięki zaangażowaniu Autorów z różnych ośrodków można
było kształtować tematykę poszczególnych numerów Kwartalnika, a przede
wszystkim uwzględniać sprawy aktualne i istotne, które mogą być przydatne
w pracy doradczej.
3. Wielodyscyplinarność Kwartalnika, gdyż tematyka artykułów obejmowała
różne zagadnienia doradztwa rolniczego oraz doradztwa dotyczącego obszarów wiejskich i ich rozwoju, w tym doradztwa o charakterze rolniczo-technologicznym, ekonomicznym, organizacyjnym, prawnym itd., ale także zawierającego zagadnienia społeczne i środowiskowe.
4. Tematykę publikacji, która najczęściej była związana z aktualnymi zagadnieniami, dotyczącymi rolnictwa i obszarów wiejskich, wymagającymi upowszechnienia, ale też i ich poznania, przygotowania rozwiązań – np. związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w kolejnych perspektywach finansowych Unii Europejskiej. Publikacje w Kwartalniku były do
nich dostosowane, co oznaczało ich aktualność i związek z praktyką.
5. Zapotrzebowanie na wiedzę z wymienionego zakresu, a zwłaszcza przez doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.
Z kolei do czynników utrudniających w pełni realizację celu wydawania Kwartalnika można zaliczyć:
1. Niewielkie zaangażowanie kadry doradczej w przygotowanie publikacji.
W początkowych numerach jeden z działów Kwartalnika nazywał się
„Z pracy doradczej”, ale wobec braku publikacji z tego zakresu został zamknięty. Również w dziale „Informacje” niewiele jest publikacji przygotowanych przez doradców, upowszechniających ich pracę, opisujących ciekawe rozwiązania i różne rodzaje aktywności, które prowadzą itd.
2. Tak samo aktywność pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w zakresie przygotowania publikacji do Kwartalnika jest niewystarczająca, z wyjątkiem Oddziału w Poznaniu. W poszczególnych oddziałach Centrum
Doradztwa Rolniczego prowadzona jest ciekawa i pożyteczna działalność,
dlatego też warto byłoby upowszechniać te działania.
3. Nieobecność nauczycieli szkół rolniczych na łamach Kwartalnika, brak informacji o przydatności jego treści w nauczaniu, ale także brak informacji
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o nauczaniu przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych. Kolejne reformy w szkolnictwie zawodowym „oddaliły” zawodowe i średnie szkolnictwo rolnicze od resortu rolnictwa i rozwoju wsi, a wraz z tym od Kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”.
4. Zmniejszenie przedmiotów z zakresu doradztwa rolniczego w uczelniach
rolniczych, a wraz z tym zapotrzebowania na tego rodzaju wiedzę, ale także
ograniczanie badań z tego zakresu, a w następstwie tego także publikacji.
5. Tzw. impaktoza, tj. publikowanie wyników badań tylko w czasopismach,
które mają najwyższą wartość wskaźnika Impact Factor – uznawanego
w tym podejściu za bezpośrednią miarę jakości nie tylko czasopisma, ale
również opublikowanego w nim artykułu oraz autora tekstu. Takie podejście do publikacji ogranicza liczbę publikacji w Kwartalniku, który w dużym
stopniu jest ukierunkowany na doradców pracujących w środowisku wiejskim. W związku z tym warto byłoby pomyśleć także o punktach związanych z upowszechnianiem wiedzy i przekazywaniem jej do praktyki.
Przedstawione uwarunkowania mają wpływ na zakres treści Kwartalnika i jakość publikowanych materiałów. W związku z tym ważne jest, aby wzmacniać
czynniki pozytywne, a ograniczać – czynniki o charakterze negatywnym. W tym
celu konieczna jest współpraca różnych grup – interesariuszy Kwartalnika, aby
wspólnie doskonalić treść poszczególnych numerów oraz dostosować ją do istniejących potrzeb. Szersze uwzględnienie realizacji działań z zakresu doradztwa rolniczego przyczyniłoby się do wymiany doświadczeń, uwzględnienia ich w pracy
doradczej, stosowania nowych rozwiązań itd. Celem programów doradczych jest
nie tylko upowszechnienie wiedzy rolniczej, ekonomicznej, środowiskowej itd.,
ale także stymulowanie postaw etycznych w tym zakresie, w tym przestrzeganie
zasad tzw. dobrej praktyki rolniczej oraz odpowiedzialności społecznej. Taki też cel
realizuje Kwartalnik Zagadnienia Doradztwa Rolniczego.
W okresie wydawania Kwartalnika zmieniał się zakres treści kolejnych numerów, co w dużym stopniu wynikało ze zmienności aktualnych spraw rolnictwa i polskiej wsi. Służebna rola doradztwa znajdowała odzwierciedlenie w treści
kolejnych numerów Kwartalnika, w którym przedstawiano aktualne problemy rolnictwa i wsi oraz towarzyszące im zagadnienia pracy doradczej. Biorąc pod uwagę zawartość poszczególnych numerów Kwartalnika można wyróżnić następujące
okresy, w których szczególną rolę zwrócono – oprócz metodyki doradztwa – na:
1. Lata 1994-1998 – znaczenie informacji rolniczej w rozwijającej się gospodarce rynkowej, uspołecznienie doradztwa, doradztwo dla różnych grup
gospodarstw, restrukturyzację rolnictwa i pozostałych ogniw agrobiznesu,
zarządzanie i marketing w rolnictwie i jego otoczeniu, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszarów wiejskich oraz oświatę rolniczą i pozarolniczą.
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2. Lata 1998-2003 – wspieranie przedsiębiorczości w rolnictwie i pozostałych ogniwach agrobiznesu oraz na obszarach wiejskich, problemy prawne
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, ekologię i rosnące
znaczenie ochrony środowiska, problemy akcesji Polski z Unią Europejską
i dostosowań agrobiznesu, w tym działań dostosowawczych rolników oraz
działań związanych z Programami: PHARE, SAPARD i ISPA.
3. Lata 2004-2010 – rolnictwo i obszary wiejskie w UE, fundusze strukturalne
oraz możliwości i sposoby ich zagospodarowania, przemiany w strukturze
gospodarstw rolniczych, grupy producentów rolnych, programy rolnośrodowiskowe, rozwój zrównoważony i zintegrowany obszarów wiejskich,
kształcenie dla potrzeb rolnictwa i wsi oraz instytucje dla potrzeb rolnictwa
i wsi.
4. Lata 2011 – 2019 – podobna problematyka jak w poprzednim okresie, ale
także: przemiany w strukturze produkcji rolniczej, dochodowość i opłacalność produkcji rolniczej, ochrona środowiska i programy rolnośrodowiskowe, ochrona roślin i agrotechnika, wdrażanie innowacji i partnerstwo innowacyjne, odnowa wsi i zintegrowany rozwój obszarów wiejskich.
Przez 25 lat zmieniło się rolnictwo i wieś, a wraz z tym potrzeby doradcze, które nie zawsze w pełni są dostrzegane, a czasami także zastępowane pracą biurokratyczną. Uwzględnić bowiem należy, że realizacja programów i projektów Unii Europejskiej nie wpływa pozytywnie na pracę doradczą, a sprzyja biurokratyzmowi.
Doradcy zatrudnieni w ODR często podejmują się wypełniania różnego rodzaju
czynności o charakterze biurokratycznym, kosztem pracy doradczej. Nie sprzyja
to pracy doradczej, ani jej efektywności, ale może też prowadzić do dalszego jej
ograniczenia. O tych zagadnieniach była mowa w wielu artykułach, w których
wskazywano, że doradca jeśli ma być wiarygodny, to nie może być „kontrolerem”
wykonania określonych działań przez rolników i mieszkańców wsi. System doradztwa rolniczego ma bowiem za zadanie ich wspomaganie w ocenie istniejącej
sytuacji, pomaganie w wyciąganiu wniosków dotyczących dalszych działań oraz
udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji dotyczących działań przystosowawczych i/lub rozwojowych, powstających i wynikających z aktualnej sytuacji gospodarstwa rolniczego oraz z prowadzonej działalności dodatkowej (np. działalności agroturystycznej). Podstawowym celem doradztwa jest bowiem pomaganie
ludziom, aby pomagali sobie sami poprzez podejmowanie trafnych decyzji dostosowanych do istniejących warunków.
Aktualna, ale też i przewidywana, sytuacja gospodarowania w rolnictwie i na
obszarach wiejskich wyznacza cele i zakres doradztwa, kierunki pracy doradczej,
zadania dla doradców itp., ale podstawowym zadaniem doradztwa rolniczego
pozostaje pomoc producentom rolnym. Odbywa się to poprzez działalność edu-
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kacyjną, dostarczanie informacji rynkowych, dostarczanie informacji o innowacjach technicznych i technologicznych możliwych do zastosowania w gospodarstwie, usprawnieniach organizacyjnych, sytuacji ekonomicznej w otoczeniu rolnictwa, o zmianach w polityce rolnej, wiejskiej, strukturalnej itp. Takiej też wiedzy
dostarczają artykuły publikowane w Kwartalniku. Czasopismo to – zgodnie z jego
założeniem, wyrażonym w numerze 1 – jest przeznaczone dla szerokiego grona Czytelników, poczynając od doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa
Rolniczego, poprzez nauczycieli szkół rolniczych, pracowników naukowych zajmujących się upowszechnianiem wyników badań w praktyce i dla pracowników
instytucji rolniczych, a kończąc na mieszkańcach wsi, w tym zwłaszcza rolnikach.
Zespół Redakcyjny Kwartalnika dziękuje za dotychczasową współpracę Autorom i Czytelnikom oraz liczy na dalszą, uwzględniającą różnorodne sprawy rolnictwa, agrobiznesu i wsi. Jednocześnie prosimy o przesyłanie wypowiedzi dotyczących przyszłej tematyki Kwartalnika i jego treści, jak też zachęcamy do przygotowywania artykułów i informacji o pracy doradczej. Zwracamy się do szerokiego
grona Czytelników, Autorów i Sympatyków, ale przede wszystkim chcielibyśmy
zachęcić Doradców, aby szerzej dzielili się problemami swojej pracy (sukcesami
i trudnościami), co pozwoli w rezultacie doskonalić metody pracy doradczej.
Andrzej Piotr Wiatrak – Redaktor Naczelny
„Zagadnień Doradztwa Rolniczego”
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DOMINIK BOREK, ELŻBIETA WYRWICZ1
Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa

TURYSTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW ROLNYCH
W ŚWIETLE REGULACJI SEKTOROWYCH2
Nadesłany: 07.10.2019

Zaakceptowany do druku: 15.11.2019

1. Wstęp
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych3 wskazuje, iż za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane
przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez
nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania
co do wyposażenia, oraz inne wymagania określone w przepisach prawa. Kwestia
ewidencjonowania działalności rolników w tym zakresie zostanie odpowiednio
rozważona w ramach niniejszego artykułu. Wprawdzie wymogi we wskazanym
zakresie zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego już w 1997 roku
[S. Piśko, J. Raciborski 1998] i w swej istocie niewiele się zmieniły, to jednak wiele
sytuacji praktycznych wskazuje na to, iż regulacje te nie są powszechnie znane
i często nie są w ogóle stosowane.
Nie powinno być mowy o funkcjonowaniu i konkurowaniu na rynku usług turystycznych bez przestrzegania podstawowych wymagań prawnych, szczególnie
tych zawartych w regulacjach sektorowych. Nie powinno też być mowy o obejmowaniu działalnością promocyjną, szczególnie finansowaną ze środków publicz1 Wkład pracy: Dominik Borek – 60%, Elżbieta Wyrwicz – 40%.
2 Artykuł prezentuje stan prawny na dzień: 30.09.2019 r.
3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek

i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, 2361, z 2018 r. poz. 650).
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nych, obiektów, które nie spełniają minimalnych wymagań, wynikających z przepisów prawa. Żywiołowy wzrost liczby różnych niezidentyfikowanych obiektów
wpływa na obniżenie poziomu ochrony prawnej interesów konsumentów usług
turystycznych oraz jakości tych usług. Rolnikom, którym przyświeca profesjonalizm w świadczeniu usług, powinno zależeć także na tym, aby mogli wyróżnić się
na rynku usług turystycznych. Podstawowym wyróżnikiem jest możliwość udokumentowania, że działalność prowadzona jest zgodnie z prawem.
Zwrócić należy również uwagę na fakt, iż wejście w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych4 spowodowało zdefiniowanie rolników działających we wskazanym wyżej
obszarze jako przedsiębiorców turystycznych5. W istocie swej działalności, jeśli
w ramach gospodarstwa rolnego świadczone są dodatkowe usługi turystyczne,
może dochodzić do powstawania imprez turystycznych. W takiej sytuacji rolnik
będzie musiał uzyskać wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.
Szczegóły dotyczące różnych rodzajów podejmowanych w gospodarstwach
rolnych aktywności turystycznych, zostaną pokrótce omówione i skonfrontowane
z regulacjami sektorowymi. Przygotowywanie oferty wypoczynku na wsi, w tym
szczególnie kwestie udostępniania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi, będą
ukazane przez pryzmat regulacji szeroko pojętego prawa turystycznego. „Regulacje sektorowe” – pojęcie, które znalazło się w tytule niniejszych rozważań dotyczy
aktów prawnych będących w kompetencjach ministra właściwego ds. turystyki.
Powyższe oznacza, iż pod rozwagę zostały poddane regulacje, za które minister
właściwy ds. turystyki odpowiada w ramach inicjatywy rządowego procesu legislacyjnego. Uzasadnieniem jest tutaj art. 27a ustawy z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej6, zgodnie z którym dział turystyka obejmuje
sprawy zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego. W pracy wykorzystano metodologię właściwą do badania regulacji prawno-administracyjnych, stąd dominującą jest metoda dogmatyczna,
empiryczna, a także historyczno-prawna [T. Barankiewicz 2012].
4 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach tury-

stycznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 2361, z 2018 r. poz. 650, 1629.
5 Należy zwrócić uwagę, iż przedmiotowa ustawa wdraża do krajowego porządku prawnego
postanowienia dyrektywy 2015/2302, która jest aktem maksymalnej harmonizacji (art. 4 dyrektywy 2015/2302) i stąd ustawodawca krajowy zobligowany był do ścisłego trzymania się oficjalnego
brzmienia wspólnotowego aktu prawnego. Odstępstwa od regulacji dyrektywalnej były dopuszczalne
w ograniczonym zakresie dotyczącym systemu zabezpieczeń przed niewypłacalnością biur podróży.
6 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762,
810 i 1090, 1467, 1544, 1560, 1669 i 1693, 2227).
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2. Organizacja imprez turystycznych w gospodarstwach rolnych
Organizowanie imprez turystycznych w gospodarstwach rolnych nie jest zjawiskiem nowym, ma swoją długoletnią tradycję występowania pod różnymi nazwami.
W doktrynie wskazuje się, że agroturyzm czy agroturystyka nierozerwalnie wiążą
się z wypoczynkiem na wsi i ten element należy najmocniej wyeksponować w rozważaniach przyjętych za przedmiot niniejszego opracowania [E. Wyrwicz 2012].
Imprezy turystyczne, rozumiane jako całościowe pakiety usług turystycznych,
mogą być organizowane przez samych rolników prowadzących gospodarstwa rolne, jak również przez profesjonalnych touroperatorów, którzy jako jeden z komponentów swojego programu dostrzegają wypoczynek na wsi. Sytuacja druga jest
z prawnego punktu widzenia znacznie mniej skomplikowana, ponieważ organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te
mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców
usług turystycznych. Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne w opisywanej sytuacji ponoszą więc odpowiedzialność za swoją część wobec organizatora turystyki,
który czuwa nad realizacją całości pakietu. Niemniej jednak równie powszechne
są praktyki świadczące o samodzielnej organizacji imprezy turystycznej przez rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne.
Najczęściej do utworzenia imprezy turystycznej dojdzie, jeżeli usługi turystyczne zostaną połączone przez rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, w tym na
prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, przed zawarciem umowy obejmującej wszystkie usługi. Imprezą turystyczną będzie połączenie co najmniej
dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub
wakacji. Rodzaje usług turystycznych w rozumieniu ustawy to:
a) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe7, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów8,
b) przewóz pasażerów,
c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,
d) każda inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej
części usług wskazanych w lit. a–c9.
7 Cele pobytowe to np.: mieszkaniowe, związane z wykonywaniem pracy, natomiast każde inne
to np. cele związane z wypoczynkiem.
8 Nocleg jako część drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego transportu pasażerów to
np. kuszetka w pociągu, kajuta na statku.
9 Zgodnie z dyrektywą 2015/2302 mogą to być m.in.: wstępy na koncerty, imprezy sportowe,
wycieczki lub wstępy do parków rozrywki, wycieczki z przewodnikiem, karnety narciarskie i wypożyczanie sprzętu sportowego, takiego jak sprzęt narciarski lub zabiegi balneologiczne (spa).
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Ustawy nie stosuje się m.in. do imprez turystycznych trwających krócej niż
24 godziny, chyba że obejmują nocleg. Zatem każde połączenie usługi zakwaterowania z przynajmniej jedną dodatkową usługą wymienioną w lit. b-d będzie,
co do zasady, powodowało powstanie imprezy turystycznej. Inaczej w przypadku
połączenia, przykładowo przewozu pasażerów z wynajmem samochodu, jeśli będzie ono trwało krócej niż 24 godziny, podmiot oferujący taki pakiet nie będzie
organizatorem turystyki. Dodatkowo, do utworzenia imprezy turystycznej nie
dochodzi, mimo spełnienia przesłanek, o których mowa w zasadzie wyrażonej
w stosunku do połączenia usługi noclegowej z dodatkową usługą turystyczną, ale
tylko w przypadku połączenia nie więcej niż jednego rodzaju usługi turystycznej,
o której mowa w lit. a-c z jedną lub kilkoma usługami turystycznymi, o których
mowa w lit. d, jeżeli te ostatnie stanowią mniej niż 25% łącznej wartości połączonych usług turystycznych i nie są reklamowane jako istotny element tego połączenia lub zostały wybrane i nabyte po rozpoczęciu realizacji usługi turystycznej,
o której mowa w lit. a-c. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie będzie zatem
organizatorem turystyki, w każdym z następujących przypadków, gdy:
1. Wynajmuje pokoje i miejsca na ustawianie namiotów i dodatkowo świadczy
usługi turystyczne (poza wynajmem samochodów i przewozem), jeżeli te
ostatnie stanowią mniej niż 25% łącznej wartości takiego pakietu10;
2. Wynajmuje pokoje i miejsca na ustawianie namiotów i dodatkowo świadczy
usługi turystyczne (poza wynajmem samochodów i przewozem), jeżeli te
ostatnie nie są reklamowane jako ważny element takiego pakietu. Przykładem może być łączenie możliwości najmu krótkotrwałego z usługą zwiedzania rezerwatu przyrody, jeżeli stanowi ono tylko swego rodzaju „dodatek”
do głównej usługi;
3. Gość w gospodarstwie rolnym po rozpoczęciu korzystania z obiektu, dojdzie do wniosku, że chciałby zakupić u rolnika dodatkową usługę turystyczną w postaci przewodnictwa po okolicy (świadczoną przez rolnika);
4. W ramach usługi zakwaterowania świadczy usługi, które są nieodłączną częścią tej usługi turystycznej. Chodzi tu na przykład o sprzątanie zapewnione
w ramach zakwaterowania lub dostęp do urządzeń na miejscu, takich jak np.
10 Przykładowo wynajem pokoju na jeden dzień jest wart 200, natomiast dodatkowe usługi
turystyczne (np. usługa przewodnicka) są warte 50. Sumarycznie wartość pakietu to 250, z tego połączenia 25% to wartość wynosząca 62,5. Biorąc pod uwagę, iż wartość usługi przewodnickiej to we
wskazanym przykładzie 50, połączenie to nie stanowi imprezy turystycznej. Dokonując wskazanego
wyliczenia powinniśmy, co do zasady, opierać się o ceny danych usług, należy jednak pamiętać, iż
sztuczne zawyżanie, bądź zaniżanie cen w pakiecie będzie stanowić czyn zabroniony prowadzący do
obejścia regulacji ustawowych. W takim przypadku kara może być nieunikniona.
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boisko, sala bankietowa, sauna lub sala treningowa przeznaczona dla gości11;
5. Organizuje pakiety turystyczne trwające krócej niż 24 godziny i nie obejmujące zakwaterowania;
6. Prowadzi swoją działalność na zasadach niezarobkowych, kierowaną do
ograniczonej grupy osób i okazjonalnie (w przypadku agroturystyki, sytuacja ta musiałaby dotyczyć modelu, który nie jest nastawiony na zysk, co
w praktyce wydaje się nierealne).
Niemniej jednak należy pamiętać, iż rolnik prowadzący takie gospodarstwo,
w przypadku świadczenia usług turystycznych będzie traktowany jako przedsiębiorca turystyczny w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych [Borek,
2018]. Powyższe wynika z faktu, iż ustawodawca traktuje w ten sposób także pojedynczego dostawcę usług turystycznych, jeśli prowadzi swą działalność w sposób
odpłatny (czyli pobiera z tego tytułu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny) [Borek,
Wyrwicz – mat. w druku]. Kwestia ta ma jedynie wymiar teoretyczny, w praktyce
dopóki rolnik nie stanie się organizatorem turystyki, jego zobowiązania wynikające z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
mogą nie zaistnieć, chyba że mamy do czynienia z przedsiębiorcą ułatwiającym
nabywanie powiązanych usług turystycznych.

3. Wiązanie usług turystycznych w gospodarstwach rolnych
Powiązane usługi turystyczne (PUT) to produkt, który nie stanowi imprezy turystycznej. Połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych
nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami
z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, stanowi PUT, jeśli przedsiębiorca turystyczny ułatwia podróżnym nabywanie usług turystycznych:
1) przy okazji jednej wizyty lub kontaktu z jego punktem sprzedaży z możliwością dokonania wyboru i zapłaty odrębnie za każdą usługę turystyczną lub
2) w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy turystycznego w zakresie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej, jeżeli umowa z tym
przedsiębiorcą turystycznym zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po
potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.
Biorąc pod uwagę powyższe, rolnik prowadzący gospodarstwo rolne stanie się
przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych w następujących przypadkach:
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.
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1. Sprzedaży klientowi usługi zakwaterowania w gospodarstwie rolnym za jednoczesnym umożliwieniem i ułatwieniem wybrania i opłacenia dodatkowych usług turystycznych pochodzących od innych podmiotów;
2. Ułatwienia klientowi, w sposób skierowany bezpośrednio do innego usługodawcy, zawarcia dodatkowej umowy o usługę turystyczną, jeżeli zostanie
ona zawarta w przeciągu 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji usługi zakwaterowania w gospodarstwie rolnym.
3. Wynajmu pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, jeśli dodatkowo ułatwia
nabywanie usług turystycznych (poza wynajmem samochodów i przewozem), jeżeli te ostatnie stanowią więcej niż 25% łącznej wartości takiego
produktu turystycznego.
Powyższe przykłady świadczą o tym, że powiązane usługi turystyczne mogą
być świadectwem kooperacji w prowadzonym gospodarstwie rolnym, niemniej
jednak należą do rzadkości. Spełnienie przesłanek czy to organizacji imprez turystycznych czy ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, będzie
wymagało każdorazowo uzyskania wpisu we właściwym rejestrze organizatorów
turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Powyższe jest o tyle istotne, że wymogi formalne, jakie stawia się przed
podmiotami tego typu, dotyczą w głównej mierze spełnienia przesłanki posiadania właściwego, pełnego zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności. Zgoła odmienna sytuacja dotyczy dostawców pojedynczych usług turystycznych12, którzy
jako gestorzy gospodarstw rolnych mogą podjąć się aktywności innego rodzaju,
o czym szerzej w dalszej części niniejszych rozważań.

4. Usługi hotelarskie w gospodarstwach rolnych
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych (nazwa zmieniona poprzez art. 64 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) w zakresie świadczenia usług hotelarskich dotyczy unormowania zasad ich świadczenia oraz określenia minimalnych wymagań co do wyposażenia oraz zakresu usług w obiektach hotelarskich
oraz w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w art. 3 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż przez użyte w ustawie określenie „usługi hotelarskie” należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne
wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc
na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie,
w obrębie obiektu, usług z tym związanych.
12 Tradycyjnie rozumianych jako usługodawcy turystyczni.
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Ww. ustawa w art. 35 ust. 1 i 2 stanowi, że usługi hotelarskie mogą być świadczone:
 w obiektach hotelarskich, które spełniają:
– wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został
zaszeregowany,
– wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi
przepisami;
 w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, oraz wymagania
sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.
Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te
spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne,
przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.
Minimalne wymagania co do wyposażenia dla „innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie” określone zostały w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie13.
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych nakłada na rolników świadczących usługi hotelarskie w gospodarstwach rolnych także obowiązek:
 zgłoszenia tego obiektu do „Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie”, prowadzonej przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast,
 informowania właściwego organu o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.
Potwierdzeniem zgłoszenia obiektu do „Ewidencji innych obiektów, w których
są świadczone usługi hotelarskie” jest zaświadczenie, wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Należy podkreślić, iż „Ewidencja …”, o której mowa powyżej, jest zupełnie
odrębną ewidencją w stosunku do „Ewidencji działalności gospodarczej”, także prowadzonej przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. „Ewidencję
obiektów hotelarskich” prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu
na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodni13 Obwieszczenie Ministra Sportu I Turystyki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).
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ków turystycznych od chwili wejścia w życie, tj. od dnia 1 lipca 1998 roku (wówczas
pod nazwą – Ustawa o usługach turystycznych) normuje zasady świadczenia usług
hotelarskich w obiektach hotelarskich, do których zalicza się tylko i wyłącznie: hotel,
motel, pensjonat, kemping (camping), dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe,
schronisko oraz pole biwakowe, a także w innych obiektach, w których świadczone
są usługi hotelarskie. I chociaż w zasadach tych nie nastąpiły znaczące zmiany, to
zauważa się niejednokrotnie, iż w praktyce nie są one zbyt dobrze znane, zarówno
przez niektórych usługodawców, jak i niektóre właściwe organy.
Przykładem na potwierdzenie niewystarczającej znajomości tych zasad ze
strony usługodawców może być wypełnienie niektórych ankiet nadesłanych w ramach Konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Na
pytanie „Czy oświadczasz, że obiekt wpisany jest do ewidencji innych obiektów
hotelarskich, prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce ich położenia oraz spełnia minimalne wymagania co
do wyposażenia?” większość uczestników konkursu odpowiedziało „TAK”. Jednak niektórzy uczestnicy konkursu w tej rubryce podali numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), która stanowi umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie
realizują podmioty gospodarcze. PKD została wprowadzona na podstawie ustawy
o statystyce publicznej do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz
rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. PKD zatem nie ma nic wspólnego z „Ewidencją innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie”.
Z kolei właściciele lub zarządzający obiektami hotelarskimi odpowiadali na to
pytanie „NIE”, ale podawali w tej rubryce numer bez wyjaśnienia czego ten numer
dotyczy. Po szczegółowym sprawdzeniu okazało się, że pod podanym numerem
dany obiekt był wpisany do „Ewidencji obiektów hotelarskich”, prowadzonej przez
marszałka województwa, co oznaczało, że obiekt spełniał wymagania ustawowe.
Z opisanej sytuacji wynika także, iż doprecyzowania wymaga ankieta konkursowa,
w której powinny znaleźć się dwa odrębne pytania – o dwie odrębne ewidencje.
Uzupełnieniem wymogów w zakresie usług hotelarskich, wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, jest w odniesieniu do „innych obiektów, w których świadczone są
usługi hotelarskie” system oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej prowadzony od wielu
lat przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” (PFTW
„GG”). Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej polega na nadaniu poszczególnym obiektom noclegowym określonej kategorii, świadczącej o jakości wyposażenia i oferowanych usług. Pozwala na uporządkowanie i uzyskanie przejrzystości
ofert oraz stworzenie produktów turystycznych wiarygodnych jakościowo.
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Kategoryzacja stanowi narzędzie sprawowania kontroli nad jakością ofert gospodarstw agroturystycznych. System kategoryzacji jest systemem dobrowolnym.
Kategoryzacją objęte są obiekty znajdujące się na terenach wiejskich, które nie
podlegają ustawowemu obowiązkowi kategoryzacji, gdyż należą do grupy „inne
obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie”. Skategoryzowane obiekty
gwarantują odpowiednio wysoką jakość usług i są chętniej odwiedzane przez gości, zaś kwaterodawca zyskuje prawo do zamieszczania oferty w materiałach promocyjnych PFTW „GG” oraz prawo do posługiwania się zastrzeżonym znakiem
Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przez okres
czterech lat. Świadectwem sprawdzonej jakości kwater wiejskich są słoneczka.
Maksymalnie można uzyskać III kategorię, czyli trzy słoneczka. System kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej klasyfikuje obiekty do jednego z dwóch rodzajów: „Wypoczynek u rolnika” lub „Wypoczynek na wsi”14. Przedstawiony system
kategoryzacji PFTW „GG” zakłada ważność nadanej kategorii przez cztery lata
i jej okresowe weryfikowanie. Jeśli zatem nadano konkretnemu obiektowi kategorię w roku 2014, a w roku 2019 obiekt nie został zgłoszony do weryfikacji kategorii, to oznacza, że aktualnie nie jest skategoryzowany przez PFTW „GG”.
Jednak dla niektórych wnioskodawców, wypełniających ankietę we wspomnianym już Konkursie „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk turystyki wiejskiej” nie
było to oczywiste, gdyż odpowiadając na pytanie „Obiekt jest skategoryzowany
w ramach systemu oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej i posiada status obiektu „Wypoczynek u rolnika” albo „Wypoczynek na wsi” odpowiedzieli „TAK”, chociaż nie
zgłosili swojego obiektu do weryfikacji kategoryzacji, a poprzednia utraciła ważność. Oferty takie zostały odrzucone na etapie oceny pod względem formalnym.
Opisane wyżej sytuacje potwierdzają fakt, iż znajomość przepisów prawnych oraz
znajomość zasad, dobrowolnie przyjętych do stosowania, nie jest mocną stroną
niektórych usługodawców.

5. Przewodnictwo turystyczne w gospodarstwach rolnych
Usługi przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (wcześniej ustawa o usługach
turystycznych).
W art. 20 i art. 21 ust. 1 tej ustawy wymienione zostały cztery zawody: przewodnik turystyczny miejski, przewodnik turystyczny terenowy, przewodnik turystyczny górski i pilot wycieczek. Do końca 2013 r. wszystkie ww. zawody były
zawodami regulowanymi, co oznacza, że określono prawne wymogi do ich wykonywania. Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wyko14 https://pftw.pl/kategoryzacja/Kategoryzacja/kategoryzacja
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nywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829) wprowadzono zmianę
do ustawy o usługach turystycznych, polegającą na zniesieniu obowiązku odbycia
szkolenia regulowanego, zdania egzaminu oraz uzyskania uprawnień wydawanych przez marszałka województwa, aby wykonywać zawody: przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego oraz pilota wycieczek.
Pozostawiono określenie zawodu przewodnika turystycznego wraz z jego zadaniami i podziałem na rodzaje (górski, terenowy, miejski), podobnie jak w odniesieniu do zawodu pilota wycieczek. Zatem zawód przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego, a także zawód pilota wycieczek można określić jako
zawody definiowane [Raciborski, 2018}. W konsekwencji zadania przewodnika
miejskiego i terenowego oraz zadania pilota wycieczek może obecnie wykonywać każda osoba, która jest pełnoletnia, posiada wykształcenie średnie i nie
była karana za wybrane przestępstwa. Regulacje utrzymano jedynie w stosunku do zawodu przewodnika górskiego, z uwagi na fakt, że jest to zawód z obszaru bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Gospodarze oferujący nocleg są często otwarci, by być przewodnikami po okolicy – mogą to robić nieodpłatnie lub
świadczyć usługi odpłatnie – nie staną się organizatorami turystyki jeśli wartość
tej usługi stanowić będzie mniej niż 25% wartości całości usług. Pomocy w kojarzeniu turystów z mieszkańcami odwiedzanych miejsc, którzy chcą świadczyć
usługi przewodnickie i pilockie, aby pomagać poznawać turystom swoją kulturę
od środka udziela m.in. serwis internetowy Trip4real. Bazuje on na zapewnianiu
unikalnych doświadczeń turystycznych i patrzeniu na odwiedzane miejsca przez
pryzmat doświadczeń jego mieszkańców. Serwis działa od 2013 roku w kilku krajach w Europie (Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech).

