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WSTĘP 
 
 

Turystyka kulturowa to nie tylko zwiedzanie zabytków, muzeów, udział   
w festiwalach czy wydarzeniach sportowych. To także poznawanie stylu 
życia mieszkańców odwiedzanych regionów, ich codziennych obyczajów, 
spotkania z ludźmi w różnych sytuacjach: na ulicy, w sklepie, przy stole… 
Jedzenie w podróży przestało być li tylko dodatkiem do zwiedzania czy 
wypoczynku na plaży, stało się często celem samym w sobie. Dobra kuch-
nia niczym magnes przyciąga turystów poszukujących nowych doznań 
smakowych czy też zainteresowanych powrotem do tradycji. Podczas wa-
kacji chcemy jeść nie tylko dobrze, ale także pięknie, przyjemnie, wyjątko-
wo. Chcemy poznawać inne kultury, ludzi i kraje poprzez ich oryginalne, 
egzotyczne smaki. Nic tak nie zbliża ludzi, jak smacznie i pachnąco zasta-
wiony stół, przy którym godzinami można opowiadać, dyskutować, spie-
rać się, śpiewać... A wracając z turystycznych wojaży chętnie kupujemy 
kulinarne pamiątki: alkohole, słodycze, wędliny, sery – specjały, które będą 
przypominać urlopowe przygody. 

Znaczenie i rola usług gastronomicznych podczas podróży turystycz-
nych nie ogranicza się więc tylko i wyłącznie do prostego zaspokojenie fiz-
jologicznych potrzeb turystów. Coraz częściej kuchnia (gastronomia) staje 
się ważnym składnikiem pakietu turystycznego, znacząco podnoszącym 
jego atrakcyjność, dodatkowo podkreślającym wyjątkowość, elitarność i eg-
zotykę wyjazdu. Jedzenie może być najprzyjemniejszą czynnością podczas 
wyjazdu, budując przy tym niepowtarzalne multisensoryczne doświadcze-
nie wakacyjne turysty. Z drugiej strony mamy też wiele przykładów efek-
tywnego wykorzystania dziedzictwa kulinarnego do promocji i budowania 
pozytywnego wizerunku obszaru (w przypadku wyrazistych kuchni regio-
nalnych czy etnicznych), a także aktywizacji gospodarczej całego regionu 
(np. regiony winiarskie i enoturystyka).  

Pojęcie „turystyka kulinarna” (jako jednego ze sposobów interesowania 
się inną kulturą) po raz pierwszy do literatury naukowej wprowadziła      
M. Long w 1998 r. „Podróżowanie w celu poszukiwania i smakowania 
gotowych potraw i napojów” jest więc stosunkowo nowym zjawiskiem        
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w światowej turystyce, ale zdążyło już dotrzeć do Polski. Na fali mody na 
kulinaria i zdrową żywność w ostatnich 10–15 latach obserwuje się ciągły 
wzrost zainteresowania podróżami inspirowanymi kulinariami. W całym 
kraju organizowane są liczne wydarzenia kulinarne (święta, festiwale gas-
tronomiczne), powstają szlaki poświęcone produktom i kuchni regionalnej, 
przygotowywane są oferty touroperatorów dla smakoszy. Polacy coraz 
chętniej wyjeżdżają w świat, by poszukiwać nowych smaków, ale też by 
brać udział w warsztatach i szkołach gotowania. 

Oddajemy dziś do rąk Czytelników publikację, która poświęcona jest 
fenomenowi turystyki kulinarnej. Zjawisko to starali się przeanalizować 
specjaliści różnych branż. Zebrane w tomie prace prezentują punkt widze-
nia ekonomistów, geografów, socjologów, antropologów, czy wreszcie spe-
cjalistów ds. żywienia człowieka. Dużą grupę artykułów stanowią opraco-
wania o charakterze inwentaryzacyjnym, próbujące ukazać aktualne oblicze 
polskiego rynku podróży inspirowanych kulinariami, zarówno od strony 
popytowej, jak i podażowej. Interesujące są zwłaszcza studia nad różnymi 
formami wykorzystania naszego kulinarnego dziedzictwa do kreowania 
oferty turystycznej, w tym tzw. biroturystyki. Dopełnienie zbioru stanowią 
prace poświęcone wybranym zagadnieniom rozwoju turystyki kulinarnej 
poza granicami Polski. 

Komentując zgłoszone przez Autorów artykuły, należy z pewną troską 
zauważyć, że stosunkowo niewiele z nich bazuje na podstawowych bada-
niach empirycznych. Wydaje się, że to wyzwanie nie zostało jeszcze w pełni 
podjęte przez świat nauki. Czas już chyba zakończyć etap wstępnego roz-
poznawania problemu i przystąpić do głębszych analiz tego zjawiska.  

Mamy nadzieję, że przygotowana monografia stanie się zaczątkiem 
szerszej dyskusji nad turystyką kulinarną w Polsce, w tym także zachętą       
i inspiracją do podjęcia badań naukowych, jak również oryginalnych przed-
sięwzięć praktycznych.  

Życzymy przyjemnej lektury! 

 
Redakcja 
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ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE TURYSTÓW 

 
Wstęp 

 
Żywienie i wybór sposobu jego realizacji należą do fundamentalnych prob-
lemów egzystencjonalnych rozwoju człowieka we wszystkich formach jego 
aktywności życiowej, w tym w sferze turystyki. Od momentu, kiedy czło-
wiek po raz pierwszy opuścił swoje domostwo w celach turystycznych zro-
dziła się potrzeba zabezpieczenia jego potrzeb żywieniowych w nowych 
warunkach środowiskowych. Rozwój turystyki i dostępność podróżowania 
spowodowały konieczność poszukiwania rozwiązań w zakresie możliwości 
realizacji żywienia osób podróżujących poza gospodarstwo domowe (KOW-
RYGO 2000). Taki stan rzeczy wiąże się z koniecznością zmian lub modyfi-
kacji ugruntowanych wzorców zachowań i nawyków żywieniowych sa-
mych turystów, ale także z koniecznością stworzenia w miejscach destyna-
cji turystycznej warunków i możliwości realizacji potrzeb żywieniowych 
osób odwiedzających. P. Pearce podkreśla, że w turystyce nie tylko okreś-
lona jakość i atrakcje danego miejsca są dla konsumenta motywujące do 
podjęcia decyzji o realizacji wyjazdu turystycznego, ale szeroko pojęta zdol-
ność danego miejsca do jak najpełniejszego zaspokajania różnych potrzeb    
o charakterze komplementarnym, w tym potrzeb żywieniowych (PEARCE 

1982). Chcąc sprostać wyzwaniom w zakresie należytego zabezpieczenia 
potrzeb i oczekiwań żywieniowych turystów nieodzowne wydaje się okreś-
lenie i zidentyfikowanie ich postaw i zachowań w tym zakresie. Należy 
przy tym pamiętać, że znaczące zróżnicowanie turystów jako subpopulacji 
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powoduje, iż w swoich decyzjach i wyborach żywieniowych kierują się 
często bardzo subiektywnymi kryteriami, w celu jak najlepszego zaspoko-
jenia własnych potrzeb i oczekiwań. Cechuje ich przy tym zróżnicowany 
racjonalizm postępowania, często o charakterze selektywnym (teoria „efek-
tywności X”) (ZALEGA 2012). 

