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EDWARD MATUSZAK
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu

25 LAT KWARTALNIKA
„ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO”

Decyzja o wydawaniu kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” podjęta została w 1994 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Centrum Doradztwa
i Edukacji w Rolnictwie w Brwinowie, profesora Andrzeja Piotra Wiatraka, który
został redaktorem naczelnym czasopisma. Poprzedzona była wnikliwą analizą możliwości wydawniczych Centrum, a jeszcze bardziej potrzebami i oczekiwaniami środowiska doradztwa rolniczego. Lata 90. charakteryzowało duże zapotrzebowanie na
„słowo pisane”. W tym samym roku rozpoczęto też wydawanie miesięcznika „Top
Agrar Polska”, natomiast „Poradnik Gospodarski", jako jedno z najwcześniej wydawanych czasopism rolniczych, do którego odwoływały się izby rolnicze, przestał się
ukazywać. Brakowało czasopisma, które podejmowałoby szeroko rozumianą problematykę doradztwa rolniczego, w którym od lat 80. następowały istotne zmiany.
Po 1991 roku ośrodki doradztwa rolniczego przeżywały kolejną reformę doradztwa rolniczego. Celem zmiany było lepsze dostosowanie oraz zmobilizowanie doradztwa rolniczego do pomocy rolnikom w gospodarowaniu, w warunkach
rozwijającej się gospodarki rynkowej. Zmiany wprowadzone reformą były dość
duże, dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania jednostek państwowego doradztwa, ale najistotniejsze były następujące:
 Z WOPR (Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego – nazwa do reformy
doradztwa w 1990 roku) wyodrębnione zostały gospodarstwa produkcyjne,
jako odrębne jednostki nie związane z doradztwem, a w powstałych w ich
miejsce ośrodkach doradztwa rolniczego (ODR) pozostawiono nieduże obszary gruntów do prowadzenia działalności upowszechnieniowej;
 Znacznie ograniczono liczebność kadry doradczej zatrudnionej w ośrodkach doradztwa rolniczego, które od tego czasu funkcjonowały jako jednostki budżetowe.
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W poszukiwaniu sposobów realizacji wyznaczonych nowych zadań, przy ówczesnych możliwościach komunikacyjnych, postawiono na rozwój komunikacji
pomiędzy ośrodkami doradztwa a rolnikami w formie pisanej. W stosunkowo krótkim czasie poszczególne ośrodki zakupiły maszyny poligraficzne, a Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie (CDiEwR) od 1990 roku nieprzerwanie organizowało i nadal, (już jako Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu), organizuje warsztaty dla redaktorów wydawnictw i osób zajmujących się
komputerowym składem tekstu. W miarę poprawiającego się dostępu do nowych
programów do składu tekstu i grafiki komputerowej oraz dostępności coraz wydajniejszego sprzętu komputerowego, jakość edytorska i merytoryczna czasopism wydawanych przez ośrodki doradztwa i CDiEwR stawała się coraz lepsza i bardziej kolorowa. Sprzyjał temu również konkurs „Na najlepsze wydawnictwo rolnicze ODR”
i towarzyszące mu szkolenia warsztatowe organizowane przez Centrum.
W połowie lat 90. ośrodki doradztwa wydawały corocznie, łącznie około
500 tytułów wydawnictw tematycznych i wydawnictwa periodyczne – najczęściej
miesięczniki. Razem z Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie były w tym
czasie największym wydawcą fachowej prasy rolniczej kierowanej przede wszystkim do rolników.
Podobnie jak ośrodki doradztwa rolniczego szukały efektywnego sposobu
komunikowania się z rolnikami, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie
poszukiwało dobrego sposobu i narzędzia komunikowania się z doradcami pracującymi w ośrodkach doradztwa rolniczego, wymiany informacji, doświadczeń w pracy doradczej oraz przekazu wiedzy i informacji z nauki do doradztwa
i praktyki rolniczej. Obecnie wybór padłby zapewnie na Internet, ale na początku
lat 90-tych takim narzędziem jednostki doradztwa rolniczego nie dysponowały.
Do 1994 roku polski Internet był prawie wyłącznie siecią akademicką. W 1996 r.
Telekomunikacja Polska umożliwiła połączenie z siecią za pomocą modemu telefonicznego. Dopiero trzy lata później uruchomiono sprzedaż SDI, czyli Szybkiego
Dostępu do Internetu, a praktycznie na szerszą skalę zaczął się on rozwijać i znajdował coraz szersze zastosowanie po 2000 roku.
Obszarów tematycznych do wspólnego rozwiązywania było dużo, ale kilka
było szczególnie istotnych:
 informacja o wynikach badań naukowych i możliwościach ich zastosowania
w praktyce rolniczej;
 informacje rynkowe, planowanie produkcji w warunkach nadprodukcji
niektórych produktów rolniczych, z którymi to problemami większość rolników a także doradców rolniczych nie miała do czynienia w okresie powojennym, w sposób praktyczny;
 metodyka doradztwa – organizowanie i prowadzenie doradztwa w oparciu
o zidentyfikowane potrzeby rolników i opracowane na tej podstawie programy doradcze;

25 lat kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
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wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie różnych form aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców wsi, rozwoju dodatkowych źródeł
dochodu rodzin rolniczych – w latach 90. dominowały zagadnienia związane głównie z agroturystyką, obecnie, po wielu latach, rodzajów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i tym samym dodatkowych źródeł dochodów jest niewspółmiernie więcej;
 szerokie spektrum zagadnień związanych z wstąpieniem Polski do UE, poczynając od dostosowywania wielu dziedzin produkcji rolniczej do warunków funkcjonowania w UE, aż po korzystanie z dostępnych form wsparcia
finansowego dla rolników i mieszkańców wsi.
Tematyka zamieszczanych artykułów zmieniała się w kolejnych latach wraz
ze zmianami zachodzącymi w rolnictwie i jego otoczeniu gospodarczym i instytucjonalnym. Zamierzeniem Centrum Doradztwa Rolniczego było stworzenie na
łamach „Zagadnień Doradztwa Rolniczego” platformy wymiany doświadczeń doradców i instytucji doradczych. Stąd zdecydowana większość nakładu kwartalnika
kierowana jest do ośrodków doradztwa rolniczego, a także do instytutów badawczych, uniwersytetów rolniczych, izb rolniczych, instytucji z otoczenia rolnictwa.
W praktyce jednak wymiana doświadczeń pomiędzy doradcami odbywała się
w dużo szerszym zakresie w trakcie organizowanych przez Centrum Doradztwa
szkoleń dla doradców.
Od 2009 roku treść kwartalnika zamieszczana jest na stronie internetowej
www.cdr.gov.pl, a streszczenia publikowanych artykułów dostępne są również
w bazach czasopism naukowych, takich jak: AGRO, CEJSH czy Index Copernicus
(czasopismo jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List).
Od 2011 roku współwydawcą kwartalnika jest Stowarzyszenie Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), którego członkowie – głównie pracownicy
naukowi uniwersytetów, instytutów badawczych, a także wyższych szkół prywatnych, byli i są często autorami zamieszczanych w kwartalniku artykułów. Dzięki
ich aktywności i wysokiemu poziomowi przekazywanych do publikacji artykułów, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” znalazły się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Nie byłoby 25 lat wydawania kwartalnika, gdyby nie zespół ludzi zaangażowanych w przygotowanie i wydanie kolejnych numerów. Wszystkim tym osobom:
redaktorowi naczelnemu, zespołowi redakcyjnemu, recenzentom, sekretarzowi
redakcji, członkom Rady Programowej, pracownikom przygotowującym kolejne
numery kwartalnika, w imieniu Wydawcy składam serdeczne podziękowanie.
Podziękowania równie serdeczne dla Autorów artykułów oraz czytelników
wyrażających swoje opinie i oczekiwania wobec kwartalnika.
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ANDRZEJ PIOTR WIATRAK
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

TURYSTYKA KULTUROWA W STRATEGIACH
ROZWOJU LOKALNEGO
Nadesłany: 17.10.2019

Zaakceptowany do druku: 21.11.2019

1. Wstęp
W obecnych czasach turystyka spełnia ważną rolę w społeczeństwie. Z jednej
strony sprzyja rekreacji, podróżom, poznaniu itd., a z drugiej – realizacji przedsięwzięć turystycznych, zatrudnieniu, zwiększeniu dochodów, rozwoju określonego
obszaru itd. Rozwijaniem turystyki zainteresowane są gminy wiejskie i mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy poprzez podjęcie działalności turystycznej chcą
lepiej wykorzystać zasoby wsi i uzyskać dodatkowe dochody. Wyrazem tego zainteresowania są przygotowane strategie rozwoju gmin wiejskich, które zawierają
problematykę turystyczną. Dotyczy to głównie ogólnego rozwoju turystyki wiejskiej, ale i także jej popularnej formy jaką jest agroturystyka, w oparciu o lokalne
walory przyrodnicze i kulturowe. Strategia rozwoju turystyki zawierająca walory
kulturowe sprzyja ochronie tego dziedzictwa, a nawet jego odtworzeniu. Wymaga
to przygotowania programów i planów rozwoju turystyki kulturowej, a następnie narzędzi ich wdrożenia. Podstawą tych działań może być strategia rozwoju
lokalnego, w której zawarte są zarówno cele rozwoju turystyki, w tym turystyki
kulturowej, jak i uwarunkowania ich realizacji. Biorąc pod uwagę obecne zainteresowanie problematyką rozwoju turystyki kulturowej na obszarach wiejskich,
w niniejszym artykule podjęto próbę przybliżenia istoty i uwarunkowań jej rozwoju w oparciu o strategie rozwoju lokalnego. Celem artykułu jest ukazanie turystyki kulturowej na obszarach wiejskich w strategiach rozwoju lokalnego. Praca
ma charakter poznawczy oraz, w mniejszym stopniu, aplikacyjny.
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Materiał źródłowy, będący podstawą rozważań stanowiły: literatura przedmiotu oraz strategia rozwoju lokalnego LGD „Zapilicze” – działającej w powiecie białobrzeskim województwa mazowieckiego. Wykorzystano metody przetwarzania
danych, tj. analizę i syntezę.

2. Istota i uwarunkowania strategii rozwoju lokalnego
Rozwój jest procesem pozytywnych zmian, obejmujących wzrost ilościowy i postęp jakościowy. Zmiany te burzą dotychczasową równowagę, tworząc nowe warunki funkcjonowania i życia. Pamiętać jednak należy, że zmiany te mogą prowadzić także do nieprawidłowości, jeśli będzie występował brak dostatecznego powiązania poszczególnych elementów, które je określają i determinują. W związku
z tym trzeba dążyć do tego, aby był to rozwój zintegrowany, uwzględniający sfery
życia gospodarczego, społecznego i środowiska [Majewski i Lane 2001; Małek
2003; Słodowa-Hełpa 2013].
Procesy rozwojowe obejmują różne sfery i obszary, np. przemysł, rolnictwo
oraz kraj, region i sferę lokalną. Regionem w Polsce najczęściej określa się województwo, natomiast skala lokalna obejmuje gminę, grupę gmin lub powiat. W obrębie skali lokalnej dokonują się działania o charakterze gospodarczym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym. Podlegają one ciągłym zmianom, procesom
stymulowanym przez czynniki zewnętrzne (otoczenie) oraz wewnętrzne (potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji publicznych).
Strategię rozwoju lokalnego można określić jako spójny plan działania danego
obszaru, opracowany świadomie na podstawie posiadanych zasobów i związków
ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym oraz wyznaczający sposób osiągania celów poprzez ujęcie systemowe i całościowe podejście do problematyki
rozwoju. Odpowiada ona na pytanie: kto?, co?, kiedy?, gdzie?, jak?, za co?, po co?
itp. i określa szczegółowe cele działania i oczekiwane rezultaty [Wiatrak 2011].
Strategia zawiera przynajmniej następujące elementy [Wiatrak 2018]:
 podmioty rozwoju lokalnego, tj. władzy lokalnej, mieszkańców i przedsiębiorców,
 wyznaczone cele, ich hierarchię i czas realizacji,
 narzędzia realizacji tych celów oraz wynikających z nich zadań i przedsięwzięć,
 wdrażanie i monitorowanie realizacji strategii, oceny jej wykonania i warunków wprowadzania zmian.
Przygotowując strategię rozwoju lokalnego w pierwszej kolejności należy wyznaczyć wizję, misję i cele rozwoju danego obszaru. Wizja jest wytyczeniem kierunków rozwoju i działania danego obszaru, określających jego długofalową przy-
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szłość i pozycję przy założeniu możliwie najlepszych uwarunkowań. Wizja składa
się z podstawowej ideologii dotyczącej przyszłości danego obszaru i wyobrażenia,
w jaki sposób będzie ona realizowana. Z kolei misja rozwoju obszaru jest syntetyczną prezentacją kierunków tych działań, które są możliwe do zrealizowania
w przyjętym okresie. Misja ukierunkowuje wszystkie działania, gdyż jest głównym celem rozwoju, określającym pozostałe cele. W związku z tym jest ważne,
aby zachować powiązanie poszczególnych celów, uwzględniając ich preferencje,
jak i wielkość [Wiatrak 2011]. Cele rozwoju lokalnego dotyczą całokształtu funkcjonowania określonego obszaru. Jednym z tych celów jest turystyka i różne jej
rodzaje w zależności od posiadanych zasobów i walorów turystycznych obszaru
recepcji turystycznej oraz przyjętych kierunków jego rozwoju. Określając zatem
kierunki rozwoju turystyki należy uwzględniać uwarunkowania jej zmian, cele
działania oraz zadania i przedsięwzięcia z nich wynikające.
Rysunek
Rysunek
11
Proces
tworzenia
i wdrażania
strategii
rozwojurozwoju
lokalnego
Proces
tworzenia
i wdrażania
strategii
lokalnego
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Ocena i wybór strategii
Organizacja strategii
Wdrożenie i kontrola
Źródło:
własne.
Źródło:Opracowanie
Opracowanie własne.

Na ogół cele turystyczne są częścią strategii rozwoju danego obszaru, ale niektóre samorządy terytorialne przygotowują osobną strategię turystyki, która eksponuje walory turystyczne obszaru i przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury turystycznej. Strategią rozwoju turystyki można określić program zamierzeń i kierunków działań władz danego obszaru w zakresie rozwoju turystyki (rysunek 1).
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Misja i wyznaczone cele są podstawą przygotowania opcji strategicznych, tj.
wariantów strategii, które mogą być realizowane w danym obszarze, np. powielania dotychczasowego modelu jego funkcjonowania lub też określenia kierunków zmian, np. dotyczących rozwoju turystyki zrównoważonej, rozwoju funkcji
rezydencjonalnej itd. W wyznaczaniu poszczególnych opcji strategicznych, jak
i oceny realności celów pomocna jest analiza strategiczna danego obszaru i jego
otoczenia, np. analiza SWOT. Na jej podstawie można ocenić mocne i słabe strony
obszaru, jak i szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia. Analiza ta może potwierdzić trafność wyboru celów, jak też potrzebę ich weryfikacji, a także pomocna jest w wyznaczeniu opcji strategicznych. W związku z tym należy uwzględnić
sprzężenia zwrotne między celami, opcjami strategicznymi oraz wynikami analizy obszaru i jego otoczenia (rysunek 1).
Dalsze etapy obejmują organizację strategii oraz jej wdrożenie. W przypadku
organizacji strategii należy określić harmonogram wdrażania zadań i przedsięwzięć oraz działań im towarzyszących, takich jak np. rozpoczęcie i zakończenie
określonego rodzaju inwestycji, wielkości niezbędnych środków i terminu ich
posiadania, ustalenie sposobu sfinansowania strategii rozwoju, określenie osób
odpowiedzialnych za realizację strategii itd. Wdrożenie jest urzeczywistnianiem
celów, zadań, przedsięwzięć, które wynikają ze strategii. Natomiast kontrola polega na zestawieniu tego co istnieje, z tym co być powinno i wyciągnięciu wniosków,
czy pozostawić dotychczasowy system wdrożenia, czy też go zmienić i podjąć
określony cykl działań korygujących. Celem kontrolowania, monitoringu i oceny jest stwierdzenie poprawności przyjętej strategii oraz określenie racjonalności
działań, w tym właściwego wydatkowania środków.

3. Istota i rodzaje turystyki kulturowej oraz uwarunkowania
jej rozwoju na szczeblu lokalnym
Turystykę kulturową można różnie określać i klasyfikować w zależności od przyjętego jej zakresu. Najogólniej biorąc turystyka kulturowa obejmuje podróżowanie ludzi z miejsca ich zamieszkania do miejsc atrakcji kulturowych, aby zaspokoić ich potrzeby kulturowe i poszerzyć wiedzę z tego zakresu. W znaczeniu wąskim
turystyka kulturowa związana jest z elementami dziedzictwa materialnego (budynki, obiekty sakralne itd.), natomiast w znaczeniu szerokim – obejmuje także
dziedzictwo niematerialne (zwyczaje, folklor, wydarzenia historyczne itd.). Turystykę kulturową można określić jako formy podróży, wynikające z chęci kontaktu
z kulturą danego obszaru w szerokim tego słowa znaczeniu, obejmując zarówno
wytwory kultury z przeszłości, jak i współczesne [Skaldawski 2017].
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Przedstawiona definicja uwzględnia aspekt popytowy turystyki kulturowej, który ma wpływ na aspekt podażowy, obejmujący przygotowanie oferty turystycznej oraz strategii w tym zakresie (rysunek 2). Oferta ta z jednej strony wynika
z potrzeb turystów, ale może też określać nowe produkty turystyki kulturowej
związane z danym obszarem. Turyści, którzy jadą na wieś biorą pod uwagę różne
czynniki, ale podstawą ich wyjazdów wypoczynkowych na obszary wiejskie są
zwykle przyroda oraz dziedzictwo kulturowe (materialne i duchowe). „Zarówno
krajobraz, architektura, sposób gospodarowania, lokalna wytwórczość (dziedzictwo materialne), jak i obyczaje, życie wspólnot wiejskich, język, folklor, muzyka
(dziedzictwo duchowe) mogą stanowić dla nich znaczącą atrakcję turystyczną.
Dziedzictwo materialne jest ściśle związane ze świadomością duchową, jest jej
materialnym wyrazem, a tożsamość wiejską kształtują stały kontakt z naturą,
krajobrazem oraz warunki życia codziennego” [Poczta 2013]. W związku z tym
oferta turystyki kulturowej na wsi powinna nie tylko uwzględniać wymienione jej
uwarunkowania, a także je wzmacniać.
Są różne klasyfikacje turystyki kulturowej i ich nazwy [Małek 2003; Mokras-Grabowska 2009; Žuromskaite 2009], ale dla obszarów wiejskich – ze względu na
częstotliwość ich występowania i walory kulturowe – można przyjąć następujące:
		
turystyka wiejsko-kulturowa,
 turystyka dziedzictwa kulturowego materialnego,
 turystyka dziedzictwa kulturowego niematerialnego,
 turystyka historyczna,
 turystyka kulinarna,
 turystyka edukacyjna,
 turystyka muzealna.
Pojęcie turystyka wiejsko-kulturowa jest najbardziej ogólne i szerokie, obejmuje różne walory kulturowe (materialne i niematerialne), bez wyraźnego wykształcenia specjalizacji turystycznej. Podkreślić należy, że wiele ofert turystyki
kulturowej na wsi ma taki charakter. Pozostałe rodzaje turystyki kulturowej na wsi
mają charakter specjalistyczny, ukierunkowany na określonego rodzaju turystę
i ściśle związany z danym obszarem. Wyodrębnione rodzaje turystyki kulturowej
mogą być podstawą rozwoju lokalnego terenów wiejskich.
Przygotowując strategię rozwoju i wyznaczając cele rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym należy uwzględnić jaki charakter ma realizowana polityka (np. dla
trwałego rozwoju, ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego itd.)
oraz jakie ma ona znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
działalności turystycznej. Dalej trzeba wziąć pod uwagę jak ta polityka wpływa
na społeczeństwo, na jego zachowania produkcyjne i konsumpcyjne, na zagospodarowanie środowiska itd. [Kasprzak i Raszka 1998]. Te zagadnienia i ich powią-
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zanie określają uwarunkowania zewnętrzne rozwoju turystyki, które mają wpływ
na uwarunkowania wewnętrzne (w ramach danego obszaru) oraz na zachowania
produkcyjne, środowiskowe i kulturowe. Takie powiązanie w rezultacie znajduje
odzwierciedlenie w uwarunkowaniach wewnętrznych, m.in. w takich jak:
 posiadane walory turystyczne i kulturowe, ich wielkość i struktura oraz stopień wykorzystania,
 infrastruktura danego obszaru, w tym infrastruktura turystyczna,
 kapitał ludzki i społeczny, a zwłaszcza kwalifikacje i gotowość do współpracy poszczególnych podmiotów rozwoju lokalnego,
 posiadane zasoby finansowe, jak również możliwości ich pozyskiwania,
 sposób organizacji i zarządzania przedsięwzięciami turystycznymi (rysunek 2).
Rysunek 2
Cele, zadania
rozwoju turystyki
i ich powiązania
Rysunek
2. Cele,i uwarunkowania
zadania i uwarunkowania
rozwoju
turystyki i ich
strategiąlokalnego
szczebla lokalnego
powiązania ze strategiązeszczebla

Strategia rozwoju
lokalnego
Uwarunkowania
wewnętrzne:
 walory turystyczne
i kulturowe
 infrastruktura obszaru
i turystyczna
 kadry
 finanse
 organizacja

Cele i zadania
z zakresu turystyki
Narzędzia realizacji
celów i zadań z turystyki

Oferta turystyczna

Uwarunkowania
zewnętrzne:
 społeczeństwo,
 gospodarka
 polityka
 ład przestrzenny
 ochrona środowiska i
zasobów przyrody

Cele i zadania
turystyki kulturowej
Oferta turystyki
kulturowej

Źródło:Opracowanie
Opracowanie własne.
Źródło:
własne.

Wyznaczając cele rozwoju turystyki należy rozważyć ofertę turystyczną
z punktu widzenia grup oczekiwanych turystów i motywów ich przyjazdów, w zależności od walorów turystycznych i kulturowych oraz infrastruktury turystycznej
danego obszaru. Określając cele rozwoju turystyki, w tym turystyki kulturowej,
należy stwierdzić czy są one adekwatne dla posiadanych zasobów i możliwe do
zrealizowania. Uwzględnić też należy konkurencyjność innych obszarów, zwłasz-
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cza sąsiednich, a także współpracę podmiotów rozwoju lokalnego. Współpraca
ta często jest niezbędna na szczeblu lokalnym, gdy miejscowi przedsiębiorcy (np.
rolnicy prowadzący działalność turystyczną) nie mają dostatecznych zasobów do
prowadzenia tej działalności, w tym o charakterze specjalistycznym, jak w przypadku turystyki kulturowej.
Dla zrealizowania wybranych celów turystycznych należy zaangażować odpowiednie środki, stosownie do ich treści i wysokości. Źródła ich finansowania stanowią środki [Wiatrak 2018]:
 samorządu terytorialnego,
 inwestorów lokalnych,
 inwestorów zewnętrznych.
Analizując wymienione źródła finansowania rozwoju turystyki na szczeblu
lokalnym należy uwzględnić, że ich wielkość zależy przede wszystkim od zasobów danego obszaru, jego wielkości, potencjału ekonomicznego, stopnia zagospodarowania itd. Oznacza to, że uzyskiwanie środków na rozwój przez jednostki
samorządowe jest zróżnicowane, dlatego też ich zdolność do realizacji celów turystycznych może być ograniczona, zwłaszcza w niektórych okresach (np. słabej
koniunktury gospodarczej). Tak samo jest ze środkami inwestorów lokalnych,
które nie zawsze są wystarczające, zwłaszcza w biedniejszych jednostkach terytorialnych na wsi. W związku z tym istnieje potrzeba ich uzupełniania poprzez
nakłanianie inwestorów zewnętrznych i uzyskiwanie pomocy finansowej na rozwijanie przedsięwzięć turystycznych (np. z funduszów Unii Europejskiej).

4. Cele rozwoju turystyki kulturowej na szczeblu lokalnym
na przykładzie LGD „Zapilicze”
Gminy z obszaru Stowarzyszenia LGD „Zapilicze” są położone w powiecie białobrzeskim województwa mazowieckiego. Są to gminy rolnicze, które stopniowo odchodzą od tradycyjnego rolnictwa na rzecz rolnictwa wyspecjalizowanego, zwłaszcza warzyw i owoców. Zajmują się one ich produkcją, skierowaną na
potrzeby aglomeracji warszawskiej i łódzkiej oraz miasta Radom. Badane gminy
spełniają wobec tych miast funkcje żywicielskie, ale także turystyczne, w tym poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.
W Strategii rozwoju lokalnego LGD „Zapilicze” scharakteryzowano dziedzictwo kulturowe poszczególnych gmin, pod względem turystyczno-kulturowym.
Z charakterystyki tej wynika, że na terenie analizowanego obszaru znajdują się
m.in. następujące obiekty [Strategia 2015]:
1. Budownictwo sakralne – drewniane i murowane, przy czym to drugie
w większości z XIX w. Wśród budownictwa drewnianego można wyróż-
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nić m.in. kościół z XVII w. z dzwonnicą w Bukównie, kościół z dzwonnicą
z XVII w. w Jasionnej oraz kościół z XVII w. w Kaszowie. Natomiast wśród
budownictwa murowanego: Sanktuarium Maryjne w barokowym kościele
z XVI i XVII w. z bogatymi malowidłami ściennymi i polichromiami, ołtarzami i organami w Starej Błotnicy, a także kościół z XIX w. wraz z zabudowaniami przykościelnymi oraz ze znajdującym się grobem Antoniego
Madalińskiego w Przybyszewie;
2. Zabytkowe nagrobki w większości cmentarzy przykościelnych i parafialnych badanego obszaru, m.in. nagrobki z XVIII-XX w. w Wyśmierzycach;
3. Zabytkowe pałace i domy, jak np. zespół dworsko-parkowy z dworem neoklasycystycznym z przełomu XIX/XX w. w Chruściechowie, dwa pałace
z XIX i XX w. z parkiem w Suchej Szlacheckiej, klasycystyczny piętrowy
pałac z połowy XIX w. w Promnie, pałac o kształcie barokowo-klasycystycznym z XIX w. wraz z parkiem krajobrazowym w Rykałach;
4. Zabytkowe obiekty produkcyjno-usługowe, m.in. takie jak: drewniany młyn
na rzece Pierzchni z XIX w. w Białobrzegach, zabytkowa gorzelnia z 1905
r. w Chruściechowie, zabytkowe spichlerze z XIX w. Stawiszynie i Suchej
Szlacheckiej, czy też zabytkowa karczma z XIX w. w Przybyszewie;
5. Obiekty użyteczności publicznej, jak most żelbetonowy z okresu międzywojennego (jedna z największych budowli tego okresu w Polsce) na rzece Pilicy
w Białobrzegach;
6. Stanowiska archeologiczne, odkrycia i wykopaliska w wielu miejscowościach analizowanego terenu LGD, które świadczą o działalności ludzkiej
w przeszłości na tym obszarze. I tak w Wyśmierzycach odkryto ciałopalne
cmentarzysko z okresu I w. p.n.e. – I w. n.e., a w Starej Błotnicy przeworskie
cmentarzysko użytkowane między I w. p.n.e. a III w. n.e. W tej miejscowości
znajdowało się także duże grodzisko, w pobliżu którego były dwie osady
z XIII – XV w. Na terenie gminy Stara Błotnica znajduje się gródek wśród
podmokłych łąk, otoczony nawodnioną fosą. Wykopaliska na terenie Zapilicza świadczą, że w średniowieczu powstały różnego rodzaju ośrodki cywilizacyjne: grody i wsie oraz towarzyszące im – obiekty sakralne i cmentarze;
7. Obszar LGD to teren wielu wydarzeń historycznych związanych z walkami
wyzwoleńczymi w XIX i XX w, o czym mogą świadczyć nagrobki i mogiły
informujące o powstańcach z XIX w. oraz poległych w I i II Wojnie Światowej;
8. Szlaki turystyczne piesze i rowerowe, a wśród nich m.in.: szlak walk na
przyczółku, szlak drewnianego budownictwa sakralnego, kapliczki i krzyże Zapilicza, perły architektury gminy Białobrzegi, po karczmach, dworach
i pałacach gminy Promna, czy też ścieżkami historii, legend i tradycji Ziemi
Radzanowskiej.
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Ponadto należy wspomnieć o dziedzictwie niematerialnym badanego obszaru,
które wyraża się m.in. w [Strategia 2015]:
 kultywowaniu tradycji, zwyczajów i obrzędów podczas licznie organizowanych imprez kulturalnych i ludowych, takich jak dożynki, odpusty, festyny
itd. a także organizowaniu imprez kulturalnych związanych z obszarem LGD
„Zapilicze”, jak np. „Błotnicki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych”;
 wyrobach kulinarnych związanych z wielokulturowością obszaru, gdyż teren był w przeszłości zamieszkiwany przez mniejszości narodowe (Żydzi,
Niemcy, Rosjanie, Włosi i Romowie), którzy zostawili po sobie ślad w postaci przygotowanych obecnie potraw;
 dbałości mieszkańców o zachowanie tradycji i wartości kulturowych regionu poprzez uczestnictwo i organizację wielu cyklicznych imprez, w czasie
których są prezentowane miejscowe wyroby rzemieślnicze i serwowane lokalne potrawy;
 działalności na badanym terenie LGD ludowych zespołów tanecznych oraz
wokalnych dzieci i dorosłych.
Przedstawiona charakterystyka walorów kulturowych występujących na terenie LGD „Zapilicze”, wskazuje, że na tym obszarze może być rozwijana turystyka
kulturowa i to w różnym zakresie. Jej różne formy, to m.in.: turystyka wiejsko-kulturowa, turystyka dziedzictwa kulturowego materialnego, turystyka dziedzictwa
kulturowego niematerialnego, turystyka historyczna oraz turystyka kulinarna,
Dziedzictwo kulturowe jest wystarczające, aby rozwijać te rodzaje turystyki. Natomiast rozwijanie turystyki edukacyjnej i muzealnej jest możliwe w przyszłości,
gdyż wymaga nakładów i czasu, aby przygotować odpowiednie produkty, zwłaszcza w odniesieniu do muzealnictwa. Przygotowanie zaś ofert z zakresu turystyki
edukacyjnej powinno wynikać z rozwoju pozostałych rodzajów turystyki.
Chociaż charakterystyka LGD „Zapilicze” oraz analiza jego walorów turystycznych i kulturowych wskazuje, że na tym obszarze istnieje potencjał do rozwoju
turystyki kulturowej, to w dokumentach strategicznych i zawartych w nich celach
nie wyeksponowano tego dostatecznie. Wizję obszaru LGD „Zapilicze” sformułowano następująco: „Obszar LGD <Zapilicze>, po zakończeniu wdrażania LSR
będzie atrakcyjną przestrzenią turystyczną, obszarem bardziej przyjaznym dla
potencjalnych inwestorów oraz oferującym wielokierunkowy rozwój gospodarczy i społeczny dla mieszkańców” [Strategia 2015]. Z kolei misję określono następująco: „LGD „Zapilicze” będzie dążyć do poprawy jakości życia mieszkańców,
aktywizacji mieszkańców w kierunku rozwoju przedsiębiorczości oraz włączenia
społecznego i zawodowego grup defaworyzowanych” [Strategia 2015]. Dla ich realizacji przewidziano różne cele i przedsięwzięcia, m.in. następujące:
 Aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej;
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Kultywowanie oraz promocja kultury i tradycji lokalnych;
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych;
 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna;
 Promocja obszaru LGD „Zapilicze” (wydawnictwa, projekty współpracy).
Przedstawione zapisy w LDG „Zapilicze” charakteryzują przede wszystkim
walory kulturowe, a nie turystykę kulturową. Zapisy na ten temat – jak i w odniesieniu do pozostałych rodzajów turystyki – są zbyt ogólne, są raczej deklaracją niż
celem, a ponadto brakuje narzędzi ich realizacji, w tym narzędzi przygotowania
konkretnych produktów turystyki kulturowej.



5. Zakończenie
Wieś polska jest zróżnicowana kulturowo, posiada różne walory kultury materialnej i niematerialnej, które warto eksponować i w oparciu o nie przygotowywać
produkty turystyczne. Aby tak się stało należy uwzględnić uwarunkowania i możliwości ich realizacji, w tym narzędzia wdrożenia przyjętych rozwiązań. W analizowanej strategii LGD „Zapilicze” są informacje o dziedzictwie kulturowym obszaru, ale nie ma dostatecznych narzędzi jego wykorzystania, ani też określonych
produktów. Jednocześnie jest mowa o rozwoju funkcji turystycznej, ale określonej
zbyt ogólnie i bez szerszego omówienia narzędzi jej wdrożenia.
Obszar LGD „Zapilicze” posiada dużą wartość kulturową i historyczną, a jego
walory kulturowe są świadectwem historii i tradycji tego obszaru. Jeśli będą one
„zagospodarowane” i wyeksponowane, to będą przyczyniać się do podniesienia
wizerunku obszaru Zapilicza, a wraz z tym do podniesienia jego atrakcyjności
turystycznej. Dzięki rozwojowi turystyki kulturowej istnieje możliwość ochrony
dziedzictwa kulturowego, a nawet jego odtwarzania, co oddziałuje także na tożsamość i więź kulturową społeczności lokalnej. Co prawda sprzyja to komercjalizacji walorów kulturowych (negatywny aspekt rozwoju), ale ma też pozytywny wpływ na ich zachowanie i integrację społeczną [Radziewicz 2011]. Ponadto
należy uwzględnić, że brak zainteresowania ochroną dziedzictwa kulturowego
może prowadzić do jego pomniejszania, a nawet dewastacji, jak np. w przypadku
wykopalisk w Kiełbowie Starym. Podobnie jest w przypadku budownictwa wiejskiego (mieszkalnego i gospodarczego): stare budynki – nawet o dużej wartości
kulturowej – są usuwane, gdyż brakuje polityki ochrony dziedzictwa kulturowego,
a jego znajomość i potrzeba dalszego podtrzymywania wśród mieszkańców wsi
jest niższa, niż wśród mieszkańców miasta [Fortuna-Marek i Stępnik 2017].
W strategii rozwoju obszaru LGD „Zapilicze” niedostatecznie zostały uwzględnione narzędzia jej wdrażania, w tym celów w zakresie turystyki. W związku
z tym, zadaniem polityki władz lokalnych powinno być stworzenie klimatu do
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działalności inwestycyjnej, który będzie mobilizował ludność danego terenu
i inwestorów zewnętrznych do dalszej działalności i inwestowania [Kosmaczewska 2013, Wiatrak 2011]. Należy także przewidzieć fundusze na doradztwo, szkolenia i przekwalifikowanie ludności oraz powiązać je z celami i zadaniami strategii
rozwoju lokalnego, w tym celów i zadań w zakresie turystyki kulturowej.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu było przybliżenie istoty i uwarunkowań rozwijania turystyki kulturowej na szczeblu lokalnym poprzez strategie opracowane na tym poziomie. Dla ukazania problematyki analizowano następujące zagadnienia: istotę i uwarunkowania strategii
rozwoju lokalnego, istotę i rodzaje turystyki kulturowej oraz uwarunkowania jej rozwoju
na szczeblu lokalnym oraz cele rozwoju turystyki kulturowej na szczeblu lokalnym na
przykładzie Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”. Z przeprowadzonych badań wynika,
że w strategiach rozwoju lokalnego na wsi można uwzględniać turystykę kulturową. Wieś
polska posiada różne walory kulturowe, które warto eksponować i oparciu o nie przygotowywać produkty turystyczne. Niestety nie zawsze jest to realizowane, czego przykładem
jest analizowana strategia LGD „Zapilicze”, w której są informacje o dziedzictwie kulturowym obszaru, ale nie ma dostatecznych narzędzi jego wykorzystania, ani też określonych
produktów.