6. Podsumowanie
W niniejszym artykule omówiono najważniejsze zagadnienia, związane ze stosowaniem w praktyce regulacji sektorowych w turystyce. Znacząca część tych regulacji
została wprowadzona ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych, która weszła w życie 1 lipca 2018 roku.
Przedstawione zostały sytuacje, w których w ramach gospodarstwa rolnego
świadczone są dodatkowe usługi turystyczne, co może powodować powstawanie
imprez turystycznych, a tym samym powodować konieczność uzyskania przez
rolnika wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Istotne jest, aby każdy rolnik,
świadczący usługi turystyczne świadomie podejmował decyzje o zakresie swojej
działalności, unikając w konsekwencji działalności niezgodnej z prawem.
W odróżnieniu od nowych regulacji, wprowadzonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, wymogi w zakresie minimalnych
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wymogów dla obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie, a także zasady ewidencjonowania tych obiektów zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego już w 1997 roku [S. Piśko, J. Raciborski 1998]
i w swej istocie niewiele się zmieniły, to jednak opisane sytuacje praktyczne wskazują
na to, iż regulacje te nie są powszechnie znane i często nie są w ogóle stosowane.
Działanie zgodnie z prawem i możliwość udokumentowania tego faktu, to jeden
z podstawowych warunków wiarygodności i jakości na rynku usług turystycznych.
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STRESZCZENIE

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych wskazuje, iż za inne obiekty, w których mogą być
świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje
i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych,
jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, oraz inne wymagania określone w przepisach prawa. Kwestia ewidencjonowania działalności rolników
w tym zakresie została odpowiednio rozważona w ramach niniejszego artykułu. Odniesienie dotyczyć będzie również obszaru regulacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. To wszystko zaprezentowane
w relacji do działalności gospodarstw rolnych, celem ukazania ich specyfiki na gruncie
regulacji prawa turystycznego.
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TOURIST ACTIVITY OF FARMS AGRICULTURAL IN THE TOURIST SECTORAL REGULATIONS
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SUM M A RY

The Act of 29 August 1997 on hotel services and services of tour leaders and tourist
guides indicates that other facilities in hotel services may be provided in rooms and places
rented by farmers on their farms agricultural, if the facilities have the minimum requirements for equipment, and other requirements. The article will also apply to the area of regulation of the Act of 24 November 2017 on tourist events and linked travel arrangements.
All of the cases will be presented in relation to the activity of farms agricultural, in order
to show their specificity under the regulations of tourist law.
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1. Wstęp
Turystyka wiejska stanowi ciekawy obszar badań naukowych. Można ją analizować m.in. w kontekście dywersyfikacji funkcji obszarów wiejskich, aktywności
pozarolniczej mieszkańców wsi, zmian w popycie na usługi turystyczne, trendów
na rynku turystycznym, itp. Rozwój zarówno podaży ofert turystyki wiejskiej, jak
i popytu na te oferty, jest przedmiotem badań naukowców z różnych ośrodków
naukowych.
Turystyka wiejska doczekała się też licznych definicji, a ich autorzy zgodni są,
że jest to forma turystyki, która [A. Balińska, I. Sikorska-Wolak 2009]:
 odbywa się na obszarach prawdziwej wsi, czyli takiej, gdzie zabudowa, zagospodarowanie przestrzenne, aktywność ludności zdominowane są przez
rolnictwo,
 zapewnia ciszę, spokój i nieograniczony kontakt z przyrodą,
 w sposób racjonalny wykorzystuje zasoby miejscowe (społeczne, przyrodnicze, kulturowe),
 charakteryzuje się małą skalą przedsięwzięcia (niewielka liczba miejsc noclegowych i gastronomicznych) tak, aby pierwotna funkcja rolnicza obszaru
nie została zdominowana przez funkcję turystyczną,
 bazuje na istniejącej zabudowie (pozwala na wykorzystanie wolnej bazy lokalnej, adaptowanie starych młynów, stajni, spichlerzy, itp.) i zasobach pracy (zagospodarowuje nadwyżkę siły roboczej).
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W opracowaniu przyjęto, że uwzględniając stronę podażową, turystyka wiejska
to „forma aktywności społeczności autochtonicznej zmierzająca do racjonalnego
wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturowych, lokalizacyjnych, mieszkaniowych oraz kapitału ludzkiego, w celu stworzenia oryginalnej i kompleksowej
oferty spędzania czasu wolnego dla turysty i odwiedzającego” [A. Balińska 2016].
Z punktu widzenia popytu na usługi turystyczne, turystyka wiejska to „forma
spędzania czasu wolnego na obszarach wiejskich o funkcji rolniczej, odbywająca się indywidualnie lub w niewielkich grupach z poszanowaniem dla walorów
przyrodniczych i wartości społeczno-kulturowych obszaru” [A. Balińska 2016].
Z uwagi na to, że turystyka wiejska jest pojęciem bardzo pojemnym, to istnieje
potrzeba wyodrębnienia obszarów bardziej homogenicznych, które byłyby przydatne nie tylko ze względów poznawczych, ale mających również swoje odzwierciedlenie w praktyce gospodarczej.
W ramach turystyki wiejskiej można zatem wyodrębnić:
 ekoagroturystykę (realizowaną w gospodarstwach, w których produkcja odbywa się na zasadach ekologicznych),
 tradycyjną agroturystykę (pobyt ma miejsce w gospodarstwie rolnym o zróżnicowanej produkcji rolniczej),
 wiejską turystykę aktywną (w tym rowerową, kajakową, jeździecką),
 wiejską turystykę przyrodniczą (realizowaną na terenach przyrodniczo cennych, w lasach, parkach krajobrazowych itp.),
 enoturystykę (pobyt w gospodarstwach specjalizujących się w uprawie winogron i produkcji wina),
 wiejską turystykę kulturową (główną atrakcją jest kultura wsi).
Przedmiotem zainteresowań badawczych jest wiejska turystyka kulturowa,
która jest definiowana jako wypoczynek dający gościom: „możliwości udziału
w tradycyjnym wiejskim życiu danego regionu, poznanie obyczajów, systemów
wartości ludzi, szansę powrotu do natury i odkrywania tradycji” [J. Poczta 2013].
W literaturze proponowany jest też termin „turystyka wiejskiego dziedzictwa”
[C. J.A. Mitchell, M. Shannon 2018]. Potencjał wiejskiej turystyki kulturowej opiera się w dużym stopniu na kulturze ludowej rozumianej jako „suma wytworów
ukształtowanych w ramach wiejskiej społeczności lokalnej” [T. Jędrysiak 2008].
Główne elementy kultury ludowej to [J. Mokras-Grabowska 2006]:
 kultura duchowa czyli folklor, w tym: śpiew, taniec, muzyka, poezja, zwyczaje, obrzędy, wierzenia, normy estetyczne, wiedza empiryczna, znajomość
technik wytwórczych, prawo zwyczajowe;
 kultura materialna (rzemiosło użytkowe i jego produkty finalne m.in.: budownictwo, kowalstwo użytkowe, garncarstwo, tkactwo, plecionkarstwo);
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twórczość ludowa (rzemiosło artystyczne): kowalstwo artystyczne, snycerstwo, rzeźbiarstwo, malarstwo, drzeworytnictwo, hafciarstwo, koronkarstwo, tkactwo artystyczne, wycinkarstwo, zabawkarstwo.
Występowanie wymienionych elementów kultury ludowej w poszczególnych
regionach jest zróżnicowane. Relatywnie łatwo jest zidentyfikować folklor czy elementy twórczości ludowej na Kurpiach, Kaszubach, Podhalu czy Ziemi Łowickiej.
Mniej widoczne są one w pozostałych częściach kraju.


2. Cel i metoda badań
Celem opracowania było określenie możliwości rozwoju i istoty wiejskiej turystyki kulturowej w kontekście torii rozwoju endogenicznego. Artykuł ma charakter
analityczny. Wykorzystano analizę materiałów źródłowych, na którą złożyły się
opracowania naukowe z zakresu teorii rozwoju endogenicznego, turystyki wiejskiej i kultury. Zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczące roli walorów
kulturowych w wyborze turystyki wiejskiej jako formy spędzania czasu wolnego.
Przyjęto założenie, że to właśnie aktywne zainteresowanie ze strony turystów stymuluje wiejskich kwaterodawców do uwzględniania tego elementu w kreowanej
przez siebie ofercie turystycznej.

3. Turystyka wiejska a teoria rozwoju endogenicznego
Specyfika wiejskiej turystyki kulturowej sprawia, że jej rozwój można interpretować wykorzystując teorię rozwoju endogenicznego. Zgodnie z tą koncepcją, stymulatorem rozwoju danego obszaru są czynniki wewnętrzne tworzące jego potencjał (niedoskonałość neoklasycznej teorii wzrostu, przyjmującej, że kluczowe
znaczenie mają czynniki egzogeniczne spowodowała w latach 90. XX w. rozwój
teorii uwzględniających zasoby endogeniczne). Do podstawowych modeli rozwoju endogenicznego zalicza się model R. E. Lucasa (1988) i model P. M. Romera
(1986), które opierają się na założeniu, że wielkość produkcji jest funkcją kapitału
(fizycznego, ludzkiego) oraz aktualnego poziomu technologicznego [por.: P. Dykas, T. Tokarski 2013; P. Churski 2004; K. Flisikowski 2011; P. M. Romer 1994].
Główne założenia teorii rozwoju endogenicznego zakładają więc, że [B. Fiedor,
K. Kociszewski 2010]:
 w gospodarce nie występuje doskonała konkurencja ani na rynkach towarowych, ani rynkach czynników produkcji, ponieważ istnieją bariery wejścia
na rynek;
 czynniki produkcji są w sensie fizycznym doskonale mobilne, ale ograniczona mobilność charakteryzuje ich warstwę polityczną i instytucjonalną;
 wynalazki podobnie, jak pozostałe czynniki produkcji, cechuje to, że nie
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wszyscy ludzie mają do nich jednakowy dostęp w tym samym czasie (przede
wszystkim ze względów finansowych);
 istnieje ograniczona homogeniczność pracy i kapitału, na które wpływają
np. czynniki klimatyczne;
 jest możliwa substytucyjność czynników produkcji w obrębie danej gospodarki, pod warunkiem korzystnych uwarunkowań polityczno-instytucjonalnych;
 gospodarka nie ma wyłącznie prywatnego charakteru i nie wyklucza efektywnego działania sektora publicznego;
 występują rosnące korzyści skali;
 postęp techniczny ma charakter endogeniczny i wynika z poziomu ludzkiej
aktywności.
Z kolei A. Paczoski [2010] zauważa, że koncepcja rozwoju endogenicznego
opiera się na trzech płaszczyznach tj.:
1) wyeliminowanie istniejących barier rozwojowych,
2) wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych,
3) pobudzenie współpracy wewnątrzregionalnej oraz wspieranie lokalnych czynników rozwoju. Potencjał rozwojowy regionu traktowany jest tu bardzo szeroko, a w przypadku turystyki wiejskiej obejmuje przede wszystkim elementy
przyrodnicze, gospodarcze i społeczne. Do pierwszej grupy należy zaliczyć
tereny leśne, parki krajobrazowe, pomniki przyrody i inne formy ochrony
krajobrazu. Są to też dziko żyjące zwierzęta. Przyroda jest również elementem
dziedzictwa kulturowego, czego przykładem są parki przypałacowe i podworskie, przydrożne aleje drzew itp. Często są to jedyne pozostałości po dawnych
majątkach magnackich lub szlacheckich.
Potencjał gospodarczy jest terminem bardzo pojemnym i obejmuje przede
wszystkim: możliwości inwestycyjne, środki własne, subwencje, poziom i kierunek rozwoju produkcji rolnej, regulacje prawne, możliwości współpracy poziomej
i pionowej.
Potencjał społeczny to struktura demograficzna lokalnej społeczności, jej wiedza i umiejętności, materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Ten komponent potencjału rozwojowego obejmuje też zmiany w trendach konsumenckich, które widoczne są również w zmianach popytu na usługi turystyczne. Turyści coraz częściej poszukują autentyczności, osadzonych w zwyczajach przejawów
życia, nawiązującego do tradycji budownictwa, zdobnictwa czy stroju.
W zależności od pomysłowości lokalnych usługodawców oraz potrzeb uczestników ruchu turystycznego, poszczególne elementy potencjału mogą być w większym lub mniejszym stopniu wykorzystywane dla rozwoju funkcji turystycznej.
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Jak podkreśla D. Kuder [2014] istotne jest to, że akumulacja wiedzy naukowo-technicznej i kapitału ludzkiego, które są efektem celowych inwestycji, prowadzi do efektów zewnętrznych, czyli mogą z nich korzystać nie tylko podmioty
ponoszące koszty ich akumulacji, ale i ich otoczenie. Tak więc rozwój turystyki
wiejskiej, a szczególnie wiejskiej turystyki kulturowej może przynosić namacalne
efekty ekonomiczne i społeczne dla całej społeczności.
W ramach teorii rozwoju endogenicznego podkreśla się też często wiedzę i innowacje jako podstawę rozwoju regionalnego. Innowacje, szczególnie w kontekście turystyki, zwykle mają formę innowacji produktowych, marketingowych czy
społecznych, a niezwykle rzadko technologicznych. Zmiany w sposobie funkcjonowania, aktywizacja zawodowa i społeczna osób zaangażowanych w działalność
turystyczną, przyczynia się do zaktywizowania całej społeczności. Jest to naturalna konsekwencja rozwoju funkcji turystycznej i efektu mnożnikowego turystyki.
Istotnym atutem budowania oferty na bazie kultury jest również obniżenie ryzyka
sezonowości [J. M. G. Martinez, J. M. M. Martin i inni 2019], co jest ważne dla
stabilizacji funkcji turystycznej na obszarach wiejskich. Innowacją i ciekawym
przykładem wykorzystania dziedzictwa kulturowego są zagrody edukacyjne,
które mogą funkcjonować na bazie gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego. W tym drugim przypadku przyjmowanie grup dziecięco-młodzieżowych jest
bardzo dobrym sposobem zagospodarowania tzw. „niskiego” sezonu [I. Sikorska-Wolak, K. Krzyżanowska i inni 2018, M. Bogusz, E. Kmita-Dziasek 2015]. O roli,
randze kultury w funkcjonowaniu sieci zagród edukacyjnych świadczy to, że jest
ona jednym z trzech celów ich działania („zachowanie dziedzictwa kulturowego
wsi”) oraz jednym z pięciu celów edukacyjnych („edukacja w zakresie dziedzictwa
kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej”)
realizowanych w zagrodach.
Zagrody edukacyjne wpisują się w koncepcję zaproponowaną przez S. Korenik, A. Zakrzewską-Półtorak [2011]. Ich zdaniem warunkiem rozwoju gospodarki w regionie jest dążenie do jednej z trzech wymienionych poniżej sytuacji:
 wykorzystania nagromadzonego i świadomie tworzonego kapitału ludzkiego (umiejętności, wiedza również ukryta) oraz stymulowania procesów
„uczenia się”,
 wykorzystania występującego kapitału społecznego (np. skłonności ludzi do
wspólnych działań),
 wykorzystania współpracy i relacji zachodzących pomiędzy działającymi
w regionie podmiotami gospodarczymi.
Wymienione sytuacje wykorzystywane są nie tylko w zagrodach edukacyjnych, ale i szeroko rozumianej turystyce wiejskiej. Potwierdzenie tego znajdujemy w praktyce gospodarczej. Dzięki współpracy, wymianie wiedzy, umiejętności
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i doświadczeniu, lokalni mieszkańcy są w stanie tworzyć atrakcyjny i niepowtarzalny sieciowy produkt turystyczny. Może on być tworzony na zasadzie klastrów.
Geneza koncepcji klastrów sięga schyłku XIX wieku i jest związana z pomysłem
dystryktów przemysłowych A. Marshalla. Podkreślał on istnienie trzech czynników wpływających na poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, czyli
przepływ wiedzy, specjalizację w produkcji i usługach oraz specjalizację siły roboczej [J. Staszewska 2009]. Klastry stały się przedmiotem zainteresowania wielu
naukowców, w tym: F. Perrouxa, A. Webera, W. M. Hoovera, M. Portera. Koncepcja klastrów proponowana przez M. Portera wydaje się najbardziej dojrzała
i najpełniej pasująca do współczesnych systemów gospodarczych. Kultura ludowa
przynależna jest nie tylko rolnikom, ale również pozostałym mieszkańcom wsi.
Jest ważnym elementem więziotwórczym oraz sprawia, że potencjał turystyczny
jest bogatszy i obejmuje cały obszar wiejski, nie tylko ludność rolniczą. Kultura
stanowi też bardzo dobrą płaszczyznę nawiązywania współpracy.
W koncepcji rozwoju endogenicznego mieści się nowy instrument terytorialny
wprowadzony przez Komisję Europejską do realizacji w perspektywie finansowej
2014-2020 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczności (RLKS). Zgodnie z przepisami rozporządzenia ramowego RLKS jest [Zasady realizacji instrumentu…]:
 skierowany na obszary poniżej szczebla regionalnego,
 kierowy przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców (żadna z grup interesu nie może posiadać więcej
niż 49% głosów, a minimum 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru
pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi),
 prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych strategii rozwoju,
 zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb lokalnych i potencjału oraz zawiera elementy innowacyjne i integrujące.
Prezentowane w opracowaniach naukowych badania wskazują, że rola walorów kulturowych w rozwoju turystyki wiejskiej nie jest wiodąca. Atrakcją najczęściej wskazywaną zarówno przez wiejskich kwaterodawców, jak i turystów, są:
cisza, spokój i kontakt z przyrodą. Kultura i walory kulturowe traktowane są jako
atrakcja towarzysząca, co znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych prowadzonych wśród turystów wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych. Z badań A. Balińskiej wynika, że poznanie wiejskiego życia było ważne dla
22% respondentów uprawiających agroturystykę, a uczestnictwo w imprezach
kulturalnych było istotne tylko dla 6% [A. Balińska 2014]. Podobne wyniki znajdujemy w badaniach prowadzonych przez:
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J. Zawadkę [2015] – „folklor, tradycje i materialne dziedzictwo kulturowe”
były ważne dla 31,2% respondentów planujących pierwszy pobyt w gospodarstwie agroturystycznym i 30,4% dla wyjeżdżających po raz kolejny;
 J. Ulgisa [2018] – dla 27,1% respondentów motywem wyboru obszaru destynacji turystycznej oraz wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym
była „możliwość poznania kultury odwiedzanego regionu”;
 M. Bogusz, S. Galiszewską [2017] – walory kulturowe były ważne przy wyborze gospodarstwa agroturystycznego tylko dla 5% turystów;
 K. Żelazną, M. Woźniczko [2005] – znaczenie walorów kulturowych regionu przy wyborze oferty turystycznej na wsi było dla turystów umiarkowane,
tj. w skali 1-5 określane na poziomie 3,8 w woj. lubelskim do 2,8 w woj.
lubuskim i 2,9 w woj. pomorskim;
 I. Wilk, M. Keck-Wilk [2013] – elementy folkloru w postaci pokazu pieczenia chleba cieszyły się zainteresowaniem aż 68,3% respondentów, a ubijania
masła 48,3%.
Ranga walorów kulturowych jest w przytoczonych badaniach różna. Wprawdzie
na stronie www.agroturystyka.pl, należącej do Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne, zamieszczono informację, że „polska wieś to kolorowy korowód obyczajów, folkloru i sztuki ludowej, a także wspaniałe smaki dawnej
kuchni. Od Pomorza, przez zielone niziny, wzniesienia wyżyn po wysokie Tatry”, ale
bardzo często walory te nie są eksponowane w materiałach promocyjnych.
Wykorzystanie kultury w turystyce może prowadzić do jej nadmiernej komercjalizacji i przekształcenia na potrzeby obsługi ruchu turystycznego. Zagrożenie
tego typu występuje przede wszystkim w przypadku wiosek tematycznych, na co
zwraca uwagę m.in. J. Majewski [2009]. Widoczne są też w regionach typowo turystycznych np. na Podhalu [J. Mosz 2008].


4. Podsumowanie
Obserwacja zmian na rynku turystycznym pozwala na postawienie tezy, że wiejska
turystyka kulturowa, której atutem jest wykorzystywanie istniejącego potencjału
danego regionu, ma duże szanse na rozwój. Różnorodność i zmienność turystyki
jako zjawiska społeczno-ekonomicznego sprawiają, że potencjał ten charakteryzuje się dużą dynamiką. Przykładem może być pomijane przez lata i traktowane w kategorii „skansenu” dziedzictwo w postaci regionalnych upraw, artykułów
żywnościowych czy gotowych potraw. Jest to element dziedzictwa kulturowego,
który coraz częściej jest ważnym składnikiem oferty turystycznej. Renesans przeżywa również twórczość ludowa, co słusznie wykorzystują właściciele obiektów
turystyki wiejskiej, tworząc wystawy czy zapraszając turystów na warsztaty. Zaletą
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wiejskiej turystyki kulturowej jest niższe, niż w przypadku turystyki bazującej na
walorach przyrodniczych, uzależnienie od sezonu turystycznego. Daje również
możliwość współpracy poziomej i pionowej. Dzięki temu turysta otrzymuje pełną
i oryginalną ofertę, a mieszkańcy wsi możliwość zaangażowania w rozwój funkcji
turystycznej i partycypowania w wynikających z niej korzyściach.
Specyfikę wiejskiej turystyki kulturowej trafnie opisuje teoria rozwoju endogenicznego, główny potencjał rozwojowy jest tu bowiem osadzony w danym
regionie. Z przyczyn oczywistych dziedzictwo kulturowe wsi charakteryzuje się
specyfiką i oryginalnością oraz nierównomiernym rozmieszczeniem. Z uwagi na
swoją wielowymiarowość, wiejska turystyka kulturowa jest wyzwaniem dla badaczy tego zjawiska, co sprawia, że najbardziej cenne byłyby badania interdyscyplinarne.
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1. Wstęp
Turystykę traktuje się obecnie jako jeden z ważniejszych rynków doświadczeń.
Jest ona coraz częściej analizowana jako obszar konsumpcji doznań [Marciszewska 2010]. Jak zauważa A. Stasiak [2013], podejmowanym podróżom od najdawniejszych czasów towarzyszyło poznawanie nieznanego, przeżywanie ekscytujących przygód czy zdobywanie nowych doświadczeń. Pod tym względem turystykę postrzegać można jako doskonałą egzemplifikację gospodarki doznań, swoisty
„przemysł wakacyjnych przeżyć”. Podejście to znajduje również swe odzwierciedlenie w odniesieniu do produktu turystycznego, który traktowany jest m.in. jako
całość przeżytego przez turystę doświadczenia. Dzisiejsi turyści nie zadowalają się
już bowiem tradycyjnie pojmowanym wypoczynkiem połączonym ze zwiedzaniem. Pragną oni wziąć udział w czymś niecodziennym i wyjątkowym, chcą być
zaskakiwani. Celem wyjazdu jest przeżycie niepowtarzalnej wakacyjnej przygody.
Podróżni oczekują pobytu w wyjątkowym miejscu, które zapewni im autentyczne, żywe emocje, zaangażuje wszystkie zmysły, zapewni niebanalne osobiste doświadczenia i niepowtarzalne wspomnienia. Można więc stwierdzić, że źródłem
wrażeń i doznań jest autentyzm doświadczenia turystycznego, a także niepowtarzalny i niecodzienny jego charakter. Jak dodają J. Heath i A. Potter [2010] turyści
chcą przede wszystkim doświadczyć autentyczności – w niej szukają głębokich,
cennych i unikatowych doznań. Priorytetem jest w tym przypadku brak utowaro-
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wienia – rzeczy naprawdę autentyczne robione są ręcznie, z naturalnych materiałów i mają tradycyjne (tj. niekomercyjne) przeznaczenie.
Jedną z form turystyki jest rozwijająca się w Polsce od początku lat 90. XX w.
agroturystyka [Wiatrak 1996]. Tę odmianę turystyki wiejskiej, dostarczającą
wielu różnych doświadczeń, wpisującą się w idee turystyki alternatywnej i rozwijaną na bazie funkcjonujących gospodarstw rolnych, uznać można także za
relatywnie nieskomercjalizowaną, charakteryzującą się znacznym autentyzmem
i naturalnością, co przekłada się na dużą jej wartość z punku widzenia świadomego turysty [Zawadka 2017]. Przygotowanie odpowiedniej oferty gospodarstw
agroturystycznych wymaga jednak dokładnego zdiagnozowania motywów, preferencji, zachowań, a także okoliczności oraz działań inicjujących powstawanie
doznań i doświadczeń turystycznych, towarzyszących osobom wypoczywającym
w gospodarstwach agroturystycznych. Rozpoznanie i zaprezentowanie tych zagadnień (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego obszarów
wiejskich), jest właśnie celem niniejszego opracowania. W artykule przybliżono
ponadto relatywnie mało znany nurt ekonomii doświadczeń. W pracy posłużono
się metodą analizy literatury, a także wykorzystano wyniki badań sondażowych
zrealizowanych przy pomocy techniki ankiety. Badania przeprowadzone zostały
w 2018 r. wśród 116 osób. Dobór próby miał charakter nielosowy – przypadkowy.
Kwestionariusz ankiety rozpowszechniony został1 na grupach tematycznych na
Facebooku i Instagramie, a także blogach i forach podróżniczych.

2. Pojęcie i istota ekonomii doświadczeń
Współczesna gospodarka jest dziedziną niezwykle złożoną, skomplikowaną i dynamiczną. Zachodzące w niej zjawiska coraz częściej wychodzą poza ramy teorii,
którymi dotychczas próbowano je charakteryzować i tłumaczyć. Do tego typu
trendów z pewnością zaliczyć można konsumpcjonizm, którego istoty upatrywać należy w rytualizacji procesu konsumpcji – poza wartością utylitarną, dobra
i usługi stają się nośnikami także przeżyć, a konsument jest ich aktywnym poszukiwaczem. Pojawił się także nowy typ konsumenta, określany mianem prosumenta, który świadomie i czynnie uczestniczy w procesie projektowania i wytwarzania
produktów i usług, z których będzie korzystał, co z kolei prowadzi do powszechnej kastomizacji oferty [Dziewanowska, Kacprzak-Choińska 2012], czyli dostosowywania jej do potrzeb użytkownika.
Innym trendem charakterystycznym dla dzisiejszej gospodarki jest komodytyzacja (utowarowienie) oferty, której źródła upatrywać należy w intensywnej rywalizacji obserwowanej na poziomie poszczególnych rodzajów dóbr i usług, a także
1 Kwestionariusz ankiety internetowej rozpowszechniony został przez M. Lebiedzińską.
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marek. Efektem tego procesu jest podniesienie jakości oferowanych produktów
oraz wyrównanie ich standardów, co przekłada się na niemal całkowity brak możliwości wyróżnienia danej oferty na rynku, wymuszając na producentach konkurowanie przy użyciu przede wszystkim polityki cenowej. Przykładem może być
oferta „no limit” proponowana przez różnych operatorów telefonii komórkowej,
która daje nabywcom możliwość wysyłania nieograniczonej liczby wiadomości sms oraz pozwala odbywać wielogodzinne rozmowy. Oferty poszczególnych
usługodawców upodabniają się do siebie, a jedynym kryterium ich wyboru jest
wyłącznie cena.
Dostrzegając wymienione trendy, pod koniec lat 90 XX w., B.J. Pine i J.H. Gilmore [1999] opublikowali książkę zatytułowaną „The Experience Economy: Work
Is Theater & Every Business a Stage”. Jej autorzy dowodzą, że na przestrzeni dziejów
rynek podlega ciągłej ewolucji, której przyczyn doszukiwać można się m.in. w postępie technologicznym, konkurencji (będącej determinantą innowacyjności) oraz
ciągłym rozwoju ekonomiczno-społecznym społeczeństw, odzwierciedlającym się
we wzroście ich zamożności. Istotą zaproponowanego przez Pine’a i Gilmore’a podejścia jest fakt, iż dominujący na rynku przedmiot wymiany ulega ciągłej ewolucji. Na tej podstawie wyróżniają oni cztery główne rodzaje rynków nawiązujące
historycznie do poszczególnych etapów rozwoju światowej gospodarki.
Rysunek 1
Postęp wartości ekonomicznej w perspektywie gospodarki opartej
na doświadczeniach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie B.J. Pine, J.H. Gilmore (1998): Welcome to
the Experience Economy. “Harvard Business Review”, July-August, s. 98.
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Początkowo istotę gospodarki stanowiła przede wszystkim wymiana surowców
i prostych produktów rolnych. Później przedmiotem wymiany stały się dobra, które
powstawały w manufakturach i fabrykach wskutek przetwarzania surowców, a ich
produkcję charakteryzowała masowość i powtarzalność. Kolejny etap ewolucji gospodarki związany był z usługami, które w końcowym jego okresie stały się wysoce
spersonalizowane (skastomizowane), poprzez znaczne ich zindywidualizowanie
i dostosowanie do potrzeb konkretnych nabywców. Obecnie, jak zauważają Pine
i Gilmore, gospodarka opiera się na doświadczeniach i doznaniach konsumentów.
Dobra i usługi stały się w ich opinii już niewystarczającym produktem, co wynika
z faktu, iż na rynku dostępna jest znaczna ilość podobnych, niewyróżniających się
dóbr i usług. Producenci, którzy chcą stać się bardziej konkurencyjni muszą wzbogacić sprzedawane dobra i usługi o oryginalne i niepowtarzalne doznania i doświadczenia [LaSalle, Britton 2003]. Doświadczenia nie mogą, co prawda, funkcjonować
samodzielnie, ale mogą zostać zespolone z tradycyjnymi dobrami i usługami, stając
się ich najważniejszą częścią i główną przyczyną satysfakcji klientów. Tak wzbogacone produkty zyskują najwyższą wartość dla nabywców, umożliwiając realizację
największych zysków dla przedsiębiorców [Stasiak 2015].
Jak przekonują Pine i Gilmore, doświadczenie nie jest bezpostaciowym wymysłem – jest ono tak samo realne jak usługa czy towar, będące kolejnymi przedmiotami wymiany w rozwijającej się gospodarce, której ewolucję w tym kontekście
zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1

Ewolucja wartości ekonomicznej w poszczególnych typach gospodarki
Oferta ekonomiczna

Surowce

Towary

Usługi

Doświadczenia

Gospodarka

rolna

przemysłowa

usługowa

oparta na
doświadczeniu

Funkcja gospodarcza

pozyskiwanie

wytwarzanie

świadczenie

organizowanie

Charakter oferty

zamienna

materialna

niematerialna

godna zapamiętania

Podstawowy atrybut

naturalność

standaryzacja

dopasowanie do
potrzeb

osobisty charakter

Metoda oferowania

przechowywane
w ilościach
hurtowych

składowane po
produkcji

dostarczane na
zamówienie

odsłaniane
w trakcie trwania
„przedstawienia”

Sprzedawca

handlowiec

producent

dostawca usług

organizator

Nabywca

rynek

użytkownik

klient

gość

Czynniki kształtujące
popyt

właściwości

funkcje i cechy

korzyści

wrażenia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie B.J. Pine, J.H. Gilmore (1998): Welcome
to the Experience Economy. “Harvard Business Review”, July-August, s. 98.
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Wiele firm we współczesnej gospodarce opartej na usługach dołącza dodatkowe przeżycia i emocje do tradycyjnej oferty, co przyczynić się ma do zdynamizowania tempa jej sprzedaży. Aby jednak było to możliwe, twórcy produktów muszą
świadomie zaprojektować i wkomponować w nie doznania, które będą wciągające
dla nabywcy. Wymóg ten wydaje się być koniecznym dla wszystkich przedsiębiorstw, które nie chcą pozostać częścią gospodarki zmierzającej w kierunku pełnego utowarowienia, poprzez podniesienie swojej oferty na kolejny poziom wartości ekonomicznej. Autorzy koncepcji porównują współczesny rynek do teatru.
Doznania pojawiają się w momencie, gdy firmy świadomie wykorzystują swoje
usługi jako scenę (na której rekwizytami są towary) w celu zaintrygowania nabywców i zapewnienia im niezapomnianego wydarzenia. Odbiorcy doznań i doświadczeń – „goście” szczególnie cenią to, co firma odsłania przed nimi w trakcie
trwania owego „przedstawienia”. Istotne jest tu postrzeganie doświadczeń jako
wytworów indywidualnych i osobistych. Istnieją one bowiem tylko w umyśle jednostki, która angażuje się na płaszczyźnie emocjonalnej, intelektualnej, a nawet
duchowej. Z uwagi na fakt, iż doznania są wynikiem interakcji pomiędzy prezentowanym wydarzeniem a stanem umysłu jednostki, będą one indywidualne
i odmienne od tych, które przeżywają inni uczestnicy [Pine, Gilmore 1998].
Rolę i znaczenie doświadczeń we współczesnej gospodarce podkreśla wielu
badaczy. Z. Bauman [2000] zaznacza, że konsumentem nie kieruje żądza kupowania i posiadania, nie chodzi także o gromadzenie dóbr w materialnym, namacalnym ich sensie. Priorytetem jest bowiem wzbudzenie nowych, nieznanych dotąd
doświadczeń. Konsumenci są przede wszystkim zbieraczami wrażeń, kolekcjonują rzeczy jedynie wtórnie, będące pochodnymi doznań. K. Krzysztofek [2004]
dodaje, że konkurowanie w sferze intensywności doznań przynosi największe zyski. Istotne jest tu jednak przekonanie odbiorcy, że należy je kolekcjonować, aby
osiągnąć wysoki status i pełnię życia.

3. Charakterystyka badanej grupy
Wśród 116 pełnoletnich respondentów dominowały kobiety, które stanowiły
59,5% badanych. Wiek ankietowanych był zróżnicowany, jednak większość z nich
była dość młoda. Osoby do 35 roku życia stanowiły 68,1% badanej grupy, a w wieku 36-55 lat – 21,5%. W wieku senioralnym (powyżej 65 lat) było 4,3% respondentów. Niewielki udział osób starszych wynikać może ze sposobu realizacji badań,
które prowadzone były przy wykorzystaniu Internetu. Wśród badanych zdecydowaną większość (87,1%) stanowili mieszkańcy miast, przy czym prawie połowa
respondentów mieszkała w dużych miastach liczących ponad 200 tys. mieszkańców. Respondenci byli grupą dobrze wykształconą. Uczelnie wyższą ukończyło
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61,2% z nich, a 30,2% było absolwentami szkół średnich. Fakt ten przełożył się na
dobrą sytuację materialną badanych. Ponad 24% z nich deklarowało miesięczny
dochód netto na osobę w rodzinie w kwocie większej niż 4 tys. zł. W przypadku
prawie 1/3 badanych kwota ta zawierała się w przedziale 2,5-4 tys. zł. Poziom wykształcenia rzutował też na rodzaj wykonywanej pracy. Ponad połowę (55,2%) respondentów stanowili bowiem pracownicy umysłowi. Należy tu także nadmienić,
że każdy z ankietowanych miał styczność z gospodarstwem agroturystycznym.
Znaczna część z nich (36,5%) z tej formy turystyki wiejskiej korzystała więcej niż
4 razy.

4. Wyniki badań
Respondenci podejmując decyzję o wyborze agroturystyki jako sposobu spędzenia czasu wolnego kierowali się wieloma różnymi czynnikami. Dominowała jednak chęć opuszczenia miasta w poszukiwaniu ciszy i spokoju. Duże znaczenia dla
badanych miała także możliwość kontaktu z przyrodą. Szczegóły na ten temat
zaprezentowano na wykresie 1.
Wykres 1
Czynniki skłaniające do wyboru gospodarstwa agroturystycznego
jako miejsca wypoczynku [w %]

Źródło: Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań.

Podczas wyboru gospodarstwa agroturystycznego jako miejsca wypoczynku
istotne dla badanych były także aspekty związane z dziedzictwem kulturowym
wsi. Prawie 1/3 z nich motywowana była bowiem możliwością poznania i obco-
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wania z obyczajami, tradycją i folklorem wsi, a także sposobnością skosztowania
produktów z regionalnej kuchni. Jednym z częściej wskazywanych powodów była
także chęć aktywnego spędzenia czasu wolnego. Co ciekawe, kwestie kosztowe nie
miały dla badanych większego znaczenia. Czasy, kiedy ta forma turystyki wiejskiej
wybierana była wyłącznie z uwagi na niskie koszty (a wraz z nimi akceptowany
niski standard usługi) bezpowrotnie minęły, a oferta turystyczna dzisiejszych gospodarstw rolnych jest często niezwykle bogata i charakteryzuje się bardzo wysoką jakością. Ma to oczywiście odzwierciedlenie w jej cenie.
Analizując czynniki, którymi badani kierowali się podczas wyboru konkretnego gospodarstwa agroturystycznego można dostrzec, że ponownie prym wiodły
tu walory przyrodnicze i kulturowe obszarów wiejskich. Nieco istotniejsza, niż
poprzednio, była atrakcyjność cenowa, ale musiał towarzyszyć jej odpowiedni
standard obiektu, a także jego czyste i estetyczne wnętrze (wykres 2).
Wykres 2
Czynniki decydujące o wyborze konkretnego gospodarstwa
agroturystycznego [w %]

Źródło: Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań.

Badani dużą uwagę przywiązywali także do możliwości aprowizacji w miejscu zakwaterowania oraz oddalenia obiektu od dużych ośrodków miejskich, co
przełożyć się powinno na wskazywaną wcześniej możliwość wypoczynku w ciszy
i spokoju. Często podkreślana była także chęć poznania miejscowej kultury, tradycji i folkloru, co świadczy o dużym zainteresowaniu sferą kulturową obszarów
wiejskich. Świadczy o tym także fakt, iż diagnozując okoliczności inicjujące powstanie doznań podczas pobytu w gospodarstwie agroturystycznym, respondenci
(poza podziwianiem i fotografowaniem przyrody) wskazywali głównie różnego

Doznania i doświadczenia turystów jako determinanta kreowania i rozwoju produktu ... 41

rodzaju działania mające ścisły związek z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym wsi (wykres 3).
Wykres 3
Okoliczności i działania inicjujące powstanie doznań podczas pobytu
w gospodarstwie agroturystycznym [w %]

Źródło: Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań.

Jednymi z najbardziej pożądanych elementów infrastruktury i udogodnień
w gospodarstwie był grill, miejsce na ognisko oraz sala kominkowa, a więc miejsca, które pozwolą zrelaksować się po aktywnym dniu pełnym wrażeń. Szczegóły
na ten temat zaprezentowano na wykresie 4.
Wykres 4
Poziom pożądania poszczególnych elementów infrastruktury
i udogodnień w gospodarstwie [w %]

Źródło: Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań.

42

Jan Zawadka

Bardzo dużą uwagę badani przywiązywali także do tych elementów, które
umożliwiały podejmowanie aktywności fizycznej, tj. wypożyczalnia rowerów
i sprzętu wodnego, przydomowy basen, boisko do gier zespołowych czy kort tenisowy. Z pewnością wynika to z faktu, że dla prawie 1/3 badanych aktywność
fizyczna była jedną z głównych spośród omawianych wcześniej okoliczności
inicjujących powstanie przeżyć i doznań podczas wypoczynku na wsi. Poza aktywnością fizyczną, badani wyrażali duże zainteresowanie warsztatami z zakresu
dziedzictwa kulturowego wsi – przykładem może być rękodzieło oraz warsztaty
kulinarne. Bardzo często wskazywane było także grzybobranie oraz atrakcyjna
szczególnie dla najmłodszych opieka nad zwierzętami gospodarskimi czy zbieranie owoców i warzyw z przydomowego ogrodu (wykres 5).
Wykres 5
Poziom atrakcyjności wybranych aktywności dostępnych podczas pobytu
w gospodarstwie agroturystycznym [w %]

Źródło: Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań.