 
 

Istota potrzeb i zachowań żywieniowych człowieka 
 

Potrzeby, w tym potrzeby żywieniowe, są „nierozerwalnie związane z isto-
tą człowieczeństwa, a odczuwanie potrzeb jest barometrem życia, zapew-
niając człowiekowi istnienie, rozwój oraz wolność psychiczną” (ŚWIATOWY 
2006). Żywienia jest potrzebą o charakterze podstawowym, którego źród-
łem są biologiczne wymogi organizmu ludzkiego. Jest najbardziej dominu-
jące ze wszystkich potrzeb. Dla człowieka, który jest ekstremalnie głodny 
nie istnieją żadne zainteresowania poza jedzeniem (MASLOW 2006). Rozwój 
potrzeb żywieniowych jest uzależniony od indywidualnych cech człowie-
ka, a także podlega wpływowi uwarunkowań zewnętrznych, na które skła-
dają się sytuacja gospodarcza i społeczna. Przykładowo, warunki i jakość 
życia determinują w dużym stopniu ilość, jakość i rodzaj spożywanych 
produktów, sposób przyrządzania posiłków, miejsce konsumpcji oraz rolę 
jedzenia w życiu człowieka (GAWĘCKI, HRYNIEWIECKI 2000). 

Dążenie człowieka do zaspokojenia potrzeb żywieniowych stanowi 
punkt wyjścia w procesie kształtowania zachowań żywieniowych, będą-
cych jedną z najważniejszych sfer aktywności życiowej człowieka. Dotyczą 
one m.in. sfery wyboru żywności, procesu nabywania produktów żywnoś-
ciowych, planowania posiłków i form realizacji żywienia, a także szeroko 
rozumianej jakości żywienia (NAROJEK 1993). 

Zachowania żywieniowe, zaliczane do obszernej kategorii zachowań 
konsumpcyjnych, są determinowane oddziaływaniem wielu czynników: od 
ekologicznych i biologicznych, poprzez społeczno-kulturowe i ekonomicz-
ne, na indywidualnych gustach i preferencjach kończąc. M. Jeżewska-Zy-
chowicz ogół czynników warunkujących zachowania żywieniowe człowie-
ka dzieli na dwie zasadnicze grupy:  

1) charakteryzujące jednostkę (cechy biologiczne, demograficzne, psy-
chologiczne, społeczno-zawodowe jednostki); 

2) związane ze środowiskiem funkcjonowania jednostki (cechy geo-
graficzne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe środowiska) (JEŻEW-
SKA-ZYCHOWICZ 2007).  
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E. Babicz-Zielińska uzupełnia tak określoną klasyfikację o czynniki 
związane z produktem, tworząc trzy bloki rodzajowe czynników kształtu-
jących zachowania żywieniowe jednostki:  

1) czynniki związane z produktem, takie jak jego skład chemiczny, 
wartość odżywcza, atrybuty sensoryczne, cechy funkcjonalne (wy-
goda, dostępność, opakowanie, trwałość); 

2) czynniki związane z konsumentem, czyli czynniki demograficzne: 
płeć, wiek, stan metaboliczny organizmu (głód pragnienie), czynni-
ki psychologiczne (motywacje, osobowość, nastrój, postawy); 

3) czynniki środowiskowe, wśród których wyodrębnia się: ekonomicz-
ne, społeczne (status społeczny, wzorce w rodzinie, moda), kulturo-
we, do których zalicza się m.in. tradycje, religię oraz kontekst (BA-
BICZ-ZIELIŃSKA 2001).  

Interesujące spojrzenie na wybór żywności i zachowania żywieniowe 
konsumentów reprezentują C.A. Bisogni i współautorzy, którzy w swoich 
badaniach wykazali, że kwestie te są w dużej mierze zależne od tożsamości 
samych konsumentów: personalnej charakterystyki, sposobu postrzegania 
siebie, kompetencji, przynależności do grup, przeszłego i obecnego środo-
wiska (BISOGNI i in. 2002). 

Zaprezentowane grupy czynników, niezależnie od ich podziałów,        
w różny sposób oddziaływają na psychikę człowieka, prowadząc do wybo-
ru jednych produktów, a odrzucenia innych. Nabywając produkty spo-
żywcze człowiek stara się zaspokoić liczne odczuwane przez siebie potrze-
by. W tym względzie, w odniesieniu do hierarchii potrzeb Maslowa, żyw-
ność zaspokaja wszystkie ich rodzaje, od fizjologicznych, poprzez bezpie-
czeństwa, przynależności społecznej aż do potrzeb samorealizacji. Zatem 
można powiedzieć, że żywność jest dobrem szczególnym, gdyż zaspokaja 
nie tylko najbardziej elementarną spośród fizjologicznych potrzeb człwieka 
– głód, ale zarazem służy zaspokojeniu różnorodnych potrzeb indywidual-
nych, społecznych, materialnych i duchowych. 

Grupą czynników środowiskowych, znacząco wpływającą na wybór 
żywności i sposób realizacji żywienia, wydają się być czynniki kulturowe, 
w tym szczególnie tzw. kontekst. Kontekst „wymusza” działania na zasa-
dzie „tu i teraz”. Powoduje konieczność dostosowania sposobu zaspoka-
jania potrzeb żywieniowych do miejsc, czasu i otoczenia/towarzystwa,       
w jakim człowiek przebywa, modyfikując bardzo często utarte wzorce za-
chowań i nawyki żywieniowe. Z taką sytuacją mamy do czynienia m.in.    
w turystyce, gdzie częsta zmiana miejsca pobytu, różnorodność czynników 
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kulturowych i ogólnie pojętego otoczenia jest czymś naturalnym, wpisa-
nym w istotę samej turystyki.  

 
 

Miejsce żywienia w turystyce 
 

Żywienie stanowi ważny integralny komponent turystyki od zawsze. Pier-
wsze migracje ludności w celach handlowych, religijnych czy czysto tury-
stycznych wymagały zabezpieczenia potrzeb żywieniowych osób podróżu-
jących poza miejsce ich zamieszkania. Dało to początek intensywnemu roz-
wojowi wszelkiego rodzaju placówek żywieniowych, które wraz rozwojem 
samej turystyki ewoluowały pod względem form i zakresu oferowanego 
żywienia.  