ANDRZEJ PIOTR WIATRAK
CULTURAL TOURISM IN LOCAL DEVELOPMENT STRATEGIES

Keywords: local area, cultural heritage, development, strategy, tourism, cultural tourism
SUM M A RY

The aim of the article was to present the essence and conditions of developing cultural
tourism at the local level through strategies developed at this level. Showing these issues,
the following were analyzed in turn: the essence and conditions of the local development
strategy, the essence and types of cultural tourism and conditions for its development at
the local level, and also the objectives of developing cultural tourism at the local level on
the example of the Local Action Group “Zapilicze”. The conducted considerations show
that in the local development strategies in the countryside there is a place for cultural
tourism. The Polish countryside has various cultural values that

are worth exhibiting and
preparing tourist products based on them. Unfortunately, this is not always implemented,
as exemplified by the analyzed strategy of the LGD “Zapilicze”, which contains information about the cultural heritage of the area, but there are not sufficient tools for its use, or
specific products.
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1. Wstęp
Powszechnie uważa się, że obszary wiejskie są atrakcyjne dla turystów ze względu
na walory przyrodnicze. Jednakże w wielu krajach i regionach świata cechują się
one jednocześnie dużą atrakcyjnością kulturową, rozumianą, jako „właściwości
obszaru lub miejscowości wynikające z zespołu cech kulturowych, które wzbudzają zainteresowanie i przyciągają turystów” [Kowalczyk 2012]. Owa atrakcyjność
jest implikacją uwarunkowań historycznych i przejawia się w pewnej odmienności, a także różnorodności układów ruralistycznych, form architektonicznych
w budownictwie sakralnym i świeckim, zwyczajów, obrzędów czy – najogólniej
mówiąc – krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich [Durydiwka 2011, 2017].
Obecnie obserwuje się wzmożone zainteresowanie obszarami wiejskimi. Jedną
z przyczyn takiego ożywienia jest chęć kultywowania przez społeczeństwo tradycji regionalnych, narodowych, pozwalających zachować tożsamość narodową czy
etnograficzną, tak ważną we współczesnym świecie [Zakrzewska 2011]. Zwykle
tematyka badań turystyki kulturowej na obszarach wiejskich dotyczy najczęściej
samych przejawów kultury (jako atrakcji kulturowych), poszczególnych rodzajów walorów kulturowych, związków jakie zachodzą między tą postacią turystyki,
a innymi jej rodzajami - ekoturystyką, enoturystyką, turystyką zrównoważoną,
turystyką kulinarna, formami aktywnymi (jak np. turystyka i rekreacja konna).
Coraz więcej turystów pragnie jednak spędzać czas wolny w sposób aktywny,
czerpiąc jak najwięcej korzyści ze świadomego obcowania z kulturą, tradycją
i krajobrazem danego regionu.
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Celem artykułu jest zobrazowanie zasobów dziedzictwa kulturowego wsi regionu pomorskiego, które dowodzą znaczących możliwości rozwoju turystyki
wiejskiej na tym obszarze. W opracowaniu przedstawiono ideę dziedzictwa kulturowego oraz wskazano konkretne działania podejmowane w zakresie ochrony
dziedzictwa wsi (skanseny, parki kulturowe). Uwypuklono najważniejsze wyróżniki tożsamości kulturowej Kaszubów oraz określono ich rolę w rozwoju turystyki
wiejskiej. Dziedzictwo kulturowe analizowane jest w relacji do turystyki w skalach
lokalnej i regionalnej, z akcentem na kulinarny komponent – produkty regionalne
i tradycyjne.
Region pomorski charakteryzuje się unikatowym środowiskiem i walorami
krajobrazowymi - głównie bliskość Bałtyku oraz występowanie lasów i jezior
– które umożliwiają rozwój różnych form turystyki i wypoczynku oraz różnorodnością kulturową, wynikającą z tożsamości regionalnej i lokalnej, czerpiącej
przede wszystkim z dziedzictwa Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław.

2. Istota dziedzictwa kulturowego – podstawowe pojęcia
Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem życia i działalności każdego człowieka. Stanowi ono dorobek materialny i duchowy - ludzkości, narodu i epoki przekazywany przez pokolenia, jak również dorobek naszych czasów [Piotrowski
i Idziak 2001, Zeidler 2010]. Z. Kruczek [2007] również podkreśla, że dziedzictwo
to „coś przekazywanego z pokolenia na pokolenie, nasza spuścizna, to, czym żyjemy obecnie i to, co przekażemy dzieciom i wnukom. Są to nasze identyfikatory,
punkty odniesienia, nasza tożsamość”.
Dziedzictwo kulturowe określić można jako dziedziczenie kultury, złożonej
całości, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, techniki
wytwarzania i używania narzędzi, a także sposób porozumiewania się. Posiada
wyraz społeczny, gdyż powyższe elementy są wytworem życia społecznego grup
ludzkich na różnym poziomie ich organizacji [Puchnarewicz 2011]. Na dziedzictwo kulturowe składają się zarówno dobra kultury, jak i zjawiska tworzące kulturę
– np. całokształt nauki i wiedzy [Kozłowska 2005, Robuda 2008]. Zgodnie z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego1, obejmuje:
 zabytki (dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych elementów, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki),
1 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
(art.1), przyjęta w Paryżu 16.11.1972 r., Dz. U. 1976, Nr 32, poz. 190.

22

Gabriela Czapiewska

zespoły (budowli oddzielnych lub łącznych, które ze względu na swoją architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki),
 miejsca zabytkowe (dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak również strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające wyjątkową
powszechną wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego lub antropologicznego.
B. Barbier [2005] ujmuje dziedzictwo kulturowe w dwojaki sposób:
 dziedzictwo sensu stricto, obejmujące zabytki i dzieła sztuki,
 dziedzictwo w ujęciu largo, uwzględniające takie elementy jak: życie codzienne, nauka i technika (fabryki, urządzenia), środowisko geograficzne
(krajobrazy i ich interpretacje, sposoby użytkowania przestrzeni dawniej
i dziś), literatura poświęcona różnym regionom, tradycje kulinarne itp.
Z kolei J. Wojciechowska [2004] dzieli dziedzictwo kulturowe na cztery podstawowe elementy:
1) krajobraz przyrodniczy w środowisku wiejskim od naturalnego po rolniczy,
harmonijny lub dysharmonijny,
2) krajobraz osadniczy od układu przestrzennego wsi przez zagrody i budowle
inwentarskie,
3) obiekty architektury sakralnej, dwory i pałace, małą architekturę (np. kapliczki) po skanseny i izby pamiątkowe, związane ze sposobem wytwarzania, np. sposób upraw, rzemiosło i sztuka ludowa, tradycyjne potrawy
i przetwory,
4) obiekty związane z kulturą duchową, np. zwyczaje i obrzędy, legendy, dialekty, gwary, tradycyjna gościnność.
Dziedzictwo kulturowe coraz częściej traktowane jest jako istotny czynnik rozwoju lokalnego - sposób na aktywizację gospodarczą, tworzenie nowych miejsc
pracy oraz kreowanie pozytywnego wizerunku danego obszaru [Czapiewska
2014]. Dziedzictwo kulturowe staje się wartościowym produktem rynkowym
oraz przedmiotem wymiany i współpracy. Jednocześnie ma ogromne znaczenie
w kontekście rozwoju turystyki wiejskiej.
Turystyka dziedzictwa kulturowego (cultural heritage tourism) w podstawowym skojarzeniu eksponuje relację pomiędzy ludźmi, miejscem i dziedzictwem
kulturowym. Swoim zakresem obejmuje zabytki ruchome, nieruchome, zabytki
niematerialne oraz krajobraz kulturowy. Określa zwykle podróżowanie w celu
poznawania miejsc, przedmiotów kultury materialnej i duchowej oraz działań,
które w sposób autentyczny przedstawiają historię oraz wartości kulturowe, zarówno przeszłe jak i teraźniejsze. Taka forma turystyki pozwala turystom być blisko ludzi, ich tradycji, kultury i lokalnej przyrody, zaś mieszkańcom uświadamia
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piękno oraz wyjątkowość ich regionu, daje impuls do rozwoju przedsiębiorczości,
a także ułatwia budowanie lokalnej tożsamości i współpracy. Wpływa na promocję lokalnej kultury, spełnia funkcje edukacyjne (poznawanie tradycji i historii
regionu) oraz pielęgnuje wartości lokalne. Dziedzictwo kultury pobudza zatem
chęć podróżowania i tym samym rozwój turystyki kulturowej [Wartecki 2010].
Turystyka dziedzictwa kulturowego pomaga zrozumieć turyście inny punkt widzenia i popatrzeć inaczej na teraźniejszość [McKercher i du Cros 2002]. Jest formą turystyki, ale też formą zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym [Gałuszka 2008].
Turystyka kulturowa zachodząca na obszarach wiejskich obejmuje „te przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, dla których głównym celem jest miejsce
lub obszar mało zurbanizowany, a pierwszorzędnym motywem jej podjęcia jest
chęć zapoznania się z żywą kulturą lub reliktami dawnej kultury tego miejsca lub
obszaru” [von Rohrscheidt 2008]. Według K. Buczkowskiej [2008], celem wiejskiej
turystyki kulturowej „jest poznanie dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej wybranego regionu, wsi lub małego miasta, a więc określonej grupy etnicznej
bądź narodowej, a czasami kilku grup wspólnie. Dziedzictwo będące przedmiotem zainteresowania turystów obejmuje: styl budownictwa mieszkalnego, zabytki
architektury (sakralnej, przemysłowej, gospodarczej), miejsca pamięci, elementy
twórczości ludowej (sztuka, rzemiosło, muzyka, taniec), kuchnię regionalną, tradycję i obrzędy, gwarę, biografie działaczy lokalnych, imprezy miejscowe o różnej
tematyce”.
Przez wielu badaczy niniejszej problematyki, turystyka dziedzictwa kulturowego, rozumiana jest jako podróżowanie zorientowane na obiekty dziedzictwa
i zetknięcie uczestników z zabytkami i miejscami, które w sposób autentyczny
ukazują historię oraz wartości kulturowe regionu [von Rohrscheidt 2008, Lipińska 2011, Puchnarewicz 2011, Widawski 2011, Owsianowska i Banaszkiewicz
2015, Duda 2018].

3. Zasoby dziedzictwa kulturowego regionu pomorskiego
Współcześnie województwo pomorskie obejmuje obszar historycznego Pomorza Wschodniego, większości Żuław Wiślanych oraz Powiśla. Jest jednym
z najbardziej zróżnicowanych pod względem etnograficznym regionem w kraju.
Wydarzenia historyczne XX wieku – intensywna migracja rdzennej ludności (Kaszubów, Kociewiaków i Powiślan) i napływ mieszkańców tzw. kresów wschodnich,
głównie ludności przesiedlonej w ramach akcji „Wisła”– spowodowały znaczącą ingerencję w strukturę etniczną regionu. Pozostałością są także relikty kultur
wpisujących się we wspólne dziedzictwo europejskie (kultura wielbarska, kultura
obróbki bursztynu), dziedzictwo Morza Bałtyckiego i Europy Północnej (kultura

24

Gabriela Czapiewska

rzucewska, kultura Wikingów), dziedzictwo Gotlandii oraz Hanzy. Wymienione
kultury, a także obecność na tych terenach zakonów cystersów, franciszkanów,
dominikanów (w tym rycerskich: krzyżaków, joannitów) oraz osadnictwa olęderskiego i menonickiego, pozostawiła po sobie materialne pamiątki – charakterystyczne dla regionu typy obiektów zabytkowych (tabela 1). Na różnorodność zasobów dziedzictwa kulturowego województwa składają się zatem obiekty i grupy
obiektów charakterystyczne dla regionu oraz związane z jego specyfiką i nadmorskim położeniem, u ujścia rzeki Wisły [Czapiewska 2016, Raport o stanie …2017].
Unikatowa kultura materialna regionu została zatem ukształtowana przez wielowiekowe tradycje morskie i rzeczne mieszkańców.
Tabela 1
Grupy obiektów charakteryzujące kulturę i historię regionu pomorskiego
Grupy obiektów –
dziedzictwo
Dziedzictwo
morskie

Wyszczególnienie









Dziedzictwo
rzeczne











Dziedzictwo
budownictwa
ceglanego
Dziedzictwo
budownictwa
drewnianego








historyczne porty i stocznie wraz z towarzyszącą zabytkową zabudową,
pochylniami, dźwigami portowymi,
wsie rybackie: (Jastarnia Pucka, Kuźnica, Łeba, Rewa, Hel),
domy rybackie (Hel, Jelitkowo), architektura kurortowa (Sopot, Krynica Morska),
kąpieliska,
latarnie morskie (Rozewie, Stilo, Czołpino, Gdańsk-Nowy Port, Hel, Krynica
Morska),
zabytkowe jednostki pływające: Statek-Muzeum „Sołdek”, Statek-Muzeum
„Dar Pomorza”, Okręt-Muzeum „Błyskawica”
elementy doliny Delty Wisły: system polderów, rowów melioracyjnych, kanałów z przepustami, groblami, śluzami, stacjami pomp, przepompowniami, mostami (zwodzonymi, obrotowymi), innymi urządzeniami hydrotechnicznymi, strażnice wałowe,
architektura Żuław: domy podcieniowe (Lipce, Koszwały, Miłocin, Trutnowy),
zagrody typu holenderskiego, średniowieczne kościoły,
wsie żuławskie (Żuławki, Drewnica),
elementy dziedzictwa olęderskiego i mennonickiego (zabudowa, cmentarze),
zabytkowe młyny i elektrownie wodne (na rzece Raduni: w Łapinie, Bielkowie
i Straszynie, na Potoku Oliwskim i Jelitkowskim, na rzece Wierzycy w Czarnocińskich Piecach, Stockim Młynie i w Kolinczu, na rzece Słupia),
zabytkowe łodzie i statki rzeczne
sieć zamków krzyżackich: Malbork, Gniew, Bytów, Sztum, Grabiny Zameczek,
Człuchów, Lębork, Czarne, Przezmark.
zespoły fortyfikacji miejskich (mury, baszty, bramy), obiekty sakralne: (zespoły
klasztorne, kościoły)
zabytkowa zabudowa regionalna (głównie Kaszub, Kociewia i Żuław),
budownictwo szkieletowe (głównie Pobrzeża Słowińskiego i Żuław): domy, zagrody,
kościoły

Źródło: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Ochrona_dziedzictwa_kulturowego/ (dostęp z dnia 11.09.2019).
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Na obszarach wiejskich województwa pomorskiego zachowały się 24 historyczne układy ruralistyczne, m.in. jedyna w kraju, XVI-wieczna lokacja fryzyjska
w nadmorskich Karwieńskich Błotach. Układy ruralistyczne reprezentują założenia
powstałe w średniowieczu: wsie żuławskie (Drewnica, Żuławki), wsie rybackie (Jastarnia, Kuźnica) czy wsie przyklasztorne (Żukowo). Ważną grupę stanowią również
wsie XVII i XVIII-wieczne: Wdzydze Tucholskie, Juszki, Trąbki Wielkie, w tym także
wsie pohutnicze (Stężycka Huta, Klukowa Huta). Wśród zabytkowych układów ruralistycznych znaczącą grupę stanowi 5 wsi kaszubskich położonych w rejonie Jezior
Wdzydzkich o zróżnicowanej wielkości i rozplanowaniu (ulicówka, placowa, wielodrożna rybacka), otoczonych kompleksami leśnymi [Raport o stanie …2017].
Największą zbiorowość zachowanych zabytków tworzą obiekty sakralne – gotyckie kościoły żuławskie, ceglane i w konstrukcji szkieletowej (np. Gnojewo, Mątowy, Marynowy, Kiezmark z charakterystycznymi drewnianymi wieżami), świątynie XVIII-wieczne (w Pogódkach, Czapielsku, Mechowie i Przechlewie), a także
neogotyckie z końca XIX w. (Wierzchucino, Zwartowo, Ciekocino). Niezwykle
cenne gotyckie zespoły klasztorne dotrwały z niewielkimi tylko zmianami, jak
w przypadku obecnej siedziby benedyktynek (wcześniej: cysterek) w Żarnowcu
czy norbertanek w Żukowie. Obok świątyń zachowały się często kapliczki, a we
wsiach – krzyże przydrożne. Ważnym obiektem kultu religijnego w regionie jest
Kalwaria Wielewska – drugi po Kalwarii Wejherowskiej obiekt tego typu na Pomorzu Gdańskim, malowniczo położony na stokach Białej Góry przy Jeziorze
Wielewskim. Walorem dziedzictwa kulturowego są również zabytkowe cmentarze, usytuowane przy wiejskich kościołach parafialnych, bądź też położone na
uboczu nekropolii innych wyznań - ewangelickich i menonickich, np. w Stogach
i Międzyłężu [Ditrich 2007]. Opiekę nad tymi obiektami sprawuje zwykle lokalna
społeczność oraz członkowie lokalnych grup działania.
Liczną kategorię zabytków architektury na terenach wiejskich stanowią zespoły dworskie i pałacowo-parkowe wraz z towarzyszącą im zabudową folwarczną.
Na szczególną uwagę zasługują okazałe pałace (barokowy w Krokowej, klasycystyczny w Sasinie, duża grupa obiektów neostylowych z XIX wieku i przełomu
XIX-XX wieku: Rzucewie, Waplewie, Nowej Wsi Rzecznej, Sucuminie, Chynowie), dwory odnoszące się do historycznych postaci (w Będominie, Sikorzynie,
Warcinie) oraz niewielkie siedziby szlacheckie w zaaranżowanych parkach (w Salinie, Prusiewie). Jednak do najcenniejszych zabytkowych dworów należy XVIII-wieczny zespół podworski (dwór starościański) o konstrukcji szkieletowej w Mirachowie. Cenne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego są także budynki
wchodzące w skład folwarków – stajnie, obory i magazyny zbożowe, starannie
wykonane i dekorowane – zarówno drewniane w tradycyjnej konstrukcji ciesielskiej, jak i murowane z cegły.
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Wiejskie budownictwo mieszkalne, to z jednej strony domy podcieniowe na
Żuławach, które pod względem formy architektury i bogactwa wyposażenia wnętrza porównywalne są do dworów, a z drugiej strony - drewniane chałupy zrębowe
lub w konstrukcji szkieletowej wypełnione gliną i cegłą. Natomiast wiejskie budownictwo przemysłowe obejmuje przede wszystkim charakterystyczne sylwety
wiatraków w żuławskim krajobrazie, zachowane do dziś w Palczewie czy Drewnicy [Ditrich 2007]. Większość zabytków techniki w regionie pochodzi z XIX i XX
wieku. Wśród nich wymienić należy obiekty produkcyjne zlokalizowane w folwarkach (gorzelnie, browary, kuźnie, jak ta w Wilczych Błotach czy młyny np. w Lipuszu i w Dolinie Trzech Młynów koło Lisewa). Charakterystyczną dla regionu grupę
zabytków techniki na obszarach wiejskich stanowią obiekty związane z dziedzictwem morskim i rzecznym, jak np. liczne kanały z przepustami, śluzami, mostami
i stacjami pomp (dolina Delty Wisły), zabytkowe młyny i elektrownie wodne (np.
na rzece Raduni: w Łapinie, Bielkowie i Straszynie, na rzece Wierzycy w Czarnocińskich Piecach, Stockim Młynie i w Kolinczu, a ponadto na rzece Słupi i Brdzie).
Na badanym obszarze istotną rolę odgrywają zasoby kulturowe, związane
przede wszystkim z tradycją kaszubską. Znaczną część województwa pomorskiego
zajmują Kaszuby2, zasiedlone przez jedną z najliczniejszych w Polsce grup etnicznych, która zachowała do dziś swój język3 i obyczaje. Większość Kaszubów posiada
podwójną identyfikację – narodową polską i etniczną kaszubską [Latoszek 1990,
Mordawski 1999].
Od stuleci Kaszubi (autochtoniczni Pomorzanie) pielęgnują swoją odrębność
kulturową [Czapiewska 2014]. Najznamienitszą tradycją kaszubską jest siedmiobarwny haft, charakterystyczny z powodu występujących w nim motywów (tulipany, owoce granatu, margerytki, róże i serca w kratę). Na Kaszubach ma on długą
tradycję, która sięga początku XIII wieku. Plecionkarstwo jest obecnie, obok haftu
kaszubskiego, jedną z najpopularniejszych dziedzin sztuki ludowej na Kaszubach.
Przeżywa renesans swojego istnienia, gdyż stało się popularne nawet w rejonach
Kaszub, gdzie w przeszłości uprawiane było sporadycznie. Plecionkarstwo to sztuka, którą wykonują Kaszubi nieprzerwanie od czasów średniowiecza. Ze względu
na łatwy dostęp do materiałów tworzyli oni niegdyś różnego rodzaju przedmioty
codziennego użytku z wikliny, słomy, a także korzeni sosny, świerku i jałowca.
2 Region kulturowy, będący częścią Pomorza o powierzchni 6200 km² (43 gminy województwa
pomorskiego, zlokalizowane na terenie 8 powiatów), którzy zamieszkują Kaszubi [Czapiewska 2014].
3 Język kaszubski ma uregulowany statut prawny ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. W związku z ministerialnym przyzwoleniem
prowadzenia edukacji etnicznej w szkole, jak również wytyczeniem dla niej ram programowych, na
Kaszubach ożywił się ruch związany z wprowadzaniem nauki języka kaszubskiego. Ministerstwo
Edukacji zatwierdziło w 1999 roku programy nauczania w szkołach oraz wydało podręczniki w tym
języku, a w kościołach odprawiane są nabożeństwa po kaszubsku [Czapiewska 2016].
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Powszechnym elementem tradycji jest także ekspozycja wielokolorowych i czarnych wyrobów ceramicznych pochodzących z warsztatów Meisnera w Kartuzach
i Necla w Chmielnie. Garncarstwo to jedno z najstarszych i najpowszechniejszych
dawnych rzemiosł. Współcześnie tworzą jednak jedynie osoby silnie zakorzenione tradycją, często wynoszące technikę garncarstwa z rodzinnego domu lub pasjonaci, którzy na licznych warsztatach uczą się rzemiosła.
Równie bogata jak tradycja materialna, jest tradycja obyczajowa regionu kaszubskiego, związana m.in. z muzyką kaszubską czy tańcami. Przykładem cyklicznie odbywających się imprez jest Międzynarodowy Festiwal Folkloru4, Światowy Zjazd Kaszubów5, czy Truskawkobranie6 - impreza nierozerwalnie związana
z tradycją truskawkowych dożynek, które w tzw. zagłębiu truskawkowym, jakim
nazywa się Szwajcarię Kaszubską, stanowi największe bogactwo naturalne Kaszub. Kultura kaszubska stanowi trwałą podwalinę kreowania tożsamości kulturowej regionu i w istotny sposób wzbogaca współczesną wielokulturowość badanego obszaru [Olbracht-Prondzyński 2007].
Na obszarach wiejskich regionu pomorskiego zlokalizowanych jest 7 parków etnograficznych i 2 parki kulturowe (tabela 2). Ponadto, jeszcze dwa parki kulturowe
funkcjonują na obszarach miejskich - Park Kulturowy „Klasztorne Stawy” w Słupsku i Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” w Gdańsku.
Do sztandarowych obiektów należy najstarsze na ziemiach polskich muzeum
na wolnym powietrzu – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora
Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Zgromadzono w nim ponad 50 obiektów architektury ludowej z obszaru Kaszub i Kociewia (chałupy, dwory, szkoła,
kościół, kuźnia, karczmy, wiatraki, budynki gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze). Podziwiać tam można sztukę garncarstwa, bursztyniarstwa, ludowe hafty,
niezwykłe atrakcje sztuki i rzemiosła. Skansen położony na atrakcyjnym turystycznie terenie, nad kompleksem Jezior Wdzydzkich, niewątpliwie łączy walory
krajobrazowe, edukacyjne oraz rekreacyjne. Muzeum corocznie odwiedza blisko
70 tysięcy osób, z których znaczną część stanowią dzieci i młodzież7.
4 Impreza odbywająca się nieprzerwanie od 1994 roku, jednocześnie na scenach w Brusach,

Kościerzynie, Chojnicach i Wielu.
5 Zjazdy Kaszubów organizowane są na pamiątkę zjednoczenia Kaszub w granicach jednego
województwa. I Zjazd Kaszubów odbył się w 1999 roku w Chojnicach. Rokrocznie impreza organizowana jest w innym mieście na terenie województwa pomorskiego, toteż w kolejnych latach miały
miejsce w Helu, Wejherowie, Kartuzach, Słupsku, Kościerzynie, Łebie, Gdyni, Brusach, Gdańsku,
Bytowie, Pucku, Lęborku, Sopocie, Władysławowie, Pruszczu Gdańskim, Redzie, Wdzydzach, Rumii oraz Luzinie. Jubileuszowy Zjazd w 2019 roku ponownie odbył się w Chojnicach.
6 Truskawkobranie to największa impreza plenerowa na Kaszubach, odbywająca się każdego
roku na przełomie czerwca i lipca u podnóża Złotej Góry.
7 www.muzeum-wdzydze.gda.pl (dostęp z dnia 1.04.2016), www.na-kaszuby.pl (dostęp z dnia
11.09.2019)
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Tabela 2
Parki kulturowe i etnograficzne na obszarach wiejskich
województwa pomorskiego
Wyszczególnienie

Wieś

Gmina

Powiat

Parki kulturowe
Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw

Sierakowice

Sierakowice

kartuski

Park Kulturowy „Osada Łowców Fok”

Rzucewo

Puck

pucki

Muzeum Wsi Słowińskiej

Kluki

Smołdzino

słupski

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza

Swołowo

Słupsk

słupski

Zagroda Gburska i Rybacka

Nadole

Gniewino

wejherowski

Muzeum Budownictwa Regionalnego

Silno

Chojnice

chojnicki

Skansen Kaszubski

Sominy

Studzienice

bytowski

Skansen – Centrum Edukacji i Promocji Regionu

Szymbark

Stężyca

kartuski

Kaszubski Park Etnograficzny

Wdzydze
Kiszewskie

Kościerzyna

kościerski

Parki etnograficzne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Instytutu
Dziedzictwa; www.skanseny.prv.pl (dostęp z dnia 18.01.2019).

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje także najnowocześniejsza
placówka typu skansenowskiego w Polsce – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza
w Swołowie. Oferuje możliwość zwiedzania 13 zrewitalizowanych XIX-wiecznych
zabytkowych obiektów budownictwa wiejskiego wzniesionych w konstrukcji
szkieletowej, pełniących obecnie funkcje wystawienniczą i kulturalną. Szachownica budynków na stałe wpisała się w krajobraz wsi, dlatego Swołowo nazywane jest
stolicą „Krainy w Kratę”. W skansenie odbywają się cykliczne imprezy, z których
najpopularniejsze wśród turystów to „Szparagowe Święto”, „Dziecięca Zagroda”
czy impreza kulinarna „Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina”, przyciągająca
smakoszy gęsiego mięsa z całego kraju. Unikalne walory architektoniczne i przestrzenne wsi sprawiły, że Swołowo otrzymało tytuł Europejskiej Wsi Dziedzictwa
Kulturowego.
Kulturę, tradycje regionu oraz jego zasoby przyrodnicze pielęgnują koła gospodyń wiejskich, a także lokalne grupy działania, których na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje trzynaście. Przykładowo, na obszarze LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi (największej pod względem zajmowanej powierzchni
oraz skupiającej największą liczbę gmin w regionie) znajduje się jeden z głównych
produktów markowych pomorskiej wsi – „Kraina w kratę”. LGD wspiera wszelkie
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projekty sprzyjające wykorzystaniu lokalnych zasobów dla rozwoju turystycznego obszaru oraz aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców, a najciekawsze
produkty turystyczne obszaru są promowane pod wspólną marką Zielone Serce
Pomorza. Tradycje oraz bogatą kulturę Kaszubów propagują lokalne grupy działania: Bursztynowy Pasaż, Stolem, Kaszubska Droga oraz Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (90 % ogółu mieszkańców LGD stanowi ludność kaszubska).
Natomiast na promowaniu dziedzictwa kulturowego Kociewia koncentrują swoje
działania LGD Chata Kociewia i LGD Wstęga Kociewia. Kultywowanie dziedzictwa dawnych osadników części żuławskiej – menonitów, którzy pozostawili po
sobie bogatą kulturę materialną, zadbane wioski i liczne cmentarze, wynika ze
strategii lokalnych grup działania – Trzy Krajobrazy oraz Żuławskiej. Podkreślić
należy, że coraz więcej turystów zainteresowanych jest regionalizmami i poszukiwaniem lokalnych odmienności.

4. Produkty regionalne i tradycyjne elementem dziedzictwa
kulturowego regionu
Region pomorski charakteryzuje znaczący potencjał produkcyjny gospodarstw
rolnych, gdzie stosowane są tradycyjne metody uprawy bez środków chemicznych
i mineralnego, intensywnego nawożenia. Zdrowa żywność wytwarzana jest w gospodarstwach ekologicznych, których liczba na badanym terenie systematycznie
wzrasta. W 2018 roku w województwie pomorskim funkcjonowało 540 gospodarstw ekologicznych8, podczas gdy w 2004 roku jedynie 66 rolników prowadziło
produkcję metodami ekologicznymi [Czapiewska 2016].
Kuchnia Pomorska to kuchnia subregionów: Kaszub, Kociewia, Żuław i Powiśla. Odzwierciedleniem specyfiki i bogactwa kulinarnego województwa jest
lista produktów tradycyjnych, prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Na ministerialną listę9 zostało dotychczas wpisanych 178 potraw, przyrządzanych w regionie według starych receptur i tradycją związanych z Pomorzem
(9,7% wpisanych na krajową listę produktów tradycyjnych pochodzi z regionu).
W województwie pomorskim w latach 2006-2019 najwięcej produktów regionalnych zarejestrowanych zostało na liście w kategoriach: dania gotowe i potrawy
(52 produkty, tj. 29,2% produktów ogółem w regonie), piekarnicze i cukiernicze
(30; 16,8%) oraz mięsne (27; 15,1%). Wśród dań dominują potrawy z ryb, ziem8 https://bdl.stat.gov.pl (dostęp z dnia 1.10.2019)
9 Lista Produktów Tradycyjnych została utworzona na mocy ustawy z 17 grudnia 2004 roku

o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r. nr 10, poz. 68, z późn. zm.). Listę prowadzi Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi we współpracy z Marszałkami Województw.
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niaków, grzybów oraz zupy i dania mięsne. Największą liczbę produktów regionalnych zarejestrowano na krajowej liście w 2006 i 2008 roku - odpowiednio 30 i 31
(tabela 3). Pierwszym zarejestrowanym produktem regionalnym w województwie
pomorskim była okrasa z gęsiny (22.02.2006 r.), natomiast ostatnim dotychczas
wpisanym na listę produktem jest nalewka z kwiatów bzu czarnego (14.06.2019 r.).

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Lata
Kategorie
produktów

Ogółem

Tabela 3
Produkty tradycyjne regionu pomorskiego zarejestrowane na krajowej
liście ministerialnej w latach 2006-2019

Mleczne

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

4

Mięsne

2

2

2

7

1

5

1

-

3

4

-

-

-

-

27

Rybołówstwa

3

2

1

1

-

5

1

-

4

-

-

-

-

-

17

Warzywa
i owoce

2

1

4

2

-

1

1

-

4

-

-

1

-

-

16

Piekarnicze
i cukiernicze

6

4

6

1

-

2

2

1

6

1

-

1

-

-

30

Oleje
i tłuszcze

-

2

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

5

Miody

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Dania gotowe
i potrawy

12

10

10

5

-

5

1

-

4

5

-

-

-

-

52

Napoje

5

1

6

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

1

20

Inne

-

2

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

5

OGÓŁEM

30

26

31

18

1

21

7

2

22

15

1

3

1

1

178

Źródło: Opracowanie na podstawie listy produktów tradycyjnych MRiRW (według
stanu na dzień 17.10.2019r), www.minrol.gov.pl (dostęp z dnia 19.10.2019).

Według Kuchni Pomorskiej za najbardziej specyficzną cechę kuchni kaszubsko-pomorskiej i gdańskiej uważa się powszechne bogactwo ryb i potraw rybnych
zarówno z ryb morskich, jak i słodkowodnych, które żyją w kaszubskich jeziorach [Ditrich i Słubik 1998]. Pomorze to też jeden z najbardziej grzybodajnych
regionów w Polsce, znany z obfitości owoców leśnych, które od wieków stanowiły
dodatek do przyrządzanych potraw (borówki, czarna jagoda,). Owocem bardzo
cenionym na Kaszubach jest żurawina, obficie występująca w pomorskich lasach
i na torfowiskach. Owoce leśne stanowią także doskonałą bazę do sporządzania
nalewek. W regionie, wytwarzane są także miody pitne, jak np. kaszubski miód
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pitny, od 2008 roku na krajowej liście. Nalewki powstające na bazie owoców, ziół
i miodów są charakterystyczne dla pomorskiej kuchni staropolskiej. Wśród potraw ziemniaczanych oryginalna jest kiszka kaszubska czy plińce kaszubskie, zaś
na Kociewiu tradycyjnym daniem jest szandar kociewski. Popularny jest też kaszubski sernik z ziemniakami czy kaszubski chleb żytni na ziemniakach, będący
ważnym elementem tożsamości i dziedzictwa kulturowego Kaszub. W pomorskiej kuchni ważną rolę odgrywały niegdyś zupy, jak żur, zupa z żółtej brukwi
i prosty wywar z ziemniaków z zacierkami zwany zupą zagraj lub dziadowską
zupą [Czapiewska 2017a].
Prezentowany region wyróżniał się bogactwem i różnorodnością kulinarną,
na którą oddziaływały nowinki z krajów Europy, docierające przez Bałtyk. Dzięki
temu wpływowi subregiony wzbogacały rodzime tradycje, nadając im szczególny
charakter. Przykładem mogą być liczne wyroby piekarnicze i cukiernicze, w tym
tradycyjnie wypiekane w kamionkach i na zakwasie pieczywo oraz charakterystyczne ruchanki, fefernuski kociewskie i kuchy (m.in. kaszubski kuch marchwiowy, młodzowy kuch z kruszonką).
Pierwszym w regionie produktem objętym ochroną przez prawo unijne – zarejestrowanym jako Chronione Oznaczenie Geograficzne w Unii Europejskiej – jest
truskawka kaszubska (kaszëbskô malëna)10. Uprawiana jest na obszarze o sprzyjających warunkach klimatycznych – powiaty: kartuski, kościerski, bytowskiego
oraz gminy: Przywidz, Wejherowo, Luzino, Szemud, Linia, Łęczyce oraz Cewice.
Zatem za pośrednictwem Listy Produktów Tradycyjnych, ochronie podlega
dziedzictwo kulturowe wsi, co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia
atrakcyjności terenów wiejskich oraz rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.
Lokalne surowce rolne i środki spożywcze zastosowane do starych receptur na
dania regionalne, od lat oferowane turystom w gospodarstwach agroturystycznych, coraz częściej są wykorzystywane przez restauratorów i przetwórców żywności, czego przykładem może być szlak jaki tworzą członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie (restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, lokalni
producenci i przetwórcy). Miejsca oznaczone logo z białą kucharską czapką są
wyjątkowe, gdyż nie tylko oferują lokalne i regionalne produkty oraz potrawy, ale
także promują zwyczaje i kulturę regionu, zwłaszcza jego historię, ludową muzykę i rękodzieło. Ciekawą propozycją dla turystów, jak i smakoszy jakościowych
kulinariów, jest Szlak „Gdańsk-Pomorskie Culinary Prestige”. Tworzą go restauracje z całego regionu pomorskiego, przygotowujące potrawy w zgodzie z przyjętą filozofią slow food, dania autorskie, bazując na regionalnych produktach, na
najwyższym europejskim poziomie. Szlak kulinarny to nie tylko oferta restauracyjna, ale również szereg wydarzeń kulinarnych opartych tematycznie na regio10 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku.
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nalnych specjałach, dopełniających tym samym ofertę kulinarną prezentowanego
obszaru (np. Noc Restauracji, Sopot od kuchni, czyli Slow Food Festival, Święto
Szparagów, Chmielaton, Festiwal Żurawiny, Truskawkobranie, Pomorska Gęsina
na św. Marcina, Festiwal Pomuchla)11. Istotnym elementem promocji kuchni regionu jest również, organizowany od 2001 roku, konkurs na najlepszy regionalny
i lokalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie czy potrawę regionalną
i lokalną – „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
Region ma szczególne znaczenie w przypadku produktów regionalnych i tradycyjnych, bo staje się on wyznacznikiem ich odrębności, oryginalności i specyfiki, którą można spotkać tylko w danym miejscu. Produkty regionalne i tradycyjne
z jednej strony zawdzięczają swoją specyfikę identyfikowaniu ich z określonym
regionem, zaś z drugiej – pomagają kształtować pozytywny wizerunek obszaru,
z którego pochodzą [Tańska-Hus i Minta 2012]. Z kolei troska o budowanie wizerunku gmin to wiele korzyści dla środowisk lokalnych, a mianowicie dbałość
o podtrzymanie historycznych tradycji, rozwój współdziałania pomiędzy mieszkańcami i władzami samorządowymi na rzecz swojej gminy, przyciąganie turystów krajowych i zagranicznych, czego konsekwencja są korzyści materialne, zarówno dla mieszkańców, jak i budżetów gmin [Grzybek i Kawa 2012].