Istotnym elementem badań było rozpoznanie czynników, które wpływają na
pozytywny wizerunek gospodarstwa agroturystycznego. Najistotniejsze dla badanych okazały się w tym przypadku przytulne i czyste pokoje, a także prywatna
łazienka. Szczegóły na ten temat zaprezentowano na wykresie 6.
Respondenci dużą wagę przywiązywali ponadto do zadbanego przydomowego
ogrodu, możliwości spożywania posiłków na świeżym powietrzu oraz dostępu do
aneksu kuchennego. Pojawiały się tu także wskazania dotyczące dziedzictwa kulturowego wsi, tj. drewniana zabudowa, folklorystyczny wystrój obiektu, regionalny akcent w strojach gospodarzy czy posiłki spożywane przy akompaniamencie
muzyki charakterystycznej dla danego regionu.
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Wykres 6
Czynniki wpływające na pozytywny wizerunek gospodarstwa
agroturystycznego w opinii badanych [w %]

Źródło: Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań.

Emocjami towarzyszącymi pobytom badanych w gospodarstwie agroturystycznym było najczęściej zrelaksowanie, eskapizm (będący swego rodzaju
ucieczką, oderwaniem się od rzeczywistości i od problemów z nią związanych)
oraz zaciekawienie. Szczegóły na ten temat zaprezentowano na wykresie 7.
Wykres 7
Emocje i doznania towarzyszące pobytom w gospodarstwie
agroturystycznym [w %]

Źródło: Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań.

Warto nadmienić, że zdecydowana większość doznań i emocji wskazywanych
przez respondentów miała charakter pozytywny. Bardzo mały odsetek osób ba-
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danych poczuło znudzenie, a jeszcze mniej rozczarowanie. Nikt nie poczuł się
zniechęcony. Co zaskakujące, dla niespełna 2% badanych wypoczynek na wsi nie
wiązał się z przeżywaniem żadnych emocji i doznań.
Badani poproszeni zostali także o zgłoszenie pomysłów na wzbogacenie oferty odwiedzanych gospodarstw agroturystycznych. Należy podkreślić, że znaczna część wskazań dotyczyła dziedzictwa kulturowego wsi. Wymieniane były bowiem biesiady przy sezonowych przysmakach (dziedzictwo kulinarne), wędrówki
z przewodnikiem (dziedzictwo materialne, ale także przyrodnicze) oraz warsztaty
edukacyjne i wieczory tematyczne, podczas których lepiej poznać można tradycje,
zwyczaje i obyczaje danego regionu (dziedzictwo niematerialne), a także, podczas
warsztatów chociażby rękodzielniczych czy kulinarnych, przybliżyć dziedzictwo
materialne obszarów wiejskich. Własnoręcznie wykonane dzieła natomiast stanowić mogą doskonałą pamiątkę czy nietuzinkowy upominek.
Wykres 8
Pomysły gości na wzbogacenie oferty odwiedzanych gospodarstw
agroturystycznych [w %]

Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań.

Badani wskazywali ponadto zabiegi z zakresu odnowy biologicznej (masaże
lecznicze i relaksacyjne oraz saunę fińską i ziołową), a także inne usługi i atrakcje,
które w ich opinii przyczynić by się mogły do uatrakcyjnienia pobytu w gospodarstwie.
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5. Podsumowanie
Wyjątkowość oraz oryginalność doznań i doświadczeń, dostępnych dla turystów
w trakcie wypoczynku w gospodarstwie rolnym, wynika ze specyfiki agroturystyki. Ta forma turystyki wiejskiej, wpisująca się w nurt turystyki alternatywnej,
oferuje gościom wiele niepowtarzalnych i autentycznych atrakcji, niedostępnych
poza obszarami wiejskimi. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano szereg wniosków:
 Dominującym czynnikiem decydującym o spędzeniu czasu wolnego w gospodarstwie agroturystycznym była chęć opuszczenia miasta i wypoczynek
w ciszy i spokoju, a także kontakt z przyrodą. Relatywnie niewielkie znaczenie miała w tym przypadku kwestia atrakcyjności cenowej;
 Wybierając konkretne gospodarstwo agroturystyczne, badani kierowali się
głównie pobliskimi walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Duże znaczenie miała także atrakcyjność cenowa, której musiał jednak towarzyszyć odpowiedni standard obiektu oraz jego czyste i estetyczne wnętrze;
 Okolicznościami inicjującymi powstanie doznań podczas pobytu w gospodarstwie agroturystycznym były dla badanych głównie: podziwianie i fotografowanie przyrody oraz różnego rodzaju działania mające ścisły związek
z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym wsi;
 Jednymi z najbardziej pożądanych przez respondentów elementów infrastruktury i udogodnień w gospodarstwie był grill, miejsce na ognisko oraz
sala kominkowa, a więc miejsca, które pozwolą zrelaksować się po aktywnym dniu pełnym wrażeń. Istotne były ponadto elementy, które umożliwiały podejmowanie aktywności fizycznej;
 Najczęściej wskazywanym przez badanych czynnikiem wpływającym na pozytywny wizerunek gospodarstwa agroturystycznego były przytulne i czyste
pokoje oraz prywatna łazienka;
 Emocjami towarzyszącymi pobytom badanych w gospodarstwie agroturystycznym było najczęściej zrelaksowanie, eskapizm oraz zaciekawienie. Marginalnemu odsetkowi respondentów towarzyszyły negatywne doznania.
Z uwagi na dużą złożoność i niejednorodność produktu agroturystycznego,
wciąż poszerzającą się typologię gospodarstw agroturystycznych i wynikającą
z niej wielokierunkowość specjalizacji tych przedsięwzięć, prezentowane treści z pewnością nie wyczerpują niezwykle bogatego tematu, jakim są doznania
i doświadczenia turystów wypoczywających na wsi. Prezentowane wyniki badań
należy więc traktować jako zaledwie przyczynek do dalszych badań i pełniejszego zgłębienia poruszonego tematu. Potrzeba wszczęcia szerszych dociekań dotyczących roli doświadczeń i doznań w kreowaniu, rozwijaniu i udoskonalaniu
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oferty gospodarstw agroturystycznych wynika m.in. z faktu, iż postępująca komodytyzacja oferty rynkowej sprawia, że podmioty tego typu często tracą możliwość tworzenia przewagi konkurencyjnej o charakterze cenowym. Tym, co je
wyróżnia jest coraz częściej niepowtarzalna i unikatowa oferta, której rolą jest
inicjowanie zapamiętywanych na długo przeżyć i emocji. Wnioski i spostrzeżenia będące wynikiem naukowej penetracji tego obszaru przyczynić się więc mogą
do skuteczniejszego poszukiwania nowych sposobów wyróżnienia się na rynku
i zdynamizują rozwój agroturystyki. Przekładają się tym samym na urozmaicenie oraz intensywność emocji, wrażeń i doznań doświadczanych i przeżywanych
przez turystów podczas wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przybliżenie mało znanego nurtu ekonomii doświadczeń, jak również zaprezentowanie motywów, preferencji, zachowań, a także okoliczności oraz działań
inicjujących powstawanie doznań i doświadczeń turystycznych towarzyszących osobom
wypoczywającym w gospodarstwach agroturystycznych. W opracowaniu szczególną wagę
przywiązano do dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Badania sondażowe z wykorzystaniem techniki ankiety przeprowadzone zostały w 2018 r. wśród 116 osób. Dobór
próby miał charakter nielosowy – przypadkowy. Kwestionariusz ankiety rozpowszechniony został na grupach tematycznych na Facebooku i Instagramie, a także blogach i forach
podróżniczych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można, że dziedzictwo
kulturowe obszarów wiejskich, zarówno to materialne, jak i niematerialne, jest dla turystów istotnym motywem do wyboru wsi na miejsce wypoczynku, jak również stanowi ono
bardzo atrakcyjny motyw przewodni oferty agroturystycznej, będąc kwintesencją m.in.
interesujących warsztatów rękodzielniczych, edukacyjnych czy wieczorków tematycznych.
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TOURIST IMPRESSIONS AND EXPERIENCES AS A DETERMINANT OF CREATION AND
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SUM M A RY

The purpose of the article is to present the little-known current of experience economics, as well as to present motives, preferences, behaviors as well as circumstances and actions initiating the creation of tourist impressions and experiences accompanying persons
on agritourism farms. Particular attention was paid to the cultural heritage of rural areas.
Scientific research using the survey technique was conducted in 2018 among 116 people.
The selection of the sample was intentional and non-random. The survey questionnaire
was disseminated on thematic groups on Facebook and Instagram, as well as blogs and
travel forums. Based on the research, it can be concluded that the cultural heritage of rural
areas, both tangible and intangible, is for tourists an important motive for choosing a village as a place of rest, as well as it is a very attractive leitmotif of the agritourism offer being
the quintessence of interesting handicrafts or educational workshops or themed evenings.
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1. Wstęp
Pojęcie „dziedzictwo kulturowe” (ang. cultural heritage) jest obszerne znaczeniowo i trudne do precyzyjnego zdeﬁniowania [Kozioł i in. 2013]. Według Z. Kobylińskiego dziedzictwo kulturowe określane jest jako część dawnych dóbr kultury,
która uznana została za wartościową przez kolejne, następne pokolenia i dzięki
temu dotrwała do chwili obecnej. Natomiast dobra kultury to wytwory człowieka,
a także wytwory natury, które posiadają wartości duchowe [Kobyliński 2011].
B. Skaldawski definiuje dziedzictwo kulturowe jako: „odziedziczone z przeszłości i funkcjonujące współcześnie dobra kultury, które mogą mieć formę
ﬁzyczną (materialną), takie jak np.: zabytki, obiekty historyczne, dzieła sztuki,
archiwa, historyczne parki, ogrody, zachowane krajobrazy i stanowiska archeologiczne, oraz formę duchową (niematerialną), jak: tradycje, obrzędy, zwyczaje,
umiejętności rzemieślnicze, wiedza tradycyjna (np. medycyna ludowa), podania,
legendy bądź też pamięć o tej spuściźnie” [Skaldawski 2017]2.
1 Wkład pracy: Magdalena Woźniczko – 50%, Dominik Orłowski – 50%.
2 Dziedzictwo kulturowe dzieli się na: materialne, na które składają się zabytki nieruchome

(w tym światowe dziedzictwo) i ruchome, oraz niematerialne, przekazywane głównie za pomocą
przekazu ustnego i tradycji.
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Jednym z istotnych komponentów dziedzictwa kulturowego jest dziedzictwo
kulinarne, które można uznać jako element związany z odżywianiem się wcześniejszych pokoleń [Świtała-Trybek 2014]. W badaniu opinii Polaków na temat
dziedzictwa kulturowego3 respondenci oceniając poszczególne jego elementy,
mimo ogólnie wysokich not, najmniej docenili tradycje kulinarne, które znalazły
się w grupie trzech najniżej ocenionych (29,3%). Trzema najwyżej ocenianymi
elementami dziedzictwa okazały się: dzieła sztuki (42,8%), parki i ogrody (42,8%)
oraz historyczne miejsca i budynki wraz z zabytkową architekturą (42,3%). Są
to te najbardziej oczywiste komponenty dziedzictwa kulturowego – przychodzą na myśl większości osób, gdy proszone są o podanie przykładu dziedzictwa
kulturowego. Można założyć, że wiedza respondentów na temat tych elementów
dziedzictwa oraz świadomość ich istnienia jest stosunkowo duża. Ta interpretacja Fortuny-Marek wskazuje, że mniej rozpoznawalne elementy dziedzictwa są
niżej oceniane [Fortuna-Marek 2017]. Jednakże z obserwacji własnych wynika,
że wydarzenia kulinarne związane z dziedzictwem kulturowym danego regionu,
cieszą się dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców i odwiedzających
go turystów.
Dziedzictwo kulinarne zalicza się do niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Definicja tego pojęcia określona w Konwencji (2003, art. 2, ust. 1) przyjętej przez UNESCO jest następująca: „praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę
i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty
i przestrzeń kulturowa – które wspólnoty, grupy i w niektórych przypadkach jednostki, uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane
przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody
i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się
w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności”4.
W ostatnich latach zauważa się wzmożone działania związane z dokumentowaniem, eksponowaniem i promocją dziedzictwa kulinarnego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Podejmowane czynności, na rzecz jego zacho3 Badanie ankietowe przeprowadzone w ramach projektu DoM - „Dziedzictwo obok Mnie”,
szerzej: Fortuna-Marek A. (2017), Komponenty postaw Polaków wobec dziedzictwa kulturowego,
[w:] Dziedzictwo kulturowe w badaniach. T. 1: Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych, Chabiera A. i in. (red.), Narodowy Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet Jagielloński, Warszawa
- Kraków, 22-44.
4 Szerzej o niematerialnym dziedzictwie kulturowym: Adamowski J., Smyk K. (2013): Niematerialne dziedzictwo kulturowe – teoria i praktyka [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe:
źródło – wartości – ochrona, Adamowski J., Smyk K. (red.), Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Lublin-Warszawa, 9-17.
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wania, przybierają różne formy, nad którymi opiekę sprawują instytucje państwowe, ośrodki naukowe, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne itp.
[Świtała-Trybek 2011].
Celem opracowania jest przedstawienie wydarzeń kulinarnych promujących
dziedzictwo kulinarne na obszarach wiejskich na Dolnym Śląsku, przyczyniających się do rozwoju turystyki.
Zakres pracy obejmuje:
 przybliżenie dziedzictwa kulinarnego Dolnego Śląska i jego wykorzystania
w turystyce, zwłaszcza w formie organizowania wydarzeń kulinarnych na
obszarach wiejskich,
 zaprezentowanie przeglądu wydarzeń kulinarnych na Dolnym Śląsku na
wybranych przykładach.
Do przygotowania opracowania zastosowano metodę badawczą w formie analizy treści (ang. content analysis). Dokonano przeglądu źródeł wtórnych: literatury
przedmiotu oraz materiałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego promujących wydarzenia kulinarne – Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska z roku 2019. Ponadto wykorzystano metodę obserwacji uczestniczącej – w odwołaniu się do aspektów praktycznych.
Wytypowano Dolny Śląsk jako obszar badań ze względu na wielobarwną mozaikę kulturową. Składa się ona na obraz Dolnoślązaka zakorzenionego w kulturze przodków i budującego nową jakość, będącą jednością w wielości w tymże
regionie. Obecnie na Dolnym Śląsku mieszkają potomkowie osiedleńców, którzy
zasiedlili ten region po II wojnie światowej. Czerpią oni z pokładów kulturowych
Dolnego Śląska sprzed 1945 r. i kultury swych dziadków Kresowian, którzy w wyniku wielkiej powojennej wędrówki ludów osiedlili się – nie z własnej woli – we
Wrocławiu, Legnicy czy Jeleniej Górze. Natomiast Polacy z Bukowiny i ówczesnej
Jugosławii opuścili swoje domy na obczyźnie dobrowolnie i przekonali się do zamieszkania na Dolnym Śląsku. Łemkowie i Ukraińcy trafili do tego regionu w wyniku akcji „Wisła”. Z kolei dolnośląscy Grecy, to uciekinierzy polityczni, którzy
upodobali sobie Zgorzelec. Na Dolnym Śląsku na trwale osiedlili się Żydzi, a także
Niemcy [Perzyński 2018]. Z przedstawicielami wszystkich wymienionych grup
można spotkać się podczas wydarzeń kulinarnych w regionie dolnośląskim. Ich
pochodzenie wpłynęło na bogate i zróżnicowane tradycje oraz zwyczaje kulinarne
tego regionu.
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2. Dziedzictwo kulinarne na Dolnym Śląsku i jego wykorzystanie
w aktywności turystycznej w formie wydarzeń kulinarnych
Bogactwem Dolnego Śląska jest nie tylko krajobraz kulturowy, ale także różnorodne tradycje kulinarne, które należą do tych wyznaczników tożsamości kulturowej, z którymi jednostka identyfikuje się najmocniej. Wielokulturowy charakter
dawnej kuchni dolnośląskiej kształtowały wpływy kuchni polskiej, czeskiej, północnoniemieckiej, wschodniopruskiej. Ślad w dziedzictwie kulinarnym tego regionu pozostawiły także kuchnie: francuska, angielska, rosyjska, żydowska i wiedeńska [Jakimowicz-Klein 2012].
Specyfika współczesnej kuchni dolnośląskiej jest rezultatem powojennej historii regionu i związanej z nią migracji ludności. Stąd w obecnej kuchni Dolnego Śląska kultywuje się zwyczaje i tradycje kulinarne różnych regionów Polski
przedwojennej i dawnych Kresów wschodnich oraz tradycje kuchni niemieckiej,
ukraińskiej, łemkowskiej, litewskiej, żydowskiej, czeskiej, karaimskiej, romskiej,
greckiej, macedońskiej i bałkańskiej [Jakimowicz-Klein 2012]. W kulturze regionu odnajduje się wiele wyraźnych odwołań do kanonu tradycji wyniesionych
przez pierwszych osiedleńców z miejsc ich pochodzenia [Dumin 2012].
Wielokulturowość, wielonarodowość, wielowyznaniowość odbijają się w urozmaiconej, niepowtarzalnej i unikatowej kuchni Dolnego Śląska. Dziedzictwo kulinarne tego regionu stanowią kuchnie i tradycje wszystkich kultur, które tworzą
dzisiejszy obraz Dolnego Śląska [Jakimowicz-Klein 2012].
Współcześnie nie istnieje jedna kuchnia dolnośląska o określonych, jednorodnych cechach [Dumin 2012]. Każdy subregion na Dolnym Śląsku ma własne wyjątkowe tradycje, produkty żywnościowe i potrawy. Stanowią one cząstkę kultury
i tożsamości lokalnych społeczności. Stąd Dolny Śląsk jest regionem, gdzie można
spróbować tak różnorodnych potraw jak: bałkańska pieczenica, kresowe gołąbki
krużewnickie, maczanica z Polesia oraz specjałów: z Polski centralnej, z Rzeszowskiego, górali od Tatr po Beskidy, łemkowska kyselica, ukraińskie galuszki, niemieckie śląskie niebo, żydowski cymes, grecka giouvarlaka, itp. Chcąc spróbować
tych specjałów, warto wziąć udział w wydarzeniach kulinarnych organizowanych
na Dolnym Śląsku [Perzyński 2018]. Przyczyniają się one do rozwoju turystyki,
zwłaszcza wiejskiej czy kulinarnej.
Współczesny turysta coraz częściej poszukuje miejsc, gdzie może poznać i doświadczyć dziedzictwa kulinarnego. Wydarzenia kulinarne organizowane na obszarach wiejskich, kultywują tradycje, zwyczaje i obrzędy związane z kulinariami,
a także stanowią dobrą formę popularyzacji żywności tradycyjnej, lokalnej i regionalnej wśród turystów-konsumentów. Umożliwiają im bezpośredni kontakt
z ich producentami - właścicielami gospodarstw agroturystycznych, członkinia-
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mi Kół Gospodyń Wiejskich, czy z osobami zrzeszonymi w Lokalnych Grupach
Działania. Do tego turyści mają możliwość degustacji lokalnych, tradycyjnych
specjałów w postaci: wędlin, ryb, serów, pieczywa, ciast, przetworów owocowo-warzywnych, win, nalewek czy regionalnych potraw. Organizowanie wydarzeń
kulinarnych na obszarach wiejskich odgrywa ważną rolę jako miejscowa atrakcja
turystyczna.

3. Przegląd wydarzeń kulinarnych na Dolnym Śląsku – wybrane
przykłady
Korzystanie z zasobów dziedzictwa kulinarnego w turystyce związane jest z taką
formą aktywności jak wydarzenia kulinarne. Przedsięwzięcia te, związane są
z działalnością takich instytucji jak: urzędy gmin i miast, starostwa powiatowe,
ośrodki kultury, KGW, stowarzyszenia itp. Organizowane są zazwyczaj w okresie
wiosenno-letnim, głównie w weekendy, co wpływa na duże zainteresowanie i wysoką frekwencję uczestników tych wydarzeń. Są one doskonałą okazją do wypromowania nie tylko określonego produktu żywnościowego, potrawy czy napoju,
ale także miejsca pochodzenia [Świtała-Trybek 2007].
Podczas trwania wydarzeń kulinarnych odbywają się: degustacje tradycyjnych
i lokalnych produktów żywnościowych, regionalnych potraw i napojów, konkursy gotowania, warsztaty kulinarne pod okiem znanych szefów kuchni, występy
zespołów folklorystycznych. Na straganach można zakupić przetwory i produkty
pochodzące z lokalnych gospodarstw agroturystycznych lub ekologicznych.
Wydarzenia kulinarne na Dolnym Śląsku to cykliczne imprezy, najczęściej plenerowe, które trwają jeden, dwa lub kilka dni. Przybierają formę:
 festiwalu, np. Festiwal piwa i sera w Srebrnej Górze,
 festynu, np. Festyn Pierogowy w Dąbrowie Bolesławieckiej,
 pikniku, np. Piknik Miodowo-Truskawkowy w Żelaźnie,
 święta (potrawy, produktu żywnościowego lub napoju), np. Święto Pečenicy
w Gościszowie, Święto Miodu i Wina w Oleśnicy,
 dnia (potrawy, produktu żywnościowego lub napoju), np. Dzień Placka
w Henrykowie Lubańskim, Dzień Ziemniaka w Miłoszycach,
 jarmarku (świąteczne lub produktu lokalnego, regionalnego), np. Jarmark
Wielkanocny w Strzegomiu, Jarmark Produktu Lokalnego w Strzelinie,
 kiermaszu, np. Kiermasz „Górskie smaki u Księcia Pana” w Kłodzku,
 targu (żywności regionalnej, lokalnej, tradycyjnej), np. Targi zdrowej żywności - „Zdrowie ma smak” w Świdnicy,
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pokazów lub prezentacji stołów świątecznych (wielkanocnych, wigilijnych,
bożonarodzeniowych), np. Pokaz Stołów Wielkanocnych i Kiermasz Świąteczny w Domaniowie, Prezentacja Wojewódzkich Tradycyjnych Stołów
Wigilijnych,
 mistrzostw, np. Mistrz jaja – Wielkanocne tradycje kulinarne w Górach Sowich,
 konkursów, np. Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”,
 warsztatów, np. Międzynarodowe warsztaty pszczelarskie – Bartnictwo
w Sudetach Zachodnich.
Najwięcej wydarzeń kulinarnych jest organizowanych w okresie letnim (czerwiec, sierpień, wrzesień). Miesiące styczeń i luty (także marzec, gdy Wielkanoc
jest w kwietniu) stanowią okres, w którym nie są planowane wydarzenia kulinarne. Głównym ich celem jest kultywowanie tradycji kulinarnych mieszkańców
regionu, gminy, wsi. W przygotowania zaangażowane są KGW, LGD oraz lokalne
stowarzyszenia. Wydarzeniom często towarzyszą konkursy kulinarne, pokazy lub
warsztaty, turnieje, zawody czy kiermasze.
Analizując rozmieszczenie przestrzenne wydarzeń kulinarnych na Dolnym
Śląsku stwierdza się, iż najwięcej jest ich organizowanych w zachodniej części regionu. Biorąc pod uwagę okres odbywania się imprez kulinarnych w roku 2019,
najliczniej realizowano je we wrześniu (32) i sierpniu (30), natomiast najmniej
w listopadzie (2), a wcale - w styczniu, lutym i marcu. W sumie zorganizowano
155 wydarzeń kulinarnych, w tym 90 na obszarach wiejskich.
„Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska” stanowi kulinarną mapę tego
obszaru. Wydawany jest cyklicznie od 2011 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, Wydział Obszarów Wiejskich). Jest zbiorem wyjątkowych wydarzeń, których tematem głównym są żywnościowe produkty i potrawy lokalne, ekologiczne,
tradycyjne, regionalne. Opisy wielu imprez opowiadają ciekawą historię tradycji
kulinarnych Dolnego Śląska. W tabeli 1. przedstawiono wybrane przykłady wydarzeń kulinarnych organizowanych na Dolnym Śląsku w ujęciu całorocznym,
z podziałem na miesiące.


54

Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski

Tabela 1
Wybrane przykłady wydarzeń kulinarnych na Dolnym Śląsku
w 2019 r.
Miesiąc
wydarzenia

Nazwa wydarzenia

Miejscowość

Organizator

styczeń

brak

---

---

luty

brak

---

---

marzec

brak

---

---

Jarmark Wielkanocny

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

Ścinawka
Średnia

Gmina Radków

Mistrz jaja – Wielkanocne
tradycje kulinarne
Walim
w Górach Sowich

Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu

Pokaz Stołów
Wielkanocnych
i Kiermasz Świąteczny

Domaniów;

Gmina Domaniów, Centrum Kultury
i Czytelnictwa Gminy Domaniów

Konkurs Kulinarny na
Najlepszą Potrawę
Regionalną i Wypieki
Ciast

Sucha Górna

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie

Festyn Pierogowy

Dąbrowa
Bolesławiecka

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Bolesławcu, Komitet
Organizacyjny wsi Dąbrowa
Bolesławiecka

Jarmark Produktów
Lokalnych

Oborniki Śląskie

Gmina Oborniki Śląski

Festiwal słodkości
Piknik MiodowoTruskawkowy

Wambierzyce
Żelazno

Gmina Radków;
Koło Gospodyń Wiejskich Żelazno,
Ochotnicza Straż Pożarna Żelazno,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Żelaźnie

Bałkańska Festa

Bolesławice

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Bolesławcu, Komitet
Organizacyjny wsi Bolesławice

Święto Jemioły i Pieroga

Jemielno

Gminny Ośrodek Upowszechniania
Kultury w Jemielnie

Święto Pečenicy

Gościszów

Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Nowogrodźcu, Rada Sołecka Wsi
Gościszów

Festiwal Piwa i Sera

Srebrna Góra

Twierdza Srebrna Góra
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Miesiąc
wydarzenia

Nazwa wydarzenia

Miejscowość

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Organizator

Festyn pszczelarski

Godzięcin

Rada Sołecka, Stowarzyszenie
Mieszkańców Wsi Godzięcin „Wspólna
Sprawa”, Gmina Brzeg Dolny,
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury

Święto Pstrąga

Bolkowice

Rada sołecka wsi Bolkowice

Dzień Placka

Henryków
Lubański

Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa
Lubańskiego

Festiwal Karpia
Milickiego;

Milicz

Gmina Milicz, Ośrodek Kultury w Miliczu

Święto Wina

Środa Śląska

Gmina Środa Śląska, Dom Kultury
w Środzie Śląskie

Dzień Ziemniaka

Miłoszyce

Sołtys, Rada Sołecka, Koło Gospodyń
Wiejskich w Miłoszycach

Smaki Rybne

Łagów

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagów
„Górnołużyckie Błękitne Kamizelki
z Łagowa”

Winobranie

Bagieniec

Fundacja Spichlerz Kultury

Festiwal Potraw

Biedrzychowice

Rada Sołecka w Biedrzychowicach,
Stowarzyszenie Klub Seniora „Bielany”,
Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Święto Niepodległości
i Bieg Gęsi

Jerzmanowa

Gminne Centrum Kultury
w Jerzmanowej

„Niepodległość uczcić
ze smakiem Jedliny”

Jedlina-Zdrój

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Jarmark
Bożonarodzeniowy

Dobroszyce

Gminne Centrum Kultury

Tradycje
Bożonarodzeniowe

Osiek

Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Pokaz Stołów
Bożonarodzeniowych
i Kiermasz Świąteczny

Domaniów

Gmina Domaniów, Centrum Kultury
i Czytelnictwa Gminy Domaniów

sierpień
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego
Śląska 2019, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2019.

Wydarzenia kulinarne organizowane na Dolnym Śląsku są okazją do poznania bogactwa i różnorodności potraw świątecznych, zwłaszcza podczas pokazów
i prezentacji stołów oraz towarzyszących im zwyczajów, obrzędów, jak również
konkursów związanych z tradycjami kulinarnymi. Dokonując przeglądu kalendarza imprez kulinarnych zaobserwowano wiele inicjatyw poświęconych tematyce
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kulinariów, jednakże nieliczne nawiązują do autentycznego dziedzictwa kulinarnego jego mieszkańców. Cenny jest czynny udział reprezentacji wiejskich społeczności w tychże wydarzeniach. Na szczególną uwagę zasługują te poświęcone:
 wielkanocnym tradycjom i zwyczajom (np. Pokaz Stołów Wielkanocnych
w Domaniowie, Tradycje Stołu Wielkanocnego w Marcinowicach, Gminny
Konkurs Palm Wielkanocnych i Prezentacja Potraw w Krzeszowie, Gminny
Przegląd Wielkanocny w Rosochatej);
 bożonarodzeniowym tradycjom i obrzędom (Pokaz Stołów Bożonarodzeniowych w Domaniowie, Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych w Spalonej, Tradycje Bożonarodzeniowe w Osieku),
 tradycyjnym wypiekom chleba (np. Święto Chleba w Milikowie, Święto
Chleba i Piernika w Jaworze, Święto Chleba w Nowogrodźcu),
 potrawom regionalnym (np. Festiwal Potraw w Biedrzychowicach, Konkurs
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”, Konkurs kulinarny na
najlepszą potrawę regionalną i wypieki ciast w Sobinie).
Organizowane na Dolnym Śląsku wydarzenia odnoszące się do rzeczywistych
tradycji kulinarnych stanowią integralną część Programu Ochrony Tradycji Kultury Wsi, chroniącego niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu.

4. Podsumowanie
Dolny Śląsk należy do najbardziej zróżnicowanych kulturowo regionów w Polsce. W regionie tym, zauważalna jest potrzeba upowszechniania i stymulowania rozwoju regionalnej tożsamości kulinarnej. Podjęte w tym zakresie działania
zintegrowano z sektorem turystycznym, aby turyści odwiedzający Dolny Śląsk
mogli nie tylko doświadczać piękna przyrody, poznawać interesujące zabytki, ale
także skorzystać z oferty kulinarnej, promującej lokalnie wytwarzane produkty
żywnościowe oraz potrawy. Degustacja kulinariów coraz częściej staje się motywem przewodnim podróżowania. Jedną z form aktywności turystycznej, podczas której zapewnione jest poznawanie oraz degustowanie lokalnych specjałów,
są wydarzenia kulinarne. Spośród bogatej ich oferty na Dolnym Śląsku, tylko
niektóre nawiązują do autentycznych, przeniesionych do tego regionu tradycji
pierwszych powojennych osiedleńców. Tego typu wydarzenia organizowane są na
obszarach wiejskich, gdzie zaangażowane są lokalne społeczności wsi bądź gminy.
Kultywują tradycje i zwyczaje kulinarne, popularyzują lokalną żywność, co sprzyja aktywizacji gospodarczej i promocji turystycznej subregionu, a także ochronie
dziedzictwa kulturowego wsi na Dolnym Śląsku.
Podsumowując, wieś dolnośląska jest bardzo zasobna w lokalne i regionalne
tradycje kulinarne, które wpływają na atrakcyjność turystyczną. Niewątpliwie
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dziedzictwo kulinarne Dolnego Śląska odgrywa ważną rolę w turystyce, zwłaszcza
wiejskiej czy kulinarnej, stanowiąc element przyciągający podróżnych. Dziedzictwo kulinarne jest istotnym elementem kulturowym Dolnego Śląska.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono dziedzictwo kulinarne, które jest częścią dziedzictwa
kulturowego. Kulinaria stanowią istotny element produktu turystycznego. Regionalna, lokalna i tradycyjna żywność skutecznie promuje rejon turystyczny oraz sprzyja rozwojowi
turystyki, zwłaszcza wiejskiej czy kulinarnej.
W opracowaniu przedstawiono wyniki podjętych badań w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulinarnego w rozwoju turystyki regionu. Wytypowano Dolny Śląsk jako obszar badań ze względu na wielobarwną mozaikę kulturową (po II wojnie światowej osiedlili się tam:
Kresowianie, Polacy z Bukowiny i dawnej Jugosławii, Łemkowie i Ukraińcy, dolnośląscy Grecy, Żydzi, Niemcy) oraz wiążące się z tym bogate, zróżnicowane tradycje i zwyczaje kulinarne.
W opracowaniu dokonano przeglądu wydarzeń kulinarnych organizowanych cyklicznie na terenie Dolnego Śląska. Kalendarz imprez nawiązujących do dziedzictwa kulinarnego badanego regionu jest bogaty i urozmaicony. Przyczynia się to do rozwoju turystyki
wiejskiej i wzbogacenia oferty kulinarnej na Dolnym Śląsku.
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SUM M A RY

The study deals with culinary heritage, which is part of the cultural heritage. Culinary
is an important element of the tourist product. Regional, local and traditional food effectively promote the tourist area and promote the development of tourism, especially rural
or culinary.
The study presents the results of research undertaken in the field of using culinary traditions in the development of regional tourism. Lower Silesia was selected as the research area
due to the multicolored cultural mosaic (after World War II, Kresowianie, Poles from Bukowina and former Yugoslavia settled there, Lemkos and Ukrainians, Greeks from Lower Silesia, Jews, Germany) and the rich, diverse traditions associated with it and culinary habits.
The study reviews culinary events organized periodically in Lower Silesia. The calendar of events referring to the culinary heritage of the studied region is rich and varied. It
contributes to the development of tourism in Lower Silesia.
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1. Wstęp
W potocznym rozumieniu turystyka wiejska oznacza wyjazdy turystów na obszary wiejskie2 dla uprawiania różnych form turystyki, w zależności od walorów
jakimi tereny te dysponują. Według głównych motywów ruchu turystycznego wyróżnić można dwie grupy walorów: walory wypoczynkowe, służące regeneracji sił
fizycznych oraz psychicznych i walory krajoznawcze, będące przedmiotem zainteresowań poznawczych turysty. Tą drugą grupę tworzą walory naturalne zwane
też przyrodniczymi i walory kulturowe zwane też antropogenicznymi. Walory
kulturowe to obiekty materialne, ściśle związane z działalnością człowieka, przez
niego całkowicie wytworzone i kontrolowane, stanowiące wartościowy przedmiot
pod względem turystycznym. Są to m.in. zamki, pałace, muzea, skanseny. Z kolei
walory przyrodnicze to: góry, jeziora, lasy, rzeki.
1 Wkład pracy: Robert Andrzejczyk – 50%, Arkadiusz Niedziółka – 50%.

2 Obszar wiejski, to pojęcie niejednolicie rozumiane, nie tylko dlatego iż posługują się nim
przedstawiciele różnych dziedzin nauki, takich jak: ekonomia, geografia, socjologia, kulturoznawstwo czy etnografia – ale też, że stosowane jest ono w wielu aktach prawnych i to nie zawsze spójnie.
Np. w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 podaje się, że obszary
wiejskie to „tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, czyli gminy wiejskie lub
części wiejskie gmin miejsko-wiejskich”. Natomiast w opisie warunków kwalifikowalności pomocy
z tego Programu – że pomoc może być przyznana jeśli operacja „realizowana jest w miejscowości,
należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców” [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 2019]. Dlatego też w niniejszej pracy autor przyjął uważać, że obszar wiejski to: …
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Atrakcyjnym regionem pod względem walorów kulturowych jest Podhale,
będące geograficzno-etnograficzną krainą położoną w południowej części województwa małopolskiego. Obejmuje ono dwa miasta: Nowy Targ i Zakopane
oraz wszystkie gminy wiejskie powiatu tatrzańskiego: Biały Dunajec, Bukowinę
Tatrzańską, Kościelisko i Poronin oraz trzy wiejskie gminy należące do powiatu
nowotarskiego: Czarny Dunajec, Nowy Targ i Szaflary.