Pierwsze informacje o żywieniu człowieka poza domem sięgają czasów 
starożytnych. Pierwowzory dzisiejszych restauracji pojawiły się w Chinach 
już przed dynastią Tang, tj. 611 lat p.n.e. (MUCHA-SZAJEK, WAWRZYNIAK 
1998). W Polsce udokumentowane informacje o tego typu placówkach się-
gają wczesnego średniowiecza (BARANOWSKI 1979). Współcześnie, z punktu 
widzenia turystów, bogata oferta gastronomiczna to już nie tylko dodatek 
do wakacji, ale także wymóg wpływający na ogólną satysfakcję z wyjazdu 
(FRONTCZAK 2014). 

Analizując historyczne relacje pomiędzy turystyką a żywieniem można 
zauważyć w ich rozwoju występowanie swoistego efektu sprzężenia zwrot-
nego. Turystyka od zawsze sprzyjała rozwojowi różnorodnych form usług 
żywieniowych i infrastruktury gastronomicznej. Z kolei usługi żywieniowe 
wraz z towarzyszącą im bazą gastronomiczną, obok walorów i dostępności 
turystycznej, są elementem zwiększającym atrakcyjność obszarów destyn-
acji turystycznej, stymulując tym samym rozwój turystyki (rys. 1).  

 

 

 

 
Rysunek 1. Sprzężenie zwrotne pomiędzy rozwojem turystyki  

i usług żywieniowych 
Źródło: opracowanie własne 
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Trudno dzisiaj wyobrazić sobie atrakcyjny produkt turystyczny nie-
obejmujący usług żywieniowych. Stąd usługi żywieniowe są elementem 
składowym wielu produktów i pakietów turystycznych, znacznie je wzbo-
gacając oraz zwiększając ich atrakcyjność i konkurencyjność.  

W oferowanych pakietach turystycznych (tour package) usługi żywie-
niowe odgrywają różną rolę, która może być: 

– ważna, jednak o charakterze drugoplanowym; 
– równorzędna z innymi walorami turystycznymi; 
– pierwszoplanowa jako rdzeń produktu turystycznego (STASIAK 2007).  
W pierwszym przypadku usługi żywieniowe mają za zadanie zaspo-

koić fundamentalne potrzeby fizjologiczne turystów: głodu i pragnienia.    
Są ważne, jednak nie odgrywają znaczącej roli z punktu widzenia samego 
celu wyjazdu. Stanowią jedynie konieczne dopełnienie w odniesieniu do 
atrakcji turystycznych, z reguły o charakterze drugoplanowym. 

Coraz częściej w czasie podróży turystycznej usługi żywieniowe stają 
się ważnym komponentem całego pakietu turystycznego. Oprócz walorów 
przyrodniczych specyfika lokalnej kuchni, tradycyjne, regionalne produkty 
spożywcze lub wydarzenia o tematyce kulinarnej wydatnie podnoszą         
w oczach turystów atrakcyjność całego wyjazdu, podkreślając jego wyjątko-
wość, elitarność czy egzotykę. W tej sytuacji usługi żywieniowe stają się 
jednym z podstawowych celów wyjazdu turystycznego, o równorzędnej 
wartości w odniesieniu do pozostałych walorów turystycznych (STASIAK 

2007). 
A. KOWALCZYK (2005) podkreśla, że w ostatnich latach dziedzictwo 

gastronomiczne stało się podstawą rozwoju niszowej formy turystyki, okre-
ślanej mianem turystyki żywności (food tourism), turystyki gastronomicznej 
(gastronomic tourism) lub turystyki kulinarnej (culinary tourism). W tym przy-
padku gastronomia może być sama w sobie atrakcją turystyczną i rdzeniem 
produktu turystycznego. Daje turystom niepowtarzalną szansę czerpania    
z bogactwa kuchni etnicznych czy regionalnych, ale też sprzyja odradzeniu 
się i ochronie zapomnianych zwyczajów oraz tradycji żywieniowych. Naj-
wyższy czas odrzucić obawy i przekonania, że żywność i potrawy regio-
nalne są gorsze i ubogie, a zatem nieprzystające do gustów turystów z wiel-
kich miast czy tym bardziej turystów zagranicznych. 

W realizacji potrzeb żywieniowych turyści wykorzystują najczęściej je-
den z czterech wariantów organizacyjnych żywienia: 

1) stricte w zakresie własnym (zakup żywności i przygotowywanie po-
siłków we własnym zakresie); 
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2) korzystanie z usług ogólnie dostępnych placówek gastronomicz-
nych; 

3) żywienie hybrydowe (w zakresie własnym oraz żywienie w pla-
cówkach gastronomicznych); 

4) żywienie zorganizowane w ramach pakietów turystycznych (rys. 2). 

 

 
 

Rysunek 2. Organizacyjne formy realizacji żywienia przez turystów 
Źródło: opracowanie własne 

  
Wybór określonego modelu organizacji żywienia determinowany jest 

wieloma czynnikami, natury subiektywnej i obiektywnej, czynnikami eko-
nomicznymi, podejściem do kwestii żywienia, zakresem dostrzeganego ry-
zyka, formą turystyki itp.. 

Żywienie w turystyce, jako jej ważna składowa bądź swoisty produkt 
turystyczny, nie spełni swojej funkcji i zadania, o ile nie zostanie zaofero-
wane finalnym odbiorcom, w odpowiednim czasie i miejscu, zgodnie z ich 
potrzebami i preferencjami. Dystrybucja usług żywieniowych w turystyce 
odbywa się z reguły przy wykorzystaniu kanałów dystrybucji bezpośred-
niej i pośredniej. Kanały bezpośrednie obejmują dwa szczeble: oferenta 
usług i końcowego konsumenta usługi (turystę). W tym przypadku sprze-
daż odbywa się zwykle w miejscu świadczenia usług (zakład gastrono-
miczny, hotel). Podstawowym mankamentem bezpośrednich kanałów dys-
trybucji usług żywieniowych w turystyce jest ograniczenie zakresu pene-
tracji rynku (CZUBAŁA 2001). Umożliwiają one pozyskiwanie konsumentów 
głównie z rynków lokalnych. Tymczasem współczesny rynek turystyczny 
ma coraz bardziej charakter światowy. Wielkie potoki turystów przemiesz-
czają się między Europą, Azją i Ameryką. Podstawowym warunkiem pozy-
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skiwania klientów w tej sytuacji jest zastosowanie pośrednich kanałów dys-
trybucji usług żywieniowych. Rolę pośredników w tym systemie dystrybu-
cji odgrywać mogą agencje turystyczne, touroperatorzy czy agenci (SALA 
2004). 