5. Podsumowanie
Lokalny charakter kultury wsi we wszystkich jej wymiarach - materialnych, społecznych, duchowych – odnosi się przede wszystkim do konkretnego miejsca
w przestrzeni i własnych zasobów: przyrodniczych, ludzkich, społecznych, kulturowych, które wieś stanowiły i nadal wpływają na jej specyficzną tożsamość. Ważnym warunkiem do tworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego i przyciągania turystów do miejscowości czy regionów są inwestycje turystyczne, walory
przyrodnicze, zabytki, dziedzictwo kulturowe czy organizacja folklorystycznych
i regionalnych imprez kulturalnych. Imprezy te, często cykliczne w ramach sezonu, znacznie podnoszą atrakcyjność waloru, często generując większość ruchu
turystycznego albo wydłużając średni pobyt turysty [Benesteau i Morin 2001].
Dziedzictwo kulturowe odgrywa zatem bardzo ważną rolę w rozwoju turystyki. Turysta pragnie spędzić wolny czas w sposób aktywny, czerpiąc jak najwięcej
korzyści ze świadomego obcowania z kulturą, tradycją i krajobrazem regionu.
Rola dziedzictwa kulturowego wsi w turystyce jest ważna, gdyż stanowi źródło oferty turystycznej o charakterze wiodącym i komplementarnym. W istotny
sposób poszerza ofertę regionu i to często jako oferta związana z jakością, dzięki
czemu wpisuje się w tendencję tworzenia produktu. Z drugiej strony, niebagatelną
11 http://pomorskie.eu/dziedzictwo-kulinarne-pomorskie (dostęp z dnia 11.03.2019).
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jest także rola turystyki dla zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, poprzez jego racjonalne wykorzystanie w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju
[Widawski 2011]. Warto dodać, iż dziedzictwo kulturowe coraz częściej traktowane jest jako ważny czynnik rozwoju lokalnego (sposób na aktywizację gospodarczą, tworzenie nowych miejsc pracy oraz kreowanie pozytywnego wizerunku
danego obszaru).
W przypadku województwa pomorskiego, duże natężenie zabytkowej architektury wiejskiej („Kraina w Kratę”) niespotykane nigdzie indziej w Europie, podkreśla unikalny charakter tego regionu i daje duże możliwości jego wykorzystania
w kulturze i turystyce, wzmacniając tym samym jego potencjał. W wielu gminach,
w których agroturystyka stała się znaczącym źródłem dochodów, odkrywane są
na nowo zapomniane tradycje. Turystyka wiejska daje szansę np. powrotu do
tradycji kuchni regionalnej - kaszubskiej i kociewskiej, tradycyjnych zajęć i zabaw, a nawet tradycyjnej zabudowy wiejskiej. Kaszubi, kociewiacy, słowińcy wykształcili odrębną kulturę, obyczaje, język (gwarę ludową), oparte na tradycjach
historycznych. Dzięki tej różnorodności kulturowej, pomorskie ośrodki kultury
ludowej charakteryzują się obecnie dużą atrakcyjnością turystyczną. Z analizy
wynika, iż szczególne znaczenie ma kultura kaszubska, która dzięki staraniom
różnych instytucji, a także samych mieszkańców Kaszub, jest w regionie wciąż
„żywa”. Tradycję kaszubską propagują m.in. parki kulturowe i etnograficzne oraz
lokalne grupy działania. Natomiast kuchnia kaszubska jest doceniana dzięki potrawom wpisanym na listę produktów tradycyjnych.
W przyszłości należy podejmować różnorodne działania służące ochronie
dziedzictwa kulturowego wsi regionu pomorskiego, które będą kreować ich rozwój. Ochrona wiejskości krajobrazu wymaga kultury przestrzennej, która łączy:
walory użytkowe, racjonalność ekonomiczną, dbałość o środowisko, szacunek
dla tradycji i walory estetyczne. Odnosząc się jednak do krajobrazu wsi i jego
aspektów wizualnych, należy pamiętać, że na kształt i wizerunek mają również
wpływ czynniki dziedzictwa niematerialnego - mieszkańcy, tradycja, wierzenia
oraz zwyczaje, wpływające na charakter wsi czy polityka regionu.
Dziedzictwo kulturowe regionu pomorskiego jest kapitałem, którego odpowiednie wykorzystanie może przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich
i wzrostu natężenia ruchu turystycznego na badanym terenie. Pielęgnowanie
duchowej i materialnej spuścizny pomorskich wsi pomaga lokalnej społeczności w zachowaniu odrębności regionalnej, która powinna być wykorzystywana
w tworzeniu atrakcyjnych, unikalnych ofert turystycznych [Czapiewska 2017b].
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STRESZCZENIE

Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem życia i działalności każdego człowieka.
Celem artykułu jest zobrazowanie zasobów dziedzictwa kulturowego wsi regionu pomorskiego, które dowodzą znaczących możliwości rozwoju turystyki wiejskiej na tym obszarze.
W opracowaniu przedstawiono ideę dziedzictwa kulturowego oraz wskazano konkretne
działania podejmowane w zakresie ochrony dziedzictwa wsi (skanseny, parki kulturowe). Badany obszar charakteryzuje się unikatowym środowiskiem, walorami krajobrazowymi oraz
różnorodnością kulturową, wynikającą z tożsamości regionalnej i lokalnej. Uwypuklono
najważniejsze wyróżniki tożsamości kulturowej Kaszubów oraz określono ich rolę w rozwoju turystyki wiejskiej. Dziedzictwo kulturowe analizowano w relacji do turystyki w skalach
lokalnej i regionalnej, z akcentem na kulinarny komponent – produkty regionalne i tradycyjne. Odpowiednie wykorzystanie dziedzictwa kulturowego może przyczynić się do rozwoju
obszarów wiejskich i wzrostu natężenia ruchu turystycznego w regionie pomorskim.
GABRIELA CZAPIEWSKA
CULTURAL HERITAGE TOURISM AS A CHANCE FOR THE DEVELOPMENT
OF RURAL AREAS OF THE POMERANIAN REGION

Keywords: cultural heritage, cultural heritage tourism, rural development,
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SUM M A RY

Cultural heritage is an important factor in everyone’s life and activities. The purpose of
the article is to illustrate the resources of cultural heritage of the villages of the Pomeranian
region, which prove significant opportunities for the development of rural tourism in this
area. The study presents the idea of cultural heritage and indicates specific actions taken
to protect the heritage of the village (ethnographic museums, cultural parks). The studied
area is characterized by a unique environment, landscape values and cultural diversity resulting from regional and local identity. The most important distinguishing features of the
Kashubian cultural identity were highlighted and their role in the development of rural
tourism was determined. Cultural heritage is analyzed in relation to tourism on a local
and regional scale, with an emphasis on the culinary component - regional and traditional
products. Appropriate use of cultural heritage may contribute to the development of rural
areas and the increase of tourist traffic in the Pomeranian region.
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1. Wstęp
Agroturystyka ma istotny wpływ na rozwój obszarów wiejskich i cennych przyrodniczo. Domeną tej formy turystyki jest przestrzeń zapewniająca bliskość natury [Sieczko i Sieczko 2018] i swobodę poruszania się, ograniczająca kontakt z anonimowym tłumem i dająca możliwość osobistego kontaktu z innymi mieszkańcami wsi, turystami, sprzyjająca uprawianiu wielu sportów na świeżym powietrzu
itp. [Wiatrak 2003]. Rozwój agroturystyki jest uwarunkowany występowaniem
wielu czynników, takich jak zabytki architektoniczne czy miejsca o wysokich
i różnorodnych walorach przyrodniczych [Uglis, Jęczmyk 2015, Niedziółka 2016,
Wojcieszak, 2017]. Sikora [2012] określa agroturystykę, jako tą formę turystyki,
która preferuje bliski związek turystów z miejscową społecznością, wykorzystanie
walorów wsi i jej okolicy oraz istniejącej zabudowy w taki sposób, aby w jak największym stopniu zachować środowisko przyrodnicze.
Z drugiej strony są też czynniki, które mogą ograniczać rozwój turystyki. Słaba infrastruktura turystyczna, a przede wszystkim brak cennych walorów i odpowiedniej promocji regionów z potencjałem turystycznym, nie zachęca turystów do
odwiedzenia danego miejsca [Fornal-Pieniak 2011]. Zdaniem Kiniorskiej [2011]
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atrakcje i walory obszarów cennych przyrodniczo należą do podstawowych elementów wyróżnienia regionów turystycznych. Ich mozaika i oryginalność przekłada się w znacznym stopniu na rozwój ruchu turystycznego, który musi być
uzupełniany zagospodarowaniem turystycznym. Bez pełnego, o wysokiej jakości
zaplecza organizacyjnego, zarówno walory przyrodnicze jak i antropologiczne pozostałyby niewykorzystane. Zdaniem Sawickiego [2007] człowiek jest elementem
przyrody i nie może istnieć bez kontaktu z nią. Spotykanie się z innymi ludźmi na
tle pięknego malowniczego krajobrazu gór, lasów, parków czy pól powoduje odnowę naszej codzienności w otoczeniu przyrody, stajemy się spokojniejsi. Spośród
cennych walorów przyrodniczych szczególne znaczenie w turystyce mają obszary
prawnie chronione, a więc rezerwaty, parki narodowe, parki krajobrazowe. Aktualny stan środowiska przyrodniczego na przeważającej części obszarów wiejskich
w Polsce sprzyja rozwojowi agroturystyki, zazwyczaj jakość tego środowiska jest
wysoka [Knecht 2009].
Zdaniem Kozaka [2011], stan środowiska przyrodniczego i ciekawy krajobraz należy uznawać jako jeden z kluczowych czynników kształtujących wartości i strukturę ruchu turystycznego. Miejsca i obszary, które wyróżniają się cenną różnorodnością świata przyrody, niezwykłym krajobrazem, bogatą historią
i występującymi obiektami związanymi z działalnością człowieka, przeważnie są
gwarantem udanego wyjazdu turystycznego. Należy rozwijać działalność agroturystyczną, ale ważne jest, aby mieć na uwadze, że trzeba chronić obszary cenne
przyrodniczo. Zbyt duży niekontrolowany napływ turystów może doprowadzić
do zniszczenia środowiska.
Obszar Ojcowskiego Parku Narodowego znajduje się w województwie małopolskim w powiecie krakowskim i położony jest na terenie czterech gmin Wielka
Wieś, Skała, Sułoszowa oraz Jerzmanowice-Przeginia. Zajmuje obszar 2145,62
ha. Posiada bardzo wysokie walory środowiska naturalnego i krajobrazu, które są
objęte ochroną prawną. Obszar parku jest jednym z najbardziej ciekawych i urokliwych terenów w tak bliskim otoczeniu Krakowa [LGD Jurajska Kraina 2017].
Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego protekcją objęte są wszystkie podzespoły środowiska przyrodniczego, ze znajdującymi się tutaj powszechnymi gatunkami roślin i zwierząt, łącznie z gatunkami bardzo rzadko występującymi. Na
tym obszarze występuje dużo gatunków roślin i zwierząt niepospolitych w innych
częściach kraju [Zachariasz 2008]. Oprócz wspaniałej przyrody Ojcowski Park
Narodowy ma na swoim terenie wiele interesujących zabytków, będących dziełem
człowieka. Najcenniejsze i najbardziej popularne obiekty zabytkowe to perła polskiego renesansu, czyli zamek w Pieskowej Skale, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego w Ojcowie, hotel Pod Kazimierzem i kaplica na wodzie w miejscowości Ojców, która powstała w roku 1901, w weekendy udostępniona jest do zwiedzania.
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Kolejnym zabytkiem godnym uwagi jest dom pod Łokietkiem w Ojcowie i Muzeum przyrodnicze imienia Władysława Szafera, które oferuje wspaniałe wystawy
i ciekawostki dla turystów [http://www.it-jura.pl/pl/opn.php?go=zabytki 2018].
Celem opracowania była ocena wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczo-krajobrazowego w rozwoju agroturystyki na obszarze
Ojcowskiego Parku Narodowego.

2. Metoda badań
W pierwszej części zastosowano metodę kwerendy bibliotecznej, dzięki której
dokonano analizy literatury przedmiotu z zakresu istoty agroturystyki oraz dziedzictwa kulturowego, przyrodniczo-krajobrazowego na obszarach cennych przyrodniczo.
W części empirycznej wykorzystano metodę ankietową, która posłużyła do
zebrania danych. Narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu. Badania
zostały przeprowadzone w dwóch grupach. Pierwszą z nich stanowili właściciele gospodarstw agroturystycznych z gmin znajdujących się w obszarze geograficznym Ojcowskiego Parku Narodowego, czyli na terenie czterech gmin. Było
to 32. kwaterodawców, co stanowiło ponad 90% gospodarstw agroturystycznych,
według ewidencji prowadzonej przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego [2018]. Drugą grupę tworzyli przedstawiciele otoczenia instytucjonalnego,
wspierający rozwój agroturystyki na badanym obszarze, m. in. przedstawiciele:
Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”, czterech urzędów gmin oraz dwóch
przedstawicieli zarządu i dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego. Badania zostały przeprowadzone 2018 roku na obszarze geograficznym Ojcowskiego Parku
Narodowego. Dobór podmiotów do badań był celowy.
Przeprowadzona ocena wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego,
przyrodniczo-krajobrazowego dla rozwoju agroturystyki pozwoli wnioskować
o potencjale gospodarstw agroturystycznych i szerszej możliwości rozwoju turystyki.

3. Wyniki badań
Na obszarze obejmującym Ojcowski Park Narodowy przeważają usługi noclegowe w gospodarstwach agroturystycznych. Baza Noclegowa i jej wymiar są w Ojcowskim Parku Narodowym zmienne. Według ewidencji obiektów, w których
świadczone są usługi noclegowe na terenie gminy Skała zarejestrowano 3 gospodarstwa agroturystyczne i 13 obiektów typu „pokoje gościnne”. Na terenie gminy
Sułoszowa zarejestrowano 14 gospodarstw agroturystycznych, w gminie Jerzma-
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nowice 12 gospodarstw. Natomiast w gminie Wielka Wieś zarejestrowanych jest
5 gospodarstw agroturystycznych [MODR 2018]. Bazę noclegową charakteryzuje
z jednej strony sezonowość, a z drugiej w wielu przypadkach brak zgłoszenia do
ewidencji prowadzonych usług. W tej sytuacji nie ma możliwości określenia ile
tak naprawdę jest miejsc noclegowych łącznie z pokojami gościnnymi.
Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza wywiadu. Ze względu
na niewielki obszar badań nie przeprowadzono charakterystyki ilościowej. Nie
było znaczących różnic w odpowiedziach pomiędzy poszczególnymi grupami
wiekowymi, czy zawodowymi. Natomiast wyniki te mogą stanowić podstawę do
przeprowadzenia szerszych badań na obszarach cennych przyrodniczo.
Kwestionariusz wywiadu wypełniły 32 osoby zamieszkujące i prowadzące działalność agroturystyczną na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Większość
badanych respondentów stanowiły kobiety. Ich odsetek wyniósł 78%, w porównaniu do 22% jakie stanowili mężczyźni. Wśród badanych właścicieli gospodarstw
agroturystycznych najwięcej było osób między 31-45 rokiem życia (62,5%). Kolejne pod względem liczebności grupy wiekowe stanowią osoby w wieku od 46-60
lat (15,6%) oraz powyżej 60 roku życia (12,5%), a w przedziale 18-30 lat (9,4%).
Spośród wszystkich osób, które wypełniły kwestionariusz wywiadu, najwyższy
odsetek, bo aż 50%, stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym. Nieco mniej
było osób z wykształceniem średnim – 31,25%. Najmniej ankietowanych zadeklarowało wykształcenie wyższe (12,5%) lub podstawowe (6,25%).
Ankietowani kwaterodawcy posiadali niewielkie gospodarstwa rolne. Ponad
50% powyżej 1 ha, pozostała część to gospodarstwa ze średnią wojewódzką ok.
3,5 ha. W większości gospodarstw agroturystycznych goście przyjmowani byli sezonowo, od maja do października, zdarzali się też turyści w okresie świątecznym,
zimą. Przyjmowani goście to zarówno stali klienci z Polski jak i turyści zagraniczni.
Wszyscy kwaterodawcy zapewniali atrakcje i udogodnienia dla turystów.
Najczęściej wskazywane odpowiedzi to ogniska, grill, jazda konna. Według respondentów większość gości spędza wolny czas na turystyce pieszej i zwiedzaniu
zabytków. W ocenie respondentów atrakcyjność turystyczna parku została oceniona jako bardzo duża, według nich przyroda i krajobraz naturalny determinują
rozwój turystyki, a dziedzictwo kulturowe odgrywa bardzo dużą rolę.
Gospodarstwa agroturystyczne w Ojcowskim Parku Narodowym najczęściej
odwiedzane były przez grupy osób młodych uprawiających sport oraz przez rodziny z dziećmi, które przyciągały głównie zabytki architektury, szlaki piesze i rowerowe oraz niski koszt pobytu w gospodarstwach agroturystycznych na tym terenie (35 – 45 zł za nocleg). Zdaniem właścicieli gospodarstw agroturystycznych
najczęściej odwiedzane przez turystów obiekty na terenie parku to zamek w Pieskowej Skale, jaskinia Łokietka oraz zamek w Ojcowie.
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Jednak na pytanie dotyczące infrastruktury turystycznej w granicach parku
większość kwaterodawców odpowiedziała, że jest ona niewystarczająca, brakuje
parkingów i toalet oraz koszy na śmieci. Zaniedbane są także szlaki.
Z analizy uzyskanych odpowiedzi na pytania z kwestionariusza wywiadu wynika, że w opinii właścicieli gospodarstw agroturystycznych przyroda i krajobraz
naturalny determinują rozwój turystyki, a dziedzictwo i jego promocja odgrywa
bardzo dużą rolę. Według ich sugestii, w parku potrzebne są zmiany, aby odwiedzający go turyści byli bardziej zadowoleni. Należałoby, wyznaczyć dodatkowe
ścieżki przyrodnicze i je zrealizować, a także zaprojektować kolejne szlaki piesze,
rowerowe, szlaki edukacyjne czy tematyczne, które pozwoliłyby turystom na pogłębianie wiedzy o lokalnej kulturze i przyrodzie.

4. Otoczenie instytucjonalne w rozwoju agroturystyki
Istotnym czynnikiem w rozwoju agroturystyki na terenie Ojcowskiego Parku
Narodowego jest odpowiednia pomoc i działania poszczególnych instytucji. Do
podmiotów otoczenia instytucjonalnego zaliczają się przedstawiciele lokalnych
grup działania, urzędy gminy, przedstawiciele zarządu OPN, Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Krakowie, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izba Rolnicza, organizacje
turystyczne jak na przykład Małopolska Organizacja Turystyczna, i Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Sukces w rozwoju zależy
przede wszystkim od wzajemnej współpracy organizacji władz gminnych i mieszkańców.
Szczególnie istotną rolę w rozwoju agroturystyki na terenie Ojcowskiego Parku
Narodowego, odgrywa lokalna grupa działania (LGD). LGD są to organizacje pozarządowe, które są partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD działają na obszarze
praktycznie całego kraju jako stowarzyszenia i są dobrowolnymi, samorządnymi,
trwałymi zrzeszeniami osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego [Brelik, Bogusz 2011]. Grupy te dbają o zachowanie dziedzictwa
kulturowego terenów wiejskich i rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki.
Na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego duży wpływ na rozwój agroturystyki mają przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina. Ponadto
agroturystykę w tym regionie wspierają urzędy gmin Skała, Sułoszowa, Wielka
Wieś, Jerzmanowice-Przeginia oraz przedstawiciele zarządu Ojcowskiego Parku
Narodowego.
W wyniku wywiadu z pracownikiem Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina uzyskano informacje, że do głównych zadań tej grupy należą działania pro-
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mujące atrakcyjność poszczególnych gmin, mobilizowanie lokalnej ludności do
aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów gmin, zachęcanie do zakładania gospodarstw agroturystycznych i własnych biznesów, poprawa infrastruktury
i warunków społecznych, udzielanie porad, a także promocja agroturystyki. oraz
realizacja założonej lokalnej strategii zrównoważonego rozwoju. Ponadto LGD
podejmuje działania w zakresie rozwoju wykorzystania zasobów naturalnych,
ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego, zajmuje się również organizowaniem niektórych wydarzeń kulturowych i imprez cyklicznych, które mają za zadanie wyróżnić ten obszar na tle innych.
Lokalna Grupa Działania promuje atrakcyjność turystyczną obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez liczne przewodniki turystyczne, mapy turystyczne obszaru, broszury, ulotki oraz katalogi. Katalogi informacyjne i turystyczne są przygotowane w profesjonalny sposób, tak, aby zachęcały do odwiedzenia
tych okolic i zapoznania się z miejscowymi zabytkami i kulturą. Lokalna Grupa
Działania ma na swoim koncie liczne zrealizowane małe projekty odnowy i rozwoju wsi, których celem jest m.in. zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Jeżeli chodzi o urzędy gminy, to prowadzą one ewidencje liczby gospodarstw
agroturystycznych. Ważnym obowiązkiem dla gmin jest nadzorowanie wyglądu
poszczególnych wsi oraz pomoc w przygotowaniu cyklicznych imprez np. jarmarków, dożynek czy innych imprez kulturalnych. Kolejnym ważnym zadaniem jest
właściwe oznakowanie tras rowerowych, szlaków turystycznych, oraz umiejscowienie punktów informacyjnych dla turystów we właściwych miejscach.
Z przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami gmin, okazało się, że jest
dużo niezgłoszonych obiektów noclegowych. Są problemy m.in. z rozbudową, ponieważ nie ma na to pozwoleń. Liczba gospodarstw agroturystycznych jest zmienna. Wynika to z faktu, że niektórzy rezygnują, ponieważ nie mogą być w domu, bo
pracują i nie ma kto prowadzić tej działalności. Urzędy gminy w celu poprawy sytuacji w agroturystyce wykonują podstawowe zadania takie jak dbanie o utrzymanie zabytków i zwiększanie ich atrakcyjności, pilnowanie działań obiektów agroturystycznych i ich kontrola, urządzenie ośrodków rekreacyjnych i sportowych,
a ponadto organizowanie szkoleń dla osób, które chcą podjąć własną działalność,
oraz poprawić dostępność komunikacyjną.
Kolejną instytucją, która pełni ważną rolę jest dyrekcja i zarząd Ojcowskiego
Parku Narodowego, która stoi na jego straży. Dyrekcja i zarząd udostępniają park
dla celów naukowych, turystycznych i edukacyjnych. Tworzą prawa, zakazy i nakazy, jakich trzeba przestrzegać znajdując się na terenie parku. Jeżeli chodzi o agroturystykę, dyrekcja parku jest przeciwna wznoszeniu jakiejkolwiek nowej zabudowy
i nie wydaje na to pozwoleń. Akceptuje aktualny stan bazy agroturystycznej, ponieważ przyczynia się ona do poprawy sytuacji materialnej lokalnej społeczności.
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Dochody z turystyki to też pieniądze dla parku, które są potrzebne, żeby go chronić.
Coraz większy ruch turystyczny i przeludnienie parku w długie weekendy niesie
jednak duże zagrożenia. Negatywne skutki to zbyt duży ruch samochodowy i emisja
spalin oraz hałas. Osoby nieodpowiedzialne, które łamią przepisy, zaśmiecają park
i chodzą poza wyznaczonymi szlakami niszcząc przyrodę. Obecnie nie ma zgody na
budowanie nowych parkingów, domów, hoteli czy pensjonatów na terenie parku,
tylko jest taka możliwość poza jego granicami. Niepokojąca jest coraz większa presja związana z budownictwem i inwestycjami, jakie prywatne podmioty chciałyby
wykonać na terenie parku, a na jakie nie ma zgody ze strony dyrekcji i zarządu.

5. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczokrajobrazowego w obszarze badań
Przeprowadzone badania zarówno z właścicielami gospodarstw agroturystycznych
jak i przedstawicielami otoczenia instytucyjnego potwierdziły, że dziedzictwo przyrodniczo-krajobrazowe jest dobrze wykorzystywane przez społeczność lokalną,
która prowadzi działalność agroturystyczną. Walory przyrodniczo-kulturowe przyciągają znaczącą cześć turystów na obszar Ojcowskiego Parku Narodowego. Doskonałość turystyczna i odpowiednia lokalizacja, w niedalekiej odległości od dużych
miast skutkuje tym, że teren parku jest często odwiedzany przez rodziny z dziećmi,
grupy szkolne oraz osoby indywidualne. Podczas pobytów przeważają pobyty jednodniowe, a nawet kilkugodzinne. Na terenie parku przeważa turystyka rekreacyjna i krajoznawcza, z przewagą turystyki pieszej. Dużą popularność zyskuje turystyka rowerowa. Obecna infrastruktura turystyczna jest wystarczająca, ale wymaga
jeszcze zmian i inwestycji. Obejmuje szlaki, miejsca widokowe, dostępne do zwiedzania jaskinie oraz parkingi i gastronomię. Lokalne zabytki i miejscowe tradycje
są elementami ważnego dziedzictwa kulturowego i historycznego zarówno obszaru
obejmującego park jak i całego kraju. Atuty dziedzictwa na tym obszarze muszą być
chronione oraz użyte w procesie szeroko pojętego rozwoju społecznego i gospodarczego. Ważne zabytki, obok wartości przyrodniczych są dużą atrakcją turystyczną
obszaru, a promowanie lokalnej kultury może poprawiać więzi społeczne oraz integrację mieszkańców. Tradycja i obyczaje takie jak lokalne potrawy, pieśni, legendy
to także elementy dziedzictwa kulturowego. Elementy te przypominane i promowane są w trakcie imprez cyklicznych i kulturowych odbywających się w okresie
letnim. Jak już wspomniano, stanowią one ważny czynnik integrujący z lokalną
społecznością i wzmacniający poczucie tożsamości oraz identyfikację z miejscem
zamieszkania. Omawiane dziedzictwo tworzy możliwość rozwojową obszaru pod
względem turystyki. Ważne jest, aby podejmować odpowiednie starania, które będą
wyróżniać i promować Ojcowski Park Narodowy o każdej porze roku.
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6. Podsumowanie
Przeprowadzone badania potwierdziły, iż badany obszar charakteryzuje się licznymi walorami przyrodniczo - krajobrazowymi oraz kulturowymi, które są wykorzystywane przez lokalnych mieszkańców i właścicieli gospodarstw agroturystycznych jako magnes dla turystów. Obszar ten posiada krajobraz, który cechuje
się dużą różnorodnością.
Walory Ojcowskiego Parku Narodowego pozwalają na stwierdzenie, że analizowany obszar ma duży potencjał turystyczno-rekreacyjny, w którym dobrze rozwija się działalność agroturystyczna.
W rozwoju agroturystyki i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczo-krajobrazowego ważną rolę odgrywa wsparcie otoczenia instytucjonalnego, które zajmuje się przede wszystkim promocją obszaru, a także organizacją
lokalnych imprez.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż otoczenie instytucjonalne, czyli Lokalna
Grupa Działania Jurajska Kraina oraz urzędy gmin powinny podejmować działania mające na celu nakłanianie mieszkańców do zakładania i rozwijania działalności agroturystycznej, która stanowi doskonałą bazę noclegową dla turystów. Takie
działania powinny być jednak prowadzone za zgodą i w porozumieniu z dyrekcją
Ojcowskiego Parku Narodowego, a co za tym idzie zgodnie z wymogami obowiązującymi na obszarach cennych przyrodniczo. Należałoby zatem wykorzystywać
istniejącą bazę mieszkaniową, zamiast budować nową. Obecna infrastruktura na
terenie Ojcowskiego Parku Narodowego stanowi spójny krajobraz z otoczeniem
przyrodniczym.
Ponadto otoczenie instytucjonalne powinno podjąć działania mające na celu
edukację w zakresie funkcjonowania na obszarach cennych przyrodniczo. Nie tylko właścicieli kwater, ale także turystów.
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STRESZCZENIE

Agroturystyka coraz częściej rozwija się na obszarach cennych przyrodniczo. Walory
tych obszarów należą do podstawowych elementów wyróżnienia regionów turystycznych.
Ich oryginalność przekłada się w znacznym stopniu na rozwój ruchu turystycznego.
Ojcowski Park Narodowy zlokalizowany jest w regionie fizycznogeograficznym Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Posiada bardzo wysokie walory środowiska naturalnego
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i krajobrazu, które są objęte ochroną prawną. Obszar ten jest jednym z najbardziej ciekawych i urokliwych terenów w tak bliskim położeniu względem Krakowa.
Celem opracowania była ocena wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego
oraz przyrodniczo-krajobrazowego w rozwoju agroturystyki na obszarze Ojcowskiego
Parku Narodowego. Z merytorycznego punktu widzenia wykazanie, w jaki sposób obiekty
kulturowe, przyroda i krajobraz naturalny determinują rozwój turystyki wiejskiej na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. W opracowaniu wykorzystano źródła pierwotne
jak i wtórne. W części empirycznej przestawione zostały wyniki badań uzyskane za pomocą kwestionariusza wywiadu. Badania zostały przeprowadzone z dwoma grupami. Pierwszą z nich stanowili właściciele gospodarstw agroturystycznych z gmin znajdujących się
w obszarze geograficznym Ojcowskiego Parku Narodowego. Drugą grupę tworzyli przedstawiciele otoczenia instytucjonalnego wspierający rozwój agroturystyki na badanym obszarze, m. in. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”, urzędów gmin
oraz przedstawiciele zarządu i dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego.
MAŁGORZATA BOGUSZ
USE OF CULTURAL, NATURE AND LANDSCAPE HERITAGE IN AGRITOURISM
DEVELOPMENT IN THE AREA OF THE OJCOWSKI NATIONAL PARK

Keywords: agrotourism, cultural heritage, natural and landscape heritage,
Ojcowski National Park
SUM M A RY

Agritourism is increasingly developing in valuable natural areas. The values of
 these areas are among the basic elements of distinguishing tourist regions. Their originality
translates to a significant extent on the development of tourism.
Ojcowski National Park is located in the physico-geographical region of the Krakow-Częstochowa Upland. It has very high values of
 the natural environment and landscape,
which are protected by law. This area is one of the most interesting and charming areas in
such a close location of Krakow.
The aim of the study was to assess the use of elements of cultural, natural and landscape heritage in the development of agrotourism in the Ojcowski National Park. From
a substantive point of view, demonstrating how cultural objects, nature and natural landscape determine the development of rural tourism in the Ojcowski National Park. The
study uses both primary and secondary sources. In the empirical part, the results of the
research obtained using the interview questionnaire are presented. The tests were conducted with two groups. The first of them were owners of agritourism farms from municipalities located in the geographical area of the Ojców National Park. The second group was
composed of representatives of the institutional environment supporting the development
of agritourism in the studied area, among others representatives of the “Jurajska Kraina”
Local Action Group, commune offices, and representatives of the management and management of the Ojcowski National Park.
e-mail: malgorzata.bogusz@urk.edu.pl
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1. Wstęp
Współczesny turysta z jednej strony poszukuje autentycznych przeżyć w postaci
aktywności zawartych w ofercie (którą w znacznej części chce sam konstruować),
niekonwencjonalnych rozwiązań w bazie noclegowej (czego dowodem są m.in.
cieszące się popularnością glampingi), a z drugiej strony fascynuje się odkrywaniem dawnych, a zarazem prostych tradycji, zwyczajów i powrotem do bliskich
relacji z przyrodą. D. MacCannell zaznacza, że obecnie w turystyce coraz częściej
sprzedaje się samo doświadczenie, bez śladów materialnych [MacCannell 2005].
W kontekście tych przemian można stwierdzić z całą pewnością, że polska
wieś dysponuje ogromnym potencjałem przyrodniczo-kulturowym, pozwalającym na tworzenie niezwykle zróżnicowanych ofert, a jednym z kierunków specjalizacji są zagrody edukacyjne. Pozwalają one na efektywne połączenie wiedzy
i rozrywki, co zresztą znalazło już swoje odzwierciedlenie w terminologii anglojęzycznej - edutainment, a czego sens najlepiej oddaje stare powiedzenie: „uczyć
bawiąc, bawić ucząc” [Stasiak 2013]. Proces edukacji przebiega dwukierunkowo
– aktywizując motywację do poznawania dziedzictwa lokalnego wśród mieszkańców oraz wzbudzając chęć doświadczania tego dziedzictwa wśród turystów.
Jednak efektywność wspomnianego procesu edukacji zależy od właściwej komunikacji i przepływu informacji między gospodarzami a potencjalnymi klientami.
Należy przy tym zaznaczyć, iż wiejska turystyka edukacyjna ma przyczyniać
się do budowania wśród odwiedzających (a tymi są głównie mieszkańcy miast)
1 Wkład pracy: Sylwia Graja-Zwolińska – 90%, Dominika Darul – 10%.
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pozytywnego wizerunku wsi. Jednocześnie badacze tej tematyki podkreślają, iż
zagrody edukacyjne powinny obejmować małe przedsiębiorstwa, wykorzystujące
w swym funkcjonowaniu marketing bezpośredni, promujące gospodarstwa rolne
i ich produkty oraz kulturę pracy na roli [Petroman i in. 2016].
W perspektywie powyższych założeń w pełni zasadne jest stwierdzenie, iż zagrody edukacyjne stanowią innowacyjną formę przedsiębiorczości na terenach
wiejskich [Bogusz, Kmita-Dziasek 2015]. Wg twórców idei sieci zagród edukacyjnych w Polsce (Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie) jest to
inicjatywa prowadzona przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:
 edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
 edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
 edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
 edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
 edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej2.
W świetle wyżej przedstawionych możliwości w zakresie edukacji, dostrzec
można jak ważne cele spełniają zagrody w zakresie przekazywania informacji, pogłębiania wiedzy oraz wreszcie komunikacji z konsumentem (głównie pochodzącym z miast) produktów wytwarzanych w efekcie pracy rolnika.
Jednak zgodnie z koncepcją przedstawioną przez Brumanna [(2014], a mówiącą o tym, że zasoby dziedzictwa kulturowego (materialne, jak i niematerialne) należy chronić przed niszczącym działaniem czasu, trzeba znaleźć konsensus
między upowszechnianiem a komercjalizacją. W świetle powyższych rozważań,
autorki artykułu postawiły sobie za cel opracowania określenie miejsca, znaczenia
dziedzictwa kulturowego wsi w ofercie wielkopolskich zagród edukacyjnych. Postawiono zatem następujące pytania badawcze:
– czy dziedzictwo kulturowe jest w ogóle obecne w ofercie wielkopolskich zagród edukacyjnych?
– w postaci jakiego typu zajęć jest ono najczęściej upowszechniane?

2. Metodyka opracowania
Dążąc do realizacji postawionego celu podjęto następujące działania:
1. Analiza materiałów wtórnych, tj. ofert wielkopolskich zagród edukacyjnych
dostępnych na portalu www.zagroda-edukacyjna.pl oraz na stronach własnych obiektów i portalach w mediach społecznościowych, jak również wy2 https://www.zagrodaedukacyjna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8, data dostępu 18.11.2019r.
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ników badań przeprowadzonych przez Darul [2018] w ramach pracy magisterskiej dotyczącej percepcji oferty wielkopolskich zagród3.
2. Pozyskanie danych pierwotnych pozwalających na określenie miejsca dziedzictwa kulturowego w ofercie wielkopolskich zagród za pomocą metody
tajemniczego klienta. Badanie polegało na wysłaniu zapytania ofertowego
do wszystkich zagród deklarujących edukację z zakresu dziedzictwa kulturowego. Metoda tajemniczego klienta (mystery shopping) jest bardzo często
stosowana zwłaszcza w badaniach marketingowych, umożliwiając zmierzenie elementów zarówno ilościowych, jak i jakościowych Jak twierdzą Kruczek i Cieszkowska [2017] może być ona stosowana w ocenie jakości produktu turystycznego lub usług turystycznych, jak również do badania usługi
świadczonej przez obiekt turystyczny [Kruczek, Cieszkowska 2017]. Zaletą
tej metody jest wg cytowanych autorów łatwość w powtarzaniu badań (przy
założeniu opracowania odpowiednich kryteriów oceny), jak również wysoka jej wartość aplikacyjna – uzyskane wyniki można przekazać zainteresowanym podmiotom, co powinno przełożyć się na relatywnie szybką reakcję
na płaszczyznach wymagających korekty.