2. Cel i metodyka badań
Celem głównym opracowania jest ukazanie dziedzictwa kulturowego jako istotnego czynnika determinującego rozwój turystyki wiejskiej na Podhalu. Dla jego
realizacji zastosowano następujące metody badawcze: metodę analizy i krytyki
piśmiennictwa, analizę strategii rozwoju gmin oraz metodę sondażu diagnostycznego3. Pierwsza metoda dotyczyła analizy literatury dotyczącej dziedzictwa
kulturowego i turystyki wiejskiej, a druga analizy dwóch kategorii czynników
strategicznych techniki heurystycznej SWOT, zawartej w ich strategiach rozwoju,
którymi są: „Mocne strony” oraz „Szanse” gmin w kontekście rozwoju wiejskiej
turystyki kulturowej. W trzeciej metodzie narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety z pytaniami otwartymi, który skierowano do urzędów siedmiu
wyszczególnionych we wstępie gmin. Celem sondażu diagnostycznego było określenie roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki wiejskiej oraz roli władz
lokalnych w tym procesie. Badania zrealizowano w okresie letnim 2019 roku, a respondentami byli wybrani pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za promocję i turystykę.

3. Istota i formy turystyki wiejskiej
Turystyka wiejska to jedna z podstawowych form wypoczynku w Polsce i bardzo popularny rodzaj turystyki. W literaturze można znaleźć liczne jej definicje,
wśród których na uwagę zasługuje bardzo ogólna autorstwa A. P. Wiatraka [1996].
Uważa on, że turystyka ta „obejmuje całokształt gospodarki turystycznej na terenach wiejskich, a więc związanej z wiejską przestrzenią rekreacyjną”. Jeszcze
zwięźlej definiuje ją A. Szwichtenberg [1998], który twierdzi, że turystyka wiejska
„bezpośrednio wykorzystuje zasoby wsi i dóbr kulturowych”. Podobne zdania nt.
turystyki wiejskiej mają inni autorzy, m.in. M. Dębniewska i M. Tkaczuk [1997],
3 Sondaż diagnostyczny nie daje wiedzy o faktach, ale wiedzę o opiniach na temat tych faktów.

„Metodę sondażu zaleca się stosować szczególnie wtedy, gdy pragniemy dowiedzieć się o opiniach
(także przekonaniach) respondentów na temat interesujących nas spraw oraz o tym, jak je oni oceniają i w ogóle co o nich wiedzą lub chcieliby wiedzieć na ich temat.” (M. Łobocki, 2003, s. 244).

Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki wiejskiej na Podhalu

61

które uważają, że „za turystykę wiejską można uznać tę, która odbywa się na obszarach wiejskich i jest dostosowana do istniejących tam warunków i racjonalnie
wykorzystuje naturalne zasoby miejscowe”. M. Drzewiecki [2001] twierdzi natomiast, że „turystyka wiejska stanowi formę rekreacji odbywającą się na obszarach
„prawdziwej” wsi i obejmuje wielorakie rodzaje aktywności rekreacyjnych związanych z przyrodą, wędrówkami, turystyką zdrowotną, krajoznawczą, kulturową
i etniczną”.
Bliskim pojęciem do turystyki wiejskiej jest turystyka na obszarach wiejskich.
Oznacza ona jednak najszerszy znaczeniowo termin w administracyjnym tego
słowa znaczeniu i obejmuje wszelkie formy i rodzaje turystyki na terenach pozamiejskich [Kosmaczewska 2013]. Każdy zatem wypoczynek poza miastem, nawet
jeśli jego miejsce nie posiada atrakcyjnych walorów turystycznych, można określić jako turystykę na obszarach wiejskich.
Wracając do turystyki wiejskiej trzeba stwierdzić, że może ona przybierać różne formy. Bardzo rozpowszechniona na obszarach wiejskich w Polsce jest agroturystyka bezpośrednio związana z czynnym gospodarstwem rolnym [Bogusz, Galiszewska 2017]. Jedną z wielu definicji agroturystyki przedstawia J. Wojciechowska
[2018], która twierdzi, że jest to „forma turystyki wiejskiej stanowiąca specyficzne
przedsięwzięcie turystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, organizowane przez rodzinę rolniczą na bazie zasobów własnego gospodarstwa oraz walorów turystycznych okolicy, a także we współpracy z lokalną społecznością, dla
turystów poszukujących ciszy i spokoju, zainteresowanych życiem i obyczajami
wsi”. Podobnie określa agroturystykę J. Majewski [2004], który uważa, że jest ona
formą turystyki związaną z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, gdzie produkcja roślinna i hodowla zwierząt są dla turystów najważniejszą atrakcją.
Innymi aktywnościami turystycznymi mogącymi obejmować obszary wiejskie
są np. turystyka zrównoważona i ekoturystyka. Według Federacji Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody Europy (EFNNP) turystyka zrównoważona „to
każda forma rozwoju zagospodarowania turystycznego i aktywności turystycznej,
która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność terenów,
a także zachowuje dla przyszłych pokoleń, w niezmienionym stanie, zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów” [Gałązka 2009]. Z kolei „ekoturystyka definiowana jest jako bardziej restrykcyjna forma turystyki zrównoważonej, w której najwyższy priorytet przypisuje się zachowaniu walorów przyrodniczych, zaś kwestie
ekonomiczne i społeczne mają znaczenie drugorzędne” [Adamski, Ciapała 2016].
Ważnym motywem dla uprawiania turystyki krajoznawczej są wspomniane
już we wstępie niniejszej pracy walory kulturowe, które wydają się obejmować
także tereny miejskie. Walory kulturowe związane są z turystyką kulturową, określaną jako „podróżowanie poza miejsce zamieszkania, którego celem jest obco-
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wanie z odmienną kulturą, zwiedzanie zabytków architektury i sztuki, muzeów,
skansenów, obiektów kultu religijnego, obiektów przemysłowych, udział w wydarzeniach kulturalnych, kontakt z ludnością lokalną, smakowanie kuchni regionalnej [Jędrysiak 2008]. Turystyka kulturowa dotyczy zarówno wyjazdów do
miast jak i na wieś. J. Majewski [1997] twierdzi, iż oferta kulturowa na wsi dotyczy
wielu atrakcji turystycznych, m.in.: zwiedzania interesujących miejsc i zabytków
wiejskich (np. kościołów, skansenów, muzeów, młynów, kuźni, itd.), uczestnictwa
w wydarzeniach lokalnych, sakralnych i świeckich (np. w odpustach, procesjach,
festynach, dożynkach, jarmarkach).
Turystyka wiejska jest zatem związana z obszarami wiejskimi charakteryzującymi się przede wszystkim atrakcyjnymi walorami przyrodniczymi, ale także
i kulturowymi. Najczęściej dotyczy ona wypoczynku turystów na obszarach cennych przyrodniczo, a więc uprawiania ekoturystyki. Do innych najważniejszych
form turystyki wiejskiej zalicza się m.in. agroturystykę, która w bezpośredni sposób związana jest z gospodarstwem rolnym oraz turystykę krajoznawczą obejmującą zarówno ekoturystykę, jak i wiejską turystykę kulturową.

4. Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich
Turystyka kulturowa związana jest z dziedzictwem kulturowym. Z. Kruczek,
A. Kurek oraz M. Nowacki [2003] twierdzą, że dziedzictwo to „coś przekazywanego z pokolenia na pokolenie, to czym żyjemy obecnie i to co przekażemy dzieciom i wnukom. Są to nasze identyfikatory, punkty odniesienia, nasza tożsamość”.
Dziedzictwo kulturowe według J. Wojciechowskiej [2003] jest natomiast częścią
składową walorów turystycznych danego obszaru. Wykorzystuje się je w promocji
regionu i dzięki temu staje się ono istotnym czynnikiem rozwoju turystyki.
Samo dziedzictwo jest pojęciem bardzo szerokim. W rozumieniu ratyfikowanej w 1972 roku Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa
kulturowego i naturalnego, dziedzictwo to zabytki, zespoły i miejsca zabytkowe wyróżniające się uniwersalną, wyjątkową wartością z punktu widzenia historii, sztuki
lub nauki [Kozioł, Trelka, Florjanowicz 2013]. W polskim prawodawstwie pojęcie
dziedzictwa nie zostało zdefiniowane ale pojawia się w art. 5. Konstytucji RP jako
jedna z naczelnych wartości, których strzeże Rzeczpospolita Polska. Z kolei zabytek
według ustawy to „nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze
względu na posiadaną wartość historyczną lub naukową” [Ustawa…2003].
Dziedzictwo kulturowe jest bardzo ważnym czynnikiem społeczno-ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich w Polsce. Według Konwencji
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UNESCO z 2003 roku tworzy je zarówno dziedzictwo materialne, jak i niematerialne [Legutko-Kobus 2016]. To pierwsze obejmuje zabytki, materialne świadectwa przeszłości oraz wytwory natury. W skład dziedzictwa materialnego wchodzą: zabytki nieruchome, zabytki ruchome, muzea i muzealia, archiwalia i zasób
biblioteczny oraz krajobraz kulturowy. Do dziedzictwa niematerialnego zalicza
się natomiast zwyczaje, przekaz ustny, wiedzę i umiejętności oraz związane z nimi
przedmioty i przestrzeń kulturową, które są uznane za część własnego dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub jednostki [Legutko-Kobus 2016]. W przypadku tych pierwszych jest ono świadectwem, jak na wsi żyły kolejne pokolenia,
jak budowały świątynie, domy i obejścia gospodarskie, jak wytyczały drogi i uprawiały ziemię [Rzecz o dziedzictwie…2011].
Z dziedzictwem kulturowym na wsi bardzo mocno wiąże się tradycja i folklor.
Tradycję można określić jako przekazywanie z pokolenia na pokolenie obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, odczuwania albo postępowania, wydarzeń z przeszłości traktowanych jako historia (choć niesprawdzonych),
umiejętności artystycznych albo rzemieślniczych, itd. [Kopaliński 1987, 1196].
Folklor stanowi natomiast część kultury ludowej, istniejącej dzięki słowu mówionemu lub śpiewanemu (np. opowieści, pieśni, muzyka, taniec). Należy jednak zaznaczyć, że słowo to musi mieć wymiar artystyczny. Folklor, będący twórczością
anonimową i zbiorową musi docierać od nadawcy do odbiorcy w sposób bezpośredni bez pomocy środków technicznych [Jędrysiak 2010].

5. Wyniki badań






W okresie letnim 2019 roku przeprowadzono sondaż diagnostyczny badania
w gminach wiejskich położonych na Podhalu w celu, jak podano wcześniej,
określenia roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki oraz roli władz
lokalnych w tym procesie.
Wszystkie badane gminy podhalańskie, oprócz gminy Szaflary, posiadają opracowane aktualne strategie rozwoju do roku 2020 lub 2022. W gminie Szaflary
w chwili obecnej trwają natomiast prace na nową strategią.
Autorzy niniejszego opracowania poddali także analizie strategie rozwoju badanych gmin. W występujących w nich macierzach SWOT w dwóch z czterech
tworzących je kategorii czynników strategicznych, którymi są: „Mocne strony”
i „Szanse”, zawarto wiele kwestii dotyczących turystyki, w tym różnych jej form.
W kontekście rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej w tabelach 1 oraz 2 zawarto najważniejsze czynniki determinujące jej rozwój, które uwzględniono
w „Mocnych stronach” i „Szansach”.
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Tabela 1
Czynniki rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej podane
w „Mocnych stronach” macierzy SWOT (wg badanych gmin)
Gmina
Biały Dunajec

Bukowina
Tatrzańska

Czarny Dunajec

Walory kulturowe
Żywa kultura ludowa, folklor, patriotyzm lokalny – pielęgnowane przez
wielopokoleniowe rodziny.
Liczne imprezy kulturalne (np. Dzień Pstrąga czy Parada Gazdowska, Dunajeckie
Granie, Wybory Nojśwarniyjsyj Górolecki), wysoki poziom uczestnictwa w kulturze.
Bogactwo i różnorodność (historyczna, kulturowa) dwóch krain: Podhala i Spisza –
specyficzny „klimat Pogranicza”.
Niematerialne dziedzictwo kulturowe, kultywowane przez mieszkańców – żywy
folklor i rzemiosło, tradycje, obyczaje, muzyka, gwara, stroje, zespoły regionalne
i artystyczne, twórcy ludowi.
Architektura sakralna (kapliczki przydrożne, kościoły w stylu góralskim, kościoły
drewniane).
Tradycje góralskie, wyroby regionalne, działalność pasterska.
Budownictwo regionalne, głównie drewniana zabudowa wsi Chochołów.

Kościelisko

Nowy Targ

Kultura, ośrodki kultury, bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców
ludowych.
Unikatowe dziedzictwo kultury materialnej i duchowej (liczne zabytki, bogaty
i ciągle żywy folklor),
Małopolski Szlak Architektury Drewnianej (w tym gotycki kościół św. Michała
Archanioła w Dębnie wpisany na listę UNESCO).
Bogate zasoby materialnego dziedzictwa kulturowego.

Poronin

Niematerialne dziedzictwo kulturowe, kultywowane przez mieszkańców
(żywy folklor - tradycje, gwara, stroje, zespoły regionalne, tradycja wyrobu
przysmaków kuchni góralskiej).
Tradycje pasterskie, bacówki, oscypki i inne produkty regionalne.

Szaflary

Zespoły regionalne w każdej szkole.
Dziedzictwo kulturalne, żywe tradycje.

Źródło: Opracowanie na podstawie:
(2014): Strategia Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2014-2020, FRDL Małopolski
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Biały Dunajec, 20, 21.
(2015): Strategia Rozwoju Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2015-2020, FRDL
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Bukowina
Tatrzańska, 19, 20.
(2014): Strategia Rozwoju Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2020, FRDL Małopolski
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Czarny Dunajec, 23, 24.
(2016): Strategia rozwoju gminy Kościelisko na lata 2016-2022, HR DORADCA dla
Gminy Kościelisko, Kościelisko, 36.
(2015): Strategia Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2015-2022, Nowy Targ, 90, 91, 94, 95.
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(2016): Strategia Rozwoju Gminy Poronin na lata 2016-2022, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Poronin, 16, 17.
(2007): Strategia Rozwoju Gminy Szaflary na lata 2007-2017, Szaflary, 60, 61.

Z tabeli 1 wynika, że czynniki determinujące rozwój turystyki kulturowej
zawarte w „Mocnych stronach” macierzy SWOT są liczne i zróżnicowane pod
względem materialnym i niematerialnym. Zarówno tradycja, folklor, jak i zabytki
architektury stanowią ważny składnik turystyki kulturowej.
W „Szansach” dalszego rozwoju walorów kulturowych i wiejskiej turystyki
kulturowej zapisano natomiast różne jej czynniki (tabela 2).
Tabela 2
Czynniki rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej podane w „Szansach”
macierzy SWOT (wg badanych gmin)
Gmina
Biały Dunajec
Bukowina
Tatrzańska

Czarny Dunajec

Kościelisko

Szanse rozwojowe
Lepsze zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby rozwoju sportu i kultury.
Włączenie zasobów przyrodniczo-kulturowych w obieg społecznogospodarczy, w szczególności na potrzeby rozwoju oferty czasu wolnego.
Moda na turystykę aktywną, kulturową (m.in. popularność folkloru, tradycji
i sztuki ludowej) i kulinarną.
Realizacja projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak dookoła
Tatr” (trasy piesze, rowerowe, narciarskie, edukacyjne, konne).
Rozwój tzw. pielgrzymkowej turystyki oraz promocja miejsc związanych z osobą
papieża Jana Pawła II.
Możliwość rozwoju współpracy z Miastem Tvrdosin w zakresie stworzenia
wspólnej oferty turystycznej.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i dostosowanie go do nowych funkcji
społecznych i gospodarczych.

Nowy Targ

Specjalizacja ośrodków kultury w zakresie edukacji kulturalnej i regionalnej,
a poprzez to ich większa profesjonalizacja.
Wdrożenie programu ochrony dziedzictwa materialnego (w tym program
odnowy kapliczek przydrożnych, kuźni, szałasów, itp.).

Poronin

Moda na turystykę aktywną, kulturową (m.in. popularność folkloru, tradycji
i sztuki ludowej) i kulinarną.

Szaflary

Dobrze funkcjonujące placówki oświatowe.

Źródło: Opracowanie własne na podst.:
(2014): Strategia Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2014-2020, FRDL Małopolski
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Biały Dunajec, 23.
(2015): Strategia Rozwoju Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2015-2020, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Bukowina Tatrzańska, 24.
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(2014): Strategia Rozwoju Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2020, FRDL Małopolski
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Czarny Dunajec, 28, 29.
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„Szanse” macierzy SWOT zawarte w tabeli 2 obejmują czynniki rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej w badanych gminach. Generalnie dotyczą one mody na
uprawianie turystyki kulturowej i możliwości realizacji różnych projektów i programów związanych z tą formą turystyki.
Przechodząc do badań sondażowych należałoby podać, że w kwestionariuszu
ankiety znalazły się trzy otwarte pytania. Pierwsze to: Podaj najważniejszy czynnik rozwoju turystyki w ich gminie. W pięciu przypadkach na przemian wskazywano folklor i dziedzictwo kulturowe, przy czym w jednym zaznaczono te dwa
czynniki razem (tabela 3).
Tabela 3
Najważniejszy czynnik rozwoju turystyki kulturowej w badanych gminach
w opinii respondentów
Gmina

Najważniejszy czynnik

Biały Dunajec

zabytki architektury

Bukowina Tatrzańska

dziedzictwo kulturowe

Czarny Dunajec

dziedzictwo kulturowe i folklor

Kościelisko

folklor góralski

Nowy Targ

folklor góralski

Poronin

zabytki architektury

Szaflary

folklor góralski

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań własnych.

Aby wiejska turystyka kulturowa mogła się rozwijać, potrzebne jest wsparcie
władz samorządowych. Pomoc ta widoczna jest przede wszystkim w działalności
promocyjnej prowadzonej przez gminę. W związku z tym, kolejne pytanie ankietowe dotyczyło rodzajów narządzi komunikacji z rynkiem, stosowanych w promocji walorów kulturowych. Wszyscy badani wskazali na reklamę internetową,
a dokładniej na oficjalną stronę własnej gminy, na której zawarto liczne informacje dotyczące zabytków architektury, muzeów, skansenów, góralskich zespołów
pieśni i tańca oraz imprez kulturowych. Ankietowani podkreślali także wkład
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władz lokalnych w opracowanie różnych wydawnictw propagujących lokalne
dziedzictwo kulturowe i folklor oraz współorganizowanie różnych imprez kulturowych. W działalności promocyjnej część gmin współpracuje z Lokalnymi Grupami Działania (LGD) lub Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi (LOT-y).
Trzecie i ostatnie pytanie zamieszczone w ankiecie związane było z poznaniem
opinii respondentów nt. tego, co należałoby zrobić w przyszłości, aby zwiększyć
rozwój turystyki kulturowej. Najczęściej wymieniali oni potrzebę skuteczniejszych działań promocyjnych i współpracy pomiędzy władzą lokalną, a innymi
podmiotami. W niektórych przypadkach zwracano uwagę na kultywowanie tradycji ludowych, dbanie o folklor (tabela 4).
Tabela 4
Przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju turystyki kulturowej
(w opinii badanych)
Gmina / miasto

Postulowane przedsięwzięcia w przyszłości w celu rozwoju
turystyki kulturowej

Biały Dunajec

Lepsze działania marketingowe, skuteczniejsza promocja.

Bukowna Tatrzańska

Trzeba prężniej promować dobra kultury i zwiększyć współpracę
samorządu gminnego z różnymi organizacjami.

Czarny Dunajec

Trzeba bardziej promować walory kulturowe gminy.

Kościelisko

Lepsza promocja folkloru góralskiego w gminie.

Nowy Targ

Należy polepszyć współpracę pomiędzy gminą a różnymi organizacjami,
stowarzyszeniami.

Poronin

Lepsza promocja oraz potrzeba zdobywania środków zewnętrznych na
rozwój turystyki kulturowej.

Szaflary

Współpraca władz gminy z właścicielami obiektów noclegowych oraz
z innymi podmiotami na rynku turystyki.

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań własnych.

Analizując tabelę 4 trzeba stwierdzić, że priorytetem w rozwoju turystyki kulturowej jest działalność promocyjna. Samorządy gminne muszą w tym zakresie
stosować różne instrumenty promocji, np. Internet, wydawnictwa, wyjazdy na
giełdy turystyczne czy nadal brać udział imprezach kulturalnych. Istotnym przedsięwzięciem rozwoju turystyki kulturowej jest ponadto dalsza współpraca badanych gmin z innymi podmiotami działającymi na lokalnym i regionalnym rynku
turystycznym, np. stowarzyszeniami czy lokalnymi organizacjami turystycznymi,
jak i z pojedynczymi właścicielami obiektów noclegowych.
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Strategia rozwoju gminy jest istotnym narzędziem zarządzania lokalną gospodarką turystyczną. Czynniki rozwoju turystyki kulturowej, podane zarówno w „Mocnych stronach”, jak i w „Szansach” macierzy SWOT, są podstawą
realizacji strategii rozwoju turystyki kulturowej w badanym regionie. Podstawą rozwoju tej formy turystyki w przyszłości jest promocja lokalnych walorów
antropogenicznych, w tym góralskiego folkloru i współpraca w tym zakresie
z różnymi podmiotami i organizacjami. W realizacji przedsięwzięć związanych
z dziedzictwem kulturowym ważne jest ponadto wsparcie ze źródeł zewnętrznych, w tym środków pochodzących z programów Unii Europejskiej.

6. Wnioski
Podhale to kraina geograficzno-historyczna będąca typowo turystyczno-wypoczynkowym regionem w południowej Małopolsce. Region posiada bardzo długie
tradycje związane z przyjazdami turystów, odpowiednią infrastrukturę turystyczną oraz atrakcyjne walory środowiska przyrodniczego i kulturowego. Jedną z rozpowszechnionych form turystyki na Podhalu jest wiejska turystyka kulturowa.
Na podstawie sondażu diagnostycznego przeprowadzonego z użyciem kwestionariusza ankiety z pracownikami urzędów badanych gmin wiejskich Podhala
odpowiedzialnych za promocję i turystykę oraz analizy aktualnych strategii rozwoju tych gmin należy stwierdzić:
 dziedzictwo-kulturowe, w tym folklor stanowi bardzo ważny czynnik rozwoju turystyki wiejskiej na Podhalu,
 we wszystkich strategiach rozwoju badanych gmin zapisano liczne działania
wspierające rozwój wiejskiej turystyki kulturowej i wspieranie dziedzictwa
kulturowo-historycznego,
 wśród elementów dziedzictwa kulturowego omawianego regionu na czoło
wysuwa się góralski folklor,
 władze samorządowe odgrywają istotną rolę w kultywowaniu dziedzictwa
historycznego, głównie w jego promocji,
 dalszy rozwój turystyki kulturowej na obszarach wiejskich Podhala związany będzie przede wszystkim z działalnością promocyjną oraz współpracą
samorządów z różnymi podmiotami w tym zakresie.
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ROBERT ANDRZEJCZYK, ARKADIUSZ NIEDZIÓŁKA
DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO CZYNNIK ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ
NA PODHALU

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowo-historyczne, folklor, turystyka kulturowa
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono dziedzictwo kulturowo-historyczne jako ważny czynnik
rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Podhala. Na podstawie literatury scharakteryzowano istotę dziedzictwa, przedstawiono jego elementy oraz pojęcia pokrewne, w tym
istotę wiejskiej turystyki kulturowej. Część empiryczna artykułu obejmuje natomiast
analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych w gminach wiejskich powiatu
tatrzańskiego oraz trzech powiatu nowotarskiego, wchodzących w skład Podhala. Na ich
podstawie stwierdzono duże znaczenie dziedzictwa kulturowo-historycznego w rozwoju turystyki w omawianym regionie oraz spore zaangażowanie samorządów gminnych
w utrzymanie i kultywowanie dziedzictwa, w tym folkloru i różnych imprez kulturowych.
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SUM M A RY

The article presents cultural and historical heritage as an important factor in the development of tourism in rural areas of Podhale. Based on the literature, the essence of
heritage was characterized, its elements and related concepts were presented, including
the essence of rural cultural tourism. The empirical part of the article covers the analysis of
the results of surveys conducted in the rural communes of the Tatra Count and the three
communes of the Nowy Targ County in the Podhale region. On its basis, the great significance of cultural and historical heritage in the development of tourism in the discussed
region was found, as well as considerable involvement of municipal self-governments in
maintaining and cultivating heritage, including folklore and various cultural events.
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1. Wstęp
Istotę turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki można określić przez wskazanie
jej cech charakterystycznych. Powinna ona być zlokalizowana na obszarach wiejskich i zapewniać ciszę, spokój oraz kontakt z przyrodą i kulturą. Charakteryzuje
się ona małą skalą przedsięwzięcia (niewielka liczba miejsc noclegowych, gastronomicznych itp.) tak, aby nie zdominować pierwotnej funkcji (głównie rolniczej)
obszaru, na którym się rozwija. Bazuje na istniejącej zabudowie oraz wykorzystuje lokalne surowce i zasoby pracy żywej [Jędrysiak 2010]. Jej atutem powinien być
ciągły rozwój uzupełniony o nowe aktywności poszerzające ofertę pobytu, jak:
warsztaty artystyczne, turystyka kwalifikowana i zdrowotna [Guzik 2003].
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania dziedzictwa
kulturowego w usprawnianiu organizmu ludzkiego podczas korzystania z usług
turystycznych na obszarach wiejskich.

2. Formy turystyki wiejskiej z elementami dziedzictwa kulturowego
Turystykę wiejską ze względu na formę można podzielić na agroturystykę,
ekoturystykę, etnoturystykę i terapioturystykę. Szczegółowy ich zakres zaprezentowano w tabeli 1.
1 Wkład pracy: Michał Roman – 50%, Antoni Roman – 50%.
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Tabela 1
Formy turystyki wiejskiej ze względu na przedmiot zgłaszanych potrzeb
przez turystów
Formy

Agroturystyka

Ekoturystyka

Etnoturystyka

Terapioturystyka

Podstawowa
działalność

Opis

Rolnictwo

Bazuje na funkcjonującym, aktywnym, czynnym
gospodarstwie rolnym i atrakcjach związanych
z rolnictwem.

Przyroda, ekologia

Zapewnia ona turystom tzw. „zieloną przestrzeń”,
chroniony krajobraz przez umożliwienie im pobytu
w naturalnym środowisku człowieka, w miejscach
powszechnie niedostępnych (np. w rezerwatach
przyrodniczych).

Turystyka etniczna,
kultura

Mająca dwojaki charakter. Po pierwsze – dotyczy
wyjazdów w celu poznawania i nawiązywania kontaktów
z ludnością odmiennie kulturową, czyli podróżami
zorientowanymi na poznawanie, upowszechnianie,
promocję i ochronę wartości kulturowych, dziedzictwa
kulturowego w skali lokalnej. Natomiast w drugim
znaczeniu obejmuje turystykę sentymentalną,
tj. odwiedzanie miejsc, „starych kątów”, które wiążą się
ze wspomnieniami i wszystkim tym co miłe, co pamiętają
dawni mieszkańcy danego terenu z czasów dzieciństwa
lub znają z opowieści członków rodziny lub bliskich.

Zdrowie

Jest to innowacyjna forma turystyki wiejskiej, która
obecnie jest szeroko rozwijana na obszarach
wiejskich, np. gospodarstwa opiekuńcze. Dotyczy ona
usprawniania (uzdrawiania, rehabilitacji, leczenia)
organizmu ludzkiego w naturalnym środowisku wiejskim
(np. w ramach turnusów rehabilitacyjnych, w mini
sanatoriach, w „wiejskich SPA”).

* Terapioturystyka i etnoturystyka mogą być również realizowane w środowisku miejskim.

Źródło: [Roman 2018].

Pierwszą z nich jest agroturystyka. Jej definicja w literaturze polskiej i zagranicznej pojawiła się na początku lat 90. XX wieku [Sznajder, Przezbórska 2006]. Wchodzi
ona w obręb turystyki wiejskiej, czyli formy rekreacji odbywającej się na obszarach
„prawdziwej wsi” i obejmującej wiele rodzajów aktywności związanej z turystyką pobytową, krajoznawczą, aktywną, specjalistyczną, kulturową itp. [Kłodziński 1999].
Agroturystyka dotyczy organizowania pobytu turystów przez rodzinę rolniczą we własnym, czynnym gospodarstwie rolnym [Wiatrak 1996, Kosmaczewska
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2013]. Nazwa tego typu wypoczynku na wsi składa się z dwóch członów: agro
i turystyka [Sikora 2012, Sikora 2008]. Przedrostek agro wywodzi się z terminu
greckiego agros, co oznacza rolę oraz słowa agronomos, odnoszącego się do zarządzającego majątkiem rolnym [Sznajder, Przezbórska 2006].
Ekoturystyka (turystyka zrównoważona) dotyczy problematyki zachowania
zrównoważonego rozwoju zasobów turystycznych przez integrację działalności
turystycznej z celami promocji i ochrony przyrody, z myślą utrzymania jej stanu
dla przyszłych pokoleń. Związana jest także ze wzrostem i rozwojem społeczno-gospodarczym danego terenu, przy racjonalnym wykorzystaniu istniejącego potencjału, kształtowania nowych postaw i zachowań turystów oraz organizatorów
ruchu turystycznego [Zaręba 2000]. Oferuje ona turystom pobyt w miejscach powszechnie niedostępnych.
Natomiast etnoturystyka (turystyka etniczna) promuje, chroni i upowszechnia dziedzictwo kulturowe oraz historię grup społecznych, zamieszkujących na
danym obszarze, charakteryzujących się własnym językiem, strukturą społeczną,
wierzeniami, rytuałami, kuchnią, ubiorem, wyglądem zewnętrznym, rodzajem
zabudowy i zagospodarowaniem terenu.
W terapioturystyce motywem przewodnim wyjazdów turystycznych jest aspekt
zdrowotny, pomoc w przywracaniu i utrzymaniu zdrowia. Można zauważyć, że wyjazdy turystyczne na wieś stanowią formę czynnego wypoczynku poza miejscem
zamieszkania, która jest determinowana potrzebami poznawczymi, wypoczynkowymi, rozrywkowymi, zdrowotnymi i sportowymi, a także chęcią przeżycia przygody [Gannon i in. 1993]. Obejmują one wszelkie formy dobrowolnej zmiany środowiska względem miejsca zamieszkania i zatrudnienia [Kornak, Rapacz 2001].

3. Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki wiejskiej
Współczesna agroturystyka w Polsce jest realizowana w celu osiągania dodatkowych dochodów przez rolników w gospodarstwach kilkuhektarowych, gdyż gospodarstwa wielkoobszarowe nastawione są głównie na produkcję rolną. Obecnie
można zauważyć, że w dużej części gospodarstw agroturystycznych świadczone są
tylko usługi noclegowe i żywieniowe, co stanowi zbyt ubogą ofertę. Niski poziom
konkurencyjności tych gospodarstw w odniesieniu do specjalistycznych placówek
ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, nie gwarantuje pełnego zaspokojenia potrzeb turystów [Roman 2019].
Dotychczas prowadzenie usług turystycznych na obszarach wiejskich przez
właścicieli gospodarstw agroturystycznych w większości oparte jest na tradycyjnych i biernych formach spędzania wolnego czasu. Oferta turystyczna powinna
polegać na tym, że obok tradycyjnego wypoczynku uwzględniającego wykorzy-
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stanie naturalnych zasobów przyrodniczych wprowadza się formę aktywności intelektualnej [Roman, Niedziółka 2017].
Obecnie w ofercie niektórych gospodarstw agroturystycznych można zauważyć elementy związane z ochroną wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Właściciele tych obiektów turystycznych organizują zajęcia praktyczne
dla swoich gości. Uczestnictwo w warsztatach artystycznych powinno stanowić
swoistą „podróż do świata przodków”. Osoby biorące udział w warsztatach mogą
także własnoręcznie wykonać pamiątkę.
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na wsi stanowi podstawowy wyznacznik tożsamości danego społeczeństwa, a jego ochrona jest wspólnym obowiązkiem [Gołuchowski, Spyra 2014; Machnik 2014]. To także ważny czynnik, gdyż
dzięki niemu można poznać historię narodu, daje także podstawy krytycznej oceny przyjmowania wartości innych kultur [Sawicki 2009]. Można również nauczyć
się patriotyzmu i szacunku do ludzi, którzy tworzyli dorobek kulturowy. Kształtuje ono własną tożsamość oraz ukazuje wrażliwość na piękno dzieł stworzonych
przez człowieka. Stanowi ono zakorzenienie w danych realiach oraz jest pełną
i godną obecnością człowieka w danym miejscu i czasie.
Dziedzictwo kulturowe można również rozpatrywać w aspekcie sentymentalnym. Jest to „podłoże” do wyodrębnienia turystyki sentymentalnej, jako rodzaju turystyki etnicznej. Dotyczy to podróży osób, które podejmują poszukiwania
własnej tożsamości, swoich korzeni. Właściciele gospodarstw agroturystycznych
prowadzący zajęcia warsztatowe powinni spełniać oczekiwania wszystkich, którzy poszukują „skarbów” dziedzictwa kulturowego (tajników kuchni wiejskiej,
sztuki ludowej, rzemiosła dawnego, medycyny ludowej).
Istotne znaczenie w rozwoju agroturystyki ma także kultura wiejska. Jest to
całokształt wartości materialnych i niematerialnych, wiejskich społeczności lokalnych w danym czasie i na danym terenie. Często pojęcie to utożsamia się z kulturą
ludową, co nie jest jednoznaczne. Wieś stanowiła środowisko kulturotwórcze i samowystarczalne ze względu na brak środków finansowych oraz trudności zaopatrzeniowe. Na kulturę wsi składają się takie elementy, jak: budynki gospodarskie
i budowle sakralne, narzędzia i urządzenia potrzebne do produkcji rolnej i w gospodarstwie domowym, wierzenia, sposób organizacji życia wiejskiego oparty na
cyklu naturalnym, pracy i odpoczynku, w tym zabawy, sposób przyrządzania potraw, kanony budownictwa i zdobnictwa wiejskiego, sposób zagospodarowania
obszarów wiejskich, w tym krajobrazu. Tradycją kultury wsi jest przekazywanie
z pokolenia na pokolenie wszelkich norm dziedzictwa kulturowego na wsi, uznawanych przez zbiorowość za społecznie ważne.
Osoba korzystająca z usług gospodarstw agroturystycznych oczekuje bogatej
oferty turystycznej. Chce ona przeżywać pobyt emocjonalnie, a nie tylko spędzać
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czas biernie w obiekcie turystycznym. Turysta pragnie, aby zapewniono mu aktywny wypoczynek (odkrywanie wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, zagwarantowanie szybkiego przemieszczania się z miejsca na miejsce, przy jednoczesnym zapewnieniu coraz to nowszych atrakcji). Oczekuje on
powrotu do wiejskości w „nowej agroturystyce”.