 
 

Wybrane determinanty postaw i zachowań  
żywieniowych turystów 

 
Mnogość i różnorodność uwarunkowań wpływających na postawy i zacho-
wania żywieniowe ludzi w czasie wyjazdów turystycznych znacząco 
utrudnia ich jednoznaczną klasyfikację. Wynika to przede wszystkim           
z miejsca żywienia w turystyce oraz ze specyfiki uwarunkowań środo-
wiskowych realizacji samego żywienia. Analizując zachowania żywieniowe 
turystów należy mieć na uwadze następujące fakty:  

a) żywienie nie stanowi z reguły podstawowego celu wyjazdu tury-
stycznego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy sama usługa żywieniowa ma 
charakter produktu turystycznego. Żywienie jest wartością dodaną, 
wzbogacającą podstawowy produkt turystyczny, ale nieprzesądza-
jącą o jego zakupie; 

b) ogólna zasada racjonalnego żywienia w turystyce konkretyzuje się 
w rozmaitych miejscach i czasie, w zróżnicowanych wariantach         
i odmianach. Decydują o tym z jednej strony trwale oddziałujące 
warunki klimatyczne, udostępniające określone rodzaje flory i fauny 
stanowiące wyjściowe materiały żywieniowe, z drugiej zaś histo-
rycznie ukształtowane normy kulturowe, narzucające sposobom        
i stylom żywienia różne obyczajowe i religijne nakazy lub zakazy;  

c) konsumenci, wybierając sposób żywienia w czasie wyjazdów tury-
stycznych, kierują się wieloma czynnikami subiektywnymi, często   
o zróżnicowanym stopniu racjonalności. Stąd bardzo trudna jest 
systematyzacja ich zachowań, a tym bardziej stworzenie ich modeli. 
Jedno jest pewne, że w swoich wyborach turysta z reguły kieruje się 
zasadą „maksymalizacji”, według której stara się maksymalizować 
swoje zadowolenie przy minimalnym własnym zaangażowaniu 
organizacyjnym, czasowym i ekonomicznym;  

d) żywienie podczas wyjazdu często nie odzwierciedla w pełni rzeczy-
wistych postaw i preferencji żywieniowych jego uczestników. Z jed-
nej strony turysta stara się zachować swoje żywieniowe status quo     
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i realizować żywienie zgodnie z własnymi przyzwyczajeniami oraz 
nawykami, z drugiej strony chce uciec od rutyny żywieniowej dnia 
codziennego. Szuka nowych doświadczeń i przeżyć kulinarnych, 
produktów i usług niekonwencjonalnych, które istotnie wzbogacą 
atrakcyjność wyjazdu turystycznego. Bywa też tak, że z uwagi na 
czynniki sytuacyjne, ograniczenia czasowe czy finansowe decyduje 
się na zakup produktów i usług żywieniowych, których generalnie 
nie preferuje i z których na co dzień nie korzysta;  

e) żywienie w warunkach wyjazdu turystycznego nie zawsze do koń-
ca spełnia wymogi racjonalnego żywienia. Przyczyna tego leży nie-
kiedy po stronie samych turystów, ich chęci zmiany codziennego 
modelu żywienia czy przedkładania postaw hedonistycznych nad 
racjonalne. Bywa też, że wpływ na to mają czynniki środowiskowe 
(rodzaj oferowanego żywienia, dostępność, jakość), ekonomiczne, 
czasowe i inne. 

Spośród wielu czynników warunkujących zachowania żywieniowe tu-
rystów wskazać można m.in.: 

– postawę turystów wobec żywienia w życiu codziennym; 
– indywidualne cechy konsumentów – płeć, wiek, otwartość (neofobia 

i neofilia); 
– formę wyjazdu turystycznego (indywidualny, zorganizowany, po-

bytowy, objazdowy); 
– rodzaj uprawianej turystyki (wypoczynkowa, aktywna, specjalna); 
– czynniki ekonomiczne (dostępność cenowa); 
– kontekst (rozumiany jako wytwór czasu, miejsca i towarzystwa,      

w jakim korzysta się z usługi żywieniowej); 
– zakres dostrzeganego ryzyka. 
Postawa turystów wobec istoty żywienia w życiu w ogóle pozwala 

prognozować ich zachowania żywieniowe w trakcie wyjazdu turystycz-
nego, jednak nie przesądza o nich do końca (BABICZ-ZIELIŃSKA, ZABROCKI 

2007). Zależności między postawą a zachowaniem przedstawia rys. 3. 
Z punktu widzenia postaw turystów wobec istoty żywienia w życiu 

codziennym można ich podzielić na trzy zasadnicze grupy: 1) minimaliści, 
2) racjonalni, 3) hedoniści. 

 Minimaliści traktują żywienie jako niezbędną, ale uciążliwą koniecz-
ność zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych organizmu. Dzia-
łają według zasady „Jem, aby żyć” i z reguły nie postrzegają żywienia jako 
źródła przyjemności i dodatkowych przeżyć. Organizacji własnego żywie-
nia poświęcają stosunkowo mało czasu i nie przywiązują często należytej 
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wagi do jego jakości. Podobnie traktują żywienie podczas wyjazdów tury-
stycznych. Nie uważają żywienia za ważny element oferty turystycznej, ale 
za konieczny dodatek. W minimalnym stopniu korzystają z pakietów 
żywieniowych oferowanych przez touroperatorów albo całkowicie z nich 
rezygnują. Preferują żywienie realizowane we własnym zakresie. W czasie 
wyjazdu żywią się tak lub w przypadkowo napotkanych placówkach gas-
tronomicznych, kierując się przy tym zwykle niską ceną, a nie jakością ofe-
rowanych usług. 

 

 
 

Rysunek 3. Zależność między postawą konsumenta a jego zachowaniem 
Źródło: opracowanie własne na podstawie E. BABICZ-ZIELIŃSKA, R. ZABROCKI (2007) 

 

 

Jedną z najliczniejszych grup konsumentów, w zależności od ich posta-
wy względem żywienia, są konsumenci racjonalni. W czasie wyjazdów 
turystycznych starają się szukać ofert, które w jak najszerszym stopniu za-
bezpieczą ich potrzeby żywieniowe. Traktują zatem usługi żywieniowe ja-
ko ważny element każdej oferty turystycznej. W swoich wyborach pomijają 
często oferty, które nie gwarantują im w stopniu co najmniej zadowalają-
cym prawidłowej realizacji żywienia. Pomimo wysokiego stopnia racjona-
lizmu tej grupy konsumentów, są oni jednak skłonni do pewnych modyfi-
kacji własnego modelu żywienia, dostosowując go do warunków realizacji 
wyjazdu turystycznego. Dla oferentów usług żywieniowych w turysty-     
ce jest to grupa bardzo wymagająca, potrafiąca jasno i wyraźnie określić 
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swoje oczekiwania żywieniowe, ale też gotowa pójść na pewne kompro-
misy w tym zakresie.  