3. Miejsce dziedzictwa kulturowego w ofercie wielkopolskich zagród
edukacyjnych
Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi powstawało na przestrzeni wieków,
w konsekwencji zachodzących przemian polityczno-gospodarczych. Spuścizna
aż dziewięciu etnicznych grup regionalnych, pielęgnowane stroje ludowe (m.in.
szamotulski czy biskupiański), folklor (np. Biesiady Koźlarskie w okolicach Zbąszynia), kuchnia regionalna (a wśród nich potrawy takie jak plyndze, ślepe ryby,
parzybroda, szagówki, pyry z gzikiem…) i specyficzna architektura (na czele
z wiatrakami w okolicach Rydzyny i Kościana) to tylko wybrane dowody na to, że
dziedzictwo kulturowe w Wielkopolsce tętni życiem i zyskuje coraz więcej sympatyków. W upowszechnianiu tego dziedzictwa aktywnie uczestniczą społeczności
lokalne w postaci stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, jak również podmioty
takie jak skanseny i muzea: Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach,
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie, Skansen Etnograficzny w Russowie
czy Muzeum Rolnictwa w Szreniawie4.
3 Badania zostały przeprowadzone metodą ankietową na próbie na próbie 106 pracowników

placówek oświatowych i 138 rodziców z obszaru województwa wielkopolskiego.
4 https://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa.html (data dostępu: 20.09.2019 r.).
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Na terenie województwa wielkopolskiego istnieje obecnie 18 zagród edukacyjnych, co stanowi niespełna 7% wszystkich obiektów działających w Polsce (tabela1).
Tabela1
Liczba i struktura zagród edukacyjnych wg województw w 2019 r.
Nazwa województwa

Liczba obiektów

% obiektów

zachodniopomorskie

7

2,55

lubuskie

7

2,55

łódzkie

9

3,28

kujawsko-pomorskie

10

3,65

podlaskie

11

4,04

opolskie

12

4,38

lubelskie

12

4,38

podkarpackie

17

6,20

wielkopolskie

19 (18)*

6,93

świętokrzyskie

19

6,93

warmińsko-mazurskie

19

6,93

śląskie

20

7,30

mazowieckie

22

8,03

pomorskie

24

8,76

małopolskie

28

10,22

dolnośląskie

38

13,87

POLSKA

274

100

* - jak wynika z badań autorki obecnie funkcjonuje 18 obiektów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.zagroda-edukacyjna.pl, data dostępu 20.09.2019 r.

Warto nadmienić, iż trzy wielkopolskie zagrody edukacyjne znajdują się w gronie laureatów cyklicznie organizowanego konkursu Urzędu Marszałkowskiego na
najlepsze obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki.
Zagrody edukacyjne w województwie wielkopolskim oferują średnio niespełna 4 programy edukacyjne (średnia arytmetyczna wyniosła 3,63 i była nieco
wyższa od tej uzyskanej w badaniach prowadzonych przez Bogusz, Kmitę-Dziasek
[2015], przy czym rekordowy obiekt proponuje aż 7 programów (związanych tematycznie z uprawą i wykorzystaniem ziół), a dwa kolejne proponują po 6 bloków
(dotyczących kolejno ekosystemu łąkowego oraz utrzymywania alpak).
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Tabela 2
Cele edukacyjne realizowane w wielkopolskich zagrodach
Realizowane cele edukacyjne

Liczba obiektów

Edukacja w zakresie produkcji roślinnej

12

Edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej

14

Edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych

8

Edukacja w zakresie świadomości
ekologicznej i konsumenckiej

14

Edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów,
rękodzieła i twórczości ludowej

9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.zagroda-edukacyjna.pl, data
dostępu: 20.09.2019 r.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, zdecydowana większość wielkopolskich
obiektów edukuje w zakresie produkcji zwierzęcej (cechuje je bardzo zróżnicowany skład gatunkowy utrzymywanego inwentarza – począwszy od powszechnie
spotykanych w gospodarstwach gatunków, poprzez rasy rodzime takie jak świnia
złotnicka, owca wielkopolska, a skończywszy na nadal dość egzotycznych gatunkach, za jakie nadal należy uznać alpaki – co ciekawe ich poznanie oferują aż
trzy obiekty) oraz w kwestii świadomości ekologicznej i konsumenckiej (tabela
2). Najczęściej wybierana jest oferta kilkugodzinnego pobytu, a dominującą grupą
odbiorców są dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli – co koresponduje z wynikami badań przeprowadzonych przez Bogusz i Kmitę-Dziasek [2015].
Natomiast stricte edukację kulturową w programie swoich zajęć zadeklarowała
połowa gospodarzy z istniejących w Wielkopolsce zagród. Jednakże po dokładniejszej weryfikacji ofert można stwierdzić, iż jest ona realizowana w 11 obiektach, co wynika z powiązania pewnych aktywności kulturowych z przyrodniczymi w trakcie realizacji programu edukacyjnego.
W dziewięciu zagrodach istnieje możliwość poznania dziedzictwa kulinarnego w kwestii przygotowania tradycyjnych potraw, jak i zgłębiania tajników przetwórstwa, a gospodarze zdobywają nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach
takich jak m.in.: Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki, Smaki Regionów, Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Wielkopolska Gala Produktów Regionalnych
i Tradycyjnych, Polski Producent Żywności etc. czy są członkami takich inicjatyw
jak Sieć Kulinarnego Dziedzictwa Wielkopolski.
Gestorzy siedmiu obiektów prezentują zwyczaje, tradycje – głównie związane
z obchodami Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.
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W pięciu zagrodach prowadzona jest edukacja w zakresie ginących zawodów
– realizowane zajęcia dotyczą warsztatu pracy plecionkarskiego, garncarskiego,
tkackiego.
Cztery zagrody stwarzają możliwość poznania rękodzieła powstającego np.
w trakcie wyplatania form z wiklinowych witek, w drodze filcowania naturalnego
włókna, przygotowywania regionalnych wycinanek i dekoracji z bibuły, czy wypiekania chlebowych figurek.
Jak widać z przytoczonych wyżej danych, program edukacyjny wielkopolskich
zagród z zakresu dziedzictwa kulturowego wsi jest bardzo bogaty i zróżnicowany.
Ograniczone są natomiast działania w zakresie promocji tego typu oferty – zaledwie trzy obiekty prezentują swoje propozycje na własnej stronie internetowej
(z czego dwa przedstawiają konkretne programy dostosowane do różnych grup
czy pór roku), a trzy dzielą się doświadczeniami w tym zakresie na profilu w mediach społecznościowych (prezentując relacje z zajęć, zapraszając do udziału
w warsztatach itp.).
Zastosowanie metody tajemniczego klienta, poprzez wysłanie zapytania ofertowego, ukazało problem słabej komunikacji z potencjalnym klientem. Odpowiedź otrzymano zaledwie od dwóch zagród edukacyjnych, których gospodarze
wskazali konkretne propozycje, dostosowane do zgłoszonych potrzeb. W obu
przypadkach zaproponowano organizację warsztatów pozwalających na poznanie
dawnych zawodów, a jednocześnie na wykonanie unikatowej pamiątki.
W kontekście przedstawionych wyżej analiz, warto przytoczyć wybrane spostrzeżenia z badań sondażowych przeprowadzonych przez D. Darul [2018].
W trakcie badań cytowana autorka przedkładała respondentom do wyboru oferty
wielkopolskich zagród edukacyjnych, z prośbą o wybranie ich zdaniem najatrakcyjniejszej. Następnie respondenci uzasadniali swój wybór.
W świetle tych badań można dostrzec, iż zarówno pedagodzy, jak i rodzice
doceniali bogaty i zróżnicowany program. Ten element był istotny dla aż 64%
badanych przedstawicieli placówek oświatowych i stanowił główną determinantę wyboru. W przypadku rodziców czynnik ten był istotny dla 36,20%, a sama
struktura odpowiedzi była dużo bardziej zróżnicowana ze względu na charakter
wypoczynku z dziećmi (trwający zazwyczaj dłużej niż 1 dobę, jak to miało miejsce
w przypadku wycieczek szkolnych, przedszkolnych).
Obie grupy badanych wskazywały, iż na wybór konkretnej oferty zagrody
wpłynął nie tylko program, ale również różnorodność form przekazywanej wiedzy (m.in. przez udział w warsztatach, konkretnych czynnościach, pracach gospodarskich).
W kontekście rozwijania oferty zagród edukacyjnych, ważne było także poznanie korzyści dostrzeganych przez respondentów z wizyty dzieci, młodzieży w tego
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typu obiektach (tabela 3). W tej kwestii opinie obu grup badanych były bardziej
zróżnicowane, co wynika z odmiennego charakteru pobytu rodziców i pedagogów. Pedagodzy zwracali uwagę w pierwszej kolejności na możliwość poznania
specyfiki życia na wsi, a rodzice na większą możliwość poznania przyrody.
Tabela 3
Korzyści z poznawania wielkopolskich zagród edukacyjnych
w opinii respondentów
W opinii rodziców

W opinii pedagogów

1. Większa możliwość poznania przyrody

1. Poznanie specyfiki życia wsi

2. Lepsze zagospodarowanie czasu wolego,
efektywniejszy wypoczynek

2. Większa możliwość poznania przyrody

3. Poznanie specyfiki życia na wsi

4. Kształtowanie szacunku do pracy innych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych
przez Darul [2018].

Niestety należy podkreślić, iż dla zdecydowanej większości badanych termin
„zagroda edukacyjna” był praktycznie nieznany – taką deklarację złożyło aż 97%
badanych rodziców i 63% pedagogów. Taki rozkład odpowiedzi potwierdza potrzebę realizacji akcji upowszechniających ideę edukacji w gospodarstwach.

4. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza oferty wielkopolskich zagród edukacyjnych z zakresu
edukacji na temat dziedzictwa kulturowego, pozwoliła na postawienie następujących spostrzeżeń:
 Propozycje zajęć są bogate i zróżnicowane, dotyczą różnych aspektów dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi, zatem wpisują się doskonale w cele
kształcenia dzieci i młodzieży, umożliwiając realizację atrakcyjnych zajęć
w terenie. Co ważne, usługodawcy stosują różne metody i techniki przekazywania wiedzy, przez co interpretacja jest atrakcyjna dla najmłodszych
pokoleń, a efektywność edukacji skuteczniejsza;
 Działania promocyjne ze strony zagród są ograniczone i wymagają dostosowania do zmieniających się potrzeb rynkowych (konieczna jest korekta
informacji zawartych na stronach oraz umieszczanie właściwie formułowanych i aktualnych komunikatów na profilach w mediach społecznościowych). Należy przy tym zaznaczyć, iż zaistniała sytuacja wynika z faktu, że
gospodarze zagród edukacyjnych reprezentują najczęściej pokolenia starsze, które nie zawsze posiadają wystarczające umiejętności swobodnego
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poruszania się w przestrzeni wirtualnej – jednakże w tej materii istnieje
ogromny potencjał do kreowania współpracy ze środowiskiem akademickim (potwierdziły to badania, jak i warsztaty dla usługodawców, prowadzone w latach 2014-2017 przez Studenckie Koło Naukowe Turystyki AgroTur,
działające na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu) [Matuszewska
i inni 2016];
 Istotne jest także nawiązanie bezpośrednich kontaktów usługodawców
z przedstawicielami placówek oświatowych, by efektywniej promować ideę
zagród edukacyjnych oraz ofertę własną;
 Komunikacja z potencjalnym klientem jest słaba (głównie na płaszczyźnie
elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej i aplikacji dostępnych
w mediach społecznościowych), co ogranicza powszechny dostęp do oferty.
Współpraca ze środowiskiem akademickim może wzmocnić markę zagród
edukacyjnych w regionie oraz uaktywnić kontakty ze środowiskiem branżowym (m.in. pedagogicznym).
W świetle postawionych wyżej stwierdzeń, za celową należy uznać organizację
warsztatów z zakresu wykorzystania współczesnych kanałów komunikacji z klientem oraz aktywne wsparcie ze strony podmiotów uczestniczących w procesie edukacji (kuratoria, stowarzyszenia branżowe etc.)., co zwiększy wiarygodność oferty
w opinii placówek oświatowych czy wreszcie rodziców. W opinii autorki skuteczna komunikacja z wybranym segmentem odbiorców upowszechni ofertę zagród
edukacyjnych, eksponując unikatowe dziedzictwo – przyrodnicze jak i kulturowe.
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WYZWANIA WOBEC WIELKOPOLSKIEJ TURYSTYKI WIEJSKIEJ.
STUDIUM PRZYPADKU ZAGRÓD EDUKACYJNYCH

Słowa kluczowe: zagroda edukacyjna, turystyka wiejska, dziedzictwo kulturowe
STRESZCZENIE

Oblicze współczesnej turystyki wiejskiej ulega przemianom w kontekście zmian zachodzących w strukturze potrzeb gości wypoczywających na wsi. Turystyka XXI wieku
koncentruje się bowiem na modelu tzw. 3 x e (education, entertainment, excitement),
opierającym się na interaktywnym procesie poznawczym, wyzwalającym emocjonalne
doznania. Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi, ze swoją spuścizną materialną, jak
i niematerialną, stwarza ogromny potencjał warty eksponowania i upowszechniania za
pośrednictwem zagród edukacyjnych.
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki wielopłaszczyznowej analizy ofert wielkopolskich
zagród edukacyjnych w zakresie eksponowania dziedzictwa kulturowego wsi. W interpretacji kluczowych wniosków odniesiono się również do badań sondażowych przeprowadzonych na próbie Wielkopolan. Zawarto tu zarówno spostrzeżenia kadry pedagogicznej,
jako tej uczestniczącej w wyjazdach do obiektów o charakterze edukacyjnym, jak również
rodziców decydujących o wyborze miejsca wypoczynku. Weryfikacji poddano nie tylko
samą ofertę wielkopolskich zagród edukacyjnych, ale również sposoby informowania
o niej i komunikowania się z klientem.
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CHALLENGES AGAINST WIELKOPOLSKA RURAL TOURISM.
CASE STUDY FOR EDUCATIONAL HAZARDS
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SUM M A RY

The face of contemporary rural tourism is changing in the context of changes taking
place in the structure of the needs of guests relaxing in the countryside. 21st century tourism focuses on the so-called 3 x e (education, entertainment, excitement), based on an
interactive cognitive process, triggering emotional sensations.
The cultural heritage of the Greater Poland village, with its material and intangible heritage,
creates enormous potential worth displaying and disseminating through educational farms.
This article presents the results of a multifaceted analysis of the offers of Greater Poland
educational farms in the field of displaying the cultural heritage of the village. In the interpretation of key conclusions, reference was also made to a survey conducted on a sample
of Wielkopolska. It includes both the observations of the teaching staff as those participating in trips to educational facilities, as well as parents deciding on the choice of a place of
rest. Not only the offer of Wielkopolska educational farms has been verified, but also the
ways of informing about it and communicating with the client.
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1. Wstęp
Według definicji zawartej w „Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa
Kulturowego” przyjętej w 1972 roku przez UNESCO, dziedzictwo kulturowe stanowią zabytki, zespoły budowli, miejsca zabytkowe. W definicji tej do dziedzictwa kulturowego zaliczono tylko jego materialne przejawy [Konwencja 1972].
Dopiero w Konwencji z 2003 roku uwzględniono znaczenie dziedzictwa niematerialnego oznaczającego „praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności
– jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń
kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego” [Konwencja 2003].
W pierwszej definicji ocena wartości dziedzictwa dokonana była „z punktu
widzenia historii, sztuki lub nauki”. Druga definicja uznanie tego, co należy do
dziedzictwa pozostawia w gestii wspólnot, grup, a nawet jednostek. Zauważyć tu
można tendencję do odchodzenia, w definiowaniu dziedzictwa kulturowego, od
materialności artefaktów dziedzictwa do podkreślania znaczenia dziedzictwa niematerialnego oraz od arbitralności ocen fachowców ku subiektywnym ocenom
grup i jednostek.
We współczesnym pojmowaniu dziedzictwa kulturowego, obok podkreślania jego wartości historycznej, artystycznej, estetycznej i duchowej, zaczyna się
zwracać uwagę na aspekt utylitarny dziedzictwa, na to w jakim stopniu może ono
służyć potrzebom „wspólnot, grup i jednostek”. Dziedzictwo to nie tylko wartości,
które powinny podlegać ochronie, ważne jest także to, jakie pożytki dodatkowe
można z faktu jego istnienia osiągać. Zaczęto dostrzegać znaczenie dziedzictwa
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w edukacji, we wzmacnianiu tożsamości grup i jednostek oraz w ekonomii [Piotrowski, Idziak 2001, Kobyliński 2011, Komarac 2014, Murzyn-Kupisz 2012, Nowacki 2012].
Jednocześnie zauważa się, że dziedzictwo kulturowe nie ma charakteru neutralnego, zależne jest od kontekstu społeczno-politycznego, od aktualnej oceny,
podlega ciągłym interpretacjom i reinterpretacjom. Obok dziedzictwa przyjmowanego i akceptowanego mamy do czynienia z dziedzictwem trudnym: niechcianym, obcym, kontrowersyjnym, niewygodnym, nieuświadamianym [Owsianowska, Banaszkiewicz, 2015].
Wielowymiarowość dziedzictwa kulturowego i różnorodność jego definicji
przekłada się na funkcjonowanie muzeów, do których misji należy ochranianie
dziedzictwa dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Równolegle do dyskusji dotyczących natury dziedzictwa kulturowego trwa polemika co do natury i funkcji
muzeów. W ogniu tej polemiki narodził się ruch nazywany nowym muzealnictwem lub nową muzeologią. Początki tego ruchu datują się na lata siedemdziesiąte
dwudziestego wieku. Rozwijał się on równolegle w Europie, głównie we Francji,
Niemczech Zachodnich i Wielkiej Brytanii oraz w Ameryce Łacińskiej.
Dla początków nowego muzealnictwa ważne były praktyczne doświadczenia
związane z kreowaniem eko-muzeów, jako muzeów tworzonych i zarządzanych
przez społeczności lokalne, często w formie rozproszonej, bez specjalnych „muzealnych” budynków, oferujących możliwość dotykania eksponatów i aktywne
formy zajęć [Mensch 1992].
Dla powstawania i rozwoju nowego muzealnictwa istotne znaczenie mają dokumenty (deklaracje) wypracowane podczas spotkań organizowanych pod egidą Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Pierwszym z serii tych spotkań był
Okrągły Stół w Santiago de Chile, pod hasłem „Rola muzeów we współczesnej
Ameryce Łacińskiej”. Podczas tego spotkania zainicjowano nowe spojrzenie na
muzeum, jego misję i funkcje. Muzeum powinno być instytucją służącą społeczeństwu i przyczyniać się do angażowania obywateli w działanie, uświadamiając
im historyczne ramy egzystencji i pokazując, co może być źródłem obecnych problemów. Jeżeli obiekt muzealny ma być „kręgosłupem” muzeum, jego uzasadnieniem i punktem wyjścia, to powinien on być interpretowany na wiele sposobów
i wpisywany w panoramę rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego.
Chociaż muzeum może też istnieć bez namacalnych obiektów, koncentrując się
na wartościach niematerialnych [Teruggi 1973].
W rozumieniu nowej muzeologii muzea powinny uczestniczyć we wzmacnianiu tożsamości indywidualnych i zbiorowych, w tworzeniu więzi społecznych,
w edukacji dla przyszłości, we wzmacnianiu kapitału kulturowego i wreszcie we
wspieraniu lokalnej gospodarki. Wynika to w dużej mierze z postulatów nowego
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muzealnictwa. Zakłada się w nich spełnianie przez muzea następujących potrzeb
[Declaration 2010, Idziak, 2003]:
 Przechodzenia od orientacji na obiekty muzealne do orientacji na społeczeństwo;
 Udziału społeczności lokalnych w tworzeniu muzeów i w zarządzaniu nimi;
 Poszerzenia pojęcia obiektów muzealnych i wychodzenia poza wymagania
ich namacalności, ruchomości oraz autentyczności;
 Zmiany sposobów prezentacji obiektów muzealnych;
 Dążenia do ochraniania i prezentowania zabytków in situ;
 Decentralizacji pojęcia muzeum – zamiast jednego budynku, czy kompleksu muzealnego tworzone są układy sieciowe: muzeum, jako organizacja łącząca różnego typu zbiory i kolekcje rozproszone w terenie, muzeum bez
murów;
 Racjonalizacji finansowania muzeów i zarządzania nimi, w kierunku instytucji o charakterze quasi rynkowym.
Doceniając zasadność tych postulatów można jednak spytać, czy tworzone
według nich przedsięwzięcia są w dalszym ciągu muzeami. Gdyby odwołać się
do tekstu ustawy o muzeach [Ustawa 2019], to raczej nie. Stąd posługiwanie się
słowem „muzeum” w odniesieniu do opisywanych tu konceptów należy traktować umownie i godzić się na jego używanie ze względu na brak bardziej trafnych
określeń.
W niniejszym opracowaniu opisano przykłady społecznego i gospodarczego
wykorzystania zasad nowego muzealnictwa do tworzenia produktów turystyki
kulturowej we wsiach charakteryzujących się trudnym dziedzictwem kulturowym
i jednocześnie niedostatkiem innych czynników rozwojowych.

2. Metodyka i organizacja badań
W badaniach, które są podstawą niniejszego opracowania wykorzystano metodologię antropologii stosowanej, zakładającą zorientowanie badań na cele społecznie użyteczne. Proces badawczy jest zdefiniowany w tym przypadku nie jako
dyscyplina, ale jako problem, który należy rozwiązać [Willigen 1993]. Wyniki takich badań można wykorzystać w zmianach społecznych i kulturowych, którym
podlega dana społeczność [Stringer 1996].
Przyjęcie perspektywy antropologicznej przy badaniach prowadzonych we
wsiach uzasadnia fakt, że społeczności, które je tworzą, przypominają w pewnym
sensie grupy terytorialne badane w antropologii. Są to małe, terytorialne populacje z silnymi pośrednimi więzami społecznymi, nieco odizolowane od innych
miejscowości i nawet częściowo samowystarczalne. W stosunku do takich grup
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stosuje się w antropologii koncepcję „samodeterminującej się społeczności”
[Olszewska – Dyoniziak 2000], zgodnie z którą społeczność jest traktowana jako
świadomy podmiot działań i może współdziałać w badaniach. Aby to osiągnąć,
przyjęto podejście zwane współuczestniczącym badaniem w działaniu (Participatory Action Research) [Stringer 1996]. Podstawą badań były następujące podstawowe założenia [Cole 2005, Stringer 1996]: pragmatyczne podejście do badań,
aktywny udział społeczności w badaniach, wyniki badań, które mają praktyczne
zastosowanie w życiu ich uczestników.
W niniejszym artykule przedstawiono przykłady wykorzystania zasad nowego muzealnictwa do tworzenia produktów turystyki wiejskiej. Przykłady te
wybrane zostały z wielu produktów, które powstały w trakcie tworzenia wiosek
tematycznych w Polsce i krajach sąsiednich1. Przykład wioski hobbitów (Sierakowo Sławieńskie) wybrano ze względu na jego kontrowersyjność i występowanie
w specyficznym kontekście wielorakiego wydziedziczenia kulturowego. Przykład
wioski końca świata (Iwięcino) wybrano ze względu na odwoływanie się zarówno
do lokalnych jak i globalnych zasobów dziedzictwa kultury, które mają związek
z tematem specjalizacji wsi „koniec świata”.
Z projektów realizowanych w Ukrainie wybrano „Krainę mamutów” (wieś
Meżyrycz) oraz „Krainę ziarna” (wieś Iwkiwce). „Krainę mamutów” wybrano ze
względu na wykorzystanie dla dobra mieszkańców wsi dziedzictwa o znaczeniu
światowym, które przez wiele lat było poza ich zasięgiem. „Krainę ziarna” wybrano jako przykład utworzenia siłami społecznymi muzeum i powiązanych z nim
produktów turystycznych.
Wymienione tu przykłady są egzemplifikacją tworzenia niskonakładowych
produktów turystycznych metodami partycypacyjnymi, przy zastosowaniu podejścia neo-endogennego. Koncepcja rozwoju neo-endogennego zakłada taki
rodzaj rozwoju lokalnego, w którym wykorzystuje się siły i zasoby lokalne w połączeniu ze wsparciem zewnętrznym i z działaniami ukierunkowanymi zarówno
na środowisko lokalne, jak i na otoczenie zewnętrzne, nawet z uwzględnieniem
skali globalnej. Przedsięwzięcia gospodarcze realizowane wedle tego podejścia
nakierowane są na maksymalizację korzyści społeczności wiejskich [Ray 2001].
Często też przedsięwzięcia te dotyczą sfery kultury. Przebudowa obszarów wiejskich następuje w tym przypadku dzięki waloryzacji, utowarowieniu i sprzedaży
lokalnych zasobów kultury, które mogą być fizyczne, symboliczne i ludzkie [Ray
2001, Kneafsey 2001].

1 Wieś tematyczna to wieś, której rozwój podporządkowany jest wiodącej idei, tematowi, por.
[Idziak 2008].
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3. Wyniki badań
Badania w działaniu, których częściowe wyniki są tu prezentowane, prowadzone
były z różnym natężeniem w latach 2000 – 2016. Badania w Sierakowie Sł. obejmują czas pomiędzy latami 2000 i 2016. Badania w Iwięcinie miały miejsce w latach 2005 – 2012. Badania prowadzone w ukraińskich wsiach Meżyrycz i Iwkiwce
realizowane były w latach 2014 – 2016 w ramach trzech projektów realizowanych
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Szczecinie. Wspólną cechą tych wsi jest to, że dotknięte one zostały zakłóceniem, lub wręcz przerwaniem
transmisji kulturowej na skutek przemian polityczno – gospodarczych. Polskie
wsie Sierakowo Sł. i Iwięcino są przykładami wsi na północy i zachodzie Polski,
które zostały zasiedlone po II wojnie Światowej przez ludność przybyłą z innych
regionów Polski. W przypadku Sierakowa Sł. połowa mieszkańców tej wsi trafiła do niej na skutek przymusowych przesiedleń w ramach akcji „Wisła”. Ukraińskie wsie Iwkiwce i Meżyrycz są peryferyjnymi wsiami obwodu czerkaskiego,
dotkniętymi wcześniej przymusową kolektywizacją i tragedią Wielkiego Głodu2,
a obecnie skutkami likwidacji kołchozów i sowchozów.
SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE

Sierakowo Sł. jest małą wsią w gminie Sianów, liczącą około 200 mieszkańców.
W 2000 roku podczas prac nad tworzeniem strategii rozwoju gminy Sianów powstał pomysł utworzenia w Sierakowie Sł. wioski hobbitów. Inspiracją dla niego
był krajobraz wsi położonej w dolinie otoczonej lasami. Przypominał on krainę
Shire z powieści J.R.R. Tolkiena, których bohaterami byli także hobbici.
Po pięciu latach tworzenia wioska hobbitów stała się modelem dla innych
miejscowości wchodzących na ścieżkę specjalizacji tematycznej i przyczynkiem
do utworzenia kolejnych czterech wiosek tematycznych w powiatach koszalińskim i sławieńskim i razem z nimi przykładem do tworzenia innych wiosek tematycznych w Polsce oraz Litwie, Łotwie i Ukrainie. Nowe muzealnictwo zaistniało
w Sierakowie Sł. na kilka sposobów, jako:
 Swoiste imaginarium świata prozy Tolkiena w postaci tras trzech gier terenowych (dziennej, rowerowej i nocnej). Trasy wyposażone są w elementy
inscenizacji. Postacie z gier występują w strojach charakterystycznych dla
świata tolkienowskiego;
 Zabudowa Hobbitonu (wioski hobbitów) wykonana przez mieszkańców
Sierakowa Sł., wzorowana na architekturze drewnianej Podkarpacia, regionu pochodzenia połowy mieszkańców wsi, utworzona wg koncepcji profesora architektury Radosława Barka, konsultowanej z mieszkańcami wsi;
2 Wywołana sztucznie przez władze ZSRR klęska głodu w latach 1932–1933, ze szczególnym

nasileniem na terytorium dzisiejszej Ukrainy wschodniej i centralnej.
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Palantir, czyli wystawa miniatur krajobrazów opisywanych w twórczości
Tolkiena. Powstała ona w dawnej obórce przyszkolnej, której groziła rozbiórka ze względu na stan techniczny. Palantir był pracą dyplomową grupy
studentów wzornictwa Politechniki Koszalińskiej;
Wystawa „Kuźnia dziadka Filowiata” utworzona w XIX wiecznej kuźni,
w której po 1945 roku pracował dziadek Filowiat z rodziny łemkowskiej
osiedlonej w Sierakowie. Na wystawie pokazano historię kuźni i rodzin
przybyłych do Sierakowa;
„Księga wsi” - zbiór wywiadów z najstarszymi mieszkańcami Sierakowa ilustrowana fotografiami. Wywiady prowadzone były przez osoby ze stowarzyszenia Hobbiton działającego w tej wsi;
„Muzeum smoków” – powstało ono, jako zabawa w tworzenie muzeum,
brali w niej udział mieszkańcy Sierakowa oraz przygodni turyści;
Ekspozytorium interaktywne „Cystersi i rzemiosło”. Wystawa umieszczona
wewnątrz i na zewnątrz przerobionej na ten cel szafy. Wystawa połączona
jest z grą planszową „Budujemy opactwo”.
IWIĘCINO

Iwięcino jest wsią w gminie Sianów, zamieszkałą przez około 320 osób. Sklepienie kościoła w Iwięcinie pokrywa polichromia powstała w 1620 roku. Malowidło to stało się inspiracją do wybrania tematu specjalizacji „Koniec świata”.
Wioska tematyczna funkcjonowała w Iwięcinie od 2005 do 2013 roku. W tym
czasie dopracowano się w niej następujących rozwiązań, które zaliczyć można do
obszaru nowej muzeologii:
 Odtworzenie, na podstawie wywiadów z mieszkańcami wsi, tradycji Bożonarodzeniowych regionów, z których przybyli do Iwięcina osadnicy i przygotowanie na tej podstawie produktu turystycznego „Krucha tajemnica
bombki choinkowej” realizowanego razem z Muzeum w Koszalinie. Zajęcia
w ramach sprzedaży tego produktu odbywały się w kościele oraz w dostosowanych do tego celu stodole i oborze;
 Umieszczenie na domach w Iwięcinie tablic z tekstami wierszy o tematyce
końca świata;
 Przygotowanie wystawy pn. „Czasowe muzeum czasu i entropii”. Wystawa
przygotowana była przy czynnym udziale mieszkańców wsi, szczególnie
dzieci i młodzieży, w częściowo zrujnowanej stodole o konstrukcji ryglowej. Celem wystawy było nawiązanie do postaci urodzonego w Koszalinie
Rudolfa Clausiusa, twórcy drugiej zasady termodynamiki i pojęcia entropia
a jednocześnie pokazanie wartości architektoniczno – historycznych budownictwa ryglowego i nowych form użyteczności stodół;
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Ekspozytorium interaktywne połączone z grą planszową „Cystersi i wiedza”;
Tablice poświęcone historii kościoła w Iwięcinie i zakonowi Cystersów z Bukowa Morskiego;
Ścieżka edukacyjna „Wędrówki kamieni” poświęcona pochodzeniu kamieni, z których zbudowany został kościół w Iwięcinie.
MEŻYRYCZ

Meżyrycz, wieś w obwodzie czerkaskim, licząca około 900 mieszkańców. We
wsi tej odkryto w 1965 roku stanowisko łowców mamutów, pochodzące sprzed
15 tysięcy lat, w postaci zarysów czterech budowli wykonanych z kości mamutów. Zalicza się je do najstarszych przykładów ludzkiej architektury, które nie
mają odpowiedników w innych znaleziskach archeologicznych [Самойленко,
Шидловський 2016]. Budowle z Meżyrycza były prezentowane na wystawach
w wielu krajach świata. Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku wykonało
na podstawie tego znaleziska dioramę późno paleolitycznego siedliska. Odkrycie
to nie przekładało się jednak na rozwój wsi, mimo, że podstawowa część znaleziska dalej pozostawała w Meżyryczu pod prowizoryczną osłoną, która zawaliła
się w 2010 roku. Dopiero dzięki staraniom społeczników zbudowano nad tym
stanowiskiem blaszany hangar. Podczas dwóch projektów, w których uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców Meżyrycza3, zrealizowano następujące przedsięwzięcia wpisujące się w obszar nowej muzeologii:
 Produkt turystyczny „Podróż do Krainy Mamutów”, realizowany przez grupę 10 mieszkańców wsi. Zapleczem tego produktu jest punkt gastronomiczny we wsi Meżyrycz. Tutaj odbywają się zajęcia warsztatowe, stąd wyrusza
wycieczka do stanowiska archeologicznego;
 Szkolenia, konferencje i warsztaty dotyczące archeologii organizowane we
wsi z udziałem archeologów, w których uczestniczą mieszkańcy wsi;
 Oznakowanie ulic i domów wizerunkami mamutów;
 Uruchomienie wytwórczości pamiątek;
IWKIWCE

Iwkiwce, wieś w obwodzie czerkaskim licząca około 350 mieszkańców, położona w pobliżu miejsc ważnych dla historii Ukrainy, jednak wcześniej nie odwiedzana przez turystów ze względu na trudny dojazd, brak produktów turystycznych
i infrastruktury około turystycznej. Jedyną wyraźną atrakcją tej wsi był wiatrak
odnowiony staraniem stowarzyszenia zajmującego się ratowaniem zabytków młynarstwa na Ukrainie. Z wiatrakiem tym łączy się pomysł na temat rozwojowy tej
3 Wspomaganie mikroprzedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie (2014). Mikroprzedsiębiorczość wiejska na Ukrainie. Kreowanie nowych źródeł finansowania (2015).
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wsi – „Kraina ziarna”. We wsi Iwkiwce zrealizowano następujące przedsięwzięcia
wpisujące się w zakres nowej muzeologii:
 Muzeum etnograficzne w odnowionym staraniem mieszkańców wsi budynku
stodoły sowchozowej. Głównym realizatorem tego muzeum był Nazar Ławrinienko, historyk, kandydat nauk, urodzony we wsi Iwkiwce. Z jego zbiorów
pochodziła duża część eksponatów umieszczonych w muzeum. Pozostałe eksponaty zostały zebrane we wsi i jej okolicy. Część jako darowizny mieszkańców,
część jako plon poszukiwań w opuszczonych zagrodach. Sprzętów zgromadzonych w tym muzeum można dotykać. Wielu z nich używa się do zajęć4;
 W pomieszczeniach dobudowanych do stodoły utworzono kuźnię, garncarnię, warsztat tkacki oraz stanowiska do wyrobu motanek (laleczek z gałganków) i czerpania papieru. Kuźnia działa w ramach produktu turystycznego,
ale także świadczy usługi dla mieszkańców wsi i jest, jak dawniej, miejscem
ich spotkań;
 Z dochodów uzyskanych ze sprzedaży oferty „Krainy ziarna” wykupiono
i zaadaptowano do celów turystycznych trzy opuszczone zagrody oraz budynek poszkolny;
 Przygotowano historyczne trasy spacerowe po wsi i jej okolicy.