5. Dziedzictwo kulturowe a działania terapeutyczne w turystyce
wiejskiej
W życiu człowieka jednym z ważnych elementów jest zdrowie. Stanowi ono dobrostan, a więc sumę pozytywnych przeżyć, które powodują, że jednostka znajduje się w pozytywnym nastroju, co sprzyja wzrostowi sprawności i skuteczności
działania ułatwiającego rozwój osobisty. Ma to związek z dobrym samopoczuciem, będącym odbiciem zdolności do optymalnego funkcjonowania człowieka
w sensie fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym, zachowania dobrej
jakości życia, związanej ze zdrowiem, wydajną pracą i aktywnym uczestnictwem
w życiu społeczno-gospodarczym, kulturowym i politycznym. Wyróżnia się [Jankowiak, Kowalewska, Rolka 2015]:
 zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego narządów
i układów,
 zdrowie psychiczne (zdrowie emocjonalne – zdolność do rozpoznawania,
wyobrażania i kontroli emocji i uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób,
umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją,
a także zdrowie umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia),
 zdrowie duchowe – u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami
religijnymi, a u innych osobisty zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania
wewnętrznego spokoju i równowagi,
 zdrowie społeczne – zdolność pełnienia ról społecznych, w tym rodzinnych,
towarzyskich i zawodowych, do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi w miejscu życia, nauki i pracy
zawodowej oraz odpoczynku.
Zdrowie stanowi też wartość publiczną chronioną w myśl zasad solidaryzmu
i współodpowiedzialności. W praktyce zagadnienia przywracania, utrzymania
zdrowia, realizowane są w ramach terapii (leczenia, rehabilitacji, kuracji, usprawniania), procesu terapeutycznego na bazie produktów terapeutycznych. Terapia
powinna tworzyć wewnętrznie spójny system medyczny (profilaktyki chorób i ich
leczenia). Można ją realizować w ramach turystyki wiejskiej, wykorzystującej walory dziedzictwa kulturowego.
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Na potrzeby artykułu przyjęto następującą definicję dziedzictwa kulturowego.
Stanowi ono utrwalony historycznie i w świadomości społecznej, wzbogacany
w ciągu dziejów dorobek ludzkości w sferze materialnej i niematerialnej na
danym terenie w zakresie architektury, sztuki, rzemiosła, krajobrazów kształtowanych przez człowieka oraz tradycji i historii. To wszystko, co upamiętnia
miejscowy byt społeczny i do którego społeczeństwo odnosi się z czcią, powagą,
szacunkiem oraz czerpie korzyści i przekazuje go następnym pokoleniom, aby
podkreślić własne korzenie, pamięć, jedność obywatelską, tożsamość i ciągłość
historyczną. Słowo kultura (z łac. colere – uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie) to termin wieloznaczny, pochodzący od łac. cultus agri – „uprawa ziemi”.
Obejmuje ono całokształt dorobku ludzkości w sferze materialnej i niematerialnej
(świadomościowej, duchowej i historycznej), który jest utrwalony, wzbogacany
na przestrzeni dziejów i przekazywany z czcią z pokolenia na pokolenie [Chabiera
i in. 2016].
Elementy dziedzictwa kulturowego zastosowane w turystyce wiejskiej należy
odnieść do takich kategorii, jak [Zarycki 2009, Maźnica 2013]:
 zasób kulturowy – to zawartość pewnego składnika dostarczonego i zastosowanego w produkcie turystycznym (ofercie turystycznej) w danym momencie na określonym terenie lub w danym miejscu,
 strumień zasobów kulturowych – stanowi proces usług świadczonych przez
wybrane aktywa w ciągu danego okresu na określonym obszarze lub miejscu,
 kapitał kulturowy – to ożywiony, aktywny zasób, służący pomnażaniu wartości, mający zdolność tworzenia nowych wartości,
 walor kulturowy – wyraża spostrzeżenie, intencjonalność, świadomość, zaś
atrakcja kulturowa mieści dodatkowo w sobie przeżycia i związane z tym
stany emocjonalne (emocje, uczucia) wynikające z tytułu posiadania lub
korzystania z waloru turystycznego, które wzbudzają zainteresowanie, przyciągają turystów oraz przynoszą im określone korzyści,
 atrakcja kulturowa – z łac. attractio – to co przyciąga uwagę, wzbudza zainteresowanie, interesuje swą niezwykłością, urozmaiceniem, stanowi niespodziankę, rozrywkę, przygodę, przyjemność, przyciąganie. Z kolei słowo
atrakcyjny, atrakcyjność kulturowa od atrakcja kulturowa oznacza mający
siłę przyciągania zainteresowania, pociągający, rzecz lub osoba interesująca.
Z przedstawionych kategorii dziedzictwa kulturowego można zaprezentować
zależności między stroną podażową (organizator turystyki), a stroną popytową
(turysta) (rysunek 1).
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Rysunek 1
Zależności między stroną podażową a popytową w turystyce
z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego

Źródło: [Kowalczyk 2012].

Elementy dziedzictwa kulturowego mogą być wykorzystywane w ofercie turystyki wiejskiej do usprawniania organizmu ludzkiego. Poza terapią farmakologiczną potrzebna jest terapia kompleksowa (leczenie, rehabilitacja, kuracja),
aby skłonić do holistycznego spojrzenia na człowieka. Działania w tym kierunku,
poprzedzone trafną diagnozą dają lepsze efekty, gdy na potrzeby leczenia na wsi
stosuje się ergoterapię, arteterapię i psychoterapię, połączoną z ćwiczeniami gimnastycznymi w otoczeniu przyrodniczym i ścisłym kontakcie z zasobami dziedzictwa kulturowego. Ergoterapia (gr. ergo – czynię, robię) – to rodzaj terapii,
wykorzystującej pracę fizyczną, czynności manualne jako środek terapeutyczny
w różnego rodzaju zajęciach i rekreacji, pozwalających na usprawnianie organizmu ludzkiego [Wilczek-Różyczka 2007]. Z kolei arteterapia (inaczej artterapia,
z łac. ars sztuka i terapia) – zajmuje się leczeniem przez sztukę, w tym sztukę
ludową, w czynnościach pozwalających na usprawnianie organizmu człowieka
i kształtowanie poprawnych kontaktów społecznych (oczyszczaniu, rozwoju osobowości duchowej i integracji z grupą) [Szulc 2011, Konieczna 2003].
W działaniach twórczych, umożliwiających poprawę zdrowia, arteterapia spełnia następujące funkcje [Szulc 2011]:
 rekreacyjną – tworzenie warunków ułatwiających wypoczynek, oderwanie
się od codziennych trudności i problemów życiowych,
 edukacyjną – zdobywania wiedzy o mądrości życiowej, orientacji w otaczającej rzeczywistości i o tym, jak przekształcać sytuacje mniej wartościowe
w stany pożądane,
 poznawczą – uczy poprawnego rozpoznawania, nazywania i wyrażania
uczuć,
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ekspresyjną – wyzwalanie się stłumionych emocji, głębi duchowej jednostki oraz „oczyszczanie” organizmu przez rozładowanie niekorzystnych dla
zdrowia stanów napięcia,
korekcyjną – umożliwienie zmiany nastawienia do życia oraz sprawne bytowanie w zmieniających się warunkach charakteru człowieka i otoczenia,
pragmatyczną – umożliwienie jednostce ludzkiej, grupom społecznym
i ogółowi społeczeństwa wyrażanie własnych potrzeb,
kompensacyjną – działania terapeutyczne służą zaspokajaniu ujawnionych
potrzeb,
regulacyjną – przez arteterapię możliwe jest zaspokojenie potrzeby samorealizacji oraz kompensacji w kierunku podnoszenia jakości, stylu życia
przy pomocy biernego lub czynnego kontaktu z dziedzictwem kulturowym
i uprawiania sztuki,
profilaktyczną – uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych zapobiega pojawieniu się trudności życiowych, a w przypadku ich występowania – zmniejszenia ich ciężaru i przezwyciężania przeszkód w wymiarze doraźnym,
ogólnożyciowym i perspektywicznym,
rehabilitacyjną – usprawnienie organizmu ludzkiego pod względem fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym.

W zajęciach terapeutycznych, organizowanych w ramach turystyki wiejskiej
należy popularyzować „ginące zawody”, stanowiące wartość dziedzictwa kulturowego. Do nich należą takie techniki z zakresu ergoterapii i arteterapii, jak
[Milanowska 1965, Milanowska 1982, Skuza 2008]:
 tkactwo ludowe, obróbka wełny, lnu, konopi i pokrzywy,
 prace w drewnie, w tym stolarstwo (malowanie drewna, lakierowanie drewna, politurowanie drewna, woskowanie drewna, obróbka ręczna drewna
za pomocą strugów i pił, obróbka drewna tarnikami i pilnikami, wiercenie
ręczne w drewnie za pomocą świdrów i wierteł, toczenie drewna, rzeźbienie
drewna, łączenie elementów drewnianych),
 pracę w skórze (galanteria skórzana) – garbowanie skóry, praca w skórze (krojenie i szycie skóry, sklejanie skóry, tłoczenie skóry, sztancowanie
i dziurkowanie skóry),
 plastyczną obróbkę blachy (prostowanie i cięcie blachy, formowanie ręczne
blachy, nitowanie, lutowanie, polerowanie i patynowanie blachy),
 obróbka drutu (cięcie, wyginanie, skręcanie i zwijanie drutu, kucie drutu,
wykonywanie zapinek),
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plecionkarstwo z wykorzystaniem wikliny, rogożyny (pałki wodnej), łuby,
słomy, korzeni jałowca i świerku, a także koszykarstwo i sitarstwo,
 siatkarstwo (węzły stosowane w robotach siatkowych),
 zabawkarstwo (zabawki z papieru, kartonu, tektury, odpadów drewnianych,
tkaniny, filcu, gliny),
 garncarstwo i ceramika (formowanie ręczne i na kole garncarskim gliny oraz
masy ceramicznej, wypalanie wyrobów ceramicznych, zdobienie, w tym farbowanie, a także szkliwienie wyrobów ceramicznych),
 krój i szycie ręczne oraz z wykorzystaniem maszyny do szycia,
 introligatorstwo (prace z papieru, kartonu, tektury, tkanin, skór naturalnych
i ich imitacji introligatorskich, oprawa książki),
 ogrodnictwo (warzywnictwo, kwiaciarstwo, sadownictwo, pielęgnacja ogrodu), określane jako hortikuloterapia, hortiterapia, terapia ogrodem, ogrodolecznictwo i obejmujące prace typowo ogrodnicze i porządkowe.
Popularyzacja „ginących zawodów” w zajęciach terapeutycznych jest ważnym
zagadnieniem społecznym, ze względu na pamięć o własnej tożsamości i korzeniach narodowych oraz kulturowych. Rzymskie przysłowie brzmi: „jeśli nie wiesz
skąd idziesz, to nie wiesz dokąd idziesz”.


5. Podsumowanie i wnioski
Elementy dziedzictwa kulturowego mogą być z powodzeniem wykorzystane w działalności terapeutycznej w turystyce zdrowotnej na wsi. Usprawnianie organizmu
ludzkiego może odbywać się za pomocą np. arteterapii. Działania terapeutyczne
organizowane w ramach turystyki wiejskiej z wykorzystaniem elementów dziedzictwa kulturowego ukazują, że synteza różnych form aktywności może przybliżyć do
zdrowia, poprawić styl życia oraz umożliwić na bazie pracy twórczej kształtowanie i udoskonalanie poprawnych umiejętności komunikacyjnych. W terapii istotną kwestią jest estetyka, dążenie do piękna i doskonałości. Doskonałość wyrażona
w kategorii zdrowie jest oznaką pewnego porządku i pozwala spojrzeć na emocje
z pozycji zdystansowanej. Dzięki temu możliwe jest dążenie do harmonii, balansu,
równowagi, zdrowia, ważnego zarówno w życiu osobistym, jak też gospodarczym.
Artykuł zawiera treści dotyczące turystyki wiejskiej z uwzględnieniem aspektów kulturowo-zdrowotnych. Przedstawione zagadnienia mają istotny wpływ na
ukazanie nowych trendów w rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Na
obszarach wiejskich występują dynamiczne zmiany, dlatego też warto w przyszłości przeprowadzić badania dotyczące wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój
turystyki wiejskiej z elementami zajęć terapeutycznych.
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Celem artykułu było zaprezentowanie możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturowego w usprawnianiu organizmu ludzkiego podczas korzystania z usług turystycznych
na obszarach wiejskich. Turystyka wiejska, w tym terapioturystyka, stanowi dziedzinę
aktywności gospodarczej, która w czasach ogólnie „obecnego pośpiechu”, może znaleźć
szerokie zastosowanie m.in. w działaniach relaksacyjnych i socjoterapeutycznych. W zajęciach terapeutycznych można wykorzystywać ergoterapię, czyli usprawnianie organizmu
ludzkiego przez pracę, jak również arteterapię (leczenie przez sztukę). Artykuł ma charakter przeglądowy i wykorzystano w nim literaturę z zakresu turystyki wiejskiej z uwzględnieniem oddziaływania dziedzictwa kulturowego na procesy terapeutyczne.
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literature in the field of rural tourism, taking into account the impact of cultural heritage
on therapeutic processes.
e-mail: michal_roman@sggw.pl

84

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 3/2019

ELŻBIETA KMITA-DZIASEK, JÓZEFINA KRÓL-NOWINSKI1
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Krakowie

AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET
POPRZEZ TURYSTYKĘ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
NA OBSZARACH WIEJSKICH
Nadesłany: 31.10.2019

Zaakceptowany do druku: 19.11.2019

1. Wstęp
Turystyka wiejska obejmuje szerokie spektrum działalności turystycznych organizowanych w środowisku wiejskim w oparciu o atrakcje przyrodnicze, kulturowe i atuty codziennego życia mieszkańców wsi [Wojciechowska 2009]. Turystyka
wiejska ma szczególne i ugruntowane znaczenie w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich2. Pozytywne oddziaływanie turystyki na tereny wiejskie dotyczy aspektów ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Turystyka wzbogaca
możliwości zatrudnienia i uzyskiwania dodatkowych dochodów przez mieszkańców wsi, świadczących zarówno podstawowe usługi turystyczne, jak i usługi
komplementarne, w tym związane z dziedzictwem. Ruch turystyczny zwiększa zapotrzebowanie na sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych, w tym szczególnie
1 Wkład pracy: Elżbieta Kmita-Dziasek – 50%, Józefina Król-Nowinski – 50%.
2 Obszar wiejski, to pojęcie niejednolicie rozumiane, nie tylko dlatego iż posługują się nim

przedstawiciele różnych dziedzin nauki, takich jak: ekonomia, geografia, socjologia, kulturoznawstwo czy etnografia – ale też, że stosowane jest ono w wielu aktach prawnych i to nie zawsze spójnie.
Np. w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 podaje się, że obszary
wiejskie to „tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, czyli gminy wiejskie lub
części wiejskie gmin miejsko-wiejskich”. Natomiast w opisie warunków kwalifikowalności pomocy z tego Programu – że pomoc może być przyznana jeśli operacja „realizowana jest w miejscowości, należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących
powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej
5 tys. mieszkańców” [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 2019]. Dlatego
też w niniejszej pracy przyjęto, że obszar wiejski to: obszar kraju z wyłączeniem miast liczących
powyżej 5000 mieszkańców, tak jak zostało to przyjęte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi,
Rolnictwa i Rybactwa 2030.
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produktów regionalnych przyczyniając się do utrzymania istniejącej produkcji,
rozszerzenia przetwórstwa produktów spożywczych, podniesienia jakości oferowanych towarów oraz zachowania tradycyjnych upraw i hodowli. Z kolei zainteresowanie turystów tradycyjnymi wartościami kulturowymi wsi stymuluje troskę społeczności wiejskich o lokalną architekturę, pamiątki kultury materialnej,
rzemiosło, sztukę kulinarną, zwyczaje i obrzędy. Na coraz bardziej zglobalizowanym rynku wzrasta zainteresowanie ofertą turystyczną związaną z dziedzictwem
kulturowym. Istotą turystyki dziedzictwa kulturowego jest aktywne i świadome
korzystanie z bogactwa kultury danego regionu i doświadczanie autentycznego
kontaktu z lokalną społecznością.
W ostatnim czasie na znaczeniu zyskuje rolnictwo wielofunkcyjne określane
jako uzyskiwanie wartości dodanej z podstawowej działalności rolniczej poprzez
wprowadzanie dodatkowych funkcji opartych na zasobach gospodarstwa rolnego
[Wilkin 2010]. Jednym ze sprawdzonych kierunków rolnictwa wielofunkcyjnego
jest agroturystyka3. będąca formą turystyki wiejskiej. Idea rolnictwa wielofunkcyjnego jest w agroturystyce urzeczywistniana poprzez ścisłe powiązanie rolniczego siedliska i zajęć gospodarskich z szerokim zakresem usług dla turystów.
Kapitał ludzki o pierwszorzędnym znaczeniu dla turystyki wiejskiej, w tym
szczególnie agroturystyki, stanowią kobiety. Angażując się aktywnie w rozwijanie
dodatkowej działalności w ramach gospodarstwa rolnego lub w przedsiębiorczość
turystyczną, która wykracza poza zakres produkcji rolnej, kobiety mają wpływ
na podtrzymywanie tradycji kulturowych na obszarach wiejskich i wzmacnianie
regionalnej tożsamości4. Zakładaniu i prowadzeniu biznesu turystycznego przez
kobiety sprzyja podobieństwo zakresu podstawowych zadań wynikających z obsługi gości z zakresem prac domowych. Współczesna agroturystyka obejmuje
znacznie szerszy wachlarz usług turystycznych i rekreacyjnych opartych o zasoby
gospodarstw rolnych i specyficzne walory środowiska wiejskiego: od noclegowych i żywieniowych, poprzez atrakcje czasu wolnego, po usługi społeczne i specjalistyczne produkty niszowe.
W kontekście wskazanych tendencji interesujące jest zbadanie roli kobiet w realizacji nowych trendów w rozwoju obszarów wiejskich oraz dokonanie analizy
szans, jakie dla rozwoju zawodowego kobiet wynikają z rolnictwa wielofunkcyjnego i turystyki dziedzictwa kulturowego.

3 Agroturystyka to forma turystyki wiejskiej oparta na funkcjonującym gospodarstwie rolnym
i atrakcjach związanych z rolnictwem (Turystyka wiejska: Rozwój wiejskiej bazy noclegowej. Podręcznik trenera, DG Agroprogress, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Kraków 1996).
4 Sprawozdanie w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich (2016/2204 (INI)), Parlament
Europejski, 8.03.2017.
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2. Cel, zakres i metodyka
Artykuł powstał w oparciu o raporty z badań prowadzonych w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie w ramach międzynarodowych, krajowych
i regionalnych projektów:
1. REWARD: „Raising Employability of Women through entrepreneurial Activities fostering Rural Development“ [Podnoszenie zdolności do zatrudnienia kobiet poprzez działania przedsiębiorcze wspierające rozwój obszarów
wiejskich]5,
2. Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy6,
3. Przygotowanie kompleksowego programu wsparcia i szkoleń dla gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce7.
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena potencjału przedsiębiorczości kobiet w zakresie turystycznych usług komplementarnych związanych z rolnictwem
wielofunkcyjnym i dziedzictwem kulturowym8. Dla jego osiągnięcia dokonano
analizy literatury przedmiotu oraz wyników badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach wymienionych wcześniej projektów.
W zakresie analizy literatury dokonano przeglądu dostępnych źródeł w obszarze demograficznej, społecznej i zawodowej sytuacji kobiet wiejskich oraz ich
pozycji na rynku pracy. W części empirycznej wykorzystano wyniki badań ilościowych i jakościowych, prowadzonych następującymi metodami:
1. Metodą wywiadu bezpośredniego z ekspertami. Próba badawcza była dobrana celowo, na podstawie wiedzy o badanej populacji i celach badania.
Próba obejmowała po jednym reprezentancie następujących środowisk z terenu Polski: kobiet-przedsiębiorców na obszarach wiejskich, stowarzyszeń
kobiet, osób odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich, ekspertów ds.
wielofunkcyjności, ekspertów ds. marketingu/dystrybucji, przedsiębiorców
zajmujących się agroturystyką, ekspertów w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, przedstawicieli środowiska akademickiego, przedstawicieli struktur samorządowych, w tym jednostek kultury. Wywiady przeprowadzono
w marcu 2019 roku. Kwestionariusz wywiadu obejmował 36 pytań otwar5 Projekt nr 2018-1-FR01-KA202-047809 w ramach Programu ERASMUS + Współpraca na
Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (2018-2021)
6 Projekt SIR, CDR O/Kraków DROW-075-56/2016 (2016-2017)
7 SR KSOW Małopolska umowa nr IXa/231/FE/15 (2015-2016)
8 Dziedzictwo kulturowe rozumiane jako odziedziczone z przeszłości i funkcjonujące współcześnie dobra kultury, które mogą mieć formę fizyczną (materialną) oraz formę duchową (niematerialną) (Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Tom 1: Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań
społecznych. [red.] Chabiera A. i in., Narodowy Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet Jagielloński,
Warszawa – Kraków 2017, s. 12).
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tych, które dotyczyły charakterystyki wybranych aspektów sytuacji i potencjału kobiet na obszarach wiejskich oraz opinii na temat nowych możliwości
rozwoju i zatrudnienia.
2. Metodą sondażu przeprowadzonego wśród rolników i członków rodzin
rolniczych uczestniczących w wojewódzkich spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. Jego celem było rozpoznanie zainteresowania rolników
i członków rodzin rolniczych prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego
oraz uczestnictwem w działaniach dotyczących budowania sieci współpracy na rzecz tworzenia tych gospodarstw. Próba badawcza obejmowała 988
osób. Dobór próby był celowy, oparty na rekrutacji potencjalnie zainteresowanych tematem rolników i członków ich rodzin, przeprowadzonej przez
doradców rolniczych z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.
W ramach badania przeprowadzonego w lutym i marcu 2017 roku, rozdano
tym osobom do wypełnienia 988 kwestionariuszy ankiety. Kwestionariusze
te zostały wypełnione i zwrócone ankieterom w liczbie 979.
3. Metodą wywiadu telefonicznego wśród 206 właścicieli gospodarstw agroturystycznych dobranych metodą warstwową proporcjonalną z terenu województwa małopolskiego. Badanie przeprowadzono w kwietniu i maju 2015 roku.
Dostępne źródła i materiał badawczy pozwalają zrealizować założony cel pracy.

3. Społeczna i demograficzna sytuacja kobiet na obszarach wiejskich
Współczesna sytuacja kobiet na obszarach wiejskich w Polsce to wypadkowa
zmian społeczno-gospodarczych na przełomie wieków – od uwłaszczenia chłopów w połowie wieku XIX i reformy rolnej, po odzyskanie niepodległości w 1918
roku, poprzez dramat dwóch wojen światowych w wieku XX i powojenny okres
gospodarki socjalistycznej, aż po transformację ustrojową zapoczątkowaną w roku
1989 i globalną gospodarkę wolnorynkową wieku XXI. Tradycyjne społeczności
wiejskie definiowały rolę kobiety wiążąc ją przede wszystkim z pracą w gospodarstwie rolnym i obowiązkami gospodyni domowej. Podczas gdy gospodarstwo
rolne było prowadzone przez mężczyznę (ojca, męża, brata), domeną kobiet było
prowadzenie domu oraz pełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec
dzieci i osób starszych, ale także podtrzymywanie więzi rodzinnych i społecznych.
Tradycyjny podział ról jako czynnik ograniczający aktywność kobiet do sfery rodzinnej limitował nie tylko ich aktywność zawodową, ale też minimalizował
obecność kobiet wiejskich w życiu publicznym. Pierwsza kobieta w Polsce została
wybrana na sołtysa dopiero w 1951 r. Z czasem odsetek kobiet pełniących funkcje
sołtysek, wójtów i burmistrzów stopniowo wzrastał. W roku 2018 odsetek kobiet peł-
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niących funkcję sołtysa wynosił 38%9. Praca społeczna kobiet na rzecz wsi zaznacza
się przede wszystkim w działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), których liczbę szacuje się na ponad 21 tysięcy. KGW prowadzą działalność kulturalną i oświatową, kultywują lokalne zwyczaje, integrują i motywują mieszkańców do wspólnych
działań. Według Michalskiej [2013], obecna aktywność kobiet wiejskich w Polsce to
„wypadkowa walki dwóch porządków: starego, który domagał się od nich wielkiego zaangażowania w sferę prywatną i mocno obciążał obowiązkami rodzinnymi i domowymi oraz nowego, rysującego nowe możliwości i formułującego odmienne oczekiwania
wobec kobiet – zdobywania wykształcenia, aktywności zawodowej, przedsiębiorczości”.
Współczesne gospodynie wiejskie w Polsce to osoby aktywne, wykształcone,
w wieku młodym i średnim, co istotnie przekłada się na podejmowanie przez nie
nowych wyzwań, będących przejawem pozytywnie postrzeganej przedsiębiorczości10. Jako zalety, na rynku pracy kobiet mieszkających na wsi, uznaje się: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole,
kreatywność, odporność na stres, a także dobrą organizację pracy, obowiązkowość, zdyscyplinowanie i koncentrację na wykonywaniu zadań11.
W ogólnej liczbie ludności Polski kobiety stanowią prawie 52%, w tym na obszarach wiejskich 49,5%. Na wsi na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet (w miastach jest to 111). Przeciętnie, kobiety na wsi żyją o 8,7 lat dłużej niż mężczyźni
i jest to jeden z najwyższych wskaźników w UE12. W ostatnich latach wieś stała
się atrakcyjnym miejscem zamieszkania, co skutkuje dodatnim saldem migracji
dla wsi. Pomimo wielu problemów infrastrukturalnych i komunikacyjnych oraz
braków w dostępie do usług, ponad 70% Polek mieszkających na wsi nie chce
przeprowadzać się do miasta13.
Udział kobiet w liczbie zatrudnionych w Polsce ogółem, utrzymuje się od 2014
roku na poziomie blisko 49%14. Zarobki kobiet są przeciętnie o 7,2% niższe od zarobków mężczyzn, jednak jest to jeden z najniższych wskaźników w UE - średnia
dla krajów UE wynosiła w 2016 roku 16,2%15. Zatrudnienie w rolnictwie w pełnym wymiarze znajduje około 40% pracujących mieszkanek polskiej wsi. Kobiety
9 Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza Raport z badania, Fundacja Wspomagania Wsi,

Warszawa, 2017.
10 Raport z badania „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”. Szczecin, Konsorcjum Badawcze FOCUS GROUP, Centrum Rozwoju
Społeczno- Gospodarczego Sp. z o.o., marzec 2012.
11 Raport z badania „Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim”, WUP Szczecin
2011.
12 Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa 2018.
13 TNS OBOP, Raport z badań „Polska wieś i rolnictwo”. Warszawa 2011
14 Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2018.
15 GUS, https://stat.gov.pl/kobiety-i-mezczyzni-w-europie/bloc-2d.html?lang=pl [10.05.2018].
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stanowią ogółem ponad 29% zarządzających gospodarstwami rolnymi w Polsce. Jest
to jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej16, gdyż jedynie w trzech krajach nadbałtyckich oraz Austrii i Rumunii wskaźnik ten jest wyższy. Odsetek kobiet
prowadzących gospodarstwa rolne maleje wraz ze wzrostem wielkości gospodarstwa rolnego. Największa liczba gospodarstw zarządzanych przez kobiety w Polsce
dotyczy gospodarstw drobnych o powierzchni 1-5 ha17. W grupie obszarowej 1015 ha co dziesiąte gospodarstwo zarządzane jest przez kobietę. Stosunkowo niewiele
kobiet prowadzi gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha. Nie wszystkie kobiety
kierujące gospodarstwami rolnymi zatrudnione są wyłącznie w swoim gospodarstwie rolnym – prawie co trzecia z nich łączy to zajęcie z pracą poza gospodarstwem.
„Kobiety rolniczki wnoszą do swoich gospodarstw: kobiecą intuicję, odwagę, wytrwałość w dążeniu do celu i cierpliwość w jego realizacji, konsekwencję w działaniu oraz
wysoką odporność psychiczną na stres. Są przede wszystkim bardzo przedsiębiorcze,
mądrze inwestują. Kobiety - rolniczki stale się dokształcają, dzięki temu mądrze zarządzają swoimi gospodarstwami”18.
Rysunek 1
Udział kobiet w zarządzaniu gospodarstwem rolnym w Polsce
w podziale na grupy obszarowe

Źródło: Eurostat.
16 Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r., GUS, Warszawa 2017, s. 123.
17 Obszary wiejskie w Polsce w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.
18 Aktualny stan zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich w Polsce, raport krajowy, RE-

WARD - Raising Employability of Women through entrepreneurial Activities fostering Rural Development, Projekt nr 2018-1-FR01-KA202-047809, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, materiał niepublikowany.
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Analiza SWOT w przedmiocie posiadanego potencjału dla rozwoju zawodowego kobiet mieszkających na obszarach wiejskich, będąca wynikiem
przeprowadzonej pogłębionej analizy teoretycznej i empirycznej autorek, wykazuje wśród mocnych stron mieszkanek wsi: wyższe w porównaniu z mężczyznami wykształcenie, wysoką motywację do samokształcenia i doskonalenia wiedzy,
kreatywność, silną osobowość, a także umiejętność radzenia sobie z problemami,
samodzielność, dobrą organizację pracy, umiejętność planowania, zdolność do
poświęcenia dla pracy i rodziny, a przez to zdolność do utrzymywania silnych
więzi społecznych, kultywowania tradycji i kultury. Wśród słabych stron zaznacza
się brak czasu na realizację swoich pasji oraz ograniczone możliwości realizacji
wykształcenia w pracy zawodowej. Rozwojowi ambicji zawodowych i społecznych kobiet nie sprzyja słaba infrastruktura edukacyjna i społeczno-kulturalna.
Problemem są duże odległości do dobrej jakości miejsc pracy, edukacji, kultury,
mało atrakcyjne i mniej płatne oferty pracy na miejscu. Znajduje to odzwierciedlenie w większym bezrobociu kobiet na terenach wiejskich, niż w miastach19.
Sytuacja zawodowa kobiet na obszarach wiejskich stale ewoluuje. Zmiany są
determinowane koniunkturą gospodarczą i warunkami dla przedsiębiorczości
oraz dostępem do wiedzy. Aktywności zawodowej kobiet sprzyja rozwój nowych
technologii i możliwości pracy zdalnej, zmiana modelu rodziny oraz instrumenty
wsparcia w ramach polityki społecznej państwa. Szansą może być także wzrost
podaży usług, w których potencjalnie większe możliwości na zatrudnienie mają
kobiety, na przykład rosnący rynek usług opiekuńczych w związku ze starzeniem
się społeczeństwa. Z kolei źródłem zagrożenia mogą być migracje ze wsi, szczególnie osób dobrze wykształconych, słaba dostępność miejsc pracy dla osób ze
specjalistycznym wykształceniem na obszarach wiejskich, a także wciąż funkcjonujące negatywne stereotypy pracodawców wobec zatrudnienia kobiet, związane
z ograniczoną przydatnością w okresie ciąży i wychowania dzieci.

4. Aktywizacja zawodowa kobiet i ich potencjał w zakresie wielofunkcyjnego rolnictwa i dziedzictwa kulturowego
Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego, aktywizacja to pobudzanie do aktywności i wzmaganie tej aktywności. Według K. Piątka [2008] aktywizacja oznacza
„intencjonalne pobudzanie (nawoływanie, ożywianie, dynamizowanie) do działań,
19 Szerzej o niskiej aktywności zawodowej kobiet na obszarach wiejskich m.in. w: Rollnik-

-Sadowska E., 2010: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa; Sawicka J. 2010: Sytuacja
kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie [w:] Raport: Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet 20
lat transformacji 1989-2009. Fundacja Feminoteka, Warszawa; Marks-Krzyszkowska M., 2012: Ekonomiczne i społeczno-kulturowe aspekty braku aktywności zawodowej kobiet na wsi oraz sposoby
ich ograniczania, Wieś i Rolnictwo 4 (157).
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do aktywności”. Może ono odnosić się zarówno do jednostki, małej grupy jak i całego społeczeństwa. A. Michalska-Żyłka [2008] proponuje, aby aktywizację zawodową kobiet rozważać z perspektywy rozwoju przedsiębiorczości. Zatem pojęcie
aktywizacji zawodowej obejmować będzie tutaj wszelkiego rodzaju działania, które przyczyniają się do zwiększania aktywności zawodowej jednostki - poszerzanie
swoich kompetencji zawodowych, przekwalifikowywanie się, zakładanie nowych
przedsięwzięć, czy też rozwijanie i poszerzanie już prowadzonych przedsiębiorstw.
Aktywności zawodowe w obszarze rolnictwa wielofunkcyjnego i dziedzictwa
kulturowego podejmowane przez kobiety wiejskie, dotyczą głównie: agroturystyki i turystyki wiejskiej, sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego, żywności
tradycyjnej i regionalnej, interpretacji lokalnego dziedzictwa, edukacji i opieki
w gospodarstwie, utrzymywania ras zachowawczych zwierząt i cennych gatunków
roślin, estetyzacji wsi.
W oparciu o uzyskany materiał z kwestionariuszy wywiadu, użytych podczas
badań prowadzonych w ramach projektu REWARD metodą wywiadu bezpośredniego w marcu 2019 roku z dziewięcioma wybranymi ekspertami polskimi, wyselekcjonowane zostały aktywności o największym znaczeniu dla rozwoju rolnictwa
wielofunkcyjnego w Polsce (rysunek 2).
Jako działania o największym znaczeniu zostały wskazane te, które związane są
z produkcją i promocją produktów lokalnych, produktów ekologicznych, ale także te polegające na wprowadzaniu usług kwalifikowanych. W praktyce najbardziej
rozpowszechnioną i utrwaloną dziedzinę dodatkowej działalności zarobkowej
gospodarstw wiejskich stanowi agroturystyka i turystyka wiejska. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje liczbę obiektów agroturystycznych w Polsce na
poziomie około 8,5 tys.
Jak wynika z wywiadu telefonicznego przeprowadzonego metodą warstwową
proporcjonalną wśród 206 właścicieli gospodarstw agroturystycznych, dobranych z terenu województwa małopolskiego (w ramach badania potrzeb edukacyjnych kwaterodawców wiejskich Małopolski) – właścicielem gospodarstwa
agroturystycznego jest tam przede wszystkim kobieta w średnim lub starszym
wieku (zwykle powyżej 55 lat), posiadająca najczęściej wykształcenie średnie,
której głównym źródłem utrzymania jest przede wszystkim praca w gospodarstwie. Średnia wielkość takiego gospodarstwa nie odbiega znacznie od średniej
wielkości gospodarstwa rolnego na terenie województwa małopolskiego i wynosi
około 4,5 ha20.
20 Badanie potrzeb edukacyjnych kwaterodawców wiejskich Małopolski, w ramach projektu
Przygotowanie kompleksowego programu wsparcia i szkoleń dla gospodarstw agroturystycznych
w Małopolsce, CDR Kraków 2015.
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Rysunek 2
Znaczenie różnych aktywności dla rozwoju rolnictwa wielofunkcyjnego
w ocenie ekspertów projektu REWARD

Źródło: Aktualny stan zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich w Polsce, raport
krajowy, REWARD.

Dominująca rola kobiet w prowadzeniu specjalistycznych usług społecznych
w gospodarstwie rolnym została wykazana na podstawie analizy ogólnopolskiej
bazy Zagród Edukacyjnych. Na 273 Zagrody funkcjonujące w październiku 2019
roku, 45% jest prowadzone przez kobietę, a kolejne 27% wspólnie przez małżeństwa. Fakt ten potwierdzają wyniki krajowego badania sondażowego, przeprowadzonego wśród rolników i członków rodzin rolniczych w lutym i marcu 2017 roku.
Z analizy zebranych 979 kwestionariuszy wywiadu wynika, że 75% osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego21 stanowiły kobiety22.
21 Gospodarstwo opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rol-

niczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia (Gospodarstwa opiekuńcze. Budowanie sieci
współpracy, CDR O/Kraków, Kraków 2017, s.6).
22 Badanie prowadzone w ramach projektu Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy wśród uczestników spotkań informacyjno-szkoleniowych. Szerzej o wynikach badania: Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy. Raport z badań, CDR O/Kraków, Kraków 2017.
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Rodzaje aktywności, które mogą być rozwijane w ramach rolnictwa wielofunkcyjnego w zestawieniu z możliwymi do wykorzystania zasobami materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego prezentuje tabela 1.
Tabela 1
Zasoby dziedzictwa kulturowego wspierające rozwój rolnictwa
wielofunkcyjnego
Zasoby dziedzictwa kulturowego możliwe do wykorzystania

Kierunek rolnictwa
wielofunkcyjnego

niematerialne

materialne

Innowacyjna
i wyspecjalizowana
produkcja rolna



Kultura rolna; tradycje w danym
obszarze produkcji;
 Wykorzystanie znaczenia miejsca
pochodzenia, tradycyjnej metody
produkcji;
 Umiejętności lokalnej społeczności;
 Wytwarzanie produktów
w systemach jakości żywności.