 Hedoniści, jako grupa odbiorców usług żywieniowych, czerpią z je-
dzenia przyjemność. Wielu z nich hołduje zasadzie: „Żyję, aby jeść”, stąd 
żywność i żywienie ma duże znaczenie w ich codziennym życiu i podczas 
wyjazdów turystycznych. Konsumenci hedonistyczni traktują żywienie      
w ofercie turystycznej jako istotną wartość dodaną, która sama w sobie 
może być dodatkowym walorem, zwiększającym atrakcyjność i konkuren-
cyjność wielu produktów turystycznych. Zwracają zatem szczególną uwagę 
na wysoki stopień atrakcyjności oferowanych w turystyce usług żywienio-
wych, ich oprawę i sposób realizacji. Cechuje ich z reguły szeroka wiedza 
zarówno na temat żywności, jak i żywienia. Są otwarci na wszelkie nowe 
doświadczenia. Z jednej strony są skłonni do korzystania z efektów globali-
zacji w żywieniu, nazywając się „globalnymi obywatelami świata sma-
ków”, z drugiej jednak strony jawią się jako „poszukiwacze lokalnych 
smaków”. Uważają, że to co jest spożywane ze smakiem, nie może być nie-
zdrowe oraz wymaga uwagi i czasu. W ich opinii należy sięgać do skarb-
nicy smaków, tradycyjnych produktów i potraw, zatrzymać się w biegu        
i poszukiwać sprawdzonych od wieków rozwiązań, produktów i tradycji 
żywieniowych odwiedzanych krajów i miejsc. Są zwolennikami produktów 
naturalnych, minimalnie przetworzonych, potraw typu slow food, ale też 
akceptują wiedzę o racjonalnym żywieniu. Poddają się chętnie perswazji 
autorytetów dobrego smaku, opiniom znajomych i osób podobnie myślą-
cych. Hedoniści są najbardziej lojalnymi odbiorcami usług żywieniowych    
o charakterze etnicznym czy regionalnym. Dla nich biura turystyczne orga-
nizują wyprawy kulinarne w tradycyjne krainy smaku i to właśnie oni 
zapoczątkowali rozwój nowej, niszowej formy turystyki, jaką jest turystyka 
kulinarna (culinary tourism). 

Z punktu widzenia rynkowego każdy konsument/turysta jest swoistą 
indywidualnością, kierującą się w swoich wyborach wieloma czynnikami 
natury subiektywnej. Siła owego subiektywizmu konsumenckiego zależna 
jest m.in. od płci, wieku, cech osobowości czy otwartości na nowe wyzwa-
nia i odzwierciedla się w postawach i zachowaniach żywieniowych.  

Płeć w dużym stopniu różnicuje podejście konsumentów do żywienia 
w turystyce. W tym względzie szczególna rola przypada kobietom. Kobieta 
poprzez pełnione przez siebie funkcje społeczne jest przypisana do sfery 
żywieniowej, a tym samym spora część jej aktywności łączy się z funkcjono-
waniem tej sfery (JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ 2007). To właśnie kobiety najczęś-
ciej zajmują się planowaniem żywienia w domu, jak i podczas wyjazdów 
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turystycznych. W żywieniu turystycznym kobiety zdecydowanie bardziej 
niż mężczyźni przywiązują wagę do racjonalności żywienia, jego komplek-
sowości i jakości. Swoją pozytywną bądź negatywną postawę uzależniają 
też od dostępności i rzetelności informacji na temat żywienia. Same też 
aktywnie tych informacji poszukują. W swoich ocenach zdecydowanie bar-
dziej niż mężczyźni zwracają uwagę na warunki realizacji żywienia, takie 
jak: zakres żywienia, charakter oferowanego żywienia (tradycyjne, etniczne, 
typu fast food), higienę i bezpieczeństwo czy zakres usług dodatkowych, np. 
kulturalno-rozrywkowych. W postawach kobiet ważną rolę odgrywa też 
obok racjonalizmu element emocjonalny. W czasie wyjazdu turystycznego 
szukają nowych doświadczeń żywieniowych, dlatego są bardziej od męż-
czyzn otwarte na korzystanie z regionalnych i etnicznych usług żywienio-
wych, traktując je jednak jako okazjonalne przeżycie, a nie podstawowy 
element zaspokajania potrzeb żywieniowych podczas wyjazdu.  

Ważnym elementem różnicującym postawy i zachowania konsumen-
tów wobec żywienia w turystyce jest wiek. Badania B. Bilskiej i R. Zabroc-
kiego wykazały, że młodzi turyści ze względu na swoje cechy osobowoś-
ciowe i psychospołeczne, takie jak dynamizm, otwartość czy ciekawość, 
podczas podróży mają pozytywne postawy wobec różnych form żywienia. 
Są również otwarci na poznawanie i korzystanie z dziedzictwa kulinarnego 
odwiedzanych obszarów. Paradoksalnie wybierają jednak sprawdzone 
systemy żywienia, o charakterze standardowych, globalnych rozwiązań,   
w tym usługi gastronomii systemowej typu fast food. Wpływa na to niewiel-
ki budżet młodych konsumentów, ale też przewidywalność standardu ja-
kości i stosunkowo niewysokie ceny oferowane przez placówki sieciowe na 
całym świecie, takie jak McDonald’s, Pizza Hut czy KFC (BILSKA 2003, ZA-
BROCKI 2006). Młodzi konsumenci bardzo cenią swobodę indywidualnego 
wyboru sposobu żywienia, dlatego podczas wyjazdów turystycznych rzad-
ko decydują się na pakietowe oferty żywieniowe touroperatorów. 

Turyści w wieku średnim, aktywni zawodowo, o określonym statusie 
społecznym kierują się w swoich wyborach żywieniowych racjonalnością, 
ale też wygodą. Starają się możliwie najpełniej dostosować żywienie do 
własnych preferencji. Wybierają często usługi żywieniowe w formie zorga-
nizowanej, oferowane jako usługi fakultatywne przy zakupie wyjazdu tu-
rystycznego. Swoją postawę względem żywienia w znacznej mierze uza-
leżniają od jego atrakcyjności i jakości. Nie są skłonni poświęcać zbyt dużo 
czasu na indywidualną organizację żywienia. Poprzez wybór i zakup okre-
ślonej usługi żywieniowej starają się bardzo często podkreślić swój status 
społeczny i ekonomiczny.  