4. Wnioski
Z przedstawionych tu przykładów wynika, że zasady nowego muzealnictwa
sprawdzają się w odniesieniu do tworzenia produktów wiejskiej turystyki kulturowej. Są one szczególnie pomocne w warunkach wsi o skromnych lub trudnych
zasobach dziedzictwa kulturowego. Mogą być z powodzeniem zastosowane przy
niedoborach kapitałów rozwojowych. Udział społeczności lokalnych w tworzeniu
wystaw i muzeów przyczynia się do ich trwałości i opłacalności ekonomicznej.
Zarządzanie produktami wiejskiej turystyki kulturowej z poziomu wsi zwiększa
samodzielność ekonomiczną i społeczną jej mieszkańców. Dzięki waloryzacji
swego dziedzictwa i wykorzystaniu go do tworzenia produktów turystycznych,
wieś łączy lokalność z wymiarem globalnym. Dziedzictwo, które przyczynia się
do tworzenia źródeł dochodu, zyskuje na wartości i zasługuje na ochronę. Punktem wyjścia do odkrywania, odnawiania i doceniania własnego dziedzictwa oraz
dziedzictwa ziemi, może być wykorzystywanie dziedzictwa zapożyczonego. Pokazuje to przykład Sierakowa Sł. Jeden z mieszkańców tej wsi powiedział kiedyś
„Inni mają stroje ludowe, a my nie, bo jakie też stroje moglibyśmy mieć? A może
byśmy przebrali się za hobbitów i tak chodzili w niedzielę do kościoła?”
4 https://www.facebook.com/watch/?v=1542624765846589
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Realizacja przedsięwzięć w skali małej wsi napotyka na wiele problemów natury mentalnej, społecznej i ekonomicznej, z drugiej jednak strony, społeczności wiejskie zdane w wielu przypadkach na własne siły, szybciej mobilizują się
do wspólnych działań, są mniej zależne od regulacji natury biurokratycznej i od
finansów zewnętrznych. Wszystkie opisywane tu przedsięwzięcia powstały przy
minimalnych nakładach finansowych i w stosunkowo krótkim czasie. Ważne było
utworzenie przedsięwzięcia modelowego, jakim była wioska hobbitów. Kolejne
wioski tematyczne i ich produkty turystyczne w oparciu o ten przykład mogły
powstawać szybciej. Wydaje się, że jest to szczególnie istotne w pracy z mieszkańcami wsi, dla których namacalny przykład znaczy więcej niż tysiące słów. Decydujący wpływ na realizację projektów we wsiach ukraińskich miały wizyty studyjne
ich mieszkańców w zachodniopomorskich wioskach tematycznych.
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STRESZCZENIE

Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem rozwoju wsi. Jego znaczenie rośnie
wobec stopniowego ograniczania rolnictwa, jako podstawy gospodarki i życia społecznego wsi. Może ono być ważnym zasobem gospodarczym wobec upowszechniania się ekonomii kultury i związanej z nią turystyki kulturowej. Społeczne i gospodarcze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego wsi napotyka jednak na liczne problemy, takie jak nierówny
dostęp do zasobów kultury, różna ich jakość, kłopoty z dziedziczeniem (dziedzictwo niechciane, trudne, nieuświadamiane), niedostatek innych czynników rozwojowych: wiedzy
i umiejętności, finansów, infrastruktury. Celem opracowania jest pokazanie możliwości
wykorzystania dziedzictwa kulturowego do tworzenia produktów wiejskiej turystyki kulturowej w takich właśnie sytuacjach problemowych. Przyjęto tezę, że pomocne będzie tu
odwołanie się do postulatów nowego muzealnictwa. Teza ta weryfikowana była w trakcie
kreowania produktów turystycznych w ramach programu tworzenia wiosek tematycznych. Zastosowano przy tym metodologię współuczestniczących badań w działaniu lokującą się w szerszej perspektywie antropologii stosowanej.
WACŁAW IDZIAK
CULTURAL HERITAGE IN RURAL TOURISM FROM THE PERSPECTIVE
OF NEW MUSEUM

Keywords: cultural heritage, new museology, theme villages, applied anthropology
SUM M A RY

Cultural heritage is an important factor in rural development. Its importance is growing due to the gradual reduction of agriculture as the basis of the economy and social
life of the village. It can be an important economic resource in the face of the spread of
cultural economics and related cultural tourism. The social and economic use of the cultural heritage of the village, however, faces numerous problems, such as unequal access to
cultural resources, their different quality, problems with inheritance (unwanted, difficult,
unconscious heritage), and a lack of other developmental factors: knowledge and skills,
finances, infrastructure. The aim of the study is to show the possibilities of using cultural
heritage to create rural cultural tourism products in such problem situations. The thesis
was accepted that it would be helpful here to refer to the postulates of the new museology.
This thesis was verified while creating tourist products as part of the thematic village creation program. The methodology of the Participatory Action Research was used, which is
located in the broader perspective of applied anthropology.
e-mail: w.i.@op.pl
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1. Wstęp
Atrakcyjność turystyczna każdego regionu jest w sposób ścisły związana z jego
dziedzictwem kulturowym, a więc tradycją, zwyczajami i kulturą materialną.
Wśród elementów dziedzictwa materialnego wymienia się:
 krajobraz kulturowy – który jest efektem działań człowieka w środowisku
wiejskim,
 nieruchomości, czyli zabudowę o typowej wiejskiej architekturze, układ zabudowy itp.,
 ruchomości związane z codziennym funkcjonowaniem w środowisku wiejskim, takie jak: meble stylem nawiązujące do tradycji regionu, związane
z religią, wyposażenie kościołów czy kaplic, w końcu elementy materialne
związane ze świętami, jak ozdoby i stroje związane z obchodami karnawału,
odpustów itp.,
 produkty regionalne związane z gastronomią, np. lokalne tradycje upraw
czy takie produkty, które powstają w wyniku przetwarzania roślin i produkty pochodzenia zwierzęcego (wina, sery itp.) oraz rzemiosła artystycznego,
nawiązującego do tradycji regionu [Widawski 2011].
Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich dla turysty jest nośnikiem wiedzy,
a dla wsi metodą na ocalenie dziedzictwa kulturowego. Pielęgnowanie duchowej
i materialnej kultury wsi umożliwia zachowanie odrębności regionalnej, a dzięki
temu tworzenie atrakcyjnych, unikatowych ofert turystycznych [Jędrysiak 2010].
1 Wkład pracy: Marta Pisarek – 50% , Marta Gargała-Polar – 50%.

Przestrzeń kulturowa powiatu sanockiego i możliwość jej wykorzystania w turystyce ...

69

Zdaniem Poczty [2013], o popularności turystyki kulturowej na obszarach wiejskich decyduje stopień jej zrównoważonego rozwoju. Dziedzictwo materialne wsi
jest ściśle związane ze świadomością duchową, a tożsamość wiejską kształtują:
stały kontakt z naturą, krajobrazem oraz warunki życia codziennego. W Polsce
propagatorem nowych rozwiązań związanych z turystyką wiejską jest Idziak
[2009], który stawia na doznania turystów czynnie uczestniczących w zwiedzaniu
obiektów położonych na obszarach wiejskich.
Celem artykułu było przedstawienie zasobów dziedzictwa kulturowego powiatu sanockiego w kontekście możliwości budowania wiejskiego produktu turystycznego.

2. Materiał i metody
Materiał badawczy stanowiły opracowania, zawierające dane dotyczące przestrzeni kulturowej powiatu sanockiego, takie jak „Wykaz zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego wpisanych do rejestru zabytków (stan na 30 września
2019 r.)” i „Strategia rozwoju powiatu sanockiego na lata 2016-2022” oraz informacje branżowe zamieszczone na stronach internetowych organizacji turystycznych, organów państwowych, stowarzyszeń turystycznych i w artykułach naukowych tematycznie związanych z turystyką kulturową tego regionu.
Autorki artykułu przeprowadziły analizę zgromadzonego materiału oraz wykonały wizje lokalne kulturowych atrakcji turystycznych powiatu wraz z dokumentacją fotograficzną.

3. Charakterystyka powiatu sanockiego jako destynacji turystyki
kulturowej
Powiat sanocki dysponuje dużym potencjałem umożliwiającym rozwój zrównoważonej turystyki wiejskiej. Położony jest w południowo-wschodniej części
województwa podkarpackiego na terenach o charakterze górzystym i obejmuje
zachodnią część Bieszczadów, wschodnią część Beskidu Niskiego oraz pasma Gór
Słonnych i Pogórza Przemyskiego. Przez powiat prowadzi szlak drogowy w Bieszczady. W niedalekiej odległości, w sąsiadujących powiatach krośnieńskim i leskim, usytuowane są trzy z czterech uzdrowisk funkcjonujących na Podkarpaciu:
Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Polańczyk (rycina 1).
Powiat sanocki zajmuje obszar 1224 km2. W jego skład wchodzi 89 wsie
i 2 miasta (Sanok, Zagórz). Zamieszkuje go 95 tysięcy mieszkańców, w tym 43 tysiące to ludność miejska. Powiat sanocki to obszar słabo zaludniony, na 1 km2
przypada 78 osób.
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Rycina 1
Orientacyjna odległość Sanoka od wybranych miast Polski
i Lwowa na Ukrainie

Źródło: Opracowanie własne.

Z opracowanej analizy SWOT w ramach Strategii rozwoju powiatu sanockiego
na lata 2016-2022 wynika, że do silnych stron zalicza się wysokie walory turystyczne, rozpoznawalne produkty i marki turystyczne (np.: Beksiński, ikony, skansen,
Grzegorz z Sanoka), wysoką aktywność społeczną mieszkańców oraz dbałość o zachowanie tradycji ludowych przez lokalną społeczność szczególnie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej [https://powiat-sanok.pl/bip/starostwo-powiatowe/dokumenty/strategia-rozwoju-powiatu-sanockiego-65/]. Bajda
[2013] w wyniku przeprowadzonej procedury waloryzacyjnej ustalił, że powiat sanocki posiada średni potencjał turystyczno-kulturowy, a najbardziej rozpoznawalne
są zabytki sakralne, historyczne oraz muzea: zespół klasztorny oo. Franciszkanów
i prawosławny sobór archikatedralny p.w. Trójcy Świętej w Sanoku, sanktuarium św.
Andrzeja Boboli w Strachocinie, sanktuarium Matki Bożej Zagórskiej w Zagórzu,
cerkiew prawosławna p.w. Zaśnięcia Matki Bożej w Szczawnem, cerkiew grekokatolicka p.w. św. Mikołaja w Rzepedzi, ruiny zespołu klasztornego Karmelitów Bosych
w Zagórzu, klasztor ss. Nazaretanek w Komańczy, Dom Mansjonarzy, Zamek oraz
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
W tabeli 1. przedstawiono liczebność obiektów nieruchomych powiatu sanockiego wpisanych do rejestru zabytków z podziałem na kategorie. Łącznie w rejestrze znajduje się 117 obiektów, w tym dominują obiekty budownictwa sakralnego
oraz architektury świeckiej [www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/]. Cechą charakterystyczną jest dominacja architektury drewnianej.
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Tabela 1
Obiekty nieruchome powiatu sanockiego wpisane do rejestru zabytków
Liczba

Obiekty wg kategorii

wsi

obiektów

zespół
obiektów
sakralnych

Besko

1

5

0

1

3

0

0

1

Bukowsko

5

13

0

5

3

2

0

3

Komańcza

11

32

0

8

12

5

0

7

Sanok

19

34

1

12

10

2

3

6

Tyrawa
Wołoska

4

5

0

4

0

0

0

1

Zagórz

5

9

0

5

1

1

0

2

Zarszyn

8

19

0

6

9

1

2

1

Razem

53

117

1

41

38

11

5

21

Gmina

budownictwo
sakralne

architektura
świecka

cmentarze

parki

inne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.nid.pl

W powiecie sanockim turysta może zobaczyć wiele interesujących obiektów,
które nie zostały wpisane do rejestru zabytków. Wśród obiektów nieruchomych
polecanych przez portal http://zabytki-podkarpacie.pl dominuje mała architektura sakralna – krzyże (70 obiektów) i kapliczki przydrożne (131 obiektów)
(tabela 2). Obiekty te, obecnie uważane za wyjątkowo piękne formy zanikającej
twórczości ludowej, stanowią walor turystyczny i mogą być podmiotem opracowań o charakterze albumowym oraz przewodnim tematem dla projektowanych
ścieżek i szlaków turystycznych [Pisarek i in. 2014]. Ponadto na terenie powiatu,
w tym szczególnie w gminach Komańcza i Sanok, zlokalizowane są licznie stare
cmentarze. Dominują miejsca pochówku żołnierzy z I wojny światowej (tabela 2).
Poszczególne obiekty turystyki kulturowej sprzyjają wytyczeniu w powiecie
licznych szlaków. Do najciekawszych można zaliczyć: Szlak Ikon, Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Szwejka, Szlak Nadsańskich Umocnień. Nowe trasy, których inauguracja otwarcia odbyła się jesienią 2019 roku to Szlak Odkrywcy Czarnego Złota, obejmujący dwa powiaty krośnieński i sanocki oraz transgraniczny
Szlak Historycznych Receptur [https://podkarpackie.travel].
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Tabela 2
Obiekty nieruchome powiatu sanockiego jako atrakcja turystyczna
wg portalu http://zabytki-podkarpacie.pl
Obiekty

Gminy

Razem

Besko

Bukowsko

Komańcza

Sanok

Zagórz

Zarszyn

zabudowa
starego miasta

0

0

0

1

0

3

4

dwory

0

0

0

7

0

3

10

zabudowania
zespołów
dworskich

1

0

0

4

0

1

6

cerkwie

0

3

6

13

7

2

31

zabudowania
cerkiewne

0

0

9

4

3

1

17

kościoły

1

3

0

3

3

5

15

zabudowania
kościelne

5

1

0

1

1

1

9

klasztory

0

0

1

0

6

0

7

kapliczki

6

22

17

54

19

13

131

krzyże
przydrożne

2

11

46

6

2

3

70

figury
przydrożne

3

2

1

5

0

6

17

dzwonnice

1

6

8

8

2

5

30

cmentarze

2

8

18

25

7

8

68

kirkuty

0

1

0

0

0

0

1

mosty

0

0

0

0

1

0

1

inne atrakcje
Razem

1

0

2

7

3

4

17

22

57

108

138

54

55

434

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://zabytki-podkarpacie.pl
4.

Turystyka muzealna

Za najważniejsze atrakcje turystyczne powiatu sanockiego należy uznać dwie placówki muzealne – Muzeum Budownictwa Ludowego (skansen) i mieszczące się
w dawnym zamku królewskim Muzeum Historyczne. Sanockie muzea zawierają
zbiory o znaczeniu ogólnopolskim, a nawet europejskim. Władze powiatu chcąc
wzmocnić wymienione produkty turystyczne planują do 2022 roku utworzenie
Parku Dziedzictwa Kulturowego, łączącego Muzeum Budownictwa Ludowego,
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Zamek Królewski i sanocki Rynek, o czym czytamy w Strategii rozwoju powiatu
sanockiego na lata 2016-2022 [https://powiat-sanok.pl/bip/starostwo-powiatowe/
dokumenty/strategia-rozwoju-powiatu-sanockiego-65/].
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jest największym skansenem
w Polsce. Na powierzchni 38 ha zgromadzono ponad 100 obiektów drewnianego
budownictwa ludowego pochodzących z XVII-XX w. Prezentują one kulturę grup
etnograficznych zamieszkujących polsko-ukraińskie pogranicze we wschodniej
części polskich Karpat i Podkarpacia – Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian.
Obok budownictwa wiejskiego i sakralnego atrakcję stanowi Galicyjski Rynek,
na którym stoi 29 drewnianych budynków z rzemieślniczymi warsztatami: stolarskim, szewskim, zegarmistrzowskim, fotograficznym, krawieckim oraz poczta,
apteka, karczma [Olbert 2016, Werczyński 2014]. W 2019 roku oddano do zwiedzania turystom zrekonstruowaną XVIII-wieczną synagogę z Połańca. Wszystkie
prace przy jej rekonstrukcji zostały wykonywane tradycyjnymi, już niespotykanymi metodami.

Fot. 1. Fragment Rynku Galicyjskiego w Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku (fot. M. Pisarek).
Muzeum Historyczne w Sanoku, w nowo wybudowanym skrzydle otworzyło
Galerię Zdzisława Beksińskiego, z największą na świecie – liczącą około 600 prac
– ekspozycją prezentującą bogactwo i różnorodność artystyczną malarza [Jarosz
2016]. W celu przybliżenia turystom miasta rodzinnego Beksińskich opracowano quest „Sanok Beksińskich” pozwalający zwiedzać miejscowość w nowoczesnej
formie poprzez rozwiązywanie zagadek. Premiera questu odbyła się w lipcu 2018
roku w trakcie imprezy „Karpacki Festiwal Wędrowca” [www.karpacki.pl/aktualnosci/art,695,karpacki-festiwal-wedrowca.html]. Połucha [2015] podkreśla inno-
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wacyjność tego narzędzia, za pomocą którego w niekonwencjonalny i interesujący
sposób może zostać ukazane lokalne dziedzictwo. Niestety w dokumencie strategicznym powiatu nie przewiduje się dalszego korzystania z tego typu przekazu
informacji turystycznej.

5. Turystyka religijna
Z punktu widzenia turystyki religijnej na terenie powiatu sanockiego istnieje szereg atrakcji umożliwiających realizacje tego typu podróży. Do najważniejszych
obiektów zaliczamy klasztor ss. Nazaretanek w Komańczy, w którym przez rok
przebywał internowany Prymas Tysiąclecia – ks. kardynał Stefan Wyszyński oraz
sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, z relikwiami tego męczennika
(fot. 2).

Fot. 2. Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie (fot. M. Pisarek).
Nową, otwartą w sierpniu 2012 r. oraz innowacyjną w swoim zamyśle atrakcją,
związaną z turystyką sakralną, jest droga krzyżowa, umiejscowiona w połowie
drogi łączącej Sanktuarium Matki Nowego Życia w Zagórzu z ruinami Klasztoru
Karmelitów Bosych na górze Marymont. Na podkreślenie zasługuje fakt, że stacje
Drogi Krzyżowej Nowego Życia wykonane zostały przez 14 artystów związanych
z regionem bądź z samym Zagórzem. Posłużyli się oni różnorodnym materiałem:
drewnem, kamieniem, metalem. Poszczególne stacje umieszczono na rudawych
głazach pozyskanych z kamieniołomu w Rabem k. Baligrodu. [Kułakowska-Lis,
Macnar, 2015] Rzeźbiarze nie stworzyli spójnej wizji, każda praca jest pełna symboli i przemyśleń, dzięki temu jest wyjątkowa (fot. 3).

Przestrzeń kulturowa powiatu sanockiego i możliwość jej wykorzystania w turystyce ...

75

Fot. 3. Stacje Drogi Krzyżowej Nowego Życia w Zagórzu (fot. M. Pisarek).
Jak wynika z przeprowadzonych w latach 2012-2015 przez autorki artykułu
inwentaryzacji terenu, początkowo w najbliższym otoczeniu poszczególnych stacji nie było ozdobnej roślinności. Nie mniej z biegiem czasu mieszkańcy Zagórza, według własnej, amatorskiej koncepcji, rozpoczęli zagospodarowywanie tej
przestrzeni. Ponieważ Droga Krzyżowa „Nowego Życia” w Zagórzu jest miejscem
odwiedzanym zarówno przez wiernych kościoła rzymskokatolickiego, jak również licznych turystów zwiedzających okoliczne atrakcje przyrodniczo-kulturowe,
pracownicy Zakładu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz
ze studentami planują opracować koncepcję zagospodarowania przestrzeni wokół
stacji drogi krzyżowej w celu wzmocnienia jej atrakcyjności.
Ważnym obiektem z punktu widzenia turystyki kulturowej, w tym religijnej
i militarnej są ruiny zespołu klasztornego Karmelitów Bosych w Zagórzu. Tamtejszy Karmel powstał w pierwszej połowie XVIII w. z fundacji wojewody wołyńskiego, Jana Franciszka Stadnickiego. Na miejsce budowy wybrano wzgórze
Marymont otoczone z trzech stron zakolem rzeki Osławy, bowiem obiekt, obok
funkcji sakralnych, miał pełnić funkcje wojskowe. Jednak ta forma fortyfikacji –
mur kurtynowy, okazała się przestarzała, o czym przekonali się konfederaci bar-
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scy, którzy w listopadzie 1772 r. bronili się na wzgórzu klasztornym przed Rosjanami [Bajda 2010]. Od 2000 roku ruinami zespołu klasztornego opiekuje się gmina, która sukcesywnie prowadzi prace remontowe i wprowadza w to miejsce nowe
atrakcje. W 2014 roku na szczycie południowo-wschodniej wieży wybudowano
platformę widokową, z której można podziwiać panoramę okolicy, a u podnóża
wieży został założony ogród – na wzór dawnego ogrodu klauzurowego (fot. 4).
Posadzono w nim drzewa owocowe, krzewy i zioła, powstało rosarium. W ogrodzie zaprojektowano alejki i miejsca przeznaczone dla odpoczynku. Niestety lokalizacja ogrodu w miejscu mocno eksponowanym na słońce, brak montażu kropelkowego nawadniania roślin i systematycznej pielęgnacji roślin doprowadziła
do degradacji założenia ogrodowego, co potwierdzają własne badania terenowe.

Fot. 4. Punkt widokowy na wieży i ogród klasztorny w Zagórzu (fot. M. Pisarek).
Na terenie powiatu sanockiego do rejestru zabytków wpisano 41 obiektów sakralnych: 28 cerkwie i 13 kościołów, w większości czynnych kultowo. Obecnie
cerkwie aktywne kulturowo funkcjonują jako grekokatolickie (7 obiektów), lub
kościoły rzymskokatolickie – dawniej cerkwie grekokatolickie (17 obiektów) oraz
cerkwie prawosławne – dawniej grekokatolickie (4 obiekty). Dominują cerkwie
drewniane, w różnym stanie technicznym. Drewniane kościoły, stanowią zdecydowaną mniejszość w stosunku do obiektów murowanych i jak podają Wrana,
Fitta-Spelina [2015] są obiektami niewielkimi, o dość prostej bryle.
Przez powiat sanocki biegnie II trasa Szlaku Architektury Drewnianej – sanocko-dynowska licząca długość 45 km (całkowita długość trasy nr II – 80 km). Na
sanockim odcinku znajduje się 9 świątyń, w miejscowościach: Jurowce, Czerteż,
Sanok, Hołuczków, Siemuszowa, Tyrawa Solna, Hłomcza, Łodzina, Dobra Szla-
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checka (fot. 5). Wnętrza obiektów sakralnych leżących na szlaku można zwiedzać
tylko w trakcie nabożeństw. Jest to niezrozumiały dla turysty brak udogodnienia,
nie występujący na przykład na trasie Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej [Gaweł 2011].
Szlak Ikon Doliny Osławy został utworzony by podziwiać piękno i wyjątkowość drewnianej architektury Łemkowszczyzny osławickiej. Natomiast Szlak
Ikon Doliny Sanu wiedzie przez kilkanaście miejscowości położonych nad Sanem,
w których ocalały nieliczne, ale cenne zabytki architektury. Nie mniej jednak dostępność wnętrza świątyń, na obu szlakach podobnie jak na Szlaku Architektury
Drewnianej jest ograniczona tylko do czasu trwania nabożeństw.
Łodzina

Dobra
Szlachecka

Hłomcza

Fot. 5. Świątynie na Szlaku Drewnianej Architektury, Trasa II (fot. M. Pisarek).

6. Turystyka eventowa i kulinarna
Turyści odwiedzający powiat sanocki mogą wziąć udział w cykliczne organizowanych imprezach kulturalnych o zasięgu co najmniej regionalnym, ale nie brakuje
wśród nich imprez o zasięgu międzynarodowym. Imprezy te w większości są plenerowe i skierowane do masowego turysty. Obok eventów związanych z muzyką,
rzemiosłem artystycznym, można spotkać unikatowe kermesze2, nawiązujące do
zwyczajów ludności etnicznej, jak np. Radoszyckie Źródełko Spotkanie Przy Granicy i Kermesz Karpackich Smaków (tabela 3).
2 Łemkowskie odpusty cerkiewne [Gajura 2004].
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Tabela 3
Wybrane imprezy kulturalne w powiecie sanockim
Lp.

Nazwa wydarzenia

Rok
pierwszej
edycji

Miejscowość

Opis

1.

Międzynarodowe Forum
Pianistyczne „Bieszczady
bez granic”

2006

Sanok

Największy projekt edukacyjno-społecznych
w Euroregionie Karpat

2.

Gwiazdy Jazzu
w Sanockim Domu
Kultury

2009

Sanok

Koncerty

3.

Międzynarodowe
Spotkania Gitarowe
i Akordeonowe

1990

Sanok

Koncerty, wykłady, lekcje mistrzowskie

4.

Wiosna w Międzybrodziu

b.d.

Międzybrodzie

Impreza plenerowa: ekumenia-historiakultura-integracja przy ognisku

5.

Radoszyckie Źródełko
Spotkanie Przy Granicy

1999

Radoszyce

Łemkowski kermesz poprzedzony
odprawieniem nabożeństwa przy kapliczce,
połączonego ze święceniem wody

6.

Noce Kultury Galicyjskiej

2010

Sanok

Spektakle, koncerty na Rynku i w skansenie

7.

Galicyjska Graciarnia

b.d.

Sanok

Skup, sprzedaż, wymiana staroci, antyków
w skansenie

8.

Jarmark Folklorystyczny

1974

Sanok

Koncerty zespołów ludowych i folkowych,,
stragany z rękodziełem, degustacja potraw
regionalnych, zabawy i animacje dla dzieci
oraz stoiska promocyjne

9.

Jarmark Ikon

b.d.

Sanok

Pokazy procesu powstawania ikon, warsztaty
ikonopisarstwa, wystawy, koncerty, kuchnia
regionalna

10.

Bieszczadzki Rajd
Pojazdów Zabytkowych

1998

Zagórz

Paradny przejazd, wystawa na Rynku

11.

Kermesz Karpackich
Smaków

2006

Mrzygłód

Pokazy garncarskie, symulator zderzeń
i dachowania, stragany z rękodziełem,
degustacja potraw regionalnych, zabawy
i animacje dla dzieci oraz stoiska promocyjne

12.

Rykowisko Galicyjskie

1998

Zagórz

Konkurs sygnalistów myśliwskich, konkurs
terenowej oceny poroży jeleni, prezentacja
ptaków łowczych, psów myśliwskich, kuchnia
myśliwska i regionalna

13.

Bartnik Ziemi Sanockiej

2009

Sanok

Konkurs na najsmaczniejszy miód i wyrób
cukierniczy z miodem

14.

Festiwal im. Adama
Didura

Sanok

Przegląd sztuk operowych i operetkowych
wraz z obozem humanistyczno-artystyczny
dla dzieci i młodzieży, przygotowującym do
odbioru sztuki

1990

Źródło: Opracowanie własne na podstawie plakatów informacyjnych.
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Niewykorzystanym potencjałem jest dziedzictwo kulinarne. Baza gastronomiczna oferująca potrawy związane z regionem ogranicza się tylko do dwóch lokali zlokalizowanych w Sanoku: Karczmy Jadło Karpackie (fot. 6) oraz Gospody
Pod Białą Górą. Restauracje te wchodzą w skład Szlaku Kulinarnego Podkarpackie
Smaki. Należy podkreślić, że właścicielka Karczmy Jadło Karpackie była pierwszą
restauratorką, która wprowadziła kuchnię regionalną na Podkarpacie. W lokalach
z regionalnymi potrawami serwowane są dania łemkowskie, bojkowskie, staropolskie, żydowskie oraz ukraińskie bazujące na różnych rodzajach kaszy, grochu,
kapuście, ziemniakach, mące razowej i regionalnej maślance.

Fot. 6. Fragment wystroju Karczmy Jadło Karpackie w Sanoku (fot. M. Pisarek).
Kuchnię regionalną można smakować na wielu lokalnych imprezach (tabela 3).
Stoiska przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich (działających praktycznie
w każdej miejscowości powiatu) uginają się od ciast i potraw, ale tylko dwa artykuły spożywcze wpisane są na listę Produktu Tradycyjnego Podkarpacia. Na liście
znajdują się pierogi razowe z Lalina oraz ser bieszczadzki wędzony. Na Podkarpaciu funkcjonuje Klaster Podkarpackie Smaki, do którego należy Przedsiębiorstwo
Nasienne „Centrala Nasienna” w Sanoku sp. z o.o. oferujące oleje tłoczone na zim-
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no: rzepakowy, słonecznikowy, konopny i lniany. Firma ta swoje wyroby wystawia
na różnego typu festynach organizowanych w powiecie.
Utworzony w 2019 roku Szlak Historycznych Receptur składa się 12 miejsc
(3 na Słowacji), których łączy smak, historia, kultura oraz przyroda regionu.
W małych rzemieślniczych warsztatach powstają unikatowe piwa, wina, nalewki
czy miody pitne, w tym w trzech położonych w powiecie sanockim:
1. Bieszczadzkie Smaki w Smolniku nad Osławą, w starej łemkowskiej chyży.
Skosztować tutaj można doskonałych nalewek, w których czuć smaki i zapachy tych gór: Tarninówka, Bzianka, Nostrzykówka, Pokrzywówka, Sosnowe
Igiełki, Bieszczadzki Smolarz
2. Dolina Sanu w Sanoku, dzielnicy Olchowce. To najbardziej wysunięta na
południowy wschód uprawa winorośli w Polsce.
3. Podkarpacka Destylarnia Okowity w Długim to zakład łączący produkcję
z „żywym muzeum gorzelnictwa”, umożliwiając zwiedzanie i poznanie procesu produkcji [https://podkarpackie.travel]
„Szlak Szwejka” biegnący przez Sanok, ma w tym mieście kilka przystanków,
a z kulinariami związany jest przystanek w restauracji “U Szwejka”, w której można posmakować tych samych potraw, którymi zajadał się bohater powieści Jarosława Haska. Szczególnie turystom zapada w pamięć zupa czosnkowa, Żołnierska
strawa 91-ego Budziejowickiego pułku i Czeski knedlik z gulaszem i kapustą zasmażaną [https://uszwejka.bieszczady24.pl/].

7. Baza noclegowa
Według Bajerskiego [2013] baza noclegowa w powiecie sanockim jest słabo rozwinięta, co powoduje, że ten mikroregion częściej odwiedzany jest przez turystów,
którzy wybrali noclegi w powiatach leskim i bieszczadzkim. Dla potwierdzenia
przytoczył badania, z których wynika, że dla blisko 2/3 respondentów wyjazd do
Sanoka był związany z wyjazdem w Bieszczady, a dla 40% ankietowanych atutem było położenie geograficzne Sanoka, rozumiane jako „bliskość Bieszczadów”,
„bliskość gór” itd. Prawie połowa badanych turystów zadeklarowała, że ich pobyt
w Sanoku trwał do sześciu godzin, w tym 24% odpowiedziało, że do trzech godzin. Dodatkowo grupę odwiedzających jednodniowych powiększają kuracjusze
z pobliskich uzdrowisk Rymanów Zdrój i Iwonicz Zdrój.
Obiekty hotelowe zlokalizowane są przede wszystkim w Sanoku i Komańczy,
natomiast w innych miejscowościach powiatu sanockiego nocleg jest możliwy
w gospodarstwach agroturystycznych i pokojach gościnnych. W Sanoku wycieczki autokarowe mają możliwość noclegu w Domu Sportowca „Błonie” przy MOSiR, Domu Turysty, w hotelach: Sanvit, Pod Trzema Różami oraz Bona. W pozo-
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stałych obiektach znajdujących się na terenie Sanoka nocleg przewidziany jest dla
mniej licznych grup zorganizowanych i turystów indywidualnych. W Komańczy
dostępny jest hotel „Pod kominkiem” oraz byłe schronisko PPTK Leśna Willa im.
Ignacego Zatwarnickiego. Poza wcześniej wymienionymi, baza hotelowa dostępna jest jeszcze w Besku (Hotel Kandefer).
W Smolniku w drewnianej łemkowskiej chyży znajduje się schronisko, które
ze względu na swoją lokalizację na końcu trawiastego lądowiska zyskało rangę
najwyżej w Polsce położonego domu lotnika, przy którego ścianach na noc można zakotwiczyć swój latający statek (np. Cessna, Zlin, Gawron, Jak). W miejscowości tej funkcjonuje też Zagroda Chryszczata, w której można wynająć nocleg
nie tylko w pokojach gościnnych, ale również na polu namiotowym i oryginalnie
zachowanych celach więziennych, pozostałych po oddziale zewnętrznym zakładu
karnego w Nowym Łupkowie. W Zagórzu pokoje gościnne oferuje Poczta Polska
w ramach projektu turystycznego „Wypoczywaj z Pocztą”.
Zwolennicy rodzinnego klimatu mogą znaleźć miejsca noclegowe miedzy
innymi w domkach letniskowych, pokojach gościnnych, gospodarstwach agroturystycznych w Karlikowie, Łukowie, Mrzygłodzie, Zagórzu, Załużu. Część gospodarstw agroturystycznych jest zrzeszona w Stowarzyszeniu Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady”, a ich oferta dostępna na stronie internetowej tej
organizacji pod adresem: www.bieszczady.podarpackie.pl

8. Wnioski
1. Na obszarach wiejskich powiatu sanockiego turystyka kulturowa oparta jest
na obiektach kultu religijnego oraz cyklicznych imprezach plenerowych.
2. W turystyce kulinarnej i eventowej obserwuje się kultywowanie dziedzictwa
ludności łemkowskiej.
3. W ofercie turystycznej powiatu sanockiego pojawiały się nowe produkty,
nie mniej jednak dotyczą one przede wszystkim Sanoka i Zagórza.
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STRESZCZENIE

Atrakcyjność turystyczna każdego regionu, w tym powiatu sanockiego jest w sposób
ścisły związana z jego dziedzictwem kulturowym. W artykule na podstawie przeglądu
dostępnych, wtórnych materiałów źródłowych, przedstawiono potencjał turystyki kulturowej powiatu sanockiego oraz najważniejsze i najnowsze atrakcje turystyczne związane
z tego typu turystyką. Wśród zabytków dominują obiekty architektury drewnianej, w tym
budownictwo sakralne. Obiekty te udostępniane są do zwiedzania turystom na szlakach
i w skansenie. W celu wzmocnienia atrakcyjności, w powiecie tworzone są nowe produkty
turystyki kulturowej, jak drewniany Rynek Galicyjski, wieża widokowa na ruinach klasztoru i ogród przyklasztorny, Galeria Beksińskiego, Droga Krzyżowa „Nowego Życia”, Szlak
Historycznych Receptur. Atrakcję turystyczną stanowią imprezy kulturalne oraz kulinaria
regionalne, w tym nawiązujące do ludności łemkowskiej. W powiecie sanockim baza noclegowa oparta jest na obiektach niehotelarskich, np. pokojach gościnnych.
MARTA PISAREK, MARTA GARGAŁA-POLAR
CULTURAL SPACE OF THE SANOC DISTRICT AND ITS USE IN RURAL TOURISM

Keywords: Sanocki poviat, rural tourism, wooden architecture, religious tourism, culinary
tourism
SUM M A RY

The tourist attractiveness of each region, including the Sanok poviat, is closely related to
its cultural heritage. The article, based on a review of available secondary source materials,
presents the potential of cultural tourism in the Sanok poviat and the most important and
recent tourist attractions related to this type of tourism. The monuments are dominated
by wooden architecture objects, including religious buildings. These facilities are open to
tourists on the trails and in the open-air museum. In order to strengthen the attractiveness,
new cultural tourism products are being created in the poviat, such as the wooden Galician
Market, observation tower on the ruins of the monastery and the monastery garden, Beksinski Gallery, Way of the Cross “New Life”, the Trail of Historic Recipes. Tourist attractions
are cultural events and regional cuisine, including those referring to the Lemko population.
The accommodation base of the Sanok poviat is based on guest rooms.
e-mail: marta.pisarek@pwsz.krosno.pl
e-mail: mgargala@ur.edu.pl
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1. Wstęp
Obowiązująca strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa 2012-2020
oraz obecny projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący wdrożenia strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa do roku 2030,
przyjmują w swych celach szczegółowych rozwój przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich oraz ewoluowanie drobnych gospodarstw rolnych w kierunku zwiększenia ich wielofunkcyjności. Dzięki takim działaniom gospodarstwa, których funkcjonowanie dotychczas było skupione wyłącznie na podstawowej działalności
rolniczej, mają możliwości uzyskiwania dodatkowych przychodów wynikających
z wykorzystania pozostałych funkcji i walorów gospodarstwa rolnego. Działania
takie mogą być realizowane poprzez świadczenie usług turystycznych, noclegowych, organizacji pokazów i warsztatów oraz sprzedaży produktów pochodzących z gospodarstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej czy też oferowanie wraz
z noclegami wyżywienia w oparciu o produkty spożywcze pochodzące z gospodarstwa. Realizacja tych funkcji wpisuje się w zakres najbardziej popularnej formy turystyki wiejskiej czyli agroturystyki, polegającej na organizacji wypoczynku
dla turystów w obrębie czynnych gospodarstw rolnych. Rozróżnia się trzy rodzaje
usług agroturystycznych. Usługi agroturystyczne dotyczą świadczenia usług noclegowych, najczęściej oferowanych w pokojach gościnnych, usługi gastronomiczne oferowane są jedynie przez niektóre gospodarstwa agroturystyczne. Trzecim
rodzajem usług agroturystycznych są usługi rekreacyjne, które stanowią ważny
element oferty agroturystycznej. Zróżnicowane opcje spędzania wolnego czasu
przez turystów często stanowią motyw wyboru danego obiektu na wypoczynek.
1 Wkład pracy: Marcin Kopyra – 50%, Arkadiusz Niedziółka – 50%.
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W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji agroturystyki, jednak
wszystkie podkreślają typowe jej cechy, zwracając uwagę, że agroturystyka jest
rodzajem turystyki wiejskiej oraz posiada ścisły związek z rolnictwem, hodowlą
zwierząt i/lub produkcją roślinną. Dla przykładu można przytoczyć dwie definicje. Pierwsza, prezentowana przez J. Sikorę [1999] mówi, że agroturystyka to
„turystyka związana z pobytem w gospodarstwie wiejskim, dotyczy różnych form
spędzania czasu wolnego oraz usług turystycznych świadczonych w obrębie gospodarstwa rolnego”. B. Meyer [2004] twierdzi natomiast, że „agroturystyka jest
formą turystyki wiejskiej umożliwiającą turystom oraz jednodniowym odwiedzającym bezpośredni kontakt z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, ogrodniczym lub rybackim oraz uczestnictwo w życiu rodziny zawodowo i życiowo związanej z wyżej wymienioną działalnością”.
Obok podstawowych usług agroturystycznych, noclegowych i żywieniowych,
ważne miejsce w ofercie wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym zajmują
wspomniane już usługi rekreacyjne. Powszechnie, rekreacja jest rodzajem aktywności umysłowej lub fizycznej ludzi, podejmowanej w celu odpoczynku, rozrywki
i regeneracji sił psychiczno-fizycznych. Rekreacją określa się „zespół działań i zachowań podejmowanych przez jednostkę w czasie wolnym” [Lubowiecki-Viluk,
Paczyńska-Jędrycka 2010]. Utożsamia się ją również z wypoczynkiem po pracy
i bardzo często kojarzy z bierną formą spędzania czasu wolnego, jak oglądanie
telewizji czy czytanie książek. W szerszym ujęciu, rekreację można określić jako
zjawisko społeczno-kulturowe, którego rozwój determinuje wzrost ilości wolnego czasu oraz związane z tym formy zachowań ludzi [Kiełbasiewicz-Drozdowska
2001]. W agroturystyce usługi rekreacyjne są bardzo istotnym elementem produktu agroturystycznego. Mogą dotyczyć zarówno aktywnej formy spędzania
czasu, jak np. gra w siatkówkę czy jazda konna lub wypoczynku biernego oferowanego przez gospodarzy, np. grillowanie, obserwacja zwierząt gospodarskich
czy nauka różnych form rękodzielnictwa.
Bardzo ważnym składnikiem oferty rekreacyjnej w agroturystyce jest możliwość rekreacji turystów ze zwierzętami gospodarskimi. Żywy inwentarz w gospodarstwie agroturystycznym może być wykorzystany jako rekreacja w różnoraki
sposób. Najczęściej gospodarze umożliwiają swoim gościom obserwację zwierząt, niekiedy ich karmienie, a czasami specyficzne formy poznawania zwierząt
np. dojenie krowy. Rolnicy posiadający w swoich gospodarstwach rolnych konie
nierzadko wykorzystują je w rekreacyjnej jeździe konnej lub czasami do organizacji przejazdów bryczkami bądź zimą do kuligów. Konie mogą być ponadto
wykorzystane w specyficznej formie rehabilitacji ruchowej jaką jest hipoterapia.
Istotną rolę zwierząt w tworzeniu produktu turystyki wiejskiej podkreśla w swej
pracy Sokół [2015] wskazując, że zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych,
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jako jeden z wielu elementów produktu agroturystycznego stanowią jego rdzeń
i są ważne zarówno dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych, jak również
samych turystów, a bardzo często właśnie ich obecność stanowi o wyborze obiektu. Jednocześnie należy się zastanowić czy właściciele gospodarstw agroturystycznych właściwie i w pełni wykorzystują walory związane z posiadaniem i funkcją
zwierząt w gospodarstwie. Istotne jest, że gospodarstwo agroturystyczne posiadające zwierzęta gospodarskie nabiera autentyzmu, który często jest poszukiwany w tej formie wypoczynku. Dlatego też wykorzystanie w ofercie gospodarstw
agroturystycznych zwierząt polskich ras zachowawczych wydaje się dodatkowo
podkreślać oryginalność i autentyczność oferty.