Przetwórstwo na
małą skalę produktów
rolnych wysokiej
jakości



Tradycje kulinarne danego regionu,
lokalne przepisy i receptury;
 Lokalne zwyczaje związane
z wytwarzaniem określonych
produktów;
 Rytuał przygotowywania
i podawania posiłków.



Hodowla lokalnych/
zagrożonych
ras zwierząt
gospodarskich oraz
uprawa tradycyjnych
odmian roślin
uprawnych



Pamięć smaku;
Tradycje hodowlane obszaru;
 Wykorzystanie informacji o wartości
starych ras i odmian;
 Łączenie tradycyjnych gatunków
i odmian z przetwórstwem;
 Wykorzystanie doświadczenia,
wiedzy i umiejętności osób, które
jeszcze pamiętają bądź same
prowadziły chów zwierząt ras dzisiaj
zagrożonych – korzystanie
z przekazu bezpośredniego
z pokolenia na pokolenie,
o sposobie hodowli, uprawy
metodami tradycyjnymi;







Tradycyjne otoczenie gospodarstwa
– zachowana architektura lub
elementy dekoracyjne do ozdoby
budynków;
 Lokalne i tradycyjne maszyny
rolnicze.

Tradycyjne uprawy – widok sadu,
„szachownicy pół”;
 Tradycyjny sprzęt i urządzenia
do przetwórstwa;
 Tradcyjne miejsca wykonywania
produktów;
 Potencjał gospodarstw rolnych,
wielopokoleniowe gospodarstwa
rodzinne (siła robocza, marka
rodzinna).
Zachowanie starych sadów;
Odnowienie i wprowadzenie od
nowa do chowu ras zwierząt już od
kilkudziesięciu lat niewystępujących
w gospodarstwach, a bardzo
cennych pod względem wartości
odżywczych np. mięsa, mleka;
pozyskanie innych surowców takich
jak skóry, wełna i wykorzystania
w produkcji ekologicznej;
 Powrót do upraw odmian
tradycyjnych roślin –
niemodyfikowanych genetycznie
(pszenicy, prosa, gryki, ziół: mięty,
dziurawca, lawendy, cykorii).
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Zasoby dziedzictwa kulturowego możliwe do wykorzystania

Kierunek rolnictwa
wielofunkcyjnego

niematerialne

materialne

Hodowla lokalnych/
zagrożonych
ras zwierząt
gospodarskich oraz
uprawa tradycyjnych
odmian roślin
uprawnych c.d.



Produkcja ekologiczna



Świadomość ekologiczna;
o ważności uprawy czy hodowli
w warunkach ekologicznych, a także
o wpływie na zdrowie osób, które
potem te pokarmy spożywają;
 Przekazywanie wiedzy o sposobach
ochrony roślin metodami
ekologicznymi, w tym o wzajemnym
oddziaływaniu roślin i zwierząt;
 Znajomość zjawisk przyrody
specyficznych dla danego miejsca.



Nowe formy
komercjalizacji
produktów rolnych



Umieszczanie na etykietach opisów
nawiązujących do historii produktu;
 Umiejętność pracy w grupie, np. na
rzecz produkcji i sprzedaży płodów
rolnych.



Działania promocyjne



Opowieści, legendy, zapiski;
Wykorzystanie tradycyjnej
kultury obszaru (np. muzyki,
charakterystycznych lokalnych
materiałów) do działań
marketingowych;
 Lokalny język.



i informacyjne
dotyczące produktów
lokalnych

Usługi kwalifikowane
np. usługi edukacyjne,
terapeutyczne,
rehabilitacyjne,
opiekuńcze

Wyrobienie przekonania o koniecz
ności zachowania w hodowli
i uprawie starych ras jako zasobów
genowych dla tworzenia odmian
nowych sprawdzających się
w danym regionie.





Historia miejsca, legendy, zwyczaje,
obrzędy, tradycje kulinarne do
wykorzystania w prowadzeniu zajęć i
warsztatów;

Drobne gospodarstwa rolne,
produkcja na niewielką skalę;
 Zasoby materialne, ukształtowanie
terenu, krajobraz, czyste
środowisko;
 Sadzonki tradycyjnych odmian;
 Tradycyjny sprzęt wykorzystywany
do produkcji.

Istniejące produkty o charakterze
lokalnym;
 Wykorzystanie do opakowań
materiałów nawiązujących do
dziedzictwa kulturowego: drewno,
słoma, wiklina;
 Wykorzystanie do sprzedaży miejsc
związanych z dziedzictwem, np.
tradycyjnych zabudowań na terenie
gospodarstwa lub punktów promocji
regionów.
Naczynia, w których podawane
są potrawy związane z danym
miejscem;
 Własne publikacje, strona
internetowa z elementami
regionalnymi;
 Stosowanie tradycyjnych materiałów
do promocji.


Tradycyjne, historyczne przedmioty,
urządzenia i zabudowania do
wykorzystania w prowadzeniu zajęć
i warsztatów;
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Zasoby dziedzictwa kulturowego możliwe do wykorzystania

Kierunek rolnictwa
wielofunkcyjnego

niematerialne

materialne

Usługi kwalifikowane
np. usługi edukacyjne,
terapeutyczne,
rehabilitacyjne,
opiekuńcze c.d.



Wykorzystanie tradycyjnych
sposobów uprawy ziemi do zajęć
i warsztatów;
 Serwowanie lokalnych potraw
podczas organizowanych zajęć
i warsztatów;
 Obserwacja lub możliwość
wzięcia udziału w nauce rękodzieł
(malowanie, rzeźbienie, garncarstwo,
haftowanie, plecenie koszyków itp.).



Agroturystyka



Krajobrazy wiejskie – wykorzystanie
w organizacji pobytu turystów;
 Tradycja i kultura jako element oferty
turystycznej;
 Muzyka lokalna – organizacja
imprez; serwowanie posiłków przy jej
akompaniamencie;
 Przepisy, zwyczaje, obyczaje – np.
prezentacje i pokazy dla turystów;
potrawy kulinarne wytwarzane
w zgodzie z tradycją są istotnym
elementem tworzenia kultury danego
regionu;
 Możliwość zapoznania się z tradycją,
historią wsi i regionu, jej folklorem,
poznanie kuchni regionalnej;
 Możliwość udziału we wszelkiego
rodzaju imprezach w tym m.in.
festyny, odpusty, jarmarki;
 Gościnność, tradycyjne wartości,
obrzędy.



Powstanie skansenów, izb regio
nalnych ze zbiorami wytworów
rękodzieła, urządzeń do
produkowania;
 Wykorzystanie tradycyjnych
stylów budownictwa do aranżacji
przestrzeni;
 Tradycyjne rasy zwierząt i odmiany
roślin wykorzystywane do terapii;
 Ogrody ziołowe;
 Wykorzystanie miejsc składowania
siana, szałasy do zabaw dzieci;
 Zajęcia rekreacyjne na ścieżce
zdrowia, w ogrodzie, uprawianie
działki ogrodniczej, udział w pra
cach gospodarskich, degustacja
produktów pochodzących z gospo
darstwa, wykorzystanie tradycyjnych
zasobów (np. roślin, sposobów
wytwarzania) – do świadczenia
usług edukacyjnych; tradycji
pszczelarskich – do apiterapii; wiej
skich zapachów lasów i łąk – do
aromaterapii).
Styl budownictwa, aranżacja wnętrz
w stylu charakterystycznym dla
danego regionu;
 Meble tradycyjne;
 Strój gospodarzy nawiązujący do
tradycji;
 Potrawy przygotowane z lokalnych
produktów;
 Zagroda wiejska i możliwość
zaadoptowania pomieszczeń na cele
agroturystyczne;
 Duży potencjał do powstania
gospodarstw agroturystycznych, np.
piękne krajobrazy, liczne zabytki,
rzeka, kompleksy leśne;
 Otoczenie przyrodnicze, bliskość
natury i piękna krajobrazu.

Źródło: Aktualny stan zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich w Polsce, raport
krajowy, REWARD.
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5. Szanse wykorzystania wielofunkcyjności gospodarstw rolnych
i dziedzictwa kulturowego w turystyce
Ranga dziedzictwa kulturowego w działalności przedsiębiorczej wynika przede
wszystkim z wielości i różnorodności jego elementów składowych, do których
zalicza się np.: dobrze zachowane zabytki, budownictwo wiejskie, kultywowane
zwyczaje i obrzędy, tradycje kulinarne, stroje ludowe, izby regionalne i muzea,
a także pomniki przyrody czy parki krajobrazowe.
W ocenie ekspertów, objętych badaniami prowadzonymi w ramach projektu
REWARD metodą wywiadu bezpośredniego w marcu 2019 roku, zasoby dziedzictwa kulturowego mogą skutecznie stymulować działalność gospodarczą na wsi, ze
względu na swój oryginalny i innowacyjny charakter. Czynnikiem sprzyjającym
jest zainteresowanie kwaterodawców wiejskich rozszerzaniem swojej oferty.
Jak wynika z badań prowadzonych metodą wywiadu telefonicznego w kwietniu
i maju 2015 roku w ramach projektu „Przygotowanie kompleksowego programu
wsparcia i szkoleń dla gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce”, co czwarty kwaterodawca w Małopolsce zamierza proponować nowe usługi dla turystów
oraz co trzeci planuje podnosić standard usług przy utrzymaniu dotychczasowej
pojemności obiektu23. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego jest
postrzegane jako szansa na wzbogacenie oferty agroturystycznej.
Szanse i możliwości rozwoju turystyki kulturowej w Polsce są warunkowane
kilkoma czynnikami, które można znaleźć w obrębie czynników strategicznych
rozwoju rolnictwa wielofunkcyjnego podanych w macierzy SWOT (tabela 2).
Z analizy wskazanych czynników rozwoju turystyki dziedzictwa można wyciągnąć następujące wnioski. Niezbędna jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy
potencjalnymi osobami zainteresowanymi podjęciem działań przedsiębiorczych
oraz osobami, które już odnoszą sukcesy w tej sferze. Potrzebne jest wspieranie
działań ukierunkowanych na turystykę kulturową na obszarach wiejskich poprzez
systemowe szkolenia w zakresie dziedzictwa kulturowego, fachowe doradztwo,
system zachęt (np. dotacje na tego typu działalność) oraz promocję przedsięwzięć
wykorzystujących dziedzictwo kulturowe. Szanse wynikają z przemian w mentalności. Społeczeństwo zwraca coraz większą uwagę na tożsamość i kulturę lokalną,
ludzie chcą poznawać świat, spędzać czas aktywnie, poznawać nowe miejsca, które odróżniają się od innych. Szansą na aktywizację i rozwój osobisto-zawodowy
jest zatem kreowanie w regionach własnych marek lokalnych, opartych na miejscowych wartościach kulturowych.

23 Badanie potrzeb edukacyjnych op.cit.
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Tabela 2
Analiza SWOT – czynniki rozwoju rolnictwa wielofunkcyjnego
Zbyt mała promocja obszarów wiejskich
pod względem kulturowym;
 Zbyt mała liczba animatorów kultury
wiejskiej i lokalnych liderów kultury;
 Zbyt mała przedsiębiorczość osób, brak
wiedzy i umiejętności;
 Brak kapitału własnego na rozpoczęcie
działalności gospodarczej i skomplikowane
procedury w przypadku pozyskiwania
kapitału obcego;
 Ograniczony popyt – brak świadomości
i działań promocyjnych odnośnie usług
i produktów ofertowanych na obszarach
wiejskich;
 Brak wiedzy i pomysłów jak tworzyć
i realizować innowacyjne projekty.


Duża liczba gospodarstw, które mogą
rozwijać różne kierunki działalności;
 Możliwość wykorzystywania podstawowej
funkcji – wytwórczej – do świadczenia
innych usług;
 Bogate i zróżnicowane zasoby
kulturowe wsi;
 Dostępność środków finansowych na
rozpoczęcie i prowadzenie działalności
pozarolniczej.

Popyt na przetwórstwo, rolnictwo
ekologiczne i usługi specjalistyczne;
 Wzrost długości życia;
 Wspieranie poprzez programy finansowe
kładące nacisk na wielofunkcyjny rozwój
wsi, zachęty finansowe na podejmowanie
działalności w różnych branżach;
 Rosnące wewnętrzne zainteresowanie
produktami z wielofunkcyjnych
gospodarstw;
 Pobudzenie lokalnych inicjatyw;
 Poprawa infrastruktury technicznej.

Słabe strony

Mocne strony



Spadek koniunktury gospodarczej;
Przemiany ekonomiczne zagrażające
istnieniu gospodarstw rodzinnych;
 Opuszczenie rodzinnych gospodarstw
przez młodych ludzi z terenów wiejskich;
 Zanikanie rolniczego charakteru
obszarów wiejskich oraz krajobrazu
wiejskiego i przyrodniczego;
 Starzenie się populacji wiejskiej.



Zagrożenia

Szanse



Źródło: Opracowanie własne.

Pomimo coraz większego zainteresowania dziedzictwem kulturowym, wiedza
i wiadomości dot. zagadnienia pozostają wciąż na stosunkowo niskim poziomie.
Produkty lokalne i regionalne mają wąską grupę odbiorców. Wśród problemów,
po stronie samych mieszkańców wsi, eksperci wskazywali także: słabą wiedzę
o dziedzictwie kulturowym i jego znaczeniu, brak doświadczeń związanych z podróżowaniem i odkrywaniem, niedostateczny poziom przedsiębiorczości, w tym
zakresie umiejętności strategicznego planowania, słaby dostęp do doradztwa
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, brak kapitału na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Barierą wykorzystywania dziedzictwa kulturowego może być brak
kompetencji mieszkańców wsi do identyfikowania wszystkich wartościowych elementów dziedzictwa kulturowego, niedocenianie tych walorów, które wzbudzają
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uznanie i zachwyt osób odwiedzających, niszczenie śladów przeszłości (wyrzucanie na śmietnik, palenie pamiątek), brak świadomości i wiedzy w utrzymaniu
budownictwa charakterystycznego dla danego obszaru, niewystarczająca dbałość
o podtrzymywanie zwyczajów, brak należytego pielęgnowania lokalnej przyrody,
a także niechęć do eksponowania walorów dziedzictwa.
Wśród zagrożeń dla rozwoju działalności bazującej na zasobach dziedzictwa
kulturowego, oprócz tych wynikających z przyczyn społeczno-politycznych i globalnych (np. kryzys gospodarczy), należy również wskazać ograniczony rynek
odbiorców usług i produktów, dominację masowej kultury i stylu życia, w którym nie ma miejsca na turystykę dziedzictwa. Zagrożeniem jest także brak lub
niedostateczna współpraca mieszkańców wsi w tworzeniu ofert regionalnych,
a także niewystarczająca promocja dziedzictwa jako ważnego elementu życia społeczeństw, co w konsekwencji może wywołać zanik potrzeby korzystania z dziedzictwa kulturowego w ogóle.

6. Wnioski i podsumowanie
W rozwoju obszarów wiejskich ważną rolę odgrywają kobiety. Analiza aktualnej
sytuacji społeczno-demograficznej uwarunkowanej historycznie wskazuje na ich
wiedzę, kompetencje i potencjał, jaki może zostać wykorzystany do zwiększania aktywności w zakresie działań wielofunkcyjnych. Analizy przeprowadzone
w przedmiotowym opracowaniu potwierdzają, że szansą dla kobiet wiejskich na
ich aktywizację zawodową jest turystyka wiejska, której szczególnym zasobem są
wielofunkcyjne gospodarstwa rolne.
Na perspektywy rozwoju wielofunkcyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich korzystnie wpływa wzrost świadomości społeczeństwa na temat walorów
przyrodniczo-kulturowych wsi i jakości tradycyjnej żywności. Szczególnego znaczenia nabierają zasoby dziedzictwa kulturowego, które wciąż są w niskim stopniu
wykorzystywane, a które mogą w bardzo różnorodny sposób wspierać i wzbogacać działalność gospodarstw, w tym gospodarstw agroturystycznych.
Zaangażowanie kobiet w rolnictwo wielofunkcyjne i turystykę dziedzictwa
sprzyja ich dalszemu upodmiotowieniu oraz pokazuje, że tradycyjne wartości
w istotny sposób kształtują sytuację również rozwiniętych społeczności wiejskich.
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AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET POPRZEZ TURYSTYKĘ DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH

Słowa kluczowe: agroturystyka, rolnictwo wielofunkcyjne, turystyka dziedzictwa
kulturowego
STRESZCZENIE

Kobiety stanowią bogaty kapitał ludzki o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Gospodynie wiejskie mają swoją ugruntowaną pozycję w działalności agroturystycznej oraz stanowią potencjał rozwoju przedsiębiorczości w zakresie
działalności związanych z rolnictwem wielofunkcyjnym i dziedzictwem kulturowym.
W niniejszym artykule podjęto się próby identyfikacji i oceny szans zawodowych
kobiet, implikowanych rozwojem turystyki dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich. Analizę oparto o studia literaturowe oraz wyniki badań empirycznych prowadzonych w ramach projektów międzynarodowych, krajowych i regionalnych.
W artykule scharakteryzowano sytuację społeczno-ekonomiczną kobiet wiejskich
w Polsce oraz czynniki determinujące rozwój wielofunkcyjności rolnictwa i turystyki
dziedzictwa kulturowego. Analizie zostały poddane możliwości zatrudnienia, samozatrudnienia lub uzyskiwania dodatkowego dochodu kobiet w oparciu o usługi turystyczne
związane z dziedzictwem kulturowym. Szczególny nacisk położono na endogeniczny potencjał gospodarstwa rolnego w zakresie wspierania agroturystyki i turystyki dziedzictwa
kulturowego, stanowiących wybrane kierunki wielofunkcyjnego rolnictwa.
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PROFESSIONAL ACTIVATION OF WOMEN THROUGH CULTURAL HERITAGE
TOURISM IN RURAL AREAS
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SUM M A RY

Women are rich human capital of primary importance for the development of rural
areas in Poland. Rural housewives have their established position in agritourism and constitute the potential for entrepreneurship development in the field of activities related to
multifunctional agriculture and cultural heritage.
The article deals with the identification and assessment of women’s professional opportunities implied by the development of heritage tourism in rural areas. The analysis
was based on literature studies and the results of empirical research conducted as part of
international, national and regional projects.
The article characterizes the socio-economic situation of rural women in Poland and
factors determining the development of multifunctionality of agriculture and heritage tourism. The possibilities of employment, self-employment or obtaining additional income
for women based on heritage-related tourist services were analyzed. Particular emphasis
was placed on the endogenous potential of the farm in maintaining and passing on traditions and culture related to farming, animal husbandry, local processing, running a rural
household, as well as local identity shaped by the broadly understood rural economy.
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1. Wstęp
W Unii Europejskiej małe gospodarstwa rolne są przedmiotem zainteresowania
badaczy i polityków z uwagi na ich liczebność, pozycję w łańcuchu pokarmowym,
zatrudnianą siłę roboczą czy rolę, jaką odgrywają na obszarach wiejskich. Istnieją co najmniej trzy sposoby wyróżniania małych gospodarstw rolnych. Pierwszy
sposób opiera się na kryterium powierzchni użytków rolnych (UAA), drugi na
kryterium ekonomicznym wyrażonym w ESU (obecnie SP) oraz trzeci na rocznych jednostkach pracy AWU. Eurostat definiuje małe gospodarstwa jako gospodarstwa produkujące na własne potrzeby lub jako gospodarstwa niskotowarowe
o wielkości ekonomicznej poniżej 1 ESU [Hubbard 2009]. Jeszcze więcej spotykamy definicji małych gospodarstw, poczynając od pojęć sformułowanych przez
FAO, Bank Światowy czy OECD, kończąc na autorach wywodzących się z różnych
krajów i obszarów gospodarczych [Dudzińska, Kocur-Bera 2013]. Oficjalnie na
poziomie UE gospodarstwa niskotowarowe definiuje się jako gospodarstwa rolne,
które produkują przede wszystkim na własne potrzeby, przy czym mogą sprzedawać część swojej produkcji. Często pojęcie „małe gospodarstwa” jest utożsamiane
z jednostkami zagrożonymi, z niekorzystną sytuacją ekonomiczną, stanowiącymi
źródło ubóstwa, kojarzącymi się z brakiem możliwości rozwoju i potrzebą udzielenia wsparcia [Gruchelski, Niemczyk 2016].
W Europie początkowo nie było powszechnego zrozumienia dla małych gospodarstw rolnych. Dopiero przystąpienie wschodnioeuropejskich państw do
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Wspólnoty, najpierw 10 krajów (2004), a potem zwłaszcza rozdrobnionej rolniczo
Bułgarii i Rumunii (2007), przyczyniło się do podwojenia liczby małych gospodarstw rolnych w UE [Gioia 2017]. Zjawisko poszerzenia UE zwiększyło heterogeniczność sektora rolnego, przedtem nieznanego w Europie Zachodniej [Żmija,
Szafrańska 2015].
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości małych gospodarstw rolnych wskazała na niektóre cechy tych jednostek produkcyjnych. Wśród
cech pozytywnych podkreślono funkcje społeczne związane z utrzymaniem określonego charakteru krajobrazu wsi, zapewnienie różnorodności biologicznej, dbanie o dobrostan zwierząt, podtrzymywanie żywotności nietypowych obszarów
wiejskich, takich jak tereny górskie, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, regiony najbardziej oddalone, itp. W sensie gospodarczym małe gospodarstwa są podstawowym lub dodatkowym źródłem utrzymania dla pewnego
odłamu ludności wiejskiej, zapobiegając w ten sposób powstawaniu ubóstwa czy
wyludniania się wsi. Stanowią także określony zasób siły roboczej dla przemysłu
i innych gałęzi gospodarki narodowej. Wymieniając tylko niektóre cechy tych jednostek produkcyjnych można powiedzieć, że małe gospodarstwa rolne stwarzają
korzystne warunki dla prowadzenia działalności rolniczej przyjaznej dla środowiska, co więcej, przy małej restrukturyzacji mogą przejść na ekologiczne metody
produkcji [Report on the future 2014].
Do pewnych negatywnych cech małych gospodarstw rolnych zaliczono niedużą skalę produkcji, niską efektywność, wyższe koszty produkcji, przy jednoczesnym zaangażowaniu większej ilości siły roboczej. Z tego względu mają mniejszą pozycję przetargową w łańcuchu dostaw żywności. Ponadto gospodarstwa te
w mniejszym zakresie przyswajają innowacje rolnicze, mają mniejsze zasoby finansowe, aby angażować się w procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Bywają stale poddawane presji demograficznej, skierowanej głównie do osób młodszych i lepiej wykształconych, co z kolei prowadzi do wyludniania się obszarów
wiejskich. Anektowane ziemie z gospodarstw drobnych bywają źródłem powstawania gospodarstw większych obszarowo [Report on the future 2014].

2. Materiał i metody
Badania porównawcze w ramach UE-27 dotyczące cech małych gospodarstw rolnych, zwłaszcza gospodarstw bez ziemi, takich jak społeczno-oświatowe aspekty
funkcjonowania drobnych jednostek gospodarczych, nie były podejmowane. Dotychczas prezentowane prace badawcze skupiały się na ustaleniu definicji małych
gospodarstw [Gioia 2017], społeczno-ekonomicznych aspektach ich funkcjonowania [Żmija, Szafrańska 2015], konwersji na rolnictwo ekologiczne [Gruchelski,
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Niemczyk 2016], restrukturyzacji drobnych gospodarstw [Mickiewicz, Mickiewicz 2016], a także rozważano o przyszłości drobnych rolników, możliwości poprawy ich dochodów [Sroka, Musiał 2013] oraz pytano, dlaczego są tak ważne
dla całej gospodarki żywnościowej. Analizy dotyczące ogólnie sformułowanego
czynnika ludzkiego w rolnictwie, były podejmowane w odniesieniu do całej zbiorowości kierowników gospodarstw rolnych [Chmieliński i inni 2013].
Koncepcję badań budowano na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badania struktury gospodarstw rolnych
i badania metod produkcji rolnej. Tego typu spisy przeprowadza się raz na dziesięć lat [Rozporządzenie, 2008]. W okresie międzyspisowym (2013, 2016) przeprowadzono dodatkowo spisy, jako badania przykładowe na losowo wybranych
próbach. Wykaz cech dla badania struktury gospodarstw rolnych zawierał obok
płci i wieku, także poziom wykształcenia rolniczego osoby kierującej gospodarstwem rolnym. Eurostat nie agregował danych odnośnie poziomu wykształcenia
dla gospodarstw bez ziemi. W analizie przyjęto założenie badawcze, że osoby kierujące gospodarstwami bez ziemi (zero ha) i małymi gospodarstwami rolnymi
to w przeważającej mierze kobiety (ponad 50% populacji). Ponadto przyjęto, że
liczba gospodarstw bez ziemi będzie miała tendencję wzrostową, z uwagi na spodziewaną dalszą restrukturyzację gospodarstw rolnych i koncentrację ziemi.
Analizie poddano osoby kierujące gospodarstwami rolnymi, czyli osoby fizyczne upoważnione przez właściciela lub użytkownika gospodarstwa rolnego
do podejmowania decyzji bezpośrednio związanych z procesami produkcyjnymi, nadzorowania ich lub wykonywania. Kierujący jest na ogół tą samą osobą co
użytkownik gospodarstwa rolnego. Stąd osoby kierujące gospodarstwami rolnymi
potraktowano jako tożsame z liczbą jednostek w danej grupie badawczej.
W opracowaniu analizowano dwie grupy gospodarstw, a mianowicie gospodarstwa bez ziemi i małe gospodarstwa rolne, przy czym więcej uwagi poświęcono
tym pierwszym jednostkom, z uwagi na fakt, że w małym zakresie były przedmiotem badań. Przyjęte tutaj pojęcie „gospodarstwo bez ziemi” oznacza gospodarstwo rolne, w którym powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych do celów
rolniczych jest mniejsza niż jeden hektar, jednostka może dysponować użytkami
nierolniczymi, a ponadto część produkcji tych gospodarstw przeznaczona jest na
sprzedaż, pod warunkiem, że wielkość tej produkcji przekracza określone fizyczne progi. Gospodarstwa bez ziemi zostały wyodrębnione w statystyce z uwagi na
rolę jaką pełnią na obszarach wiejskich, a przy tym swoją działalnością dostarczają specjalistyczne lokalne produkty, a także wspierają rozwój usług społecznych, kulturalnych i środowiskowych. Z kolei za gospodarstwo rolne uznano te
jednostki, w których powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych do celów
rolniczych wynosi co najmniej jeden hektar. Tak więc w ustawodawstwie wspól-
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notowym przyjęto dwa zakresy badań statystycznych, w tym gospodarstwa do
1 ha (zero ha) i gospodarstwa powyżej 1 ha, co dokonano ze względu na potrzebę
dogłębnego poznania struktury agrarnej, która z kolei określa kierunki rozwoju wspólnej polityki rolnej [Rozporządzenie 2008]. Analizę badanych czynników
uznano za konieczne przedstawić w układzie dwóch grup krajów członkowskich,
w tym odrębnie dla dawnych członków Wspólnoty (UE-15) oraz dla nowych krajów członkowskich (NUE-12), ponieważ wychodzono z założenia, że upłynęło
zbyt mało czasu od akcesji, aby mówić o wyrównaniu szans rozwojowych dzięki
funduszom europejskim.

3. Gospodarstwa bez ziemi rolniczej
Gospodarstwa bez ziemi rolniczej można zdefiniować jako eks-jednostki,
które w wyniku polityki strukturalnej lub transformacji politycznej, wyzbyły się
gruntów rolnych, lecz nadal dysponują budynkami, obejściami gospodarczymi
i przestrzenią rolniczą (do 1 ha) oraz nierolniczą, pozwalającą na prowadzenie
działalności rolniczej bądź okołorolniczej. Funkcje jakie podejmują mają co
prawda charakter uzupełniający lub wspomagający rolnictwo właściwe, ale ich
istnienie w niektórych krajach ma zdecydowanie pozytywne znaczenie dla osiągnięcia końcowych rezultatów produkcyjnych.
Geneza gospodarstw bez ziemi rolniczej w EWG sięga początków polityki
strukturalnej z 1988 r., znanej powszechnie pod nazwą planu Mansholta, której
celem była zmiana struktury agrarnej, koncentracja ziemi poprzez powiększenie
wielkości gospodarstw rolnych i pozyskanie dodatkowej siły roboczej dla sektora pozarolniczego. Szczegółowe rozwiązania strukturalne zmierzały do likwidacji
małych jednostek produkcyjnych, dokonania koncentracji przestrzennej gospodarstw i stopniowego wycofywania ludzi z sektora rolnego [Wawrzyniak 2017].
Inaczej proces ten przebiegał w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie
w wyniku transformacji systemowej i po likwidacji sektora spółdzielczego w rolnictwie, ziemie podzielono na mniejsze działki, zaś sposobem na znalezienie
środków do życia wielu mieszkańców wsi, było dysponowanie kawałkiem własnej
ziemi. Zjawisko rozdrobienia w krajach nowo przyjętych do Wspólnoty nie było
kontestowane przez polityków, lecz starano się je wspierać za pomocą różnych
działań zawartych w kolejnych programach PROW (gospodarstwa niskotowarowe, dostosowanie do standardów UE, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, itp.).
Rola gospodarstw bez ziemi jest o wiele szersza, niż tylko spełnianie funkcji
produkcyjnych i pozaprodukcyjnych. Poprzednio w krajobraz wsi były wpisane
usługi związane bezpośrednio z obsługą gospodarstwa wiejskiego typu kowal-

106

Bogdan M. Wawrzyniak

stwo, kołodziejstwo, stolarstwo, bednarstwo, rymarstwo, itp. Wraz z postępem,
szereg tych zawodów stopniowo zanikało, bądź pozostały w szczątkowej postaci.
Pojawiły się natomiast nowe zawody i usługi związane ze współczesną sytuacją
na obszarach wiejskich. Dużego znaczenia zaczęły nabierać nowego typu usługi związane z pojawianiem się nowoczesnej techniki w rolnictwie, problemami z wdrażaniem innowacyjnych procesów produkcyjnych, a także zjawiskiem
stopniowej informatyzacji i cyfryzacji obszarów wiejskich. W niektórych krajach
gospodarstwa bez ziemi stanowią rezerwuar siły roboczej, która jest wykorzystywana przy sezonowym zbiorze w sadach, winnicach, na plantacjach truskawek
lub innych owoców miękkich czy w gajach oliwnych. Ponadto gospodarstwa te
stanowią bazę dla rozwoju agroturystyki, a także są miejscem tworzenia wyrobów regionalnych i rękodzielniczych, takich jak garncarstwo, wikliniarstwo czy
rzemiosło artystyczne. Gospodarstwa bez ziemi są predysponowane do podjęcia przetwórstwa produktów rolnych, pszczelarstwa, obróbki drewna, produkcji
energii odnawialnej (OZE), akwakultury czy leśnictwa.
Analiza gospodarstw bez ziemi rolniczej przeprowadzona przez pryzmat osób
kierujących tymi jednostkami pod względem ilościowym, wskazuje na niewielki
ich udział w stosunku do ogólnej liczby osób kierujących gospodarstwami rolnymi (256,1 tys. tj. 2,1%), przy czym udział ten był nieco wyższy w nowych krajach
członkowskich (201,4 tys. tj. 3,0%), niż w dawnych państwach UE (54,7 tys. tj.
1,0%). Ogólna liczba gospodarstw bez ziemi spadła od 2010 r. z 256,1 tys. jednostek do 2017,1 tys. jednostek w 2016 r. (o 15,2%). Bliższa analiza tego zjawiska we
Wspólnocie wskazuje, że we wszystkich krajach członkowskich występuje zbliżony poziom liczby gospodarstw bez ziemi, za wyjątkiem Węgier (7,4%), Bułgarii
(3,6%) oraz Rumuni (3,5%). Również spojrzenie na osoby kierujące gospodarstwami rolnymi we Wspólnocie poprzez płeć, wskazuje na wyraźną przewagę
mężczyzn (74,0%) nad kobietami (26,0%).
Ważne dane uzyskujemy analizując wiek osób kierujących gospodarstwami
bez ziemi, ponieważ otrzymujemy pośrednio informację, w czyich rękach one się
znajdują. Okazuje się, że proporcjonalnie najwięcej osób młodych, dysponującymi takimi gospodarstwami, występuje w Grecji (25,8%), a następnie w Finlandii
(17,5%), we Włoszech (15,7%) oraz w Rumunii (15,2%), przy średniej dla całej
Unii Europejskiej na poziomie 13,7%.
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Tabela 1
Liczba osób kierujących gospodarstwami bez ziemi według płci i wieku
Kraj
członkowski

Ogólna
liczba osób
kierujących
gosp. rolnym
(2010)

Liczba osób kierujących
gospodarstwami bez ziemi
2010

2013

2016

Płeć (2013)
Kobiety

Wiek (2013)