Romuald ZABROCKI 

 

 
  18                                   KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU  
 

Konsumenci w wieku starszym, emerytalnym, borykający się często       
i z problemami zdrowotnymi, i ekonomicznymi w swoich wyborach żywie-
niowych podczas wyjazdów turystycznych, kierują się przede wszystkim 
jakością, bezpieczeństwem zdrowotnym i kosztami. Mają silnie ukształto-
wane postawy i preferencje żywieniowe. Dla nich ważne jest, aby żywienie 
podczas wyjazdu turystycznego spełniało wszelkie zasady racjonalnego 
żywienia i podstawowe standardy jakościowe w tym zakresie. Są general-
nie zwolennikami żywienia konwencjonalnego, tradycyjnego i unikają za-
równo żywności typu fast food, jak i zbytniej innowacyjności w zakresie ofe-
rowanego żywienia.  

Każdy wyjazd turystyczny jest swoistą wyprawą w nieznane. Owo 
„nieznane”, pod którym kryją się najczęściej walory przyrodnicze i kulturo-
we miejsca wyjazdu turystycznego, jest często magnesem i podstawowym 
motywem podejmowania podróży turystycznej. Z drugiej strony obawa 
turystów przed „nieznanym” może być przyczyną wielu niepokojów i fo-
bii, w tym fobii żywieniowych. O nasileniu tych obaw w znacznej mierze 
decyduje otwartość konsumentów na nowe doświadczenia. 

Postawy konsumentów względem nowości w żywieniu, podczas wy-
jazdu turystycznego mogą istotnie się różnić, a skrajne ich postacie są okre-
ślane jako neofobia (postawa negatywna – obawa przed nowym) i neofilia 
(postawa pozytywna – hołdowanie nowościom) (JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ, 
PILSKA 2009). Konsumenci neofobiczni są nieufni wobec nowej żywności, 
są zwolennikami rozwiązań globalnych w żywieniu turystycznym. W cza-
sie wyjazdów korzystają z żywienia o charakterze globalnym, sprawdzo-
nym i przyjętym w wielu miejscach świata, np. śniadania kontynentalne. 
Nie są amatorami kuchni etnicznych czy regionalnych. Nie znaczy to, że nie 
są w ogóle skłonni spróbować nowych, nieznanych potraw czy produktów 
charakterystycznych dla kultury żywieniowej miejsca pobytu. Nowe do-
świadczenia nabyte w czasie podróży mogą wpłynąć na zmianę lub złago-
dzenie ich postaw neofobicznych. W tym przejawia się m.in. edukacyjna 
funkcja turystyki (ZABROCKI 2008a). 

Konsumenci neofiliczni są bardzo otwarci na nowe doświadczenia ży-
wieniowe w trakcie wyjazdu turystycznego. Reprezentują postawy charak-
teryzujące się fascynacją i entuzjazmem wobec nowości. Chcą przynajmniej 
raz spróbować nowej żywności, nie przesądzając o jej akceptacji bądź od-
rzuceniu. Możliwość kontaktu z nowymi, dotychczas nieznanymi im pro-
duktami i kulturą kulinarną miejsca czy kraju odwiedzanego, traktują jako 
dodatkową atrakcję. Są pozytywnie nastawieni do występowania w ofero-
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wanych pakietach turystycznych żywienia o charakterze etnicznym bądź 
regionalnym. 

Z punktu widzenia formy uczestnictwa w wyjeździe dzieli się tury-
stów na indywidualnych i grupowych. Natomiast z uwagi na przebieg wy-
jazdu turystycznego możemy mówić o turystyce pobytowej, objazdowej 
lub mieszanej. 

Turyści indywidualni cenią niezależność oraz swobodę decyzji i często 
rezygnują z żywieniowego pakietu oferowanego przez touroperatorów      
w ramach wyjazdu turystycznego. Dotyczy to szczególnie osób młodych     
i małżeństw bezdzietnych. Rezygnacja z oferty żywieniowej touroperato-
rów w miejscu zakwaterowania daje im przede wszystkim dużą niezależ-
ność czasową, gdyż nie są zmuszeni do powrotu na posiłki o wyznaczonej 
porze. Konsumenci ci organizują żywienie we własnym zakresie, korzysta-
jąc często z różnego typu gastronomii lokalnej, niezwiązanej z miejscem 
zakwaterowania.  

W turystyce grupowej jej uczestnicy z reguły podporządkowują się 
grupie, dla której organizatorzy wyjazdu wcześniej planują zakres i prze-
bieg żywienia. Wspólne spożywanie posiłków w jednym miejscu o określo-
nych porach ma w tym przypadku również aspekt integracyjny.  

 Podejście konsumentów do żywienia w turystyce różnicuje również jej 
forma (pobytowa, objazdowa). W turystyce pobytowej konsumenci zabez-
pieczają swoje potrzeby żywieniowe poprzez wykupienie pakietu żywie-
niowego w miejscu zakwaterowania bądź realizują je we własnym zakresie. 
Według badań S. GRAI-ZWOLIŃSKIEJ (2009), średnio 15% turystów korzysta 
z pakietów żywieniowych systematycznie, zaś 34% sporadycznie. Spośród 
oferowanych opcji wyżywienia pakietowego (FB – pełne wyżywienie, HB – 
dwa posiłki, all inclusive – kompleksowe wyżywienie wraz z napojami) 58% 
turystów decyduje się na opcję HB – dwa posiłki. Z roku na rok maleje        
w turystyce pobytowej odsetek osób samodzielnie organizujących wyży-
wienie. Wynikać to może z coraz atrakcyjniejszych form i zakresu żywienia 
oferowanego przez placówki gastronomiczne w miejscu zakwaterowania.  

Turystyka objazdowa kieruje się specyficznymi regułami. Tutaj prawie 
każdego dnia jej uczestnicy korzystają z usług żywieniowych w innych 
miejscach na trasie podróży. W tej formie turystyki konsumenci/turyści na 
ogół w większości decydują się na zakup pakietu żywieniowego u tour-
operatorów, którzy zabezpieczają je w miejscach krótkich postojów lub       
w miejscu noclegu. Nie wyklucza to dodatkowego korzystania przez kon-
sumentów z usług lokalnej gastronomii, co chętnie czynią, o ile tylko czas 
na to pozwala. 
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Konsumenckie postrzeganie znaczenia usług żywieniowych jako skła-
dowej oferty turystycznej jest również uzależnione od charakteru uprawia-
nej turystyki (wypoczynkowa, aktywna, specjalna). Charakter turystyki 
różnicuje przede wszystkim zapotrzebowanie na podstawowe składniki po-
karmowe i formy żywienia, w zależności od stopnia aktywności fizycznej. 