2. Gospodarstwa agroturystyczne w Polsce
Gospodarstwa agroturystyczne występują na terenie całego kraju, również na obszarach, które nie są zaliczane do typowych regionów turystycznych. Największa
liczba gospodarstw agroturystycznych w Polsce znajduje się w województwach:
małopolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim i stanowi to ponad 40%
wszystkich tego typu gospodarstw (rysunek 1).
Rysunek 1
Liczba kwater agroturystycznych w poszczególnych województwach
(GUS, 2014)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Polskie rasy zachowawcze zwierząt czynnikiem rozwoju agroturystyki

87

3. Rasy zachowawcze w gospodarstwach agroturystycznych
Duże znaczenie dla obszarów wiejskich w ramach zrównoważonego rozwoju
ma zachowanie bioróżnorodności. Skutkiem wieloletniej intensyfikacji hodowli
zwierząt, która miała na celu zwiększenie ich produkcyjności doprowadzono do
marginalizacji wielu ras autochtonicznych, które nie były w stanie konkurować
z tymi o wysokiej produkcyjności. Wiele regionalnych ras i odmian zwierząt bezpowrotnie stracono, a wiele uznano za zagrożone. Postępujące zmiany skłoniły
środowiska naukowe do podjęcia działań w celu zachowania bioróżnorodności
i w 1992 r. na „Szczycie Ziemi” w Rio de Janeiro podpisano Konwencję o różnorodności biologicznej, która wyznaczyła nowy trend w ochronie środowiska
naturalnego. Polska ratyfikowała Konwencję 1996 r. zobowiązując się do ochrony
różnorodności genetycznej zwierząt. Z tego względu w Ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 133,
poz. 921 z późniejszymi zmianami) zdefiniowano rasę zagrożoną jako populację
zwierząt gospodarskich danej rasy, której niska lub malejąca liczebność stwarza
zagrożenie jej wyginięciem. W artykule 28 tej ustawy mówi się, że rasy zagrożone
obejmuje się ochroną zasobów genetycznych, polegającą na utrzymaniu żywych
zwierząt gospodarskich lub gromadzeniu i przechowywaniu materiału biologicznego pochodzącego od tych zwierząt, a ochrona jest prowadzona w sposób określony w programie ochrony zasobów genetycznych i koordynowana przez Instytut Zootechniki PIB. W Polsce w zakresie realizowanych programów w okresie
ponad 16 lat objęto ochroną ponad 80 populacji zwierząt gospodarskich: koni,
bydła, świń, owiec, kóz, drobiu grzebiącego i wodnego, zwierząt futerkowych, ryb
i pszczół [Krupiński 2012, Majewska 2019]. Aktualny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach pakietu 7. „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”– przewiduje dopłaty do ras
zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Przystępując do realizacji programu przyznawane są płatności do samic
następujących ras:
 konie – koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, sokólskie, sztumskie;
 bydło – polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie
czarno-białe;
 świnie – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra;
 owce – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański, merynos polski w starym
typie, czarnogłówka, owca pogórza;
 kozy – koza karpacka.
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W procedurze przystąpienia do realizacji programu ochrony zasobów genetycznych określona jest minimalna liczba sztuk zwierząt, które należy utrzymywać
w stadzie, aby przysługiwała dopłata. Dopłatą obejmuje się gospodarstwa, które utrzymują zwierzęta wyżej wymienionych ras. W przypadku koni minimum
2 klacze tej samej rasy, bydła 4 krowy tej samej rasy. Dla gospodarstw utrzymujących świnie w przypadku rasy puławskiej to minimum 10 loch, natomiast dla ras
złotnickiej białej minimum 8 loch i złotnickiej pstrej minimum 8 loch. W przypadku owiec matek dla rasy olkuskiej minimalny stan to 10 szt. Natomiast dla
cakla podhalańskiego, polskiej owcy górskiej odmiany barwnej, polskiej owcy
pogórza i czarnogłówki to minimum 15 sztuk matek tej samej rasy. Dla merynosa
polskiego w starym typie minimalna liczba maciorek to 30 sztuk, a dla pozostałych ras objętych programem minimalna liczba matek tej samej rasy, do których
przysługują dopłaty, to 10 sztuk. Program dopłat posiada również kryteria związane z górnymi progami liczebności, czyli maksymalną liczbą zwierząt w jednym
stadzie, do którego stosowane są dopłaty. Płatności są przyznawane corocznie
przez okres 5 lat. W tym okresie należy spełniać również zobowiązania związane
z tym pakietem, czyli m.in. obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków
rolnych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo, stanowiących ostoje
przyrody. [http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/].
Umiejętne wykorzystanie w ofercie gospodarstwa agroturystycznego roli
zwierząt w dużym stopniu może decydować o jej wyborze przez potencjalnych
klientów [Milewski 2012]. Wypoczynek na wsi jest znakomitą okazją do spotkań
ze zwierzętami gospodarskimi, których mieszkańcy miast nie mają okazji oglądać
na co dzień. Korzystanie z usług agroturystyki daje możliwości obserwacji zachowań zwierząt w ich naturalnym środowisku, uczestnictwa w codziennych czynnościach związanych z obsługą czy pielęgnacją zwierząt oraz zdobywanie wiedzy
na temat ich biologii i wymagań środowiskowych [Serpell 1999]. Jednocześnie,
obecność zwierząt przyczynia się do kształtowania prawidłowych postaw, uczy
odpowiedzialności, uwrażliwia i wycisza [Kuźniewicz i Kuźniewicz 2007, Giermaziak, Fryzowska-Chrobot 2018]. Dlatego istotne, zwłaszcza w nowoczesnym
świecie, jest dążenie do częstego obcowania ze zwierzętami. Stanowi to zapewnienie równowagi pomiędzy koniecznością życia w mieście, a jednocześnie realizacją potrzeby bliskości ze środowiskiem naturalnym, co wpływa pozytywnie
na sferę psychologiczno-emocjoalną człowieka [Kuźniewicz i Kuźniewicz 2007,
Patkowska-Sokoła i in. 2010, Giermaziak, Fryzowska-Chrobot 2018]. Osoby, które wybierają wypoczynek na wsi poszukują ponadto możliwości zasmakowania
posiłków, przygotowanych w tradycyjny sposób, ze świeżych produktów pochodzących od zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie lub z pobliskich tradycyjnych gospodarstw zajmujących się sprzedażą bezpośrednią [Milewski i in. 2011,
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Sokół 2015]. Z tych powodów w gospodarstwach agroturystycznych wysoko cenione są gatunki i rasy zwierząt, od których można uzyskać surowce do wytwarzania żywności wysokiej jakości, a surowce pozyskiwane od ras zachowawczych
odznaczają się właśnie takimi walorami, które związane są z genotypem zwierząt,
ale również z ekstensywnie prowadzonym chowem [Lenart i in. 2018, Prasow i in.
2018, Zapletal i in. 2018]. Rasy zachowawcze stanowią w tym zakresie znaczny,
stale jeszcze w pełni nie wykorzystany, potencjał.
Celem pracy jest zaprezentowanie udziału zwierząt gospodarskich ras zachowawczych w gospodarstwach agroturystycznych „Góralskiego Stowarzyszenia
Agroturystycznego”.

4. Materiał i metody
Badaniami objęto wszystkie gospodarstwa agroturystyczne należące do „Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego” (38 gospodarstw) zlokalizowanych w województwie małopolskim. Pośród nich 52% gospodarstw agroturystycznych, położonych głównie w gminie Czorsztyn (14 gospodarstw) oraz gminie Jabłonka (3 gospodarstwa) i Krościenko nad Dunajcem (3 gospodarstwa) deklarowało utrzymanie
zwierząt gospodarskich ras zachowawczych. Podczas badań posłużono się kwestionariuszem ankiety skierowanej do właścicieli tych gospodarstw. W kwestionariuszu
ankiety uwzględniono zwierzęta gospodarskie ras zachowawczych takich jak: konie (huculskie), bydło (polska czerwona), świnie (puławska), owce (cakiel podhalański), kozy (koza karpacka). Na podstawie uzyskanych wyników przedstawiono
udział procentowy poszczególnych gatunków dużych zwierząt ras zachowawczych
w ogólnej liczbie utrzymywanych zwierząt w gospodarstwach.

5. Wyniki
Na podstawie uzyskanych odpowiedzi z kwestionariuszy ankiety przeprowadzonej w gospodarstwach agroturystycznych stwierdzono, że największy udział procentowy zwierząt gospodarskich ras zachowawczych stanowiły owce rasy cakiel
podhalański (47%). Porównywalny był udział procentowy bydła polskiego czerwonego i kóz rasy karpackiej, stanowiąc odpowiednio 20 % i 21%. Wyraźnie niski
był udział koni rasy huculskiej (7%) oraz świń rasy puławskiej - zaledwie 5% (rysunek 2). Ponadto gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie korzystały
z pasz wyprodukowanych w obrębie gospodarstwa, prowadząc wypas na trwałych
użytkach zielonych. Właściciele gospodarstw podkreślali niewielkie wymagania
paszowe zwierząt oraz ich długowieczność.
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Rysunek 2
Udział (%) zwierząt gospodarskich ras zachowawczych w badanych
gospodarstwach agroturystycznych w ogólnej liczbie zwierząt gospodarskich

Źródło: Opracowanie własne.

6. Podsumowanie
W gospodarstwach agroturystycznych „Górskiego Stowarzyszenia agroturystycznego” aż 52 % gospodarstw posiada zwierzęta gospodarskie ras zachowawczych. Stanowią one jeden z elementów rdzenia produktu agroturystycznego i cieszą się dużym
powodzeniem u turystów wybierających wypoczynek na wsi. Spośród wielu gatunków i ras występujących w tych gospodarstwach znaczny udział stanowią rasy zachowawcze. Jest to związane z korzyściami płynącymi z ich utrzymania, do których
zaliczyć należy: niewielkie wymagania środowiskowe, długowieczność, dobre wykorzystanie pasz gospodarskich, zagospodarowanie trwałych użytków zielonych oraz
możliwość pozyskania surowców do wytwarzania unikalnych produktów regionalnych. Ponadto dla gospodarstw utrzymujących rasy zachowawcze istnieje możliwość
przystąpienia do programu koordynowanego przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy i uzyskania w ramach pakietu 7. „Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” dodatkowego wsparcia finansowego.
Jednocześnie utrzymanie ras rodzimych zwierząt gospodarskich charakterystycznych dla regionu wpisuje się w zachowanie dziedzictwa kulturowego i nadaje rangę
autentyczności produktu agroturystycznego, stając się czynnikiem rozwoju agroturystyki.
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POLSKIE RASY ZACHOWAWCZE ZWIERZĄT CZYNNIKIEM ROZWOJU
AGROTURYSTYKI

Słowa kluczowe: agroturystyka, zwierzęta gospodarskie, rasy zachowawcze
STRESZCZENIE

Ważną rolę w agroturystyce pełnią zwierzęta gospodarskie, które stanowią jeden z elementów rdzenia produktu agroturystycznego. Pośród wielu gatunków i ras zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych występują też stare rasy zachowawcze, które objęte są
programem ochrony zasobów genetycznych. Celem pracy jest zaprezentowanie udziału
zwierząt gospodarskich ras zachowawczych w gospodarstwach agroturystycznych „Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego”. Badaniami objęto wszystkie gospodarstwa
agroturystyczne należące do „Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego” zlokalizowane w wybranych gminach województwa małopolskiego. Pośród nich 52% gospodarstw
agroturystycznych deklarowało utrzymanie zwierząt gospodarskich ras zachowawczych.
Badania wykazały, że spośród zwierząt gospodarskich ras zachowawczych utrzymywanych
w gospodarstwach agroturystycznych „Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego”
największy udział stada stanowiły owce (47%). Porównywalny był udział procentowy bydła i kóz stanowiąc odpowiednio 20 % i 21% oraz wyraźnie niski był udział koni (7%) oraz
świń (zaledwie 5%). Argumentami przemawiającymi za wyborem tych ras zwierząt jest
nie tylko ich doskonałe przystosowanie do lokalnych warunków klimatycznych i paszowych, ale też duża ich zdrowotność i długowieczność.

MARCIN KOPYRA, ARKADIUSZ NIEDZIÓŁKA
POLISH ANIMAL CONSERVATIVE BREEDS AS AN OPPORTUNITY TO DEVELOP
AGRITOURISM OFFER

Keywords: agritourism, farm animals, conservative breeds
SUM M A RY

Livestock plays an important role in agritourism, which is one of the core elements of
an agritourism product. Among many breeds of animals on agritourism farms there are
also old regional breeds that are covered by the genetic resources conservation program.
The purpose of the work is to present the share of farm animals of conservative breeds
on agroturism farms of the “Highlander Agrotourism Association”. The research covered
all agritourism farms belonging to the “Highlander Agrotourism Association” of farms
located in selected voivodship of Małopolska. Among them 52% of agritourism farms
declared keeping farm animals of conservative breeds. Studies have shown that sheep accounted for the largest share o conservation breed animals on the agroturism farm of this
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association. Based on the answered obtained from questionnaires of the survey carried
out at agritourism farms, it was found that the largest percentage of large farmed animals
were 47%. The percentage share of cattle and goats was comparable, constituting 20% and
21% respectively. The percentage share of cattle and goats was comparable, constituting
20% and 21%, respectively, and the share of horses (7%) and pigs was only 5%. The arguments for choosing these animals breeds are not only their excellent adaptation to local
climate and feed conditions but also their high health and longevity.
e-mail: marcin.kopyra@urk.edu.pl
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1. Wstęp
Wykształcenie jest kategorią edukacyjną, która określa stopień przygotowania
intelektualnego człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie. Poziom wykształcenia jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju
społeczno-ekonomicznego. Wprowadzone przez Beckera pojęcie kapitału ludzkiego najlepiej oddaje skumulowane cechy osoby, wyrażone nie tylko poziomem
wykształcenia, ale także innymi cechami niezbędnymi do spełnianie określonej
roli społecznej [Becker 1994]. Poza wykształceniem na kapitał ludzki składa się
wiele innych czynników, jak innowacyjność, otwartość, sposób uczenia się, elastyczność i wiele innych cech, które powodują, że nie tylko formalnie posiadana
wiedza, ale również umiejętności dalszego rozwijania się decydują o społeczno-ekonomicznym sukcesie człowieka [Barkley i inni 2006].
Proces kształcenie rolniczego znajduje swoje oparcie w ogólnym przygotowaniu humanistycznym, które w zależności od kraju rozpoczyna się na ogół w dość
młodym wieku. Poznawanie znaczenia rolnictwa rozpoczyna się od biologii,
przyrody, klimatu, nauki o ziemi, geologii, itp., które prowadzą uczniów do skierowania uwagi na naukę związaną z zawodem rolnika. Tworzenie szkół profilowanych sprzyja ukazaniu całego spektrum dziedzin wiedzy, które wchodzą w skład
szeroko pojętego systemu edukacyjnego związanego z rolnictwem. Notowany
wzrost znaczenia czynnika ludzkiego w rolnictwie należy rozpatrywać w kontekście rozwoju techniki i technologii, informatyki, innowacji gospodarowania i pro-
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cesów globalizacji gospodarki [Kiełbasa 2016]. Wymaga to stałego podnoszenia
poziomu wykształcenia osób pracujących w rolnictwie, nie tylko pod względem
umiejętności zawodowych, sprawnego zorganizowania pracy, a także rozwoju
osobowego, intelektualnego i obywatelskiego [Wiatrak 2005].

2. Materiał i metody badań
We Wspólnocie Europejskiej przeprowadza się systematycznie pełne spisy rolne, obejmującego wszystkie gospodarstwa rolne, w celu dokonania oceny sytuacji w rolnictwie i określenia tendencji zmian w strukturze gospodarstw rolnych.
W okresie miedzyspisowym przeprowadza się dodatkowo mikrospisy na losowo
wybranych próbach. Ważnym celem spisów rolnych był program badań struktury
gospodarstw rolnych (FSS), który poza istotnymi czynnikami charakteryzującymi
jednostki produkcyjne, zmierzał do ustalenia pozaprodukcyjnych cech badanych
gospodarstw rolnych. Wśród szczegółowych celów wskazano na potrzebę określenia obok – statusu prawnego właściciela gospodarstwa – również cech osobowych właścicieli w postaci płci, wieku i poziomu wykształcenia rolniczego [Rozporządzenie 2008].
Podstawowym celem opracowania było zobrazowanie stopnia przygotowania
osób kierujących gospodarstwami rolnymi do pełnienia funkcji samodzielnych
w rolnictwie, który wyrażono poprzez pryzmat poziomu wykształcenia rolniczego. Za osobę kierującą uważa się osobę fizyczną, upoważnioną przez właściciela
lub użytkownika gospodarstwa rolnego do podejmowania decyzji bezpośrednio
związanych z procesami produkcyjnymi, nadzorowania ich lub wykonywania.
Postawiono założenie badawcze, że większość osób zarządzających gospodarstwem, nie może wykazać się udokumentowanymi świadectwami, świadczącymi
o formalnym zdobyciu zawodu rolnika.
W badaniach przyjęto trzy różne poziomy wykształcenia rolniczego osób kierujących gospodarstwami rolnymi, w tym 1. Tylko praktyczne doświadczenie
(practical experience) oznacza sytuację, gdy doświadczenie osoby kierującej gospodarstwem zostało zdobyte wyłącznie poprzez pracę w gospodarstwie rolnym.
2. Zasadnicze wykształcenie rolnicze (basic training), jeśli osoba kierująca brała
udział w kursach szkoleniowych ukończonych w szkole rolniczej lub instytucji
specjalizującej się w pewnych przedmiotach (włączając ogrodnictwo, uprawę winorośli, leśnictwo, chów i hodowlę ryb, weterynarię, technikę rolniczą i przedmioty powiązane). Także ukończoną praktykę rolniczą w gospodarstwach do tego
upoważnionych, uważano za wykształcenie zasadnicze. 3. Pełne wykształcenie
rolnicze (full agricultural training), jeśli osoba kierująca brała udział w kursach
szkoleniowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, chowu i hodowli ryb,
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itp. lub przedmiotów powiązanych, trwających nieprzerwanie przez okres odpowiadający dwóm latom szkoleń w pełnym wymiarze godzin po zakończeniu obowiązkowej edukacji, ukończone w rolniczej szkole średniej, uczelni rolniczej lub
w innej instytucji szkolnictwa wyższego [Chmieliński i inni 2013].
Podstawową grupę badawczą stanowiły osoby kierujące gospodarstwami rolnymi, które jako osoby fizyczne upoważnione były przez właściciela lub użytkownika gospodarstwa rolnego do podejmowania decyzji bezpośrednio związanych
z procesami produkcyjnymi, nadzorowania ich lub wykonywania.
Badania polegały na analizie poziomu wykształcenia rolniczego w układzie 27
państw członkowskich UE, w podziale na dawne kraje członkowskie (UE-15) oraz
nowe państwa członkowskie (UE-12). Przeprowadzone badania uwzględniały
trzy poziomy kształcenia w odniesieniu do ogółu rolników, a ponadto w podziale
na płeć i wiek, co pozwoliło uwypuklić rolę kobiet i młodych rolników w procesie zarządzania gospodarstwami rolnymi. Wyniki badań oparte zostały na zbiorach danych zawartych w Eurostacie, przy czym dane dotyczące wielkości gospodarstw rolnych w powiązaniu z poziomem wykształcenia nie były publikowane.
Dane powyższe pozwoliłyby poznać ważną, bo edukacyjną grupę zarządzających,
zwłaszcza w większych obszarowo gospodarstwach rolnych.

3. Ogólna charakterystyka edukacji rolniczej występującej w krajach
Unii Europejskiej
W państwach członkowskich UE edukacja rolnicza stanowi integralną część
kształcenia ogólnego i pozaszkolnego. Organizacja edukacji rolniczej jest zróżnicowana ze względów historycznych, tradycyjnych, organizacyjnych i systemowych. Występują systemy scentralizowane, regionalne i lokalne, w których programy kształcenia, warunki naboru, rodzaje ścieżek edukacyjnych, sposoby przeprowadzania praktyk zawodowych i inne wymagania są regulowane w zależności
od charakteru rolnictwa i poziomu jego rozwoju. Na ogół kształcenie odbywa się
na kilku poziomach, w tym na poziomie niższym, średnim, licencjackim, magisterskim, doktorskim i podyplomowym, przy czym często na poziomie niższym
przedmioty ogólnorolnicze stanowią odrębną ścieżkę edukacyjną kształcenia
ogólnego. Ponadto programy kształcenia obok podstaw nauki o rolnictwie, mają
charakter specjalistyczny, dotyczący określonej rośliny lub gatunku zwierząt lub
nawet bywają zawężone do podstaw biologii lub ekologii. W krajach południowych UE, gdzie występują z dużym nasileniem uprawy winorośli, oliwek, owoców
i warzyw, programy nauczania są ukierunkowane na te uprawy. Inny charakter
ma nauczanie w krajach północy, gdzie niektóre uprawy z uwagi na klimat maja
miejsce w szklarniach lub pod folią.
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Kształcenie rolnicze na poziomie wyższym odbywa się w ramach dwóch systemów tj. uniwersyteckiego i politechnicznego. Ponadto istnieją publiczne i prywatne instytucje szkolnictwa wyższego. Można więc mówić, że niektóre kraje mają
binarną strukturę szkolnictwa wyższego, gdzie wyższe wykształcenie zawodowe
jest częścią zorientowaną na kształcenie zawodowe, zaś uniwersytety (politechniki) stanowią część akademicką. Sieć kształcenia na poziomie wyższym obejmuje
w UE w sumie 148 jednostek organizacyjnych, przy czym najwięcej pod względem liczbowym odnotowano ich w W. Brytanii (30), Francji (14), Niemczech (13),
Portugalii (12) oraz w Polsce (10). Nie zawsze są to samodzielne uniwersytety czy
politechniki, lecz raczej wydziały lub kierunki kształcenia. We wszystkich krajach
obserwuje się rosnącą liczbę kierunków kształcenia, wynikającą z rozwoju badań
naukowych i oczekiwań społecznych wobec absolwentów, którzy powinni pełnić
coraz bardziej zróżnicowane zawody i funkcje. Obecnie dużym zainteresowaniem
cieszą się kierunki „zielone”, związane z ochroną środowiska, ekologią, zdrową
żywnością, systemami irygacyjnymi, deszczowniami, itp. Kształcenie można podzielić na szereg głównych gałęzi, jak agronomia, ogrodnictwo, inżynieria rolnicza, ekonomika rolnictwa, nauki o zwierzętach, marketing, planowanie krajobrazu, rybactwo, leśnictwo, akwakultura, gospodarka wodna i ekologia a także nowe
technologie informacyjne i komunikacyjne w rolnictwie [ Mulder, Kupper, 2007].
Edukacja rolnicza zazwyczaj wchodzi w zakres decyzji Ministerstwa Rolnictwa lub Ministerstwa Edukacji. Z kolei polityka oświatowa i edukacyjna należy do
wyłącznych kompetencji krajów członkowskich.

4. Poziom wykształcenia osób kierujących gospodarstwami rolnymi
Komisja Europejska przy określaniu poziomu wykształcenia rolniczego pozostawiła interpretacje tej definicji krajom członkowskim, z uwagi na zjawisko występowanie różnych systemów edukacyjnych we Wspólnocie. W krajach z wysoko
rozwiniętym rolnictwem i specjalizacją, gdzie były stosowane dobrze zorganizowane szkolenia, staże, kursy i praktyki, itp., uznawano taki sposób kształcenia
nawet bez dyplomu, jako pełne wykształcenie rolnicze. Natomiast w nowych państwach członkowskich bardziej formalnie podchodzono do poziomu wykształcenia, gdzie za wykształcenie wyższe uznawano tylko osoby legitymujące się dyplomem licencjata czy magistra odpowiedniej specjalizacji. Ponadto w nowych
krajach członkowskich nie było zwyczaju zdobywania kwalifikacji innymi ścieżkami zawodowymi, jak przykładowo poprzez praktyki, staże pracy, wymiany, itp.
podejmowane w innych gospodarstwach rolnych.
W Unii Europejskiej zarządzających gospodarstwami rolnymi było około
12 mln osób, w tym 5,2 mln (43,4%) w dawnych krajach członkowskich (UE-15)
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oraz 6,8 mln (56,6%) w nowych państwach członkowskich (NUE-12). Sytuacja
powyższa pozostawała w odwrotnej proporcji do powierzchni użytków rolnych
występujących w analizowanych grupach państw, przy czym w pierwszej grupie
państw rolnicy dysponowali ponad 70% użytków rolnych, gdy tymczasem w drugiej grupie około 30% użytków rolnych, co świadczy o dużym rozdrobnieniu
struktury agrarnej.
W odniesieniu do UE jako całości można stwierdzić, że 70,4% zarządzających
osób miało tylko doświadczenie praktyczne, 22,6% zasadnicze wykształcenie rolnicze oraz tylko 7,0% pełne wykształcenie rolnicze. Występuje jednak duże duże
zróżnicowanie nie tylko między grupami państw, ale także wewnątrz analizowanych krajów członkowskich. Do krajów, które charakteryzowały się wysokimi wskaźnikami wyższego wykształcenie, należy zaliczyć takie kraje jak Belgia
(26,4%), Austria (25,6%), Francja (21,6%) czy Szwecja (18,8%), przy średniej dla
całej grupy na poziomie 7,0%. W krajach tych przywiązywano dużą uwagę do
kwalifikacji swoich menedżerów. Z kolei do krajów, gdzie poziom był niższy w odniesieniu do UE-15 należy zaliczyć kraje południa Europy, w tym Grecję (0,4%),
Hiszpanię (1,5%), Portugalię (1,6%) i Włochy (5,2%).
Wśród nowych państw członkowskich dążeniem do nadania zarządzającym
uprawnienia określanego jako pełne wykształcenie rolnicze, wykazały się w zasadzie trzy kraje, a mianowicie Czechy (37,1%), Łotwa (26,1%) oraz Polska (24,6%).
Natomiast kraje charakteryzujące się dużym rozdrobieniem agrarnym, takie jak
Bułgaria (0,8%) czy Rumunia (0,4%) powodowały, że średnia dla grupy NUE12 została uzyskana również na poziomie 7,1%. Analizując dwa niższe poziomy
wykształcenia, które mieszczą się między tylko praktycznym doświadczeniem
a zasadniczym wykształceniem rolniczym, można dojść do wniosku, że kraje
członkowskie stosowały labilne kryteria zaliczania do jednej lub drugiej grupy
wykształcenia. Dobrym przykładem były tutaj kraje południa Europy, czyli Grecja
i Włochy, mające zbliżony model rolnictwa, gdzie w pierwszym przypadku większość osób zaliczono do grupy mających tylko praktyczne doświadczenie (96,5%),
natomiast we Włoszech odwrotnie 90,8% osób określono jako dysponujące zasadniczym wykształceniem rolniczym. Tak duża rozbieżność danych wynika
z dość swobodnej interpretacji wytycznych Eurostatu, w których sam fakt pracy
w gospodarstwie (na roli) uznawano za wystarczające kwalifikacje zawodowe.
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Tabela 1
Liczba osób kierujących gospodarstwami rolnymi według poziomu
wykształcenia rolniczego (2013)
Kraj
członkowski

Ogólna liczba
osób kierujących
gospodarstwami
rolnymi

Poziom wykształcenia rolniczego
Praktyczne
doświadczenie

%

Zasadnicze
wykształcenie
rolnicze

%

Pełne
wykształcenie
rolnicze

%

Austria

150170

78030

52,0

33690

22,4

38450

25,6

Belgia

42850

22360

52,2

9160

21,4

11330

26,4

Dania

41360

21060

50,9

18210

44,0

2090

5,1

Finlandia

63880

35790

56,0

22200

34,7

5890

9,3

Francja

516110

256390

49,7

148170

28,7

111550

21,6

Niemcy

299140

94000

31,4

165230

55,2

39910

13,4

Grecja

723060

697910

96,5

22790

3,1

2360

0,4

Irlandia

139890

96510

69,0

21170

15,1

22210

15,9

Włochy

1620890

80510

5,0

1472370

90,8

68010

4,2

Luksemburg

2200

870

39,5

320

14,5

1010

46,0

Holandia

72330

20840

28,8

46690

64,5

4790

6,7

Portugalia

305270

268560

88,0

31810

10,4

4900

1,6

Hiszpania

989800

838040

84,7

136610

13,8

15150

1,5

Szwecja

71100

49130

69,1

8600

12,1

13360

18,8

W. Brytania

186790

143010

76,1

19300

10,3

22890

13,6

UE-15

5225836

2703010

51,7

2156320

41,3

363900

7,0

Bułgaria

370490

357820

96,6

9610

2,6

3070

0,8

Cypr

38860

36650

94,3

2050

5,3

170

0,4

Czechy

22870

9910

43,3

4480

19,6

8470

37,1

Estonia

19610

12450

63,5

2740

14

4420

22,5

Węgry

576810

492390

85,4

65290

10,8

19140

3,8

Łotwa

83400

51270

61,5

10330

12,4

21790

26,1

Litwa

199910

139920

67,0

35020

17,5

24970

15,5

Malta

12540

11300

90,1

1060

8,4

170

1,5

Polska

1506630

814450

54,1

320990

21,3

371180

24,6

Rumunia

3859050

3761970

97,5

81490

2,1

15580

0,4

Słowacja

24460

18640

76,2

3670

15,0

2150

8,8

Słowenia

74650

48040

64,3

19940

26,7

6670

9,0

NUE-12

6789280

5754810

84,7

556670

8,2

477780

7,1

UE-27

12015116

8457820

70,4

2712990

22,6

841680

7,0

Źródło: Dane Eurostatu.
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Całościowe spojrzenie na poziom wykształcenia rolniczego osób kierujących gospodarstwami rolnymi wskazuje, że lepiej przygotowani zawodowo są zarządzający
z dawniejszych krajów członkowskich UE-15, w których stosunkowo duży odsetek
osób dysponuje zasadniczym przygotowaniem rolniczym (41,3%), w stosunku do
osób bez przygotowania szkolnego lub pozaszkolnego (51,7%). Z kolei w grupie
nowych państw członkowskich (NUE-12) osoby pozostające bez żadnego przygotowania rolniczego dominowały w Bułgarii (96,6%), Rumunii (97,5%), na Węgrzech
(85,4%) oraz w takich małych krajach, jak Cypr (94,3%) czy Malta (90,1%).

5. Osoby kierujące gospodarstwami rolnymi według wieku i poziomu
wykształcenia rolniczego
Na ogół zakłada się, że system edukacji rolniczej organizuje się z myślą o młodych
rolnikach, którzy aspirują do pracy w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Nabór do szkół szczebla średniego i wyższego określony jest możliwościami zatrudnienia przyszłych absolwentów. Plany przeprowadzenia zwykłej rotacji pokoleń
i zastąpienia pokolenia schodzącego z pracy w rolnictwie młodszymi nie zdają
na ogół egzaminu, ponieważ duży odłam osób starszych nie rezygnuje z pracy
i nadal kieruje gospodarstwami rolnymi, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego.
W przeważającym zakresie są to osoby bez odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zjawisko powyższe powoduje, że młodzi rolnicy obejmują gospodarstwo
w stosunkowo późnym wieku, a wielu z nich rezygnuje nawet z pracy w rolnictwie. Pojęcie młody rolnik wyrażone przez pryzmat lat, inaczej interpretowane
jest w dokumentach Eurostatu, gdzie wiek młodych określono na poziomie 34 lat,
zaś w prawodawstwie unijnym związanym z programami wsparcia finansowego,
wiek młodych określono na poziomie 40 lat [Sprawozdanie 2008].
Dostęp do kierowania gospodarstwami rolnymi przez młodych rolników był
zróżnicowany nie tylko między UE-15 (5,9%) a NUE-12 (8,8%), ale także w ramach państw członkowskich. Wśród „dawnych” krajów członkowskich największy
udział młodych rolników w tym procesie wystąpił w Austrii (10,7%), a następnie we
Francji (8,7%) oraz Finlandii (8,5%). Niski poziom udziału młodych menedżerów
zanotowano głównie w Portugalii (2,6%), a następnie w Holandii (3,6%).
W nowych krajach członkowskich wysoki udział młodych rolników w kierowaniu gospodarstwami rolnymi występował w Polsce (14,7%) i Czechach (11,7%).
Z kolei niski udział młodych odnotowano na Cyprze (2,6%) oraz w Słowenii
(4,3%) czy Malcie (4,8%).
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Tabela 2

Poziom wykształcenia
rolniczego osób w wieku
35-64 lat (w %)

Poziom wykształcenia
rolniczego osób w wieku
65 lat i więcej (w %)

26,0

12380

76,5

16,8

6,7

34,6

29,9

8550

78,1

15,4

6,5

Dania

2000

35,5

55,5

9,0

31560

43,1

51,4

5,5

7800

68,8

28,9

2,3

550

36,8

47,4

15,8

57220

59,6

32,1

8,3

6110

75,8

20,0

4,2

45090

27,9

14,2

57,9

409150

46,4

33,1

20,5

61870

87,9

9,8

2,3

Finlandia
Francja

Pełne wykształcenie
rolnicze

22,7

35,5

Zasadnicze
wykształcenie
rolnicze

51,3

32240

Szkolenie
podstawowe

121680

54,8

Liczba osób w wieku 65
i więcej

38,7

21,8

Pełne wykształcenie
rolnicze

24,6

23,4

Zasadnicze
wykształcenie
rolnicze

36,7

2060

Praktyczne
doświadczenie

16110

Zasadnicze
wykształcenie
rolnicze

Austria
Belgia

Kraj
członkowski

Praktyczne
doświadczenie

Liczba osób w wieku 35-64 lat

Poziom wykształcenia
rolniczego osób w wieku do
34 lat (w %)
Pełne wykształcenie
rolnicze

Liczba osób w wieku do 34 lat

Liczba osób kierujących gospodarstwami rolnymi wg wieku i poziomu
wykształcenia rolniczego (2013)

Niemcy

21280

39,9

43,9

16,2

261960

30,2

56,5

13,3

15900

41,1

49,6

9,3

Grecja

50180

83,1

15,9

1,0

431990

96,9

3,0

0,1

240890

99,2

0,7

0,1

Irlandia

9450

48,5

11,1

40,4

95070

67,8

17,2

15

35370

83,2

10,6

6,2

Włochy

82110

3,0

86,1

13,6

935390

0,8

93,7

5,5

603390

11,8

87,0

1,2
23,3
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Większy odsetek osób w wieku do 34 lat posiadających pełne wykształcenia
rolnicze wystąpił w „dawnych” krajach członkowskich (UE-15), tj. 20,1% w porównaniu do nowych państwa członkowskich (NUE-12), tj. 11,1%, przy średniej
dla całej Wspólnoty na poziomie 14,2%. Podobnie jak w innych przypadkach odnotowano ogromne zróżnicowanie tego wykształcenia między krajami. W pierwszym przypadku najlepsze wskaźniki odnotowano w Luksemburgu (68,7%), we
Francji (57,9%), Belgii (54,8%) oraz Irlandii (40,4%). Istniały w tej grupie kraje
o bardzo niskich wskaźnikach związanych z pełnym wykształceniem rolniczym,
jak w Grecji (1,0%), Hiszpanii (4,2%), czy w Danii (9,0%) [Wawrzyniak 2019].