Mężczyźni

Do 34 lat

Od 35-64 lat

65 lat i więcej

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Austria

150470

1080

820

1070

290

26,8

790

73,2

140

12,9

740

68,5

200

18,6

Belgia

42806

950

420

680

210

22,1

740

77,9

60

6,3

720

75,8

170

17,9

Dania

42100

860

900

840

90

10,5

770

89,5

90

10,5

690

80,2

80

9,3

50

12,5

Finlandia

63880

400

170

230

140

35,0

260

65,0

70

17,5

280

70,0

Francja

516110

9490

8500

8210

2050

21,6

7440

78,4

920

9,7

7520

79,2 1050

11,1

Niemcy

299140

1410

2870

3770

190

13,5

1220

86,5

120

8,5

1150

81,6

140

9,9

Grecja

723060

6190

5910

6200

1430

23,1

4760

76,9

1600 25,8

3580

57,8 1010

16,4

Irlandia

139890

130

30

30

20

15,4

110

84,6

10

1,3

90

69,2

30

29,5

Włochy

1620890

5290

880

1750

1070

20,2

4220

79,8

830

15,7

3660

69,2

800

15,1

Luksemburg

2200

20

20

20

×

×

20

100,0

×

×

10

50,0

10

50,0

Holandia

72330

1700

1690

1320

210

12,3

1490

87,7

140

8,2

1430

84,1

130

7,7

Portugalia

305270

1400

840

1250

230

16,4

1170

83,6

160

11,4

950

67,8

290

20,8

Hiszpania

989800

22500

20700

18100

4710

20,9

17790

79,1

2400 10,7 16960 75,4 3140

13,9

Szwecja

71100

740

590

610,0

140

18,9

600

81,1

70

9,4

530

71,6

140

19

W. Brytania

186790

2540

860

2640

290

11,4

2250

88,6

220

8,7

1750

68,9

570

22,4

UE-15

5225836

54700

45200

46720

11070 20,2

43630

79,8

6830 12,5 40060 73,2 7810

14,3

Bułgaria

370490

13150

9550

16330

2630

20,2

10520

79,8

1570 11,9

Cypr

38860

490

230

240

60

12,2

430

87,8

40

Czechy

22870

290

290

360

50

17,2

240

82,8

7470

56,8 4110

31,3

8,1

340

69,4

110

22,5

30

10,3

230

79,3

30

10,4

20

13,3

110

73,3

20

13,4

Estonia

19610

150

430

620

30

20,0

120

80,0

Węgry

576810

42790

38250

64890

9610

22,4

33380

77,6

Łotwa

83400

320

1080

290

140

43,7

180

56,3

10

3,1

190

73,1

120

23,8

Litwa

199910

260

70

190

120

46,1

140

53,9

20

7,7

180

69,2

60

23,1

50

40

4940 11,5 29230 68,3 8620

20,2

Malta

12540

340

360

220

30

8,8

310

91,2

14,7

250

73,5

Polska

1506630

7960

7450

5540

2980

37,4

4980

62,6

1100 13,8

5740

72,1 1120

14,1

11,8

Rumunia

3859050

134710

65890

79840

39770 29,5

94940

70,5

20510 15,2 84610 62,8 29590

22,0

Słowacja

24460

740

1520

1750

150

20,2

590

79,8

190

100

80

40

21,0

150

79,0

80

10,8

520

70,3

140

18,9

10

5,2

130

68,4

50

26,4

Słowenia

74650

NUE-12

6789280

201390 125220 170350 55610 27,6 145780

72,4

28380 9,4 129000 64,1 44010

26,5

UE-27

12015116

256090 179920 217070 66680 26,0 189410

74,0

35210 13,7 169060 66,0 51820

20,3

Źródło: Dane Eurostatu.
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Na drugim biegunie wieku ważną grupą, którą analizowano, były osoby w wieku 65 lat i więcej, ponieważ formalnie mogą przejść w stan spoczynku zawodowego, korzystając z funduszy emerytalnych. W badanej populacji więcej osób starszych odnotowano w nowych krajach członkowskich (26,5%) w stosunku do dawnych państw UE (14,3%), przy średniej dla całej Wspólnoty na poziomie 20,3%.
Ogólną cechą osób starszych w całej Wspólnocie jest, że na ogół osoby w wieku
poprodukcyjnym, niezależnie od wielkości gospodarstwa rolnego, nie rezygnują
z funkcji menedżerskich, na ogół z przyczyn osobistych (przywiązania do ziemi)
względnie z braku następcy lub innych przyczyn [Chmieliński i inni 2013].
Osoby kierujące gospodarstwem rolnym bez ziemi rolniczej mogą co prawda posiadać małe działki rolne (do 1 ha), ale ich przywilejem jest, że mogą także posiadać inne grunty nierolnicze, w tym pod zabudowaniami, podwórkami,
drogami, wodami śródlądowymi, akwenami wodnymi, bagnami, nieużytkami
czy lasami. Gospodarstwa te prowadzą chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
w tym koni, owiec, kóz, drobiu, królików, pszczół, ryb, itp. Chociaż nie posiadają
użytków rolnych mogą prowadzić specyficzny rodzaj produkcji roślinnej, np. ziół,
uprawa grzybów, czy też sadzonek roślin ozdobnych w specjalnych pojemnikach
umiejscowionych na gruntach innych, niż użytki rolne.
Gospodarstwa bez ziemi rolniczej nie stawiają przed sobą celów produkcyjnych, ale ich funkcjonowanie przynosi określone przychody, a niekiedy stanowi nawet podstawowe źródło utrzymania. Dzieje się tak wtedy, gdy jednostka
przyjmuje interesujący kierunek wykorzystania własnych obiektów i zasobów, jak
w przypadku agroturystyki, hipiki, rybactwa, zbieractwa runa leśnego, minizoo,
nauki wyrobów regionalnych, wystaw i pokazów tradycyjnych i tym podobnych.
W sytuacji dużego nasilenia występowania drobnych jednostek w niektórych krajach (Bułgaria, Rumunia, Węgry), funkcjonowanie ich stanowi o możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
Gospodarstwa bez ziemi rolniczej dysponują we Wspólnocie około 500 tys.
ha użytków nierolniczych, co daje średnio około 2,0 ha w przeliczeniu na jedno
gospodarstwo, w tym najwięcej w krajach dysponujących przykładowo lasami,
wodami, jak przykładowo w Szwecji (29,5 ha) oraz w Finlandii (26,5 ha). Ogólna
powierzchnia gospodarstw bez ziemi wzrosła z 496,4 tys. ha w 2010 r. do 522,1 tys.
ha w 2016 r. (o 10,5%). Na ogół wszystkie gospodarstwa utrzymują zwierzęta gospodarskie (97,3%), które także stanowią dodatkowe źródło dochodów, zaś w niektórych przypadkach mają charakter hobbistyczny (konie, zoo). Dochody ludności w omawianej grupie kształtowane były pod wpływem różnych źródeł, w tym
z pracy pozarolniczej, usług, pracy chałupniczej, rent i emerytur, zgromadzonego
kapitału i innych sposobów [Marcysiak 2007].
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Tabela 2
Powierzchnia pozarolniczych użytków rolnych i gospodarstw
ze zwierzętami gospodarskimi
Kraj
członkowski

Austria

Ogólna powierzchnia
pozarolniczych użytków
(w ha)

Powierzchnia użytków
pozarolniczych na
1 gospodarstwo
(w ha)

Liczba gospodarstw
posiadających zwierzęta
gospodarskie

Procent
ogólnej liczby
gospodarstw

2010

2013

2016

2010

2010

2013

2016

2010

3390

2870

4350

3,2

1080

820

1070

100,0

Belgia

580

210

1360

0,6

800

410

660

84,2

Dania

3830

6630

11750

4,5

850

850

780

98,8

Finlandia

10590

2450

4560

26,5

390

170

220

97,5

Francja

19090

13920

17430

2,0

9020

8410

8160

95,1

Niemcy

4960

9070

4820

3,5

1380

2840

3720

97,9

Grecja

2230

4540

2530

0,4

6160

5910

6190

99,5

Irlandia

0

0

0

0

80

30

30

61,5

Włochy

15030

1320

93670

2,8

5220

880

890

98,7

Luksemburg
Holandia

0

0

0

0

20

20

20

100,0

7850

11360

15040

4,6

1450

1470

1130

85,3
98,6

Portugalia

4530

2020

7500

3,2

1380

820

1230

Hiszpania

87120

146190

46900

3,9

22500

20700

18100

100

Szwecja

21840

9660

15470

29,5

640

540

560

86,5

W. Brytania

12010

9230

230180

4,7

2530

860

740

99,6

UE-15

193050

219470

455560

3,5

53500

44730

43500

97,8

Bułgaria

15030

1830

2690

1,1

13030

9430

16210

99,1

Cypr

330

160

260

0,7

490

230

240

100,0

Czechy

730

1170

14540

2,5

290

290

350

100,0

Estonia

2350

3270

8040

15,7

150

430

620

100,0

Węgry

198670

166370

12870

4,6

37570

33590

64790

97,8

Łotwa

3550

4580

3710

11,1

320

1080

290

100,0

Litwa

1950

880

1570

7,5

250

70

170

96,1

Malta

70

90

110

0,2

340

340

220

100,0

Polska

48190

22840

12080

6,1

7780

5900

4090

97,7

Rumunia

25540

5480

9890

0,2

134630

65780

79820

99,9

Słowacja

6640

900

660

8,9

740

1520

1750

100,0

Słowenia

270

160

90

1,4

180

100

80

94,7

NUE-12

303320

207730

66510

1,5

195770

118760

168630

92,7

UE-27

496370

427200

522070

1,9

249270

163490

604130

97,3

Źródło: Dane Eurostatu.
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4. Wybrane cechy małych gospodarstw rolnych
Małe gospodarstwa stanowiąc podstawę rolnictwa, charakteryzują się określonymi cechami społeczno-ekonomicznymi. Odgrywają znaczącą rolę we wspieraniu
zatrudnienia na obszarach wiejskich, zapewniają lokalne miejsca pracy i podtrzymują działalność na obszarach wiejskich, przyczyniając się ponadto do rozwoju
terytorialnego. Małe jednostki są ważne dla różnorodności produkcji, zwłaszcza
w postaci lokalnych produktów specjalistycznych i zapewniają ważne usługi społeczne, turystyczne, kulturalne i środowiskowe.
Liczba małych gospodarstw przedstawiona poprzez pryzmat osób kierujących tymi jednostkami, wskazuje na ich dominującą pozycję w stosunku do innych grup wielkościowych struktury agrarnej. Zbiorowość małych gospodarstw
rolnych wynosiła łącznie 6,9 mln jednostek, co wobec 12,0 mln gospodarstw
w całej Wspólnocie stanowiło 57,5%, w tym w dawnych krajach członkowskich
te wskaźniki kształtowały się na poziomie 38,5%, natomiast w nowych krajach
UE - 72,0%. W pierwszej grupie analizowanych państw członkowskich (UE-15)
wysoki stopień nasycenia małymi gospodarstwami rolnymi występował w zasadzie w czterech krajach, a mianowicie: w Grecji (76,2%), Portugalii (75,2%), we
Włoszech (72,6%) i Hiszpanii (50,8%), które pod względem liczebnym stanowiły
90,2% wszystkich małych jednostek produkcyjnych. Natomiast w nowych krajach
członkowskich (NUE-12) wysoki udział małych gospodarstw rolnych odnotowano głównie w Bułgarii (87,8%), Rumunii (89,6%) i na Węgrzech (81,2%), co stanowiło 75,6% wszystkich gospodarstw odnotowanych w badanych krajach.
W badanej grupie małych gospodarstw rolnych (do 5 ha) dane statystyczne
wyodrębniają jednostki do 2 ha, które charakterem realizowanych kierunków
produkcji, stoją najbliżej gospodarstw bez ziemi. Spełniają one zbliżone funkcje
pozarolnicze, krajobrazowe, ekologiczne, klimatyczne, środowiskowe, itp. Zasadnicza różnica między gospodarstwami bez ziemi a gospodarstwami do 2 ha wyraża się w tym, że ta druga grupa kwalifikuje się do dopłat bezpośrednich, a ponadto
może aplikować o wsparcia finansowe w ramach PROW (co najmniej 1 ha). Pod
względem liczbowym gospodarstwa do 2 ha dominują w grupie małych gospodarstw rolnych, stanowią bowiem 63,8% (4,4 mln) wszystkich gospodarstw do
5 ha, przy czym odnotowano mniejszy ich udział w UE-15 (43,5%) w porównaniu
do nowych krajów członkowskich (72,5%). Tak wysoki udział gospodarstw do
2 ha stanowi o dużym rozdrobieniu agrarnym, które wpływa na wysokość i koszty produkcji rolniczej. Styk na granicy między jednostkami do 1 ha, a tymi ponad 1 ha, jest labilny, co powoduje, że nabycie nawet niewielkiego kawałka ziemi,
predysponuje je do płatności obszarowych i innych benefitów. Minimalna powierzchnia działki rolniczej uznawanej przez agencje rolne jako predysponowa-
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nej do płatności wynosi bowiem 0,1 ha, co ułatwia przekraczanie granicy między
obiema grupami.
Udział kobiet jako osób kierujących gospodarstwami rolnymi kształtował się na
poziomie 30,2% dla UE-15, lecz był zróżnicowany w poszczególnych krajach, od
najwyższego poziomu w Austrii (36,6%), we Włoszech (32,9%) i Portugalii (31,8%),
do najniższego udziału w zarządzaniu, który odnotowano w Holandii (9,5%), wobec średniej dla UE-15 na poziomie 30,2%. Udział kobiet w NUE-12 był szczególnie
wysoki w krajach bałtyckich, w tym zwłaszcza na Litwie (53,9%), Łotwie (52,9%)
oraz w Estonii (45,6%), wobec 33,3% w nowych krajach członkowskich.
Z kolei liczba osób młodych kierujących gospodarstwem rolnym, pozostających w wieku do 34 lat była niewielka i wynosiła 4,2%. Stosunkowo dużo młodych
rolników odnotowano w Polsce (12,7%), Czechach (8,6%), Austrii (7,2%) oraz
Rumunii (7,1%). Na drugim biegunie mamy osoby w wieku 65 lat i więcej, które
formalnie pozostają w wieku poprodukcyjnym, ale ze względu na sytuację rodzinną bądź inne czynniki, nadal pełniły tę rolę. Osób starszych było ogółem 38,2%,
natomiast ten wskaźnik był wyższy w krajach o dużym rozdrobieniu agrarnym,
w tym w Portugalii (49,7%), we Włoszech (40,4%), Grecji (36,7%) oraz Hiszpanii (36,2%), wobec 35,3% dla całej Unii Europejskiej. Rolę i znaczenie małych
gospodarstw wiejskich wpisano w zakres Wspólnej Polityki Rolnej, co znalazło
odzwierciedlenie w kolejnych wieloletnich ramach finansowych. W programie
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 wyodrębniono co najmniej dwa
działania związane z małymi gospodarstwami rolnymi, w tym 1. Restrukturyzacja
małych gospodarstw rolnych i 2. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się
do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekażą swoje gospodarstwo
innemu rolnikowi. W pierwszym przypadku chodziło o udzielenie wsparcia finansowego rolnikowi, który zdecyduje się wzmocnić swój rozwój i ukierunkować na realizację lokalnych usług na obszarach wiejskich, a zatem na odwrócenie
negatywnych tendencji spowolnienia gospodarczego i społecznego oraz przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów wiejskich. W ramach tego działania wspierane były poczynania związane z poprawą dziedzictwa kulturalnego, przyrodniczego i krajobrazów wiejskich, stanowiących zasadniczy element kształtowania
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Drugie działanie zachęcało rolników do trwałej rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem,
że uczestniczyli w systemie dla małych gospodarstw i w sposób trwały przekazali
gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Rekompensatą za utracone grunty rolne
była premia. Przyjęcie dwukierunkowych działań, z jednej strony wzmacniających jednostki rokujące progres, z drugiej skłaniających rolników do rezygnacji
z dalszego prowadzenia gospodarstw, stanowi o nowym podejściu do polityki wobec małych gospodarstw rolnych [Rozporządzenie PE i Rady 2013].
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Tabela 3
Liczba osób kierujących małymi gospodarstwami rolnymi według płci i wieku
Kraj
członkowski

Ogólna
liczba osób
kierujących
gosp. rolnymi
(2010)

Liczba osób kierujących
gospodarstwami mniejszymi
niż 5 ha

Płeć (2013)
Kobiety

Wiek (2013)

Mężczyźni

Do 34 lat

35-64 lat

65 lat
i więcej

2010

2013

2016

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Austria

150470

46380

42250

40030

16970

36,6

29410

63,4

3350

7,2

34930

75,3

8100

17,5

Belgia

42806

8720

5060

4430

1750

20,1

6970

79,9

160

1,8

5480

62,8

3080

35,4

Dania

42100

1470

1180

700

250

17,0

1220

83,0

50

3,4

1140

77,6

280

19,0

Finlandia

63880

5780

2780

1770,0

1410

24,4

4370

75,4

380

6,6

4350

75,3

1050

18,1

Francja

516110

129270

107870

102610

41400

30,0

87870

70,0

8510

6,6

81570

63,1

39190

30,3

Niemcy

299140

25950

21730

19860

3490

13,4

22460

86,6

640

2,5

21680

83,5

3630

14,0

Grecja

723060

550980

538440

523440

168150

5,4 319220

57,9

202210

36,7

Irlandia

139890

9590

9770

10160

1750

5,9

64,0

2880

30,1

Włochy

1620890

707810

387460

300

80

Luksemburg

2200

1177030 591840
360

320

30,5 382830 69,5
18,2

7840

81,8

32,9 789570 67,1
22,2

280

77,8

17200

29550
570
44760

6140

3,8 657070

55,8

475200

40,4

10

2,8

290

80,5

60

16,7

Holandia

72330

19000

16790

9900

1800

9,5

90,5

670

3,5

13690

72,1

4640

24,4

Portugalia

305270

229520

190310

183880

73040

31,8 156480 68,2

3980

1,7 111510

48,6

114030

49,7

Hiszpania

989800

503080

485850

469260

121170

24,1 381910 75,9

20890

4,1 300490

59,7

181700

36,2

Szwecja

71100

8190

7120

6000

1940

23,7

6250

76,3

390

4,8

5260

64,2

2540

31,0

W. Brytania

186790

12520

11710

16200

2420

19,3

10100

80,7

510

4,1

8210

65,6

3800

30,3

UE-15

5225836

2727840 2033020 2096350

823080

30,2 1904760 69,8 114420 4,2 1571030

57,6

1042390

38,2

Bułgaria

370490

325350

211450

151140

76200

23,4 249150 76,6

5,9 176510

54,2

129630

39,9

Cypr

38860

34330

31570

31060

7620

22,2

26710

77,8

790

2,3

21920

63,8

11620

33,9

Czechy

22870

3240

4580

4600

630

19,4

2610

80,6

280

8,6

2380

73,5

580

17,9

45,6

3510

54,4

120

1,9

4140

Estonia

19610

6450

5910

4650

2940

Węgry

576810

458800

377310

285230

129440

28,2 329360 71,8

19210

29800

64,2

2190

33,9

6,5 283360

61,8

145640

31,7

Łotwa

83400

27980

33780

24320

15080

53,9

12900

46,1

500

1,8

17850

63,8

9630

34,4

Litwa

199910

117140

91350

75010

61890

52,8

55250

47,2

4710

4,0

67310

57,5

45120

38,5

Malta

12540

11910

8710

8770,0

1340

11,2

10570

88,8

510

4,3

8210

68,9

3190

26,8

770360

760940

312280

Polska

1506630

823420

37,9 511140 62,1 104780 12,7 617410

75,0

101230

12,3

Rumunia

3859050

3459120 3281180 3060930 1151540 33,3 2307580 66,7 244940 7,1 1879210

54,3

1334970

38,6

Słowacja

24460

15010

12360

12540

2800

18,6

12210

81,4

670

4,5

9940

66,2

4400

29,3

Słowenia

74650

45200

43170

41490

14110

31,2

31090

68,8

1430

3,2

28070

62,1

15700

34,7

NUE-12

6789280

5327950 4871730 4460680 1775870 33,3 3552080 66,7 407740 7,6 3116310

58,5

1803900

33,9

UE-27

12015116

8055790 6904750 6557030 2598950 32,3 5456840 67,7 522160 6,5 4687340

58,2

2846290

35,3

Źródło: Dane Eurostatu.
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5. Podsumowanie
Małe gospodarstwa rolne stanowią istotny czynnik kształtowania ustroju rolnego,
z uwagi na liczebność jednostek, rozproszenie terytorialne, specyficzny sposób
produkcji, zatrudnianą siłę roboczą oraz inne czynniki społeczno-demograficzne.
Gospodarstwa bez ziemi jako jednostki w zasadzie pozbawione użytków rolnych, stanowią ważne ogniwo sektora rolnego, ponieważ funkcjonują i wzmacniają jego otoczenie, wytwarzając przy tym specyficzne produkty rolnicze, uczestnicząc w przetwórstwie rolno-spożywczym i tworząc inne dobra mające znaczenie dla gospodarki żywnościowej. Ich znaczenie jest o wiele szersze niż wyłącznie
produkcyjne, wpływają bowiem na krajobraz, klimat, środowisko, zatrudnienie,
kulturę, społeczność czy kształtowanie wspólnoty wiejskiej. Gospodarstwa bez
ziemi dysponują nie tylko obiektami mieszkalnymi, ale także gospodarczymi,
urządzeniami specjalistycznymi, a także obszarami ziemi nierolniczej, które mają
duże znaczenie przy kreowaniu otoczenia, zapewnieniu obszarów ekologicznych,
rekreacyjnych i zapobiegają wyludnieniu obszarów wiejskich. Gospodarstwa bez
ziemi pod względem liczebnym okazały się grupą stosunkowo małą, licząca sobie
zaledwie 256,1 tys. jednostek (2,1%), przy czym w większym zakresie występowały w nowych państwach członkowskich (3,0%) w porównaniu do dawnych krajów
Wspólnoty (1,0%). W ustawodawstwie europejskim dostrzeżono rolę i znaczenie
gospodarstw bez ziemi, poprzez wyodrębnienie ich jako odrębnego podmiotu
przy badaniu struktury gospodarstw rolnych (FSS).
Istnieje zasadnicza różnica w ocenie znaczenia i pozycji małych gospodarstw
między dawnymi krajami członkowskimi (UE-15), a nowymi państwami członkowskimi (NUE-12). W państwach UE-15 istnieje grupa krajów południa, których duże rozdrobnienie wynika z uwarunkowań historycznych i specyficznego
charakteru produkcji rolniczej (Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja). Natomiast w nowych państwach członkowskich (NUE-12) zjawisko wyłonienia się
małych gospodarstw rolnych powstało w wyniku wtórnego podziału ziemi, jako
następstwo transformacji systemowej.
Między gospodarstwami bez ziemi, a małymi gospodarstwami rolnymi,
liczącymi sobie do 2 ha, występują małe różnice powierzchniowe, ale duże różnice odnośnie wsparcia finansowego (co najmniej 1 ha), które mają wpływ na
konkurencyjność tych jednostek. Stąd zapewne dążność do przekraczania granicy
1 ha i w sumie zatrzymanie występującego spadku liczby gospodarstw bez ziemi.
Małe gospodarstwa rolne analizowane poprzez pryzmat płci i wieku ujawniły, że udział kobiet jako menedżerek pozostawał na poziomie około 30% w obu
badanych grupach krajów. W małym zakresie gospodarstwami rolnymi kierowali młodzi rolnicy (6,5%), natomiast w zbyt szerokim zakresie osoby w starszym
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wieku (35,3%). W badaniach nie znalazła potwierdzenia przyjęta teza, że kobiety
dominują w kierowaniu gospodarstwami rolnymi. Również druga teza dotycząca
wzrostu liczby gospodarstw bez ziemi, jako konsekwencji restrukturyzacji gospodarstw, nie znalazła potwierdzenia w badaniach.
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CHARAKTERYSTYCZNE CECHY GOSPODARSTW BEZ ZIEMI I MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Słowa kluczowe: gospodarstwo bez ziemi, małe gospodarstwo rolne, płeć, wiek, działalność
gospodarcza
STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono cechy gospodarstw bez ziemi i małych gospodarstw
rolnych pod względem płci i wieku. Dla celów badawczych nie dysponowano trzecim
czynnikiem, czyli danymi dotyczącymi poziomu wykształcenia rolniczego. Za gospodarstwo bez ziemi rolniczej (do 1 ha) uznano te jednostki, które w wyniku polityki strukturalnej lub transformacji systemowej, wyzbyły się gruntów rolnych, lecz nadal dysponują
budynkami, obejściami gospodarczymi oraz przestrzenią nierolniczą. Z kolei za małe gospodarstwo rolne przyjęto jednostki do 5 ha użytków rolnych. Badania przeprowadzono
poprzez pryzmat osób kierujących gospodarstwami rolnymi, które uznano jako tożsame
z liczbą gospodarstw rolnych. Analiza wykazała, że kobiety jako osoby kierujące gospodarstwami rolnymi stanowiły 26,0% w przypadku gospodarstw bez ziemi i 32,3% w przypadku małych jednostek gospodarczych. Z kolei wiek badanych grup społecznych wykazał, że występowało więcej osób młodych w gospodarstwach bez ziemi (13,7%) w porównaniu do drugiej grupy badawczej (6,5%). Osoby starsze będące w wieku 65 lat i więcej,
były reprezentowane w zbiorowości odpowiednio przez 20,3% i 35,3% badanej populacji.
Gospodarstwa bez ziemi prowadziły różnorodną działalność gospodarczą, a średnio
na jedno gospodarstwo przypadało 2,0 ha użytków nierolniczych, przy czym 97,3%
posiadało zwierzęta gospodarskie. W populacji osób kierujących gospodarstwami rolnymi
różniącymi się cechami społecznymi (kobiety, młodzi rolnicy), nie stwierdzono istotnych
odstępstw porównawczych odnośnie płci i wieku.

BOGDAN M. WAWRZYNIAK
CHARACTERISTIC FEATURES OF FARMS WITHOUT LAND AND SMALL FARMS IN
EUROPEAN UNION COUNTRIES

Keywords: farm without land, small farm, sex, age, economic activity
SUM M A RY

The paper presents features of farms without land and small farms in terms of sex and
age. For research purposes, no third factor was available, i.e. data on the level of agricultural education. Farms without agricultural land (up to 1 ha) were considered those who,
as a result of structural policy or political transformation, lost agricultural land and still
have buildings, farms and non-agricultural areas. In turn, units for up to 5 ha of agricultural land were accepted for small farms. The research was conducted through the prism
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of people managing farms, which were considered identical to the number of farms. The
analysis showed that women as managers of farms accounted for 26.0% for farms without
land and 32.3% for small farms. In turn, the age of the surveyed social groups showed that
there were more young people in farms without land (13.7%) compared to the second
research group (6.5%). Elderly persons aged 65 and more were represented in the population by 20.3% and 35.3%, respectively, of the surveyed population.
Farms without land carried out various economic activities, and on average one farm
had 2.0 ha of non-agricultural land, with 97.3% of farm animals. In the population of
people managing farms with different social characteristics (women, young farmers), no
significant comparative differences regarding gender and age were found.
e-mail: bogdan.wawrzyniak2@neostrada.pl
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1. Wstęp
„Odpowiedzialność jest to temat, w którym streszcza się i objawia wielka choroba
naszej cywilizacji – choroba być może jeszcze nie śmiertelna, lecz niezwykle niepokojąca” [Kołakowski 1999]. Profesor Kołakowski odnosił to stwierdzenie głównie
do umiejętności przyjmowania na siebie winy przez jednostkę w sensie moralnym.
Jednak kwestia odpowiedzialności rozumianej jako poczucie obowiązku zadbania
o kogoś lub o coś, podejmowana jest też w sferze biznesu, w tym także turystyki.
Jak podkreśla Goodwin [2011], turystyka odpowiedzialna nie jest odrębną,
izolowaną formą, ale przenika się z innymi formami aktywności ludzkiej i ewoluuje wraz ze zmieniającymi się potrzebami i postawami ludzi.
Oczywiście z punktu widzenia rozwoju obszaru recepcji turystycznej najbardziej korzystne wydają się te formy turystyki i sposoby wykorzystania potencjału,
które przyczyniają się do dużego ruchu turystycznego, dają zatrudnienie i generują znaczące wpływy do budżetów społeczności lokalnych. Często jednak w takich
przypadkach atrakcyjność ma wtórny i wykreowany charakter.
Problem jakości oferty związany z wykorzystaniem autentycznych zasobów,
dotyczy także produktów turystyki wiejskiej, budowanych w oparciu o elementy
dziedzictwa kulturowego tych obszarów. Tworzenie takich atrakcji może bowiem,
z jednej strony prowadzić do komercjalizacji zasobów kultury ludowej, z drugiej
natomiast może się przyczynić do ich zachowania, ocalenia bądź ponownego zaistnienia w środowisku wiejskim.
Oczywiście bardziej pożądana jest druga z tych opcji, będąca przejawem
działań odpowiedzialnych społecznie, bazujących na świadomości, że określenie
własnego dziedzictwa kulturowego dostarcza społeczności lokalnej niezbędnej
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dozy stabilizacji, stanowi podstawę identyfikacji i poczucia wartości własnej grupy, wpływa na jej integrację i wspólnotę dążeń wyznaczającą kierunki rozwoju
[Tomicki 1981]. Jednym z nich może być właśnie turystyka wiejska, uznawana
w relacji z kulturą ludową zarówno za jej przedmiot, jak i podmiot [Małek 2003].
Biorąc pod uwagę wartość, jaką przedstawia kultura wsi dla rozwoju turystyki
na tych obszarach należy zadać sobie pytanie, jak zachować równowagę pomiędzy autentycznością i tradycją, a wymaganiami współczesności i zróżnicowanymi
oczekiwaniami turystów? Jak unikać folkloru oderwanego od naturalnego kontekstu społecznego i pierwotnych znaczeń?
Artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest, z jednej strony, zidentyfikowanie zagrożeń, jakie mogą wynikać z nieodpowiedzialnego wykorzystania
dziedzictwa kulturowego wsi w turystyce, z drugiej natomiast wskazanie obszarów działań, jakie dla jego ochrony mogą być podejmowane przez poszczególne
grupy interesariuszy.

2. Istota dziedzictwa kulturowego wsi i jego znaczenie
dla społeczności lokalnych
Termin „dziedzictwo kulturowe” jest obszerny znaczeniowo i trudny do precyzyjnego zdefiniowania [Kobyliński 2011, Skaldawski 2017]. Niewątpliwie można jednak stwierdzić, że dziedzictwem jest ta część dawnych dóbr kultury, która
uznana została za wartościową przez kolejne, następne pokolenia i dzięki temu
dotrwała do chwili obecnej i co ważne, chociaż składa się z wytworów dawnych,
jest w znacznym stopniu produktem teraźniejszości, jest współczesnym konstruktem społecznym, przypisywanym w ciągłym procesie przemian wciąż nowym zjawiskom z przeszłości [Ashworth 2007, Murzyn 2007]. Dziedzictwo stanowi zatem
historię miejsc i ludzi, którzy w tych miejscach żyją [Duriasz-Bułhak, Połomski
i Potok 2011]. Taki „spadek” po przodkach jest o tyle ważny, że decyduje o tożsamości, która z kolei jest odpowiedzialna za integrację społeczności lokalnej i stanowi mobilizację do wspólnej aktywności.
W ramach dziedzictwa kulturowego wymienić można dwie główne, wzajemnie
powiązane grupy: dorobek kultury materialnej (tzw. zabytki nieruchome, zabytki
ruchome i zabytki archeologiczne) oraz dorobek w ramach kultury duchowej obejmujący obrzędy, rytuały, zwyczaje, sposoby gospodarowania i wytwarzania przedmiotów, sposoby uprawy ziemi i hodowli lub chowu zwierząt, czy wytwarzanie dzieł
o walorach artystycznych, a także folklor muzyczny, taneczny i słowny (w tym gwary, legendy, mowy obrzędowe) oraz tradycje życia rodzinnego, sąsiedzkiego i wspólnotowego [Hełpa-Liszkowska 2013]. Wskazuje się także trzeci nurt, związany z kulturą gospodarowania przestrzenią [Szczepańska, Wilkaniec 2017].
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Współcześnie społeczności lokalne odzyskują swoją tożsamość, która nie jest
już powodem do wstydu, lecz dumy z tego, gdzie się żyje i kim jest. Wskrzeszanie
tradycji i odkurzenie lokalnej historii nabiera coraz większego znaczenia, mieszkańcy wsi chętnie chwalą się i tradycjami i folklorem [https://www.agrofakt.pl/
dziedzictwo-kulturowe-wsi/].
Pełne i harmonijne wykorzystanie zasobów kulturowych danego obszaru stanowi podstawową przesłankę rozwoju lokalnego, opartego na czynnikach endogenicznych [Murzyn-Kupisz 2012]. Poczucie identyfikacji społeczeństw lokalnych
z obszarem, na którym mieszkają, oparte na przesłankach kulturowych i tradycji
historycznej, jest jednym z „miękkich”, trudno mierzalnych czynników rozwojowych [Brdulak 2011].
W obecnym środowisku wiejskim kultura ludowa funkcjonuje w postaci reliktów kultury dawnej, kultury ludowej dawnej uwspółcześnionej, bądź kultury ludowej o charakterze komercyjnym. Należy przy tym zaznaczyć, że kultura
ludowa komercyjna może przyjmować formę zarówno autentyczną (produkty
zgodne z dawną tradycją) oraz nieautentyczną (produkty mają za zadanie jedynie
spełniać oczekiwania np. turystów – mają być proste, ładne, łatwe w transporcie,
o uproszczonej i zrozumiałej formie) [Mokras-Grabowska 2009].

3. Interesariusze turystyki wiejskiej a zasoby kulturowe
Turystyka wiejska w bardzo naturalny sposób umożliwia eksponowanie elementów kultury ludowej. Ten walor stanowi bowiem podstawę jej specyfiki [MacDonald, Jolliffe 2003; Mikos von Rohrscheidt 2008]. Dla turystów wypoczywających
na obszarach wiejskich akcentowanie dziedzictwa kulturowego jest obok jakości
oferowanych usług i czystości środowiska przyrodniczego, ważnym wyróżnikiem
regionu. Możliwość podziwiania zachowanych zabytków architektury, poznanie
legend i przypowieści ludowych, uczestnictwo w tradycyjnym wiejskim życiu
jest ważnym elementem decydującym o wyborze konkretnej oferty turystycznej
i może stanowić element przewagi konkurencyjnej regionu na silnie nasyconym
rynku [Bandarin i in. 2011, Ursache 2015, Christou i in. 2018].
Planując rozwój turystyki bazującej na potencjale kulturowym, należy jednak
pamiętać, że dziedzictwo to, zwłaszcza w swoich niematerialnych przejawach, jest
bardzo wrażliwe. Brak świadomości w odniesieniu do wartości dziedzictwa kulturowego jest największym wrogiem zarówno dla niego samego, jak i dla rozwoju
lokalnego [Hełpa-Liszkowska 2013].
Rozwiązaniem jest postulowanie zrównoważonego rozwoju turystyki, odpowiedzialnego za wykorzystanie najcenniejszych wartości kulturowych obszaru [Majewski 2012, Mihalic 2016]. Realizacja założeń tej idei jest jednak o tyle
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trudna, że definiowanie i określanie korzyści, jakie można czerpać z użytkowania
dziedzictwa kulturowego zależy od grup interesariuszy zaangażowanych w rozwój
turystyki na danym terenie. Są nimi m.in. usługodawcy, mieszkańcy, władze lokalne, turyści, organizacje pozarządowe, urzędnicy czy uczelnie.
Turystyka jest, obok m.in. badań naukowych, edukacji, promowania integracji i podtrzymywania solidarności społecznej, wykorzystywania elementów dziedzictwa jako symboli reklamowych, jedną z form „konsumpcji” dziedzictwa kulturowego. Wszystkie te, tak bardzo różniące się od siebie formy działań, łączy ze
sobą postawa wobec dziedzictwa, oparta na dążeniu do pewnego „zysku”, który
może przybierać rozmaite postacie, niekiedy społeczne, niekiedy zaś stricte finansowe [Kobyliński 2011].
Oczywiście podstawą dla długotrwałego wykorzystywania dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki jest dbałość o jego ochronę. Tradycyjna „ochrona zabytków” czy „dóbr kultury”, charakterystyczna dla etapu istnienia państw
o scentralizowanej administracji, opierała się na wyspecjalizowanych służbach
konserwatorskich, kompetencjach administracyjnych, dokonywaniu aktów władczych oraz eksperckich kryteriach ewaluacji zabytków i arbitralnych decyzjach,
co do ich losu. Współczesne „zarządzanie dziedzictwem kulturowym” opiera się
natomiast na publicznej partycypacji w procesach konserwacji, wiedzy naukowej,
negocjacjach i doradztwie, uwzględnianiu opinii różnych sektorów społeczeństwa
i publicznym uzasadnianiu decyzji [Gutowska, Kobyliński 2011].
Paradygmat partnerstwa w działaniach ochronnych i sposobach użytkowania
dziedzictwa wydaje się głęboko uzasadniony. Oddanie decyzji o tym, co jest dziedzictwem i sposobie jego wykorzystania, wyłącznie w ręce ekspertów w zakresie
badania, dokumentowania i ochrony różnych kategorii dóbr kultury, może spowodować, że w procesie decyzyjnym nie zostaną uwzględnione interes i stanowisko społeczności lokalnych – gospodarzy i depozytariuszy dziedzictwa.
Przekazanie decyzji o uznaniu za dziedzictwo określonych zasobów kultury
jedynie społecznościom lokalnym może zaś prowadzić do utraty lub degradacji
wartości wielu z nich, których wartość nie jest powszechnie rozpoznana i doceniana [Skaldawski 2017].
Najbardziej racjonalne wydaje się zatem włączenie w proces uznawania za
dziedzictwo zarówno ekspertów, jak i społeczności. Różne grupy społeczne świadome już wartości historycznych, artystycznych, naukowych, powinny deklarować wolę zachowania tych dóbr kultury, które uznają za część swojego dziedzictwa i brać udział w zarządzaniu nimi.
Tak rozumiana idea partnerstwa otwiera przestrzeń dla możliwości wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności [Woźniczka 2013]. Partnerstwa
między różnymi instytucjami mają istotne znaczenie w procesie zaangażowania
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interesariuszy i mogą doprowadzać do kreatywnych rozwiązań pojawiających się
problemów [Grayson, Hodges 2004]. Partnerstwa takie powinny opierać się na
wzajemnym zaufaniu i racjonalnym podziale korzyści, co ma ogromne znaczenie
w budowaniu produktów w turystce wiejskiej, uwzględniających potrzeby i oczekiwania wszystkich zaangażowanych w nie interesariuszy [Maćkowiak, Graja-Zwolińska 2017].