W turystyce wypoczynkowej konsumenci pragną oderwać się od przy-
pisanych im w życiu codziennym funkcji, a zatem również od organizacji 
żywienia. Traktują żywienie jako ważny element wypoczynku, ale nie naj-
ważniejszy. Maksymalizując swoje potrzeby wypoczynku i rekreacji starają 
się korzystać z wyżywienia oferowanego w miejscu wypoczynku, w restau-
racjach hotelowych bądź kwaterach agroturystycznych. Dbają również o to, 
aby żywienie dało im możliwość dodatkowych przeżyć i satysfakcji w po-
staci programów kulturalno-rozrywkowych, możliwości uczestniczenia      
w biesiadach propagujących lokalny folklor i kuchnię. 

Turystyka aktywna, wyróżniająca się zwiększonym wysiłkiem fizycz-
nym, wymaga specjalnych form żywienia, których rola powinna polegać na 
zbilansowaniu diety, adekwatnie do stopnia aktywności fizycznej. Uczest-
nicy tej formy turystyki najczęściej organizują żywienie w zakresie włas-
nym. Spowodowane jest to głównie brakiem przygotowania przez oferen-
tów ogólnodostępnych usług żywieniowych w zakresie realizacji żywienia 
specjalistycznego.  

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie konsumentów turystyką 
specjalną, w tym turystyką, w której element żywienia odgrywa jedną          
z podstawowych ról. Chodzi tu m.in. o coraz bardziej popularne „wczasy 
odchudzające”. W tej formie turystyki konsumenci całkowicie podporząd-
kowują się modelowi żywienia, narzuconemu przez jej organizatorów. Ich 
postawy i odczucia mają tu drugorzędne znaczenie i często pomimo nega-
tywnych postaw względem oferowanej żywności i form żywienia wyrażają 
na nie zgodę dla celu nadrzędnego, jakim jest ich własne zdrowie. 

We współczesnym świecie czynnikiem poważnie wpływającym na 
kształtowanie postaw i zachowań rynkowych konsumentów jest cena ofe-
rowanych towarów i usług. W usługach żywieniowych cena stanowi pod-
stawową barierę w ich zakupie. Konsumenci polscy wydają średnio na ży-
wienie poza domem, w tym żywienie w turystyce, 5–7% swoich ogólnych 
wydatków na żywność. Jest to niewiele w odniesieniu do wydatków 
konsumentów amerykańskich, niemieckich czy angielskich, które wahają 
się w tym zakresie w granicach 35–45%. Taki stan rzeczy niewątpliwie rzu-
tuje na zakres i jakość żywienia polskich turystów w czasie wyjazdów (ZA-
BROCKI 2008b). 
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Elementem modyfikującym rzeczywiste postawy i zachowania konsu-
mentów wobec żywienia w ofercie turystycznej jest tzw. kontekst, rozumia-
ny jako wytwór czasu, miejsca i towarzystwa, w jakim korzysta się z usługi 
żywieniowej. Czynnik sytuacyjny, jakim jest „kontekst”, wpływa często na 
modyfikację pierwotnych postaw konsumentów i dostosowanie ich zacho-
wań żywieniowych do potrzeby chwili, preferencji grupy odniesienia,          
z którą spożywa się posiłek czy dostępnej oferty żywieniowej. Kontekst 
powoduje, że w określonych sytuacjach, pod wpływem osób, z którymi 
spożywa się posiłek, presji grupy czy przyjętych reguł społecznych, kon-
sumenci decydują się na odstępstwa od swoich ugruntowanych preferencji 
i przyzwyczajeń. 

Znaczącym elementem wpływającym na postawy i zachowania tury-
stów przy wyborze żywności i sposobu żywienia jest zakres dostrzeganego 
ryzyka. Ryzyko, jakie dostrzegają konsumenci usług żywieniowych w tu-
rystyce jest rodzajem niepewności, z którą mają do czynienia wówczas, gdy 
nie mogą przewidzieć wielu istotnych konsekwencji przy podejmowaniu 
decyzji o wyborze form i zakresu żywienia. Owo potencjalne ryzyko wyda-
je się w turystyce dość ważne, albowiem konsument na ogół nie zna dobrze 
ani środowiska, do którego się udaje, ani standardów oferowanego tam 
żywienia. Polega w tym względzie głównie na zapewnieniach organizato-
rów turystyki, przekazach osób trzecich, informacjach zawartych w prze-
wodnikach i na stronach internetowych  

Do najbardziej istotnych obszarów ryzyka dostrzeganego przez konsu-
mentów, wpływających na ich postawy i zachowania względem oferowa-
nych form usług żywieniowych w turystyce, można zaliczyć: ryzyko fun-
kcjonalne, ryzyko fizyczne, ryzyko ekonomiczne (finansowe), ryzyko spo-
łeczne, ryzyko psychologiczne, ryzyko straty czasu (GARBARSKI 2001).   

Ryzyko funkcjonalne wiąże się z obawami konsumenta przed tym, czy 
planowana forma żywienia spełni pokładane w niej oczekiwania w zakresie 
funkcji podstawowych i dodatkowych. Dzisiaj daleko posunięta standary-
zacja podstawowych elementów w żywieniu turystów sprawia, że to nie 
funkcje podstawowe, a dodatkowe (miejsce realizacji, atrakcyjność oferty, 
estetyka, niekonwencjonalność) stają się ważnym kryterium wyboru przez 
konsumenta. Bywa jednak też tak, że zbyt fantazyjnie brzmiąca oferta ży-
wieniowa będzie budziła obawy turysty co do rzeczywistego spełnienia 
przez nią oczekiwanych funkcji podstawowych. Chcąc ograniczyć ryzyko 
funkcjonalne wielu turystów decyduje się podczas wyjazdu na korzystanie 
z usług sprawdzonych, często oferowanych przez restauracje hotelowe      
w miejscu zakwaterowania, sieciowe zakłady gastronomiczne, od restaura-
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cji po bary typu fast food, gwarantujące niezależnie od miejsca, pewien 
ogólnoświatowy standard jakości. Im bardziej są one przy tym wzbogacone 
pakietem usług dodatkowych, tym większa jest satysfakcja turystów i mniej-
szy zakres dostrzeganego ryzyka.  