6. Osoby kierujące gospodarstwami rolnymi według płci i poziomu
wykształcenia rolniczego
W literaturze przedmiotu nie określono, jakie powinny występować proporcje
między kobietami a mężczyznami w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym. Historycznie utrwaliło się przekonanie, że ze względu na trudy pracy w rolnictwie (orki, żniwa, wykopki, obsługa inwentarza, itp.), rola kierowania jednostką przypadała mężczyźnie. W miarę pojawiania się nowych technik i technologii,
praca w rolnictwie stała się lżejsza i możliwa do wykonania przez kobiety. Zarządzanie gospodarstwem rolnym przez kobiety, nie zawsze było wyborem samoistnym i dobrowolnym, często występowało jako splot różnorodnych okoliczności
związanych ze spadkobraniem, brakiem następcy, odejściem małżonka lub podjęcia przez męża pracy pozarolniczej.
W dokumentach UE nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie jaka powinna być
partycypacja kobiet w kierowaniu gospodarstwem rolnym [Sprawozdanie 2011].
Nie pojawiają się postulaty związane z równością płci i zwiększeniem ich udziału w samodzielnym zarządzaniu gospodarstwem. Zwraca się natomiast uwagę na
znaczny wkład kobiet w rozwój społeczności lokalnej, który nie jest równoważony
ich udziałem w procesach decyzyjnych. Od tradycyjnie pojmowanej roli kobiety
dawno odeszły współczesne kraje, zwłaszcza w dobie industrializacji rolnictwa,
a obecny proces technizacji zdołał zastąpić wiele rąk do pracy. W dobie współczesnej nie jest ważne to, czy zarządza kobieta czy mężczyzna, ważne jest czy tworzy
wartość dodaną, jakie osiąga rezultaty, czy gospodarstwo przynosi zyski lub straty,
itp. Ogólnie biorąc, kierowanie gospodarstwem rolnym coraz częściej traktuje się
jako normalny zawód, który jest powierzany osobom kompetentnym, wykształconym, znających podstawy zarządzania i kierowania gospodarstwem rolnym
[Sprawozdanie, 2011].
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Tabela 3
Liczba osób kierujących gospodarstwami rolnymi wg płci i poziomu
wykształcenia rolniczego (2013)
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Udział kobiet w kierowaniu gospodarstwami rolnymi ukształtowany został na
poziomie 28,1%, przy czym był wyższy w nowych krajach członkowskich (31,1%)
w porównaniu do „dawnych” krajów (24,3%). W grupie badanych krajów UE-15,
duży udział kobiet w kierowaniu gospodarstwem rolnym odnotowano w Austrii
(34,4%), Włoszech (30,7%), Portugalii (29,3%) oraz Grecji (27,7%). Udział kobiet w kierowaniu gospodarstwem rolnym w nowych krajach członkowskich był
bardziej zróżnicowany. W niektórych krajach duży udział kobiet w tym procesie
odnotowano na Litwie (47,7%). Łotwie (46,8%) oraz Rumunii (32,3%). Z kolei do
krajów o najniższym udziale kobiet w kierowaniu gospodarstwem rolnym można
mówić w przypadku Malty (10,%), Czech (15,1%) oraz Słowacji (17,0%).
Analiza poziomu wykształcenia rolniczego między kobietami i mężczyznami
wskazuje, że otrzymujemy zbliżone wskaźniki (procenty) tylko w jednym przypadku, a mianowicie w przypadku pełnego wykształcenia rolniczego. Można mówić o zjawisku zbliżonych wskaźników, występujących zarówno między badanymi
grupami krajów, jak i między płciami. W przypadku mężczyzn pełne wykształcenie rolnicze utrzymuje się w UE średnio na poziomie około 8%, w przypadku zaś
kobiet na poziomie ponad 4%, przy czym było wyższe wśród kobiet z NUE-12
(6,0%) niż UE-15 (2,9%). O wiele większe zróżnicowanie poziomu wykształcenia między krajami oraz między grupami państw odnotowano w przypadku wykształcenia na poziomie praktycznego przygotowania i zasadniczego wykształcenia rolniczego. W „dawnych” krajach członkowskich udział kobiet posiadających
zasadnicze wykształcenie rolnicze (42,2%) był wyższy w stosunku do mężczyzn
(40,9%). Natomiast, gdy odnieść to wykształcenie do osób kierujących gospodarstwami rolnymi w nowych krajach członkowskich, to okazuje się, że wynosiło
ono odpowiednio 5,3% i 9,5%, przy średniej dla całej Wspólnoty na poziomie
19,2% oraz 23,9%. Odnosząc dane zawarte w tej tabeli do całej społeczności zarządzających gospodarstwami rolnymi można stwierdzić, że cechy płci nie wpływają
w sposób istotny na różnicowanie poziomu wykształcenia rolniczego.

7. Uwagi końcowe
Wykształcenie rolnicze jest częścią wykształcenia ogólnego i humanistycznego,
które wpływa na intelektualne i osobowe możliwości efektywnego zarządzania
gospodarstwem rolnym. Kraje członkowskie w rozwoju historycznym wypracowały specyficzne i tylko im przynależne systemy edukacji rolniczej, które modyfikowane były pod wpływem pojawiających się innowacji w rolnictwie. Przed rolnikami pojawiają się wyzwania związane z potrzebą produkowania coraz większej
ilości żywności, przy konieczności przestrzegania zasad związanych z ochroną
środowiska i krajobrazu oraz zmianami klimatu. Wśród wciąż ważnych i aktu-
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alnych wyzwań należy wymienić nadążanie za coraz szybszym postępem naukowym i technicznym.
W świetle statystyki dotyczącej poziomu wykształcenia rolniczego osób kierujących gospodarstwami rolnymi można stwierdzić, że poziom ten nie odpowiada
współczesnym wyzwaniom, przed jakimi stoi gospodarka żywnościowa. Stwierdzenie, że ponad 70% osób zarządzających jednostkami produkcyjnymi w rolnictwie nie dysponuje żadnym przygotowaniem zawodowym stawia ten sektor na
ostatnim miejscu wśród innych zawodów. Na poziom wykształcenia wpływu nie
miała płeć ani wiek menadżerów. Nadal zbyt dużo młodych rolników wchodzi do
zawodu rolnika bez niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Wynika to z tradycyjnego pojmowania zarządzania gospodarstwem rolnym, gdzie zdobywanie zawodu odbywa się na zasadzie naśladownictwa starszego pokolenia, co do niedawna
stanowiło wystarczającą przesłankę do dziedziczenia gospodarstwa.
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STRESZCZENIE

Podstawowym celem opracowania było zobrazowanie poziomu wykształcenia, jakim
charakteryzują się osoby kierujące gospodarstwami rolnymi. Badania przeprowadzono na
trzech poziomach wykształcenia w odniesieniu do ogółu kierujących, a ponadto w stosunku do wieku i płci. W odniesieniu do całej zbiorowości stwierdzono, że 70,4% zarządzających osób miało tylko doświadczenie praktyczne, 22,6% zasadnicze wykształcenie
rolnicze oraz tylko 7,0% pełne wykształcenie rolnicze. Proporcje między rodzajami wykształcenia nie uległy zmianie między kobietami i mężczyznami, a także między osobami
różniącymi się wiekiem.
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THE LEVEL OF AGRICULTURAL EDUCATION OF PERSONS MANAGING FARMS
IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

Keywords: agricultural education, agricultural education system, education level, farm
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SUM M A RY

The main purpose of the study was to illustrate the level of education characteristic
of farm managers. The research was carried out at three levels of education in relation to
all managers and, in addition, in relation to age and gender. In relation to the entire population, it was found that 70.4% of managers had only practical experience, 22.6% basic
agricultural education and only 7.0% full agricultural education. The proportions between
types of education have not changed between men and women as well as between people
of different ages.
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1. Wstęp
W turystyce wiejskiej dziedzictwo kulturowe stanowi istotny element jej oferty,
mający przyciągać odwiedzających. Kulturowe motywy podróży na wieś są wielorakie: od klasycznego zwiedzania, uczestnictwa w programach edukacyjnych do
rozrywki. Jednak turyści ciągle oczekują nowości i odmienności, a usługodawcy
nie mogą poprzestać na dotychczasowych propozycjach i muszą tworzyć nowe.
W związku z tym, warto postawić sobie pytanie o jeszcze niewykorzystane obszary
dziedzictwa kulturowego, które można „zagospodarować” dla potrzeb turystyki.
Problematyka niewykorzystanego dziedzictwa ma niedługą historię i skromną
literaturę. Najlepiej opracowana jest ta część, która nazywana jest (w tłumaczeniu dosłownym) dziedzictwem wywołującym dysonans (dissonant heritage). Naukowy wymiar tej koncepcji dziedzictwa pierwsi nadali Turnbridge i Ashworth
[1996], którzy zbadali niespójności w narracjach dotyczących historii, często
w celu wykorzystywania ich w sferze publicznej. Za dysonansowe uznali oni dziedzictwo, które obejmuje niezgodność różnych historii oraz brak porozumienia
i konsekwencji. Wpływa to na sposób przedstawiania przeszłości i wykorzystywanie wspomnień do celów politycznych. Zbadali, jaki udział miały władze publiczne w dekonstrukcji dziedzictwa poprzez nadawanie mu odpowiadających
im znaczeń i podporządkowanie wielkim ideologiom takim jak nacjonalizm,
imperializm, kolonializm itp. Uznali to za swoiste zarządzanie dziedzictwem, do
którego dostosowują się najpierw instytucje (władze, dziennikarze, nauczyciele),
a następnie zwykli obywatele. Chociaż czasem kolejność bywa odwrotna.
W Polsce za prekursorkę problematyki dziedzictwa kłopotliwego (bo taką polską terminologię nadano słowu „dysonansowy”) w turystyce należy uznać M. Banaszkiewicz [2018], która analizuje to zjawisko jako przedmiot badań antropologii
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turystyki. Określając ten rodzaj dziedzictwa „trudnym” przedstawia sposoby jego
„oswajania” i zastosowania w turystyce, ilustrując je atrakcjami z krajów postsocjalistycznych. Występuje tu szczególnie jaskrawa niezgodność różnych historii,
a precyzyjniej ich interpretacji, bowiem żyją jeszcze pokolenia, które pamiętają
dobrze czasy socjalizmu i mają własne wersje wydarzeń.
Oprócz dziedzictwa kłopotliwego istnieje szereg jego form również w małym stopniu wykorzystywanych turystycznie, które określane są przymiotnikami: niechciane, niedoceniane lub niezauważane. W literaturze naukowej brak jest
dotychczas publikacji książkowych tak kompleksowych jak dwie wymienione powyżej, ale można odnaleźć poświęcone jednej formie dziedzictwa na wybranym
obszarze. Jako przykład niech posłuży tu monografia o nieruchomościach zabytkowych na Dolnym Śląsku i ich powojennych losach [Merta-Staszczak 2018]. Odwołania do kilku artykułów naukowych, a także książek popularno-naukowych,
znajdują się w dalszej części artykułu.

2. Cel i techniki badań
Artykuł ma formę eseju z elementem badawczym. Celem artykułu jest bowiem
jedynie wskazanie kilku rzadko wykorzystywanych obszarów dziedzictwa kulturowego, które będą mogły wzbogacić ofertę turystyki wiejskiej. Zatem pierwszym etapem jest odpowiedź na następujące pytanie badawcze: jaki jest kanon
dziedzictwa kulturowego wsi obecny w ofertach turystycznych. W tym celu posłużono się techniką analizy treści opisów 530 ofert zamieszczonych na stronach
internetowych promujących turystykę wiejską [www.agroturystyka.pl; www.zagroda-edukacyjna.pl]. Umożliwiło to sformułowanie głównych składników kanonu dziedzictwa kulturowego, który skonfrontowano ze szczegółowymi wykazami
elementów dziedzictwa wsi zawartymi w trzech publikacjach książkowych: Jędrysiak [2010], Piotrowski i Idziak [2001] i [Każde miejsce opowiada swoją historię,
2001]. Niektóre opisane tam formy dziedzictwa materialnego i niematerialnego
dla niejednego czytelnika mogą być odkryciem, gdyż nie postrzegano ich jako
historycznych czy tradycyjnych. Porównanie kanonu z ofert turystyki wiejskiej
z wykazami z literatury umożliwia odpowiedź na drugie pytanie: jakie obszary są
jeszcze niewykorzystane.
Powyższą analizę uzupełnia kilka przykładów z analiz treści innych źródeł; literatury (w tym popularno-naukowej) oraz obserwacji własnych autora podczas
wizyt terenowych jako jurora oceniającego obiekty w konkursach oraz koordynatora kilkunastu projektów ogólnokrajowych. Wnioski powinny być pomocne
w podwyższeniu atrakcyjności ofert turystyki wiejskiej na poziomie usługodawców i zarządzających produktami terytorialnymi. Pokazanie nowych możliwości,
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inne spojrzenie na dziedzictwo, wyjście poza kanon, który przestał być atrakcyjny
dla niektórych turystów poszukujących czegoś innego, otwiera pole do budowania nowych atrakcji turystycznych.

3. Kanon dziedzictwa kulturowego polskiej wsi
Chociaż znaczenie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki wydaje się
oczywiste, to zakres i sposób jego wykorzystania już mniej. Pobieżny przegląd
literatury naukowej i popularnej daje podstawy do twierdzenia o ustalonym kanonie elementów dziedzictwa najczęściej tam wymienianych. I ten kanon jest wykorzystywany w marketingu turystyki wiejskiej, co potwierdza analiza materiałów
promocyjnych, a w rezultacie przekłada się to na wizerunek turystyki wiejskiej.
Postawić więc można pytanie, jaki jest ten kanon i jakie obszary dziedzictwa są
dotychczas słabo wykorzystywane.
Punktem wyjścia do odpowiedzi na powyższe pytania jest wskazanie odpowiedniej definicji dziedzictwa kulturowego. Dla potrzeb niniejszych analiz
przyjęto szeroką definicję, która jest łatwa w percepcji leksykalnej, a przez to
powszechnie zrozumiała. Takie warunki spełnia definicja opracowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa dla uczestników badań na temat postaw Polaków
wobec dziedzictwa, do którego zaliczono: „odziedziczone z przeszłości i funkcjonujące współcześnie dobra kultury, które mogą mieć formę fizyczną (materialną),
takie jak na przykład 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 (na przykład medycyna ludowa), podania, legendy bądź też pamięć o tej spuściźnie” [Skaldawski 2017:12].
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że kanon ten nie wykracza poza stereotypowy wizerunek kultury polskiej wsi. Składa się on między innymi z następujących elementów: folkloru (najczęściej łowicki, góralski i kurpiowski); związanej z nim muzyki ludowej; architektury (kościoły, skanseny, zabytkowe
wsie i obiekty); rzemiosła (rękodzieło, tkaniny, garnki); zwyczajów (dożynki, procesje, zabawy). W ostatnich dwóch dekadach do tego zestawu dołączyło dziedzictwo
kulinarne, co wynika ze wzrostu zainteresowania kuchnią, w tym regionalną.
Obserwuje się także, wprawdzie w małej skali, nadawanie nowych funkcji
obiektom dotychczas niedocenianym. Przykładowo: o ile pałace i dwory były często objęte ochroną konserwatorską oraz restaurowane i przystosowywane najczęściej do funkcji hotelowych i muzealnych, to sąsiadujące z nimi budynki gospodarskie bardzo rzadko. Sytuacja powoli ulega zmianie i incydentalnie adaptowane
są całe kompleksy folwarczne, ze stajniami, oborami i małą architekturą.
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Do dziedzictwa wykorzystywanego w małym stopniu zalicza się też inne obiekty techniczne takie jak: kanały, mosty, młyny, wiadukty, które rzadko są doceniane
jako atrakcja turystyczna. Podobny los spotyka budynki użyteczności publicznej
jak szkoły i dworce kolejowe. Są one dowolnie przebudowywane bez szacunku dla
ich pierwotnej, często bardzo wartościowej architektury. Mało uwagi poświęca się
też krajobrazowi rolniczemu, drogom, miedzom, zieleni śródpolnej a także uprawom i praktykom rolniczym.
W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jakie elementy dziedzictwa mogą
stanowić wzbogacenie oferty turystyki wiejskiej, należy zastanowić się nad tym,
jak dalece można poszerzać definicję dziedzictwa? Czy dozwolone jest zastosowanie mniej rygorystycznych kryteriów i dopuszczenie nowych form reinterpretacji
dziedzictwa? Bo przecież dziedzictwo to nie tylko obiekty i idee, które są cenne
ze względu na swoją metrykę, ale to co jest postrzegane jako wartościowe, niekoniecznie przez etnografów czy konserwatorów. I odwrotnie, z zakwalifikowania do
dziedzictwa wykluczane bywają obiekty niechciane: historie, zwyczaje czy język.
Zakres tego, co uznawane jest za dziedzictwo stale się zmienia i otwiera nowe
możliwości, także dla turystyki. Poszczególne jego komponenty są postrzegane
przez pojedyncze osoby, zbiorowości, instytucje – w sposób niezamierzony lub
intencjonalnie – jako pożądane albo niechciane. Ma to miejsce w odniesieniu do
obiektów czy idei nie uznanych za wystarczająco wartościowe, często poza kanonem, bo mogą być nieoczywiste ze względu na swoją pozorną zwyczajność. Tak
było do pewnego czasu z dziedzictwem przemysłowym, i do pewnego stopnia
jest z wiejskim, bo miejskie zyskało już na znaczeniu. Taki los spotyka obiekty
zaplecza, które wydają się za mało atrakcyjne. Do dziś pozostałości fabryk na terenach wiejskich, mniejsze fortyfikacje, niektóre cmentarze zwłaszcza ewangelickie
i prawosławne, są opuszczone i zapomniane, a nawet negowane jako część historii
obszaru. W uproszczeniu można podzielić je na dwie kategorie: pierwsza – niechciane bo kłopotliwe, druga – nieobecne bo niedoceniane i niezauważane.

4. Dziedzictwo kłopotliwe
W historii Polski ostatnich 100 lat zawłaszczanie dziedzictwa dla celów politycznych miało miejsce w każdym z systemów i również współcześnie wywołuje kontrowersje, co ilustrują wybrane poniżej przykłady. Pierwszy z nich to zorganizowana w roku 1938 przez polskie władze akcja wobec mniejszości ukraińskiej, kiedy tylko na Chełmszczyźnie rozebrano 130 cerkwi prawosławnych. Wydarzenia
te nie były obecne w większości podręczników szkolnych analizowanych przez
S. Dmitruka [2008], a wzmiankowane tylko w dwóch, bez podania szczegółowych
danych. Z kolei po drugiej wojnie światowej podobny los spotykał dwory i pałace
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we wszystkich regionach Polski, bez względu na narodowość właścicieli. Ostatnie
lata pokazują kolejną falę ingerowania władz w interpretację dziedzictwa, czego
jednym z dowodów jest polityka wobec muzeów: II wojny światowej w Gdańsku,
Historii Żydów Polskich „POLIN” czy Narodowego w Warszawie.
Dysonanse związane z dziedzictwem obrazują dobitnie losy architektury.
W czasach PRL nie tylko dwory ale „burżuazyjne” kamienice były niszczone. Obecnie dzieje się podobnie z budownictwem epoki socjalizmu, które Springer [2018]
określa mianem „źle urodzonego”. Jest ono politycznie naznaczone i staje się elementem wojny o polską historię. Chodzi tu nie tylko o symboliczny już Pałac Kultury w Warszawie, ale o perełki modernistycznej architektury z lat 60. i 70., które są
bezmyślnie wyburzane. Tu też mamy do czynienia z problemem zaakceptowania
własnej historii i zachowania dziedzictwa. „Źle urodzone” powinno by „społecznie
ułaskawione”, bo często ma wyjątkową wartość [Wiśniewski 2012].
Nadal jest wiele punktów zapalnych, co wynika ze skomplikowanej historii
Polski, której pozostałości materialne i pamięci ciągle wywołują kontrowersje.
Możemy mówić o różnych dziedzictwach, choćby dlatego, że żyły tu różne narodowości. Przykład tzw. Ziem Zachodnich, gdzie niemieckie ślady przez wiele
lat były zacierane, czy domostw pozostawionych przez polskich Żydów, to jedne
w wielu takich dziedzictw, od których mimo starań nie uwolniono się. Z różnych
przyczyn bywają one niewygodne i dlatego nieakceptowane. Możemy je negować,
odrzucać, nie akceptować, ale nigdy w pełni się od nich nie uwolnimy [Owsianowska, Banaszkiewicz 2015].

5. Dziedzictwo niedoceniane
Druga kategoria dziedzictwa, rzadko wykorzystywanego w turystyce, jest związana z jego postrzeganiem przez mieszkańców i turystów i określana przymiotnikami: niedoceniane, zapomniane, nieobecne, niezauważane. Przyczyny tego mogą
być wielorakie, niekoniecznie związane z polityką władz.
Wartościowych danych dostarczyły tu badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa pt. „Polacy wobec dziedzictwa” [Dziedzictwo kulturowe w badaniach 2017]. Wśród 31 pytań część dotyczyła znaczenia emocjonalnego
dziedzictwa dla respondentów. Co ciekawe, świadomość wartości dziedzictwa jest
niższa u mieszkańców wsi, z czego autorzy wyciągają wniosek, że nieuzasadniona jest stereotypowa opinia o większym przywiązaniu do tradycji mieszkańców
wsi niż miast. Niska jest wiedza o znaczeniu lokalnej spuścizny dla miejscowej
społeczności; „tylko ponad połowa badanych zna jakikolwiek zabytek w swojej
okolicy, a ponad jedna czwarta badanych nie zna żadnego okolicznego zabytku”.
„Zdecydowane zainteresowanie tym, co się dzieje z lokalnym dziedzictwem, deklaruje jedynie 5% badanych” [Chabiera 2017; 114-115].
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Kolejny element, który został już mocno wypromowany i zaistniał w turystyce
wiejskiej to kuchnia regionalna. Na początku sprowadzona do chłopskiego jadła,
obecnie przechodzi ewolucję i proponuje nowe potrawy nie stricte według starych
receptur ale inspirowane nimi. Wykorzystuje rośliny, które kiedyś były powszechnym składnikiem potraw, potem zostały zapomniane, teraz docenione. Przykładami są zboża: komosa, orkisz, proso i dzikie rośliny jadalne: krwawnik, fiołek,
pokrzywa, babka lancetowata.
Wyżej cenione są te elementy dziedzictwa, które powszechnie za takie są uznawane, natomiast nieprzynależne do kanonu, są traktowane jako mało wartościowe
i pomijane. Generalnie tylko miejsca wyjątkowe, „uświęcone”, są postrzegane jako
dziedzictwo, podczas gdy przejawy codzienności mają niską rangę historyczną.
Tymczasem może być to codzienność pozorna, gdy uda się dostrzec coś więcej.
Ale dlaczego oczekiwać szacunku dla obiektów codziennych, pozornie zwykłych, gdy niedoceniane są klasyczne zabytki, a mianowicie kościoły. Na zjawisko
lekceważenia i biernej postawy społeczności lokalnych wobec drewnianej architektury sakralnej zwróciła uwagę Woźniak [2010], która pokazuje wykluczanie
tych obiektów z życia, gdyż traktowane są jako niechciane dziedzictwo. Sytuacja ta
dotyczy wielu regionów kraju, najczęściej gdy drewniana świątynia zastępowana
jest nową, większą i murowaną, a dla starej nie próbuje się znaleźć nowej funkcji. Przykładowo w diecezji siedleckiej liczba drewnianych świątyń od roku 1945
zmniejszyła się o 45%. Wśród wybudowanych 94 kościołów ¼ powstała w miejscu poprzedniej, a tylko 3 są drewniane [Woźniak 2010; 388].
Po drugiej, popytowej stronie rynku, pozycja dziedzictwa kulturowego jako
kryterium wyboru miejsca wypoczynku jest też niska: „wśród wskazań liczba zabytków i miejsc do zwiedzenia znajduje się dopiero na piątym miejscu, a bogactwo tradycji – na szóstym. Odpowiedzi te wybrało jedynie kilkanaście procent
respondentów” [Chabiera 2017; 115].

6. Wnioski i podsumowanie
Odnosząc się do kwestii wykorzystania dziedzictwa kłopotliwego w turystyce
wiejskiej, należy wyróżnić dwie jego sfery: oficjalną i nieoficjalną. W sferze oficjalnej, realizowanej na szczeblu lokalnym, władze mogą ale nie muszą chcieć się
wpisywać w oczekiwaną narrację. Unikanie pokazywania „niepożądanych” elementów dziedzictwa nie musi być skutkiem oficjalnej cenzury, ale na przykład
braku dofinansowania na konkretny projekt narodowy.
Jednak dziedzictwo niechciane to nie tylko kłopotliwe, o czym świadczy
przedstawiony wyżej przykład katolickich świątyń diecezji siedleckiej. Tutaj przyczyny niedoceniania spuścizny wynikają z braku szacunku mieszkańców wobec
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przeszłości. Co ciekawe, obserwacje z podróży po obszarach wiejskich wskazują
na inne podejście osób zamieszkałych na wsi od dwóch lub więcej pokoleń a tych,
które się przeprowadziły tam z miast. Potwierdzenie tego zjawiska można też znaleźć na portalu Slowhop, gdzie głównie przybysze z miast oferują noclegi w odrestaurowanych z pietyzmen wiejskich domach [https://slowhop.com.pl].
Istnieje wiele obszarów dziedzictwa dotychczas słabo wykorzystanych, które
wzbogacą i uatrakcyjnią ofertę turystyki wiejskiej. Potrzeba jednak odejścia od
konwencjonalnego myślenia opartego na utartym już kanonie. Popularność formy zwiedzania pod nazwą urban exploring, wskazuje na nowe możliwości zagospodarowania terenów wiejskich dla turystów. Jest to „ruch wpisujący się w trend
partyzanckiej, kulturalnej aktywności (…), który polega na zwiedzaniu siedlisk
ludzkich z perspektywy miejsc, których nie powinna lub nie chce widzieć szeroka
publiczność” [Pokojska 2015: 154]. Mimo, że w nazwie jest to aktywność miejska,
to turyści wkraczają coraz częściej na tereny wiejskie, na przykład do opuszczonych wsi. Oferty dla nich mają charakter niszowy, jednak dla konkretnego obiektu
noclegowego czy nawet całej wsi mogą stać się główną atrakcją.
Powyższe obszary dziedzictwa, które było niewykorzystywane, a stało się ciekawą propozycją turystyczną obrazują, jak ogromne możliwości tkwią w naszej
spuściźnie, jeśli podejść do niej w sposób bardziej otwarty. Poszukując nowych
wątków, rozglądając się uważnie wokół i pozwalając sobie na nadawanie nowych
znaczeń, otwierają się nowe pola eksploracji dziedzictwa. Dlatego kolejnym krokiem, jaki należy wykonać, jest stworzenie rozbudowanej listy elementów dziedzictwa wykraczających poza naszkicowany tu kanon, w celu podpowiedzi podmiotom zaangażowanych w rozwój turystyki na terenach wiejskich, gdzie mogą
szukać dla siebie nowych szans.
Historia bywa dziwna, zaskakująca, kompromitująca, ale nie usprawiedliwia
to naszego odejścia od holistycznego jej postrzegania i wybiórczego traktowania przekazanej nam jedynie na przechowanie spuścizny przodków [Thunbridge
2018]. Kiedy do dziedzictwa podchodzi się jako do kompleksu pamięci, zestawu
praktyk, afektow i rzeczy fizycznych, ujawnia się pełne spektrum możliwości jego
wykorzystania [Macdonald 2013].
Na dziedzictwo kulturowe Polski składają się różne tradycje i towarzyszące
im różne narracje, czego skutkiem bywają napięcia, sprzeczności i kontrowersje.
Dziedzictwo wywołujące dysonans już w samo w sobie jest interesujące, a jeśli do
tego dobrze „opakowane” jako turystyczna oferta, może przyciągnąć wyedukowanego podróżnika. Zaprezentowane wyżej fragmentaryczne rezultaty cytowanych
tu badań Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego dowodzą, jak ważny jest czynnik edukacji w postrzeganiu
i rozumieniu dziedzictwa kulturowego. Także po stronie branży turystycznej,
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w tym usługodawców na wsiach, władz i samorządów lokalnych, nauczycieli oraz
organizacji społecznych.
Dziedzictwo kulturowe może być więc dla turystyki wiejskiej szansą w wymiarze edukacyjnym i emocjonalnym. Przy ogromie różnych, podobnych do siebie
ofert, dziedzictwo trudne może być odkryciem, a towarzyszące mu napięcie dodatkową atrakcją. Dzięki turystyce, wrażliwości turystów niszowych, kanon dziedzictwa będzie zachowany, a dziedzictwo niechciane docenione.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest wskazanie obszarów dziedzictwa kulturowego, które w turystyce
wiejskiej są rzadko wykorzystywane. Wyodrębniono dwie kategorie takiego dziedzictwa:
dziedzictwo kłopotliwe, wywołujące dysonans i dziedzictwo niedoceniane, nie zauważane. Analizę uzupełniają przykłady obu kategorii z terenu Polski. Wnioski mogą być pomocne w podwyższeniu atrakcyjności ofert turystyki wiejskiej na poziomie usługodawcy
i zarządzających produktami terytorialnymi.
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TOURISTICALLY UNUSED FIELDS OF CULTURAL HERITAGE IN RURAL AREAS
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SUM M A RY