4. Odpowiedzialność społeczna wobec dziedzictwa kulturowego
w turystce wiejskiej
Przygotowanie każdego rodzaju produktu turystycznego i jego realizacja, tak na poziomie pozarynkowym jak i rynkowym, wiąże się z określonymi działaniami w zakresie organizacji, planowania zadań, wykorzystania różnorodnych walorów, szeroko rozumianej współpracy, zatrudnienia czy finansów. Płaszczyzny te stwarzają
możliwość wykazania się odpowiedzialnością przez wszystkie grupy interesariuszy
[Idziak 2011; Leslie 2012; Pascariu, Frunz 2012; Coles i in. 2013; Stawicka 2016].
Odpowiedzialność społeczna jest przede wszystkim rozumiana jako świadomość wpływu wywieranego przez określoną działalność na społeczeństwo i środowisko w jej otoczeniu. Decyzje i działania powinny być przejrzyste oraz oparte
na etyce, uczciwości, równości i prawości. Odpowiedzialność przejawia się także
szacunkiem dla potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz akceptacją i respektowaniem przepisów obowiązującego prawa. Niezmiernie ważne jest również poszanowanie praw człowieka oraz uwzględnienie zarówno ich wagi, jak i uniwersalności [Projekt standardu..., 2009].
Dotyczy to również turystyki wiejskiej, której największa wartość przejawia
się w kształtowaniu ofert bazujących na oddolnych inicjatywach, zakorzenionych
w lokalnych społecznościach, tworzonych w oparciu o ich zasoby. Dzięki temu
budowany jest kapitał społeczny, poprawia się sytuacja ekonomiczna mieszkańców, ograniczane jest bezrobocie, następuje integracja wspólnoty.
W dziedzictwie kulturowym wykorzystywanym odpowiedzialnie dla rozwoju turystyki należy „poszukiwać nie dekoracyjnej atrakcyjności czy szlachetnej egzotyki
rzeczy dawnych, ale odpowiedzi na pytanie, w czym dziedzictwo kulturowe pomaga
nam zrozumieć nas samych i w czym staje się inspiracją do nowego” [Bartosz 2011].
Tymczasem zyski płynące z turystyki, niejednokrotnie stanowiące zasadnicze
źródło dochodów jakiejś społeczności, a nawet warunek jej przetrwania, mogą
powodować chęć dostosowania kultywowanych przejawów dziedzictwa do oczekiwań widzów spoza danej społeczności, które kształtowane są często przez medialną kulturę spektaklu. Rodzi to niebezpieczeństwo dekontekstualizacji i swoistej teatralizacji danego zjawiska, występujące często jako implikacja źle pojętych
działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności walorów turystycznych, zwiększenia
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spektakularności zjawiska: teatralizacji obrzędów o charakterze performatywnym,
powiększania składów kapel muzycznych, dostosowywania układów tanecznych
czy kostiumów [Ratajski 2015].
Trudno także przeciwstawiać się procesom cywilizacyjnym, które powodują,
że często mniej cenne zjawiska wypierają tradycje miejscowe tylko ze względu
na brak świadomości wartości własnej kultury. Stąd ważne stają się szkolenia
społeczności lokalnych, podnoszące poczucie wartości tradycyjnych, umiejętności czy obrzędów, szczególnie wśród młodego pokolenia. Obiektem szczególnej
ochrony powinny być te społeczności i osoby, które są nośnikami żywej kultury
niematerialnej, a zasadniczym celem – zapewnienie kontynuacji tej kultury.
Dążenie do odpowiedzialnego wykorzystywania dziedzictwa kulturowego
w turystce wiejskiej jest niewątpliwie procesem, związanym z [Gałuszka 2008]:
 uwzględnianiem możliwości decyzyjnych oraz skali decyzyjności i wpływu poszczególnych partnerów, różnych perspektyw spojrzenia na dany obszar czy
temat (inne u zarządzających dziedzictwem, turystów oraz w lokalnej społeczności); wyszukiwaniem przejawów dziedzictwa; szacowaniem ważności dziedzictwa; odwoływaniem się do lokalnej tożsamości, symboli, elementów składających się na osobowość danego regionu, a jednocześnie jego mieszkańców;
 zawieraniem partnerstw i porozumień w celu podejmowania poszczególnych działań; inwestowaniem w ludzi i miejsca; dostarczaniem wysokiej jakości doświadczeń dla odwiedzających;
 respektowaniem praw i obowiązków rdzennych mieszkańców.
Przejawem odpowiedzialnego zarządzania dziedzictwem kulturowym wsi,
a tym samym optymalnego sposobu wykorzystania ukrytego w nim potencjału dla rozwoju turystyki, jest także wdrażanie w działaniu następujących zasad
[Sprawozdanie z konferencji... 2010, za: Hełpa-Liszkowska 2013]:
 dziedzictwo kulturowe to rzecz do „myślenia” nie tylko do „konserwacji”;
przemyślenie i interpretacja są niezbędne, aby trwało i rozwijało się;
 kreatywność rozwija się za sprawą rozbudzenia kulturowych potrzeb;
 rozbudzanie kulturowych potrzeb wymaga stworzenia warunków wyboru,
pokazywania różnych sposobów zaspokajania potrzeb i różnych wzorów;
 potrzebne są wielowątkowe wydarzenia o synergicznych efektach, łączących
różne elementy dziedzictwa;
 technologie informatyczne są niezbędnym warunkiem rozpowszechniania
treści kulturowych, zwłaszcza jeśli technologie generują interaktywność;
 osoby, które mają odgrywać ważną rolę w działalności kulturalnej, nie mogą
być tylko animatorami, potrzebni są kompetentni przewodnicy po obszarze
kultury.
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5. Podsumowanie
Uwzględnienie lokalnych zasobów kulturowych jest jednym z warunków koniecznych dla właściwego gospodarowania obszarami wiejskimi oraz efektywnego rozwoju, a tym samym podniesienia konkurencyjności danego obszaru. To właśnie
kultura warunkuje w znacznym stopniu dynamikę i kierunek rozwoju gospodarczego, w tym także turystyki [Krzyminiewska 2010].
Zapewnienie turystom możliwości udziału w tradycyjnym wiejskim życiu,
poznania obyczajów, systemu wartości ludzi mieszkających na wsi, powrotu do
natury i odkrywania tradycji, stanowi charakterystyczne, najbardziej pożądane
cechy oferty turystyki wiejskiej. Istotne jest jednak, że elementy dziedzictwa kulturowego znajdują swój sens tylko na określonym terenie, w określonym otoczeniu i przy odpowiedzialnym sposobie wykorzystania.
Turystyka jest na tyle odpowiedzialna, na ile odpowiedzialni są jej uczestnicy.
Diagnozując poziom odpowiedzialności turystyki wobec dziedzictwa kulturowego wsi należy więc przede wszystkim zwrócić uwagę na reguły, według których
funkcjonują turyści, usługodawcy, władze lokalne i mieszkańcy, pytając o system
wartości osób uczestniczących w turystyce, o odpowiedzialne zachowania rynku,
będącego pod presją wzrastającej konkurencji [Kaźmieraczak 2014].
Odpowiedzialne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego wsi dla rozwoju
turystyki powinno bazować przede wszystkim na świadomości potencjału jego
materialnych i niematerialnych zasobów, który może zostać użyty dla przyszłego
rozwoju. Tylko umiejętne korzystanie z odziedziczonych po przodkach dóbr kultury i harmonijne ich włączanie do zachodzących obecnie dynamicznych przemian daje gwarancję skutecznej ochrony.
Jest to jednak zadanie nie tylko dla społeczności lokalnych, dla których kultywowanie własnego dziedzictwa kulturowego powinno być dowodem dumy
z własnej historii, przywiązania do określonych wartości i traktowania ich jako
gwarancji integracji i przyszłej pomyślności. Wszystkie grupy interesariuszy biorących udział w kształtowaniu produktu turystycznego bazującego na potencjale kulturowym wsi powinny mieć świadomość, że wchodzą w relację nie tylko
z wykorzystywanymi elementami dziedzictwa, ale tworzą także sieci zależności
pomiędzy sobą, które powinny skutkować budowaniem wartościowych i odpowiedzialnych działań partnerskich.
Publikacje zwarte:
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ST R E S Z C Z E N I E
Dziedzictwo kulturowe jest elementem niepodważalnie wpływającym na atrakcyjność
turystyczną obszarów wiejskich. Jednak rozważając jego wykorzystanie w perspektywie
trwałego rozwoju lokalnego pamiętać należy, że zasoby te nie są niewyczerpywalne i niezniszczalne. Niezwykle ważna jest zatem świadomość odpowiedzialnego użytkowania zarówno materialnych, jak i niematerialnych elementów dziedzictwa.
Celem teoretycznej analizy zawartej w artykule jest próba odpowiedzi na pytanie, jak
w kontekście potencjalnych zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym użytkowaniem
dziedzictwa kulturowego wsi w rozwoju turystyki, powinny wyglądać odpowiedzialne
społecznie działania poszczególnych grup interesariuszy, sprzyjające jego podtrzymaniu
i ochronie.
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Cultural heritage is an element which undoubtedly influences the tourist attractiveness of rural areas. However, when considering its use in the perspective of sustainable
development, it should be remembered that these resources are not inexhaustible and
indestructible. Therefore, awareness of the responsible use of both tangible and intangible
elements of heritage is extremely important.
The purpose of the theoretical analysis contained in the article is to try to answer the
question how in the context of potential threats related to the irresponsible use of the cultural heritage of villages in tourism development, socially responsible actions of individual stakeholder groups should be considered, supporting its sustainability and protection.
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1. Wstęp
Winnice i uprawa winorośli są ściśle związane z terytorium i jego dziedzictwem
przyrodniczym. Są one także ważnym elementem dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. To przede wszystkim warunki przyrodnicze, tj.: klimat, gleba,
ukształtowanie terenu, roślinność, ale także umiejętności ludzi, ich wiedza, zwyczaje, nazewnictwo, nadają polskim winom wyjątkowość, a wytwarzane w lokalnych, rodzinnych winnicach, na małą skalę, dzięki specyficznym i niepowtarzalnym cechom, są często wizytówką regionów. Uprawa winorośli i produkcja wina
może zacząć się od hobbystów i miłośników tej tradycji, a skończyć na małych
i średnich firmach rodzinnych, które działają nie tylko na lokalnych rynkach.
W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się w Polsce wyraźny wzrost zainteresowania uprawą winorośli i winiarstwem. Przyczyniły się do tego różne czynniki
[Myśliwiec 2013], tj.:
 stopniowe ocieplanie klimatu Polski, które sprzyja uprawie winorośli; pojawienie się w uprawie nowych odmian bardziej przystosowanych do warunków
polskiego klimatu;
 przyjmowanie zachodnioeuropejskich wzorców konsumpcji alkoholu; wzrost
świadomości konsumentów o dietetycznych i zdrowotnych właściwościach
wina;
 poprawa stanu wiedzy sadowników na temat uprawy winorośli i winiarstwa
dzięki doświadczeniom zdobywanym podczas prac w europejskich winnicach
oraz coraz liczniej wydawanej w Polsce literaturze fachowej;
 poszukiwanie przez sadowników nowych, alternatywnych możliwości zarobkowania.
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Ważną determinantą tej sytuacji jest turystyka winiarska, czyli enoturystyka, która stanowi obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi światowego przemysłu turystycznego [Woźniczko i in. 2015]. Zainteresowanie tą formą
turystyki wzrasta nie tylko w regionach winiarskich, lecz również w miejscach,
gdzie do tej pory uprawa winorośli nie była tak rozpowszechniona [Kurek 2007].
Rozwój ten stwarza perspektywy do tworzenia rodzinnych gospodarstw enoturystycznych, które prowadzą niewielką produkcję wina na potrzeby degustacji dla
odwiedzających. Podczas wyjazdów winiarskich turysta nie tylko degustuje lokalne wina, ale zdobywa także wiedzę na temat uprawy winorośli, produkcji wina
i jego właściwości prozdrowotnych.
Celem niniejszego artykułu była charakterystyka winnic jako obiektów, które
kultywują tradycję winiarską w Polsce, łącząc ją z propagowaniem enoturystyki.

2. Materiał i metody badań
Opracowanie ma charakter teoretyczno-przeglądowy, do realizacji zastosowano
metodę analizy literatury oraz analizy treści wykorzystując wybrane dostępne publikacje i strony internetowe. Materiał źródłowy stanowiły dane umieszczone na
portalu www.winogrodnicy.pl. Wyniki badań zaprezentowane zostały w formie
tabelaryczno-opisowej.

3. Rozwój winiarstwa na ziemiach polskich
W Polsce przyjmuje się, że w rozwoju winiarstwa, jako fenomenu kulturowego oraz
przedsięwzięcia gospodarczego, można wyróżnić trzy odrębne etapy (tabela 1).
Tabela 1
Trzy etapy rozwoju winiarstwa na ziemiach polskich
Pierwszy okres

Drugi okres

Trzeci okres

Od przyjęcia chrześcijaństwa (z kulminacją
rozwoju na przełomie XIII i XIV w.) do schyłku
I Rzeczypospolitej.

XX w. (szczególnie
lata 30. i 50.)

III RP oraz
czasy obecne

Źródło: Internet 1.

Do Polski winorośl przywędrowała wraz z chrześcijaństwem, a pierwszymi winiarzami byli zakonnicy – benedyktyni i cystersi, którzy uprawiali te rośliny w przyklasztornych gospodarstwach, a wino wykorzystywali do celów liturgicznych. Ze
względu na zły stan dróg import wina z zagranicy był trudny, a zapotrzebowanie na
wino mszalne rosło, dlatego też starano się zakładać własne winnice [Wawro 2015].
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Najstarsze nasadzenia winorośli znalezione na zboczach Wawelu pochodzą
z poł. X w. [Internet 2]. O znaczeniu winiarstwa na ziemiach polskich w dawnych
wiekach mogą także świadczyć lokalne nazwy geograficzne miejsc tj.: Winnica,
Winiary, Winna Góra, Winniki, Winogrady, Wińsko [Jaros 2015].
Dokumentem, który faktycznie wspomina o winnicy w dziejach polskiego
państwa, jest XII-wieczna Bulla gnieźnieńska. Jest tam wymieniona jedna z miejscowości na terenie Wielkopolski, jako lokalizacja istniejącej tam wówczas winnicy. Najprawdopodobniej był to punkt mający na celu zagwarantowanie produkcji
wina na potrzeby kurii gnieźnieńskiej przy dworze piastowskim oraz na potrzeby
duchownych, być może również władców Polski [Badowicz 2017].
Początkowo uprawa winorośli w Polsce nie była łatwa, ponieważ wymagała
stosowania nieznanych uprzednio technik, a pracę tę mogli wykonywać ludzie odpowiednio wyszkoleni. Uważa się, że właśnie dlatego winiarstwem zajmowano się
najpierw na terenach należących do kościołów, klasztorów, czy też książąt. Dopiero
w późniejszym czasie winnice pojawiły się przy szpitalach, bowiem wino stanowiło lekarstwo na rozmaite choroby. Coraz częściej też osoby prywatne dzierżawiły
klasztorne winnice, a wino nabrało wartości handlowej [Myśliwiec 2013].
W XIII w. winiarstwo nie miało w Polsce większego znaczenia gospodarczego,
a wino było luksusowym napojem zamożnych. Dopiero w XIV w. nastąpiła rewolucyjna zmiana i był to okres największego rozpowszechnienia się tej działalności
w Polsce. W tym czasie wytwarzaniem wina zajęli się również mieszczanie, którzy
dostrzegli, że jest to zajęcie rentowne [Poczta, Zagrodzka 2016]. Uprawę winorośli i produkcję wina lokalizowano w pobliżu dużych miast, a winnice powstały m.in. w: Zielonej Górze, Płocku, Poznaniu, Sandomierzu, Krakowie, Toruniu,
Przemyślu oraz w okolicach Krosna [Internet 3].
Kryzys polskiego winiarstwa rozpoczął się w XVI w., kiedy zaczęto przywozić
wino z krajów, w których uprawa winorośli była dużo łatwiejsza, a polskie wino
powoli ustępowało miejsca tańszemu, zagranicznemu. Nie był to jednak jedyny
czynnik, który spowodował obniżenie zainteresowania zakładaniem własnych
winnic. Przyczyniły się do tego również mroźne zimy, które skutecznie niszczyły
plony, przez co uprawa była droższa i mniej opłacalna. Jednak największego zniszczenia w polskich winnicach dokonały wojny w XVII w. [Myśliwiec 2013]. Winnice w rejonie Zielonej Góry istniały nieprzerwanie od XII w., zajmowano się tam
produkcją wina na dużą skalę i najdłużej oparły się one różnym przeciwnościom.
W połowie XIX w. w okolicach Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego i Gubina
winnice zajmowały około 2 tys. ha powierzchni [Internet 4].
Obecna historia wytwarzania wina w Polsce rozpoczęła się w II poł. XX w.,
kiedy to w 1984 r. Roman Myśliwiec, który jest uznawany za prekursora odradzającego się winiarstwa, założył w Jaśle Winnicę Golesz [Wawro 2015].

130

Anna Jęczmyk

4. Cechy charakteryzujące winnice
Winnica to miejsce, gdzie uprawia się winorośl z przeznaczeniem na wino, które
jest tam produkowane. W miejscach tych nie tylko można skosztować produkowanego tam trunku, kupić je, ale także przespać się w przygotowanych do tego
celu pomieszczeniach, a pobyt uatrakcyjniają lokalne imprezy winiarskie, festiwale. Na obecności winnicy w danym regionie zarabia nie tylko jej właściciel, ale także inni lokalni przedsiębiorcy (sklepikarze, właściciele obiektów noclegowych, firmy transportowe itd.), mieszkańcy, rolnicy (produkujący lokalną żywność) oraz
samorząd. Enoturystyka jest dobrym sposobem na promocję miejsc i regionów.
Winnicę charakteryzuje terroir, francuski termin wywodzący się od terre (ziemia), w polskiej literaturze tłumaczony jako „siedlisko”, lub tłumaczy się go też jako
„poczucie miejsca”. Określa on szczególne cechy miejsca, w interakcji z genetyką
roślin w produktach rolnych, takich jak wino, ale także takich jak: kawa, czekolada, herbata i ser [Marlowe, Bauman 2019]. Określenie to dotyczy specyficznych
cech geograficznych (szczególny nacisk kładzie się na słońce i mikroklimat: deszcz,
wiatr, wilgotność, zmiany temperatury itp.) i geologicznych (gleba, skały, wysokość,
nachylenie wzgórza lub terenu) plantacji winorośli, które potem mogą być nadane
winu. Żadne dwie winnice nie mają dokładnie tego samego terroiru, chociaż różnica w wyprodukowanym winie może być praktycznie niewyczuwalna. Koncepcja
ta została opracowana, jako sposób opisania unikalnych aspektów miejsca, które
wpływa i kształtuje produkowane tam wino [Ewing-Mulligan 2001].
Niedawno pojawiła się nowa forma turystyki – turystyka terroir, w której decydującą rolę odgrywa połączenie tej formy aktywności z unikalnym terenem.
Istotnymi jej atrybutami są właśnie cechy regionu, miejsca lub terenu [Marlowe,
Bauman 2019, Marlowe, Lee 2018].
Zazwyczaj winnice są lokalizowane na zboczach wzgórz oraz na glebach,
które są zwykle bezużyteczne dla innych roślin, a powszechne powiedzenie: im
gorsza gleba, tym lepsze wino, oddaje stan tych ziem. W Polsce tereny o bardzo
korzystnym mikroklimacie dla uprawy winorośli położone są w takich regionach
jak: Wyżyna Sandomierska, Wyżyna Małopolska, Pogórze Karpackie, Przedgórze Sudeckie, Nizina Śląska i Nizina Wielkopolska [Kapłan 2013]. Współcześnie,
regiony uprawy winorośli właściwej w Polsce pokrywają się z obszarami tradycyjnie związanymi z „kulturą wina”, a należą do nich: część zachodnia i południowo-zachodnia, z silnymi wpływami klimatu morskiego, nadające się do uprawy
winorośli właściwej (woj. lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i południowe
części wielkopolskiego i łódzkiego) oraz południowa i południowo-wschodnia,
z warunkami do uprawy odporniejszych odmian winorośli oraz mieszanek odmian (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz południowe części
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lubelskiego i mazowieckiego) [Jaros 2015]. W wielu miejscach (okolice Sandomierza, Krakowa) odnaleziono ślady starych winnic, a nawet zdziczałe krzewy
winorośli. Na przykład w winnicy „Miłosz” w woj. lubuskim znajdują się stare
odmiany winogron, uprawianych tutaj co najmniej od XVI w. [Makowski, Miętkiewska-Brynda 2015].
Dziedzictwo kulturowe składa się z zasobów o różnorodnej formie, które pozostawiła przeszłość [Conclusions on cultural heritage …. 2014]. Na przestrzeni
lat winnice i uprawy winorośli zaznaczyły się w dziedzictwie kulturowym obszarów, na których się znajdują. To nie tylko dobra materialne, budynki związane
z uprawą i przetwórstwem winorośli, ale także elementy niematerialne dziedzictwa kulturowego. Jest ono bardziej nieuchwytne, a w jego skład wchodzi: wiedza,
umiejętności, praktyki, idee, wartości, wyobrażenia, przekazy, nazwy miejsc oraz
związane z nimi przedmioty czy miejsca. W tym przypadku, poza winem, w centrum zainteresowania znajdują się także inne cechy regionu, takie jak: sztuka kulinarna, kultura duchowa i materialna, które wspólnie tworzą szczególną atmosferę.
Istotnym elementem dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich jest krajobraz,
tak bardzo charakterystyczny dla miejsc, gdzie uprawia się winorośl.
Na rysunku 1 została przedstawiona liczba winnic w poszczególnych latach na
przestrzeni 20 lat. Przed rokiem 2000 w Polsce, wg portalu www.winogrodnicy.
pl, było 19 winnic, zaś obecnie określa się ich liczbę na 485 (tabela 2), a co roku
przybywają nowe takie miejsca, choć można zauważyć, że w ostatnich latach liczba nowo powstałych obiektów jest mniejsza.
Rysunek 1
Liczba winnic narstająco i w poszczególnych latach do 2019 w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Internet 5.

Obecnie uprawa winorośli w Polsce ma niewielkie znaczenie gospodarcze, ale
towarzyszy jej duże zainteresowanie społeczne i szybki wzrost powierzchni upraw
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[Kapłan 2013]. Najwięcej winnic znajduje się w woj. małopolskim, natomiast największe tego typu obiekty są w woj. lubelskim (tabela 2).
Tabela 2
Winnice w Polsce – liczba i powierzchnia
liczba

%

powierzchnia ha

średnia
ha

małopolskie

117

24,1

106,33

0,91

podkarpackie

85

17,5

58,6

0,69

lubelskie

47

9,7

127,64

2,27

dolnośląskie

42

8,7

81,57

1,94

lubuskie

37

7,6

26,68

0,72

świętokrzyskie

30

6,2

32,2

1,07

śląskie

25

5,2

10,13

0,41

mazowieckie

19

3,9

10,83

0,57

wielkopolskie

15

3,1

14,59

0,97

zachodniopomorskie

14

2,9

43,29

3,09

opolskie

14

2,9

11,84

0,85

kujawsko-pomorskie

11

2,3

13,79

1,25

łódzkie

11

2,3

7,48

0,68

warmińsko-mazurskie

6

1,2

1,95

0,33

pomorskie

6

1,2

5,62

0,94

podlaskie

6

1,2

4,71

0,78

485

100

557,25

1,09

Województwo

Polska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Internet 5.

Współcześnie rozwój winiarstwa będzie się opierał na działalności niewielkiej
winnicy, łączącej wyrób wina z własnych winogron z dodatkową działalnością
dochodową. Jest to na świecie powszechnie spotykany model funkcjonowania
małego i średniego gospodarstwa winiarskiego, na który składają się trzy sfery
działalności:
1. uprawa winorośli,
2. produkcja wina,
3. sprzedaż bezpośrednia wina i enoturystyka [Bosak 2013a].
Czynnikiem sprzyjającym odradzaniu się winiarstwa w Polsce stało się obserwowane od kilkudziesięciu lat globalne ocieplenie klimatu, które przypomina
średniowieczne optimum klimatyczne, kiedy to uprawa winorośli pojawiła się na
tych ziemiach. Klimat zaczyna w istotny sposób sprzyjać uprawie winorośli i daje
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szanse powrotu do liczącej się przecież tradycji winiarstwa [Makowski, Miętkiewska-Brynda 2015].

5. Rozwój enoturystyki
Turystykę winiarską określa się jako odwiedzanie winnic, winiarni, festiwali wina
oraz pokazów win, na których atrybuty winorośli danego regionu są głównym
powodem wizyty dla odwiedzających turystów [Hall i in. 2000]. Enoturystyka to
podróże do regionów winiarskich, podczas których turyści degustują wino produkowane w odwiedzanej winnicy, zwiedzają winnice lub uczestniczą w różnych
imprezach winiarskich. Kowalczyk określił tę aktywność jako wyjazdy turystyczne, które wynikają z chęci poznania regionów winiarskich, miejsc związanych
z produkcją wina i jego składowaniem, możliwości degustacji trunku oraz jego
zakupu u producenta, jak również uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych
o charakterze winiarskim oraz przebywanie w krajobrazie charakterystycznym
dla terenów uprawy krzewów winnych z powodów turystycznych i rekreacyjnych [Kowalczyk 2010]. Warto podkreślić, że istotną cechą tej formy turystyki
jest otwartość jej uczestników na poszerzanie wiedzy winiarskiej. Enoturystyka
charakteryzuje się następującymi cechami:
 stanowi komponent edukacyjny,
 pozwala na doświadczenie określonego stylu życia,
 uwzględnia zarówno podaż (właściciele winnic i operatorzy turystyczni), jak
i czynniki popytu (zachowania konsumentów),
 jest elementem szerszej oferty turystycznej regionu (najczęściej łączone jest
z żywnością, kulturą, zabytkami, sztuką, rękodziełem),
 jest szansą marketingową dla regionu, producentów wina,
 zwiększa ekonomiczne, kulturalne i społeczne wartości dla regionu,
 może stanowić część narodowego i międzynarodowego turystycznego wizerunku regionu [Mazurkiewicz-Pizło 2017, 15, Sharma 2005].
Podstawą rozwoju enoturystyki są winnice i odpowiednia infrastruktura do
przyjmowania gości. Współczesny enoturysta interesuje się nie tylko samym winem, ale także całym kontekstem jego powstawania [Poczta, Zagrodzka 2016].
W przypadku turystyki winnej można także zaproponować działania odnoszące
się do modelu ekonomii doświadczeń tj. 4E: education, entertainment, escapist
and esthetics (tabela 3), które mogą pomóc osiągnąć lepsze wrażenia z uczestnictwa w tej formie turystyki [Marlowe, Bauman 2019].
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Tabela 3
Model doświadczeń w enoturystyce
Edukacja
Degustacje wina,
Seminaria o tematyce
winnej,
Szkolenia o tematyce
winnej,
Wydarzenia kulinarne
związane z winem,
Lekcje gotowania
i rzemiosła.

Rozrywka
Koncerty w piwnicach
winnic,
Muzyka w winnicy,
Pokaz mieszania wina,
Pokazy żywności,
Imprezy na terenie
winnicy,

Wycieczki po
winnicach

Estetyka

Wycieczki rowerowe,

Krajobraz winnicy,

Loty balonem,

Wyjątkowe
zakwaterowanie (nocleg
ze śniadaniem),

Wycieczki konno,
Wycieczki powozem.

Jazda wzdłuż wiejskich
dróg wzdłuż winnic,
Targi sztuki i rzemiosła
w winnicach.

Imprezy w regionie,
Zwiedzanie winnic.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Marlowe B., Bauman M. J. (2019): Terroir
Tourism: Experiences in Organic Vineyards, Beverages 5, 30; 1-8.

Ostatnimi czasy enoturystyka stała się w Polsce modna. Dla niewielkich winnic jej rozwój stał się ratunkiem, ponieważ wcześniej ledwie wiązały koniec z końcem, borykając się z konkurencją masowej produkcji. Dopiero napływ turystów
zainteresowanych winem, pozwolił im zyskać dodatkowe źródła dochodów. Przy
winnicach powstały obiekt noclegowe i niewielkie restauracje rodzinne, a winiarze zaczęli organizować degustacje produkowanych win, specjalistyczne wycieczki, kursy i warsztaty o tematyce winiarskiej i kulinarnej oraz inne podobne imprezy. Przede wszystkim zyskali oni dzięki temu możliwość sprzedaży części swojego
wina na miejscu, nie płacąc żadnej marży pośrednikom [Bosak 2013b].
Turyści (enoturyści) uczestniczący w tej formie turystyki, to osoby, dla których pobyt w winnicy, czy też degustacja wina, wynika z potrzeby pogłębienia
wiedzy na ten temat. Charakteryzują się oni wstępowaniem kilku wspólnych cech:
 wiek, najczęściej w przedziale 35-45 lat (choć z roku na rok wzrasta zainteresowanie turystyką winiarską osób młodych, wobec czego średnia wieku obniża
się),
 zwykle są to pary bądź samotni mężczyźni, dużo rzadziej kobiety,
 osoby zajmujące wysokie stanowiska, z wyższym wykształceniem,
 osoby posiadające dochody wyższe od standardowych [Mazurkiewicz-Pizło
2015, 266].
Najczęściej deklarowanymi motywacjami, które skłaniają turystów do podjęcia wyjazdów enoturystycznych są: zakup wina, degustacje i chęć poznania nowych rodzajów win, poznanie różnorodnych tradycji kulinarnych i winiarskich,
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poznawanie wina w relacji z lokalną kuchnią, unikalna atmosfera miejsc i regionów, gdzie powstaje wino, zainteresowanie konkretnymi winami lub producentami i chęć zdobycia informacji na ich temat, okazja do wypoczynku, „ucieczka
za miasto”, czy okazja do wspólnego spędzenia czasu z partnerem, przyjaciółmi
lub rodziną a także możliwość poszerzenia ogólnej wiedzy na temat wina [Bosak
2008, Internet 6].
Rozwój enoturystyki w regionie ma wiele korzyści dla różnych interesariuszy:
wzrost poziomu dochodów rolników, winiarzy i producentów wina, rozwój usług
turystycznych i towarzyszących, poprawa wizerunku regionu, często zagrożonego
spowolnieniem gospodarczym, promocja zachowania tożsamości i kultury regionu,
promocja aktywnych postaw proekologicznych pośród mieszkańców regionu, promocja rozwoju rolnictwa ekologicznego [Kowalczyk 2003]. Na wzroście zainteresowania enoturystyką przede wszystkim skorzystać mogą gospodarstwa winiarskie,
jak i gospodarstwa agroturystyczne, ale także gospodarka danego regionu.

Podsumowanie
W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce wzrost zainteresowania
uprawą winorośli i winiarstwem. Obecne tereny uprawy winorośli właściwej
w Polsce pokrywają się z obszarami tradycyjnie związanymi z ich uprawą na przestrzeni wieków, a czynnikami, które sprzyjają tej sytuacji jest globalne ocieplenie
klimatu oraz popularyzacja enoturystyki, co daje szanse powrotu do tradycji winiarstwa.
Winnice i uprawy winorośli mają swoje miejsce w polskim dziedzictwie kulturowym. Są one przede wszystkim widocznym elementem krajobrazu wiejskiego – uprawy, budynki związane z uprawą i przetwórstwem winorośli, ale także
zawierają elementy niematerialne dziedzictwa kulturowego, tj.: wiedza, umiejętności, praktyki, idee, wartości, wyobrażenia, przekazy, czy nazwy miejsc. Jednak
w przypadku uprawy winorośli w centrum zainteresowania znajdują się specyficzne cechy geograficzne i geologiczne plantacji winorośli, które potem mogą być
nadane winu.
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WINNICE JAKO ELEMENT POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
NA TERENACH WIEJSKICH

Słowa kluczowe: winnica, wino, uprawa winorośli, terroire, turystyka terroir, enoturystyka
STRESZCZENIE

Polska nie jest powszechnie uważana za kraj winiarski, jednak ma tradycje związane
z winem i jego produkcją. Obecnie turystyka winiarska, enoturystyka, staje się coraz bardziej popularna na świecie i w Polsce. Winnice są tymi miejscami, gdzie nie tylko produkuje
się wino, ale można je zwiedzić, czy przenocować, organizuje się tam biesiady przy winie
lub wspólne zbieranie winorośli. Celem niniejszej pracy była charakterystyka winnic jako
tych obiektów, które kultywują tradycję winiarską w Polsce, łącząc ją z propagowaniem enoturystyki. Opracowanie ma charakter teoretyczno-przeglądowy, do realizacji zastosowano
metodę analizy literatury oraz analizy treści, wykorzystując wybrane, dostępne publikacje
i strony internetowe.
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VINEYARDS AS AN ELEMENT OF POLISH CULTURAL HERITAGE IN RURAL AREAS

Keywords: vineyard, wine, viticulture, terroire, terroir tourism, enotourism
SUM M A RY

Poland is not generally considered a wine-growing country, but it has traditions related to wine and its production. Currently, wine tourism, enotourism, is becoming increasingly popular in the world and in Poland. Vineyards are places where not only wine is
produced, but they can be visited or they can spent the night there, wine feasts or joint vine
picking are organized. The purpose of this work is to characterize vineyards as objects that
cultivate the wine tradition in Poland, combining it with the promotion of enotourism.
The study is of theoretical and review nature, the method of literature analysis and content
analysis using selected available publications and websites are used for implementation.
e-mail: anna.jeczmyk@up.poznan.pl
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Podatki w działalności rolniczej”. Autorzy: Łukasz Bocheński, Oskar Wysocki.
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu,
Poznań 2019, s. 22.
Rolnicy prowadzący działalność rolniczą, podobnie jak inne grupy społeczne,
podlegają opodatkowaniu, jednak przepisy prawne w tym zakresie znacznie różnią
się od przepisów obowiązujących dla innych podmiotów funkcjonujących na rynku.
Wynika to m.in. z faktu, że głównym czynnikiem produkcji jest ziemia, a działalność
rolnicza cechuje się zazwyczaj niższą opłacalnością w stosunku do innych działalności gospodarczych, gdzie efekty produkcyjne w dużej mierze determinują warunki
klimatyczne.
W Polsce działalność rolnicza jest opodatkowana kilkoma rodzajami podatków.
Są to przede wszystkim: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej,
podatek akcyzowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w ramach rolniczego handlu detalicznego.
W publikacji przedstawiono zagadnienia związane: z opodatkowaniem majątku
gospodarstwa rolnego, dochodów rolnika uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności rolniczej oraz zasady rozliczania podatku VAT w obrocie środkami produkcji i produktami rolnymi.
„Wykorzystanie programów komputerowych i aplikacji mobilnych w gospodarstwie rolnym”. Autorzy: Iwona Kajdan-Zysnarska, Łukasz Bocheński, Kacper
Mytko, Oskar Wysocki. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań 2019, s. 27.
W ostatnich latach powstało wiele specjalistycznych programów i aplikacji komputerowych oraz internetowych baz danych wspomagających zarządzanie gospodarstwem rolnym, opracowanych przez podmioty prywatne bądź udostępnione przez
instytucje publiczne.
Prowadzenie dokumentacji papierowej sprawdza się przy małej ilości danych.
Przy dużej ilości informacji pozyskiwanie danych, sortowanie i przetwarzanie, staje
się nieefektywne i zbyt czasochłonne. Rozwiązaniem w takiej sytuacji są programy
komputerowe i aplikacje mobilne ułatwiające zarządzanie gospodarstwem. Ceny licencji czy koszty abonamentu sprawiają, że są one coraz częściej dostępne dla średnich, a nawet mniejszych gospodarstw.
W niniejszej publikacji zaprezentowano wybrane programy komputerowe oraz
aplikacje internetowe do zarządzania gospodarstwem rolnym kompleksowo lub poszczególnymi działalnościami produkcyjnymi, a także do świadczenia bądź realizacji
określonych usług. Broszura stanowi przewodnik, w którym zebrano informacje na
temat funkcjonalności poszczególnych programów oraz przedstawiono zasady dostępu i warunki korzystania z oprogramowania.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są również:
“
• informacje
o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze), dodatkowo podgląd artykułu w wersji oryginalnej w pliku PDF;
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
DODATKOWO w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW
w formacie B5;
• dane literaturowe – odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne, dokumenty elektroniczne; – przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i naz
wisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać procentowy wkład
pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA F OR MA LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w „Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego”, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