The purpose of the article is to indicate areas of cultural heritage that are rarely used in
rural tourism. Two categories of such heritage have been distinguished: dissonant and underestimated heritage. The analysis is supplemented by examples of both categories from
Poland. The conclusions can be helpful in increasing the attractiveness of rural tourism
offers at the level of service providers and managers of territorial products.
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1. Wstęp
Ścieżki pamięciowe smaku i zapachu są jednymi z najtrwalszych w ludzkiej
pamięci, co potwierdzają wszystkie naukowe badania. Człowiek do końca życia
zapamiętuje konkretne potrawy z dzieciństwa oraz pozytywnie kojarzy je z autentycznymi sytuacjami – gdzie, kiedy i z kim były spożywane? Podróżując po nieznanych wcześniej regionach i subregionach etnograficznych Polski poznajemy
mieszkających w nich ludzi, a także ich wielopokoleniową kulturę żywieniową.
Ma to miejsce dzięki jednemu z najwspanialszych zmysłów – zmysłowi smaku,
a także dzięki temu wszystkiemu, co łączy się ze wspólnym zasiadaniem do posiłków przy wspólnym stole i to zarówno tych codziennych, jak i świątecznych.
Potencjał kulinarny polskiej wsi jest na tyle duży i zróżnicowany, że powstają
w ostatnich latach nowoczesne produkty turystyczne, które czerpią z zachowanej
kultury ludowej, w tym szczególnie żywieniowej. Nie ma wątpliwości, że wiejskie dziedzictwo kulinarne jest bardzo istotnym elementem miejscowej kultury
oraz tradycji każdego regionu i subregionu etnograficznego naszego kraju. Promowanie kultury żywieniowej, a przede wszystkim odnajdowanie jej autentycznych źródeł i poszukiwanie odrębności regionów kulinarnych – stało się w dobie
1 Wkład pracy: Dominik Orłowski – 50%, Magdalena Woźniczko – 50%.
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występującej globalizacji, nie tylko bardzo popularne, ale też i konieczne w celu
zachowania własnej tożsamości również w zakresie posiadanej kuchni narodowej.
Zdaniem Doroty Świtały-Trybek i Lidii Przymuszały [2018] dziedzictwo kulinarne jest istotnym elementem kulturowym każdego narodu, kształtującym się
przez stulecia, nieustannie rozwijającym, na który składają się wytwory lokalne i zapożyczone, odpowiednio dostosowane do potrzeb, upodobań oraz obowiązującej
mody w zakresie odżywiania. Do dziedzictwa kulinarnego należą zarówno materialne artefakty, np. naczynia i sprzęty kuchenne, gospodarcze, sposoby uprawy roślin i hodowli zwierząt, wytwarzania jedzenia oraz przetwórstwa i przechowywania
żywności itp., jak i niematerialne jego przejawy, czyli: praktyki kulinarne towarzyszące zwyczajom rodzinnym i dorocznym, wiedza na temat produktów żywnościowych, ich stosowania, obróbki kulinarnej oraz sposobów przygotowywania pożywienia i okolicznościami jego konsumpcji [Świtała-Trybek, Przymuszała 2018].
W każdym województwie na obszarze całej Polski znajdują się duże i małe muzea skansenowskie, które są postrzegane w bardzo zróżnicowany sposób: jako instytucja kultury, źródło wiedzy o przeszłości i skarbnica jej materialnych dowodów,
a także jako niezwykle interesujący, bo bardzo zróżnicowany pod względem oferowanego zasobu, produkt turystyki etnograficznej [Kasperska 2011]. Jednym z najważniejszych elementów oferty turystycznej w muzeach skansenowskich jest prezentowanie w ich przestrzeni tematyki kulinarnej. Zwiedzający tego rodzaju obiekty
muzealne na wolnym powietrzu mogą zobaczyć wnętrza pomieszczeń kuchennych
oraz ich wyposażenie w wiejskich domostwach i często w układzie chronologicznym z podziałem na warstwy społeczne (biedota, bogaci chłopi, szlachta, kler)
oraz zróżnicowanie regionalne. Okazjonalnie aranżuje się także odświętny wystrój
pomieszczeń (np. stół wigilijny, wielkanocny, weselny), odtwarza lokalne obrzędy
związane z pożywieniem (np. dożynki, wykopki, miodobranie), w przydomowych
sadach i ogródkach uprawia się dawne odmiany roślin (owoce, warzywa, zioła), a na
polach – zapomniane zboża, w zabytkowych budynkach gospodarczych hoduje się
stare rasy zwierząt (świnie, krowy, kury, gęsi, kaczki, owce), a także organizuje gastronomiczne zajęcia edukacyjne oraz wydarzenia kulinarne ukazujące autentyczną
kuchnię regionalną [Orłowski, Woźniczko 2007, Milewska i in. 2017].
Celem pracy jest przedstawienie wykorzystania dziedzictwa kulinarnego i jego
miejsca w turystyce etnograficznej na przykładzie funkcjonowania muzeów skansenowskich, które w ostatnich latach sprzyjają rozwojowi tego rodzaju turystyki
kulturowej w Polsce. Do przygotowania opracowania zastosowano badania niereaktywne (ang. no-reactive research) – metodę analizy treści (ang. content analysis),
w których wykorzystano dane wtórne pochodzące z literatury przedmiotu i technikę obserwacji uczestniczącej podczas licznych wizyt studyjnych w muzeach
skansenowskich w różnych częściach Polski w latach 2009-2019.
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2. Turystyka etnograficzna – zagadnienia ogólne
Etnografia (gr. éthnos – „lud”, „plemię”, „naród”, gráphō – „piszę”) jest to termin
używany jako synonim etnologii lub nazwa jej działu. Pojęcie,,etnografia” pojawiło
się na początku XIX w. jako synonim ludoznawstwa. Choć używano je często zamiennie z etnologią, wyraźnie dominowało do początku XX w., co odpowiadało
opisowej orientacji ówczesnej nauki o kulturze. W okresie międzywojennym dwa
terminy występowały obok siebie, nawet w nazwach placówek naukowych, jednak
prymat przyznawano etnologii – uogólniającej opisowe rezultaty etnografii. Po
II wojnie światowej określenie,,etnografia” stało się oficjalnie obowiązujące2. Etnografia jest dyscypliną naukową zajmującą się całościowym opisem i analizą kultur
ludowych różnych społeczności oraz grup etnicznych. Jej zakres obejmuje teorię
kultury ludowej oraz badania poszczególnych jej dziedzin i wytworów materialnych. W zależności od tradycji naukowej, pod pojęciem,,etnografia” rozumie się
wszystkie nauki etnologiczne bądź też jedną z tych nauk [Burszta 1987].
W literaturze przedmiotu, jak zauważyła Justyna Mokras-Grabowska [2009],
turystyka kulturowa rozwijająca się na obszarach wiejskich często określana jest
mianem turystyki folklorystycznej bądź etnograficznej. Bardzo wyrazistym
i przejrzystym określeniem jest w tym przypadku turystyka folklorystyczna, ściśle
odnosząca się do kultury mieszkańców wsi i oznaczająca jej poznawanie. Turystyka folklorystyczna wykorzystuje przede wszystkim: muzea skansenowskie, regionalne muzea z wystawami etnograficznymi, imprezy folklorystyczne, sanktuaria
zlokalizowane na obszarach wiejskich, gwarę grup etnograficznych i pożywienie
ludowe [Mokras-Grabowska 2013].
Według Karoliny Buczkowskiej [2008] turystyka etnograficzna jest formą turystyki kulturowej, a w szczególności turystyki dziedzictwa kulturowego (ang. heritage tourism), która odnosi się do historii i wytworów kultury z przeszłości. W rozwoju turystyki kulturowej stanowi ona pierwszorzędny element związany z różnymi
aspektami kultury. Styl życia, tj. tradycje, wierzenia, folklor, kuchnia itp., zalicza się
do elementów drugorzędnych tworzących turystykę kulturową, będących częścią
składową turystyki związanej z dziedzictwem kulturowym i kulturą współczesną.
Ta sama autorka wśród form turystyki kulturowej wyróżnia także turystykę
regionalną i lokalną wsi, czyli turystykę kultury ludowej, zaliczaną do turystyki dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej. Dziedzictwo będące przedmiotem zainteresowania turystów obejmuje: styl budownictwa mieszkalnego, zabytki architektury (sakralnej, przemysłowej, gospodarczej), elementy twórczości
ludowej (sztuka, rzemiosło, muzyka, taniec), tradycję i obrzędy, gwarę, kuchnię
regionalną, a także miejscowe imprezy o różnej tematyce. Z dziedzictwem tym
2 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/etnografia;3898893.html (dostęp: 01.10.2019).
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turyści spotykają się w: muzeach na wolnym powietrzu, muzeach regionalnych,
izbach pamięci, a także uczestnicząc w imprezach kulturalnych, spożywając posiłki w karczmach i lokalnych restauracjach serwujących tradycyjne potrawy,
korzystając z noclegu w gospodarstwach agroturystycznych, zwiedzając zabytki
i miejscowe zakłady produkcyjne oraz obserwując pracę miejscowej ludności
i uczestnicząc w niej aktywnie. Jeżeli turystyce kultury ludowej towarzyszy proces
badawczy i naukowe opisywanie zastanego dziedzictwa, to wówczas określamy
ją jako turystykę etnograficzną, którą należy uznać za wysoce wyspecjalizowaną
formę turystyki kulturowej [Buczkowska 2008].
Ze względu na złożoność i różnorodność atrakcji, Artur Kurek i Rafał Szmytke [2003] traktują turystykę etnograficzną jako zbiór kilku różnych form połączonych wspólnym mianownikiem, jakim jest chęć poznania kultury ludowej.
Zdaniem Andrzeja Kowalczyka [2008] turystyka etnograficzna polega na poznawaniu i eksplorowaniu miejsc zamieszkiwanych przez różne grupy etniczne i zaznajamianiu się z ich żywą kulturą – zwyczajami, obrzędami, rzemiosłem itp. Ta
forma turystyki kulturowej wykorzystuje w swoim rozwoju walory kulturowe wsi,
w tym bogate tradycje ludowe.
Do zasadniczych form turystyki etnograficznej zalicza się [Kurek, Szmytke
2003, Woźniczko, Orłowski 2014a, Nowicka 2016]:
 wyjazdy do muzeów na wolnym powietrzu – czyli muzeów skansenowskich, potocznie określanych „skansenami”, związanych z kulturą wsi. W ich
obrębie mieszczą się: parki etnograficzne3, muzea wsi4, muzea budownictwa
ludowego5. Do grupy muzeów skansenowskich zalicza się także zagrody „in
situ”6 oraz muzea specjalistyczne7;
 poznawanie zwyczajów mieszkańców obszarów wiejskich – wraz z poznawaniem wierzeń, obrzędów, odpustów i jarmarków (np. ,,Niedziela Palmowa” w Łysych lub ,,Boże Ciało” w Spycimierzu);
3 Cechuje je dowolna prezentacja architektury ludowej w terenie, np.,,Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich” we Wdzydzach Kiszewskich.
4 Prezentują one zrekonstruowane tradycyjne układy wsi oraz kulturę ludową i techniczno-gospodarczą rozwoju kultury rolnej, np.,,Muzeum Wsi Kieleckiej” w Tokarni.
5 Obrazują różne typy architektury ludowej jednego lub kilku regionów, np.,,Muzeum Budownictwa Ludowego” w Sanoku.
6 Są to pojedyncze budynki lub całe zespoły architektury ludowej pozostawione w miejscu
powstania, w naturalnym, autentycznym otoczeniu i krajobrazie, np.,,Zagroda Czernikiewiczów”
w Bodzentynie.
7 Zwane także muzeami przemysłowo-technicznymi, eksponują zabytki techniki oraz dawne
obiekty przemysłowe, np.,,Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego” w Jaraczu.
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uczestnictwo w formach życia społeczności wiejskiej, np. organizowanie
imprez folklorystycznych typu „wesele łowickie”, podczas których etnoturyści wraz z ludowymi artystami: muzykami, śpiewakami, zespołami tanecznymi, uczestniczą w inscenizacji ślubu wzorowanego na dawnych zwyczajach i obrzędach.
Wyodrębnione trzy kierunki turystyki etnograficznej wzajemnie się przenikają, gdyż wyjazdy do muzeów skansenowskich traktuje się jako etap wstępny do
poznawania obrzędów i zwyczajów. Ułatwia to wejście turysty etnograficznego
w rolę jednego z członków społeczności wiejskiej. Uczestnictwo w ostatniej formie nie wymaga wcześniejszych etapów, ale ich brak może utrudnić uzyskanie
pełnej satysfakcji i zadowolenia etnoturysty. Wymienione formy turystyki etnograficznej funkcjonują również niezależnie od siebie. Poznawanie muzeów skansenowskich może być traktowane jako samoistna forma, podobnie, jak i kolejne
elementy tego rodzaju turystyki. Turystyka etnograficzna daje różne możliwości
poznania, a zwłaszcza przeżywania kultury wsi, pozostawiając wybór etnoturystom [Kurek, Szmytke 2003, Woźniczko, Orłowski 2014a].
Najbardziej popularną formę turystyki etnograficznej stanowią wyjazdy do
muzeów skansenowskich. Umożliwiają one zapoznanie się z dorobkiem materialnym głównych grup etnograficznych kraju. Obraz turystyki etnograficznej w odmianie poznawania zwyczajów może wydawać się prosty, jednak ta właśnie niewyszukaność decyduje o jej atrakcyjności. Nie każdy turysta jest w stanie przyjąć
taki obraz za atrakcyjny, stąd też należy go uznać za kolejny etap tej formy turystyki, ważny dla bardziej wymagających etnoturystów, poszukujących głębszych
przeżyć związanych z obcowaniem z kulturą ludową. W tym samym kierunku
zmierza ostatnia odmiana turystyki etnograficznej, czyli uczestnictwo w formach
życia społeczności wiejskiej, która kierowana jest do najbardziej zagorzałych jej
uczestników [Kurek, Szmytke 2003, Woźniczko, Orłowski 2014a].
Osoby uprawiające turystykę etnograficzną nazywa się,,etnoturystami”, czyli
są to tacy turyści kulturowi, dla których aktywność w czasie podróży jest związana
z aktywnym. świadomym, etycznym i odpowiedzialnym poznawaniem wszelkich
aspektów dziedzictwa materialnego i niematerialnego związanego z kulturą ludową. Etnoturystów łączy z pewnością chęć pogłębiania wiedzy, rozwoju osobistego,
poszukiwanie spokoju i ukojenia w środowisku wiejskim, a także odnajdywanie
nowości poprzez powrót do tradycyjnych wartości. Kluczowe wydają się praktyki
poznawcze zorientowane na bezpośredni kontakt z mieszkańcami danego regionu lub subregionu etnograficznego oraz ich kulturą ludową [Mokras-Grabowska
i in. 2019].


Dziedzictwo kulinarne i jego miejsce w turystyce etnograficznej ...

121

3. Lekcje muzealne prezentujące dziedzictwo kulinarne w muzeach
skansenowskich jako element turystyki etnograficznej
Obecnie w większości placówek muzealnych na wolnym powietrzu – edukacja
obok gromadzenia i opracowywania zbiorów jest jedną z równoprawnych dziedzin ich działalności w zakresie upowszechniania wiejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym związanego z pożywieniem ludowym. Od dłuższego czasu muzea
skansenowskie nie są jedynie placówkami samodzielnej kontemplacji zabytków
kultury materialnej, ale przede wszystkim stają się przestrzenią turystyczną – różnorodnych działań popularyzujących wszelkie aspekty kultury ludowej. Muzea
skansenowskie na ogół organizują trzy rodzaje lekcji muzealnych. Pierwsze z nich
to zajęcia prowadzone w obiektach zabytkowych, drugie to zajęcia realizowane
w salach dydaktycznych, a trzecie realizowane są na wystawach czasowych przy
okazji ich udostępniania turystom. Najbardziej dogodnymi terminami na prowadzenie zajęć lekcyjnych jest marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień i październik oraz zimowy okres świąt [Olbryt 2014].
Muzea skansenowskie mają wiele możliwości organizacji zajęć edukacyjnych.
Nie tylko obiekty architektury wraz z pełnym wyposażeniem stanowią wartość
w nauce o historii i tradycjach regionu, ale również ważną rolę spełnia otoczenie przyrodnicze ekspozycji muzealnej, np. w postaci przydomowych ogródków
warzywnych i ziołowych oraz sadów czy pól. Muzea na wolnym powietrzu idealnie wpisują się w rozmaite formy prezentacji wiejskiego dziedzictwa kulinarnego
w przestrzeni muzealnej. Realizują interesujące scenariusze lekcji muzealnych,
które mają warsztatowy charakter. Chodzi bowiem o to, aby zwrócić uwagę dzieci,
młodzieży i dorosłych na kuchnię, jako podstawę trwania kulturowej tożsamości.
Zwrócenie uwagi na zróżnicowanie regionalne potraw, na ich klasyfikację, na to
jak kultura żywieniowa kształtowała się na przestrzeni czasu – pozwala uczestnikom na zapoznanie z potrawami charakterystycznymi dla konkretnego regionu
poprzez aktywne uczestnictwo w ich przygotowaniu, a potem na ich konsumpcję,
będącą swoistą,,lekcją smaku”. Może to być pierwszym krokiem do poznania siebie i własnego zakorzenienia w lokalnej społeczności oraz kulturze regionalnej
czy wreszcie do własnej identyfikacji za pomocą doznań kulinarnych [Włodarska-Koszutowska 2014].
Poniżej przedstawiono trzy wybrane lekcje muzealne prezentujące zagadnienia dziedzictwa kulinarnego, które odbywają się w muzeach skansenowskich
i stanowią element oferty turystyki etnograficznej:
1. ,,Tradycyjne pożywienie na Kujawach” w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku
Etnograficznym w Kłóbce (woj. kujawsko-pomorskie) jest to lekcja muzealna o ludowym pożywieniu na wsi kujawskiej przed II wojną światową.
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Odbywa się ona w formie warsztatów kulinarnych, gdzie uczestnikom demonstrowane są sprzęty i naczynia, które były dawniej wykorzystywane
przez gospodynię w wiejskiej kuchni. W trakcie zajęć uczestnicy poznają
najważniejsze informacje o pozyskiwaniu surowców z własnego gospodarstwa rolnego, które dostarczało podstawowych produktów: roślinnych
(mąka, kasza, ziemniaki, kapusta, jarmuż, groch, fasola, buraki, marchew,
dynia, ogórki, pasternak, rzepa, gruszki, jabłka, śliwki, wiśnie, zioła, olej
roślinny), mlecznych (mleko, masło, sery, śmietana) oraz mięsnych (wieprzowina, wołowina, drób, króliki). Największą rolę odgrywały produkty
roślinne, które były najłatwiej dostępne i przez to najliczniejsze. Osoby biorące aktywny udział w lekcji muzealnej pracują w olejarni, gdzie czynnie
pomagają w procesie tłoczenia oleju z ziaren lnu. Ponadto szatkują kapustę przeznaczoną do kiszenia, tłuką kaszę w stępie, a także wyrabiają masło
w kierzance8.
2. ,,Wokół kuchennego pieca, czyli co jedli Słowińcy. Elementy jadła na wsi
słowińskiej i pomorskiej z przełomu XIX i XX wieku” w Muzeum Wsi Słowińskiej (woj. pomorskie) jest to lekcja muzealna realizowana w zabytkowych
wnętrzach XIX-wiecznej chałupy. Na początku uczestnicy poznają składniki
ciasta chlebowego, które sporządzane jest wcześniej przez pracowników muzeum według oryginalnej receptury uzyskanej od byłych mieszkańców wsi
słowińskich. W dalszej kolejności formują i wkładają do tradycyjnego pieca
bochny chleba słowińskiego. Następnie uczestnicy przygotowują ciasto na
wafle z receptury spisanej z pokrywy oryginalnej, żeliwnej wafelnicy, ubijają
masło w kierzance, obierają i kroją warzywa oraz ziemniaki, aby ugotować
kartoflankę. W czasie, gdy gotuje się zupa i rośnie ciasto na wafle drożdżowe
– uczestnicy poznają wykorzystywane dawniej w kuchni naczynia, porównują
je z dzisiejszymi oraz zwracają uwagę na sposób i materiał ich wykonania.
Na zakończenie zajęć w zagrodzie edukacyjnej wszystkie osoby biorące udział
w lekcji muzealnej wspólnie spożywają kartoflankę i chleb słowiński, a na zakończenie jedzą deser w postaci wafli drożdżowych9.
3. ,,Kuchnia śląska” w Muzeum Wsi Opolskiej (woj. opolskie) jest to lekcja,
której głównym celem jest przybliżenie uczestnikom, jak wyglądała tradycyjna kuchnia na Śląsku Opolskim, która mieszkańcom regionu kojarzy
się, nie tylko z jedzeniem, ale także z domem rodzinnym dającym poczu8 Opracowano na podstawie aktywnego uczestnictwa w lekcji muzealnej dotyczącej poży-

wienia ludowego oraz http://muzeum.wloclawek.pl/serwis/edukacja/park-etnograficzny/ (dostęp:
05.10.2019).
9 Opracowano na podstawie aktywnego uczestnictwa w lekcji muzealnej dotyczącej pożywienia ludowego oraz https://www.muzeumkluki.pl/oferta_edukacyjna-1.html (dostęp: 05.10.2019).
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cie bezpieczeństwa, i z zapachem świeżo upieczonego chleba. Uczestnicy
lekcji muzealnej zapoznają się z codzienną kuchnią śląską, gdzie poznają
przede wszystkim potrawy bardzo proste, sporządzane w okresie postu oraz
dania oszczędne – głodowe, które były zdobywane w największym trudzie,
w latach nieurodzaju, klęsk, żywiołowych i skrajnego ubóstwa. W trakcie
lekcji muzealnej zostają również,,uchylone drzwi” do tradycyjnej komory
(spiżarki), domowej piwnicy i dzisiejszej apteczki – kiedyś pełnej ziół leczniczych, przetworów owocowo-warzywnych, ale też wszelkich trunków czy
różnych słodyczy. Lekcja ukazuje biorącym w niej udział osobom, że śląskie
dziedzictwo kulinarne to nie tylko kluski śląskie, rolady i modro kapusta, ale
również inne potrawy, które są związane z regionalnymi zwyczajami i tradycjami kulinarnymi10.

4. Wydarzenia prezentujące dziedzictwo kulinarne w muzeach skansenowskich jako element turystyki etnograficznej
Muzea skansenowskie z każdym rokiem dążą do wzrostu poziomu uczestnictwa
zwiedzających w kreowaniu oferty turystycznej – m.in. poprzez inscenizowanie
doświadczeń o charakterze poznawczym, edukacyjnym lub eskapistycznym w zakresie kultury ludowej, w tym szczególnie związanej z pożywieniem. Placówki
muzealne na wolnym powietrzu realizują od początku maja do końca września
szereg rozmaitych wydarzeń folklorystycznych, których podstawowym lub dodatkowym celem jest kultywowanie oraz promowanie regionalnych tradycji kulinarnych – na ogół jednej lub dwóch grup etnograficznych czy etnicznych występujących na obszarze działalności muzeum [Orłowski, Woźniczko 2015].
W ich przestrzeni muzealnej są najczęściej organizowane tematyczne imprezy
plenerowe – połączone z licznymi pokazami i prezentacjami dotyczącymi dawnej
kuchni ludowej. W muzeach skansenowskich na terenie Polski organizowane są zdaniem Dominika Orłowskiego i Magdaleny Woźniczko [2015] następujące rodzaje
wydarzeń promujących wiejskie dziedzictwo kulinarne, które związane są z:
 pozyskiwaniem i przetwórstwem żywności;
 wyrobem tradycyjnych produktów żywnościowych;
 przygotowywaniem regionalnych potraw;
 wykonywaniem lub pielęgnacją naczyń i sprzętów kuchennych, które mają
bezpośredni lub pośredni kontakt z pożywieniem.
W tabeli 1. podano wybrane przykłady rozmaitych pokazów kulinarnych, które wskazują na bogatą i urozmaiconą ofertę turystyczną, odnoszącą się do prezen10 Opracowano na podstawie aktywnego uczestnictwa w lekcji muzealnej dotyczącej pożywienia ludowego oraz http://muzeumwsiopolskiej.pl/kuchnia-slaska/ (dostęp: 05.10.2019).
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tacji wiejskiego dziedzictwa kulinarnego w przestrzeni skansenowskiej. W czasie
trwania folklorystycznych imprez kulinarnych na terenie muzeów skansenowskich organizowane są także ludowe jarmarki lub targi żywności regionalnej,
w trakcie których wszystkie zainteresowane osoby, a zwłaszcza etnoturyści czy
foodies (turyści kulinarni), mogą zakupić szeroki asortyment rozmaitych chlebów na zakwasie, ciast i ciastek, wędlin z mięsa zwierząt rzeźnych i dziczyzny,
ryb słodkowodnych i morskich, serów twarogowych i podpuszczkowych, miodów nektarowych i spadziowych, soków owocowych, powideł, dżemów, konfitur,
przetworów warzywnych, grzybów, rzemieślniczych piw, domowych win czy nalewek spirytusowych [Woźniczko, Orłowski 2014b, Orłowski, Woźniczko 2015].
Tabela 1
Pokazy kulinarne w muzeach skansenowskich w Polsce
Rodzaj pokazów
kulinarnych w muzeach
skansenowskich

Przykłady pokazów kulinarnych
w muzeach skansenowskich

Pozyskiwanie i
przetwórstwo żywności

tradycyjny zbiór warzyw i owoców, wykopywanie ziemniaków, szatkowanie i ubijanie
drewnianym tłokiem kapusty, kiszenie ogórków w szklanych słojach, łuskanie
nasion fasoli, suszenie ziół przy kuchennym piecu, suszenie owoców na płachtach,
drylowanie wiśni, tłoczenie soku jabłkowego w prasie, wyciskanie soku z czereśni,
robienie soku z porzeczki, marynowanie grzybów w słoikach, suszenie grzybów na
piecu kuchennym, podbieranie i odwirowywanie miodu, tłuczenie ziaren na kaszę
w stępie, mielenie mąki na żarnach, zarabianie ciasta w dzieży, przesiewanie
mąki przez sito, odciskanie serwatki z twarogu w płóciennym rożku, odciskanie
sera w drewnianej prasie pionowej lub poziomej, wirowanie śmietany za pomocą
centryfugi, nadziewanie jelit kaszanką za pomocą rogów bydlęcych, konserwowanie
kiełbasy w smalcu, świniobicie, wędzenie kiełbas i szynek w murowanych
wędzarniach lub kominach, wędzenie węgorzy na zimno lub gorąco, marynowanie
ryb w słoikach, palenie w blaszanych młynkach ziaren zbóż na kawę, tłoczenie oleju,
tradycyjny zbiór chmielu, gromadzenie zapasów na zimę w piwniczce.

Wyrób tradycyjnych
produktów żywnościowych

wypiek chleba na zakwasie, pieczenie podpłomyków na kuchni opalanej
drewnem, pieczenie bab drożdżowych w kamionkowych formach, wypiekanie
w żeliwnej,,wafelnicy” drożdżowych wafli, pieczenie i zdobienie pierników lukrem,
wyrób cukierków z karmelu, smażenie powideł w miedzianych kotłach, smażenie
na płycie kuchennej borówek z gruszkami, sporządzanie twarogu, wyrabianie
serów owczych, ubijanie masła w maselnicy klepkowej, wyrób baranków
w drewnianych foremkach do masła, tradycyjne sporządzanie kiełbasy białej,
pieczenie na metalowej blasze jabłek z konfiturą wiśniową, parzenie herbat
ziołowych, warzenie piwa, wyrób wina, pędzenie bimbru.

Przygotowywanie
regionalnych potraw

gotowanie zupy z żółtej brukwi, gotowanie zupy śliwkowej,,klitundplome” z kluskami
lanymi, warzenie żuru owsianego, sporządzanie zupy z,,korbola”, lepienie
i gotowanie pierogów, smażenie placków ziemniaczanych na kuchni opalanej
drewnem, pieczenie w żeliwnych kociołkach,,porębskich prażonek”, pieczenie
prosiaka na rożnie, wypiek,,paski bukowińskiej” w piecu, pieczenie kołaczy na
blachach, wypiekanie,,fafernuchów” i,,nowych latek”, smażenie,,ruchanek”,
tradycyjny wypiek sękacza nad ogniem.
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Rodzaj pokazów
kulinarnych w muzeach
skansenowskich

Wykonywanie lub
pielęgnacja naczyń
i sprzętów kuchennych,
wykorzystywanych do
bezpośredniego lub
pośredniego kontaktu
z pożywieniem
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Przykłady pokazów kulinarnych
w muzeach skansenowskich
tkanie na krosnach płótna lnianego z przeznaczeniem na bieliznę stołową, szycie
na maszynie obrusów, pranie w balii na tarze bielizny stołowej, krochmalenie
ługiem i maglowanie obrusów, prasowanie bielizny stołowej żelazkiem,,na duszę”,
haftowanie makatek kuchennych, toczenie na kole garncarskim naczyń z gliny do
potraw i napojów, drutowanie garnków ceramicznych, wykuwanie noży i tasaków
z żelaza, wyrób sit do przesiewania mąki, dłubanie drewnianych foremek do
masła, struganie łyżek z drewna, robienie,,mątewek” do rozklepywania zaczynu
na żur, wyrób beczek drewnianych, malowanie naczyń fajansowych do potraw
i napojów, wyplatanie koszy wiklinowych do zbioru warzyw i owoców, zbijanie
skrzynek na owoce i warzywa, wyrób sieci do połowu ryb, czyszczenie garnków
popiołem, noszenie wody do kuchni za pomocą nosideł, zmywanie naczyń
kuchennych po posiłku.

Źródło: Orłowski D., Woźniczko M. (2015): Turystyka kulinarna w przestrzeni
muzeów skansenowskich, [w:] Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, red.
B. Krakowiak, A. Stasiak, Wydawnictwo Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 251-272.

Poniżej przedstawiono trzy wybrane wydarzenia folklorystyczne prezentujące zagadnienia dziedzictwa kulinarnego, które odbywają się w muzeach skansenowskich i stanowią element oferty turystyki etnograficznej:
1. „Gotowanie na polanie” w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (woj.
mazowieckie) – organizowane jest w pierwszą niedzielę maja. Celem imprezy jest popularyzowanie tradycji kulinarnych Mazowsza w samym regionie,
jak i wśród mieszkańców innych części Polski, którzy uczestniczą w tym kulinarnym wydarzeniu. Główny punkt programu stanowi konkurs kulinarny
„Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka” oraz kiermasz żywności regionalnej. Uczestnikami konkursu i kiermaszu są Koła Gospodyń Wiejskich oraz
gospodarstwa agroturystyczne promujące tradycyjną kuchnię mazowiecką. Na kiermaszu prowadzona jest sprzedaż własnych produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, rozmaitych przetworów,
a także potraw regionalnych oraz napojów alkoholowych w postaci nalewek, piwa i miodów pitnych. W czasie wydarzenia kulinarnego odbywają
się również pokazy związane z różnymi przejawami kultury ludowej, w tym
pożywienia – prezentujące pracę w dawnym gospodarstwie wiejskim, która
dotyczyła przede wszystkim pozyskiwania i przetwarzania żywności11.
11 Opracowano na podstawie aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu kulinarnym dotyczącym regionalnego pożywienia ludowego oraz https://mwmskansen.pl/imprezy-plenerowe (dostęp:
08.10.2019).
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2. ,,Z motyką na bulwy” w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich (woj. pomorskie) – organizowane jest w trzecią niedzielę
września. W trakcie wydarzenia zwiedzający mają możliwość dowiedzenia
się o historii roślin bulwiastych, a także o uprawianych dawniej i obecnie
gatunkach. Przez cały dzień istnieje możliwość zobaczenia oraz czynnego
uczestnictwa w pokazach, dotyczących wybierania ziemniaków z zagonów
czy też orki i bronowania pola po wykopkach. Istotnym punktem imprezy
jest możliwość degustacji i obserwowania, jak przyrządza się w autentycznych wnętrzach chałup przy trzonach kuchennych potraw regionalnych na
bazie ziemniaków, takich jak: kaszubskie kluski ziemniaczane łyżką kładzione, szadolce i kulanki kaszubskie, plince kaszubskie, pulki kaszubskie
oraz zupa kartoflanka. W czasie tego wydarzenia folklorystycznego na terenie muzeum skansenowskiego odbywają się rozmaite prezentacje dawnych zawodów, tradycyjnych zajęć i wiejskich rzemiosł, które połączone są
z możliwością ich nauki oraz zakupu gotowych wyrobów rękodzielniczych.
Na stoiskach zlokalizowanych na całym terenie muzeum, prezentowane są
przez Koła Gospodyń Wiejskich potrawy regionalne oraz tradycyjne produkty żywnościowe (przetwory owocowe, warzywne, wędliny, pieczywo,
ciasta, soki i nalewki), które zostały wpisane na krajową Listę Produktów
Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi12.
3. ,,Jarmark Produktów Tradycyjnych” w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie (woj. śląskie) – organizowany jest w ostatnią niedzielę
lipca. Podczas jego trwania odbywa się wojewódzki finał Ogólnopolskiego
Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, gdzie wyłaniane są tradycyjne produkty żywnościowe i potrawy regionalne kandydujące do nagrody „Perły”. Podczas tego kulinarnego wydarzenia mieszkańcy
regionu oraz licznie przybywający etnoturyści i foodies (turyści kulinarni)
mają wyjątkową możliwość spróbowania wielu oryginalnych potraw i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które są
charakterystyczne dla wszystkich subregionów województwa śląskiego. Jarmark zawsze jest niepowtarzalną okazją dla ogółu osób zainteresowanych
tematyką regionalnego dziedzictwa kulinarnego do degustacji i zakupu śląskich specjałów kulinarnych, które zostały już wpisane lub dopiero ubiegają
się o wpis na krajową Listę Produktów Tradycyjnych. W czasie trwania tego
wydarzenia w różnych częściach muzeum skansenowskiego odbywają się
też pokazy kulinarne, które dotyczą sporządzania potraw regionalnych, za12 Opracowano na podstawie aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu kulinarnym dotyczącym
regionalnego pożywienia ludowego oraz http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl/kartofel.html (dostęp: 08.10.2019).
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równo tych typowych dla codziennej kuchni śląskiej, jak również świątecznej,
czyli zgodnej z rokiem liturgicznym. W trakcie pokazów prowadzonych przez
Koła Gospodyń Wiejskich istnieje możliwość ich degustacji, zakupu, otrzymania wielopokoleniowych przepisów kulinarnych czy też nabycia książek
kucharskich związanych z różnymi aspektami pożywienia śląskiego13.

5. Podsumowanie
W dobie powszechnej globalizacji i masowej dostępności produktów żywnościowych wytwarzanych na skalę przemysłową, coraz więcej osób poszukuje żywności wysokiej jakości. Nie od dziś wiadomo, że dziedzictwo kulinarne polskiej wsi
i jego kultywowanie jest możliwe przede wszystkim dzięki aktywności Kół Gospodyń Wiejskich, które bardzo często biorą udział w licznych konkursach i wydarzeniach kulinarnych. Współcześnie, gdzie więzi społeczne są zachwiane z powodu bezosobowych relacji w różnego typu sklepach wielkopowierzchniowych
– niemałego znaczenia nabiera bezpośredni kontakt z lokalnym producentem
żywności. Wiejskie gospodynie są niezwykle otwarte na osoby zainteresowane
przygotowywanymi przez nie wielopokoleniowymi specjałami, a dbając o przekazywanie swojego dziedzictwa kulinarnego przyczyniają się do rozwoju regionalnej kultury ludowej.
Istotną rolę w tym zakresie spełniają również muzea skansenowskie, które
w swojej ofercie turystycznej promują pożywienie ludowe, m.in. poprzez zapraszanie Kół Gospodyń Wiejskich do podejmowanych na swoim obszarze wszelkich
inicjatyw. Muzea skansenowskie w trakcie organizacji rozmaitych lekcji muzealnych czy wydarzeń folklorystycznych, często decydują się na określony motyw
przewodni. Jednym z nich jest dziedzictwo kulinarne, które dostarcza pozytywnych bodźców, i na każdym kroku potwierdza niezwykłość doświadczenia, w jakim uczestniczy etnoturysta czy foodie (turysta kulinarny). Odwiedzający muzea skansenowskie odczuwają w nich niepowtarzalny klimat tzw.,,autentycznej
przestrzeni”, co skłania ich do refleksji o przemijaniu smaków, które były dawniej
charakterystyczne pośród społeczności zamieszkującej konkretną wieś lub region
etnograficzny.
Turystyka etnograficzna sprzyja poszukiwaniu swojej tożsamości, zacieranej
przez przemijające kolejne pokolenia, a także ma swój wyraz w wielu inicjatywach
podejmowanych przez mieszkańców poszczególnych miejscowości, gdzie zlokalizowane są muzea skansenowskie. Świadomy etnoturysta nawiązuje bezpośred13 Opracowano na podstawie aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu kulinarnym dotyczącym
regionalnego pożywienia ludowego oraz http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/imprezy-plenerowe/
(dostęp: 08.10.2019).
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ni kontakt z tradycyjnym życiem wiejskim, rzemiosłem ludowym, miejscowym
folklorem wsi oraz spożywa regionalne specjały kulinarne. Etnoturysta w muzeach skansenowskich bardzo chętnie uczestniczy w degustacjach tradycyjnych produktów żywnościowych i potraw, z dużym zaangażowaniem aktywnie uczestniczy
w ich przygotowywaniu, poznając nie tylko lokalne surowce, stare receptury, ale
przede wszystkim historię oraz kulturę żywieniową, która ma związek z regionem
i lokalną społecznością.
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DOMINIK ORŁOWSKI, MAGDALENA WOŹNICZKO
DZIEDZICTWO KULINARNE I JEGO MIEJSCE W TURYSTYCE ETNOGRAFICZNEJ
A PRZYKŁADZIE MUZEÓW SKANSENOWSKICH

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulinarne, turystyka etnograficzna, muzeum skansenowskie
STRESZCZENIE

Muzea skansenowskie, ze względu na swoje nieocenione walory są idealną przestrzenią dla popularyzacji wiejskiego dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza pożywienia charakterystycznego dla grup etnograficznych, które występują na danym obszarze działalności muzeum.
W opracowaniu zaprezentowano zjawisko turystyki etnograficznej w świetle literatury
naukowej, następnie omówiono wybrane lekcje muzealne prezentujące zagadnienia pożywienia ludowego, a na zakończenie przedstawiono wydarzenia folklorystyczne promujące
wiejskie dziedzictwo kulinarne, które stanowią element oferty turystyki etnograficznej
w muzeach skansenowskich.
Celem pracy jest ukazanie dziedzictwa kulinarnego i jego miejsca w turystyce etnograficznej na przykładzie funkcjonowania muzeów skansenowskich, które w ostatnich latach
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sprzyjają rozwojowi tego rodzaju turystyki kulturowej w Polsce. Do przygotowania opracowania zastosowano badania niereaktywne – metodę analizy treści, w których wykorzystano dane wtórne pochodzące z literatury przedmiotu i technikę obserwacji uczestniczącej podczas licznych wizyt studyjnych w muzeach skansenowskich w różnych częściach
Polski, w latach 2009-2019.

DOMINIK ORŁOWSKI, MAGDALENA WOŹNICZKO
CULINARY HERITAGE AND ITS POSITION IN ETNOGRAPHIC TOURISM
ON THE EXAMPLE OF OPEN-AIR MUSEUMS

Keywords: culinary heritage, ethnographic tourism, open-air museum
SUM M A RY

Open-air museums, due to their invaluable values, are an ideal space for popularizing
the rural cultural heritage and particularly food characteristic for ethnographic groups
that occur in the area of the museum’s activity.
The study presented the phenomenon of ethnographic tourism in the light of scientific
literature, then it discussed selected museum lessons presenting the issues of folk food,
and finally it presented folklore events promoting rural culinary heritage, which are part
of the ethnographic tourism offer in open-air museums.
The aim of the work is to show the culinary heritage and its place in ethnographic tourism on the example of functioning of open-air museums, which recently have promoted
the development of this type of cultural tourism in Poland. Non-reactive research - a method of content analysis was chosen to prepare the study. It used secondary data from the
literature on the subject and the technique of participating observation during numerous
study visits to open-air museums in various parts of Poland in 2009-2019.
e-mail: orlowskidominik@wp.pl
e-mail: mwozniczko@poczta.onet.pl
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„Dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na sukces”.
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Brwinów 2019, s. 120.
Zwiększenie dochodów mieszkańców wsi jest jednym z największych celów i warunków rzeczywistego rozwoju obszarów wiejskich. Jedną z podstawowych dróg do
osiągnięcia tego celu jest odchodzenie, przez część mieszkańców wsi, od rolnictwa
i pozyskiwanie innego źródła utrzymania.
Niniejsza publikacja posiada przykłady działalności gospodarczej, które mogą
być źródłem inspiracji dla tych, którzy są zainteresowani uruchomieniem pozarolniczej działalności na terenach wiejskich.
Centrum Doradztwa Rolniczego przeprowadzając kolejne edycje konkursu
„Sposób na Sukces” współpracuje z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, które pełnią podstawową rolę w promocji konkursu. To dzięki zaangażowaniu pracowników ODR było i jest możliwe dotarcie do mieszkańców wsi i zmobilizowanie ich do
uczestnictwa w konkursie i promocji różnych form działalności gospodarczej, jako
przykładów dobrych praktyk. Publikacja ma charakter edukacyjny, jak i promocyjny.

„Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji
amoniaku z rolnictwa”. Autorzy: (red.) Jacek Walczak, Zuzanna Jarosz, J. Lech
Jugowar, Wojciech Krawczyk, Paulina Mielcarek, Monika Skowrońska.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, s. 132.
Unijne rolnictwo, którego priorytetami zgodnie z WPR, są zrównoważone gospodarowanie zasobami wody, gleby i powietrza, a także ochrona ich jakości oraz
przeciwdziałanie zmianom klimatu – powinno nie tylko charakteryzować się dbałością o stan środowiska, lecz także generować związane z tym zyski.
Niniejszy projekt „Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” ma na celu przekazanie informacji o znaczeniu i praktycznych możliwościach działań ograniczających powstawanie tego gazu
w trakcie realizacji zwykłych praktyk rolniczych i hodowlanych.
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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 ORM A 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.