Ryzyko fizyczne jest jednym z podstawowych elementów kształtują-
cych postawy i zachowania konsumentów względem żywienia w turysty-
ce. W tym przypadku chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne oferowanych pro-
duktów i żywienia. Poziom owego bezpieczeństwa jest rozpatrywany przez 
konsumentów przez pryzmat wielu elementów, takich jak: stopień znajo-
mości produktu, region wytwarzania, warunki wytwarzania, systemy jakoś-
ci, poziom kultury kulinarnej, występowanie realnych zagrożeń epidemio-
logicznych (np. pandemia ptasiej grypy, choroba wściekłych krów) itp. Do-
strzegane ryzyko fizyczne może też dotyczyć obaw konsumentów związa-
nych z możliwością niezbilansowania diety podczas wyjazdu turystycznego. 

Ryzyko ekonomiczne jest związane z obawami turystów co do kosztów 
żywienia, jak i ich adekwatności do oczekiwanego poziomu jakości. Mu-
simy przy tym także pamiętać, że żywienie pomimo swojej wagi nie jest      
z reguły priorytetowym motywem wyjazdu turystycznego. Konsumenci 
coraz bardziej racjonalnie zarządzając swoim budżetem, często wybierają 
żywność i formy żywienia po przystępnych cenach i zadowalającej jakości, 
wcale nie najwyższej. Dostosowują także poziom i zakres korzystania z ży-
wienia do posiadanych zasobów finansowych. Niekiedy świadomie ograni-
czają wydatki na żywienie, aby móc realizować inne cele wyjazdu tury-
stycznego.  

Ryzyko społeczne w wyborze żywności i sposobu żywienia podczas 
wyjazdu turystycznego wynika z obawy przed naruszeniem pewnych 
norm społecznych, czyli ukrytych albo jasno sprecyzowanych reguł grupy 
własnej lub środowiska odwiedzanego, dotyczących akceptowanych zacho-
wań, wartości czy przekonań jej członków. Oznacza to, że konsumenci        
w znacznym stopniu, pomimo własnych preferencji i upodobań, kierują się 
opiniami środowiska, w którym funkcjonują, obawiając się braku jego ak-
ceptacji. Z drugiej strony spożywanie posiłków w lokalach żywieniowych 
przypomina rodzaj społecznej sceny, na której konsumenci starają się de-
monstrować i potwierdzać swoją pozycję i status.  

Ryzyko psychologiczne w żywieniu pojawia się wówczas, kiedy kon-
sumenci w procesie poszukiwania alternatyw wyboru określonej formy ży-
wienia obawiają się, że wybrana opcja może wpłynąć na negatywne po-
strzeganie ich wizerunku albo zaburzyć poczucie własnej godności. Ta 
kategoria ryzyka jest związana w pewnym zakresie z postawą hedonistycz-
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ną konsumentów, ale też z ich chęcią zaimponowania innym uczestnikom 
wyjazdu turystycznego. 

Ryzyko straty czasu wynika z nadmiernego czasowego zaangażowania 
w organizację i realizację żywienia. Dla turysty jest to czas stracony. W wy-
jazdach turystycznych o ograniczonym czasie trwania i często napiętym 
programie ryzyko straty czasu jest ważnym elementem kształtującym po-
stawy wobec różnych form żywienia. Stąd bardzo często zlecają oni organi-
zację żywienia touroperatorom.  

 
 

Podsumowanie 
 

Żywienie jest elementem składowym wielu produktów i pakietów tury-
stycznych, znacznie je wzbogacając oraz zwiększając ich atrakcyjność i kon-
kurencyjność. Jest ono też, jedną z dróg budowania satysfakcji nabywców 
usług turystycznych. Współczesna turystyka, już dziś rozległa i ogromnie 
pod każdym względem zróżnicowana, szybko się rozrasta i wzbogaca. 
Krzyżują się w tej sferze szlaki wiodące z kraju w świat i ze świata do kraju, 
podróżują i wypoczywają, często obok siebie, ludzie rozmaitych kultur, 
wyznań, potrzeb i upodobań. Żywienie jest dla nich wszystkich życiową 
koniecznością, ale zarazem bywa także interesująca rozrywką, atrakcyjną 
egzotyką, nowym doświadczeniem czy przeżyciem. Umiejętne profesjonal-
ne organizowanie turystyczno-rekreacyjnego żywienia, odpowiednie za-
spokajanie żywieniowych potrzeb i oczekiwań konsumentów jest sztuką 
trudną i coraz bardziej odpowiedzialną, wymaga informacji, orientacji i do-
świadczenia. Wobec powyższego uzasadnione wydaje się podejmowanie 
dalszych badań zmierzających do identyfikacji czynników wpływających 
na zachowania żywieniowe konsumentów w turystyce. Wyniki tego typu 
badań mogą przynieść cenną wiedzę i korzyść zarówno turystom, jak i or-
ganizatorom turystyki. Wprawdzie żywienie to nie wszystko, ale w tury-
styce znaczy wiele. 
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TURYSTYKA KULINARNA JAKO FORMA 

TURYSTYKI KULTUROWEJ 

 
Wstęp 

 
Turystyka kulturowa to ogół zachowań podróżnych powiązanych z ich rze-
czywistym zamiłowaniem do dziedzictwa kulturowego (folkloru, zabyt-
ków, miejsc związanych z ważnymi zdarzeniami) i uczestnictwem w życiu 
kulturowym (KOWALCZYK 2008). Według klasyfikacji Światowej Organiza-
cji Turystyki działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN 
WTO), turystyka kulinarna jest jednym z rodzajów turystyki kulturowej.  

Turyści chętnie przyjeżdżają tam, gdzie można zobaczyć odmienne 
zwyczaje, poznać tradycje, zetknąć się z inną kulturą, której elementem jest 
kuchnia. Kultura staje się jednym z podstawowych czynników kształtu-
jących atrakcyjność produktu turystycznego. Od niej zależy też rozwój tu-
rystyki w danym regionie. Obiekty zabytkowe, stroje, kuchnia regionalna, 
dialekt, piosenki i tańce stanowią kulturową podstawę produktu turystycz-
nego regionu.  

W ostatnich latach coraz bardziej popularna staje się turystyka kulinar-
na. Wszyscy turyści w czasie podróżowania spożywają posiłki. Jest to ele-
ment każdego wyjazdu, który pozytywnie wpływa na zadowolenie turysty 
z wyjazdu. Obecnie regionalna kuchnia coraz częściej jest motywem wy-
boru miejsca podróży (DURYDIWKA 2013).  

Uważa się, że turystyka kulinarna znana była już bardzo dawno. Pod-
różni przywozili z wypraw miejscowe produkty. M. DURYDIWKA (2013) 
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wskazuje, że podczas wypraw Grand Tour w XVII w., brytyjscy arystokraci 
podróżując po południowej Europie zwiedzali winnice, brali udział w wi-
nobraniu, poznawali produkcję wina i je degustowali. Jednym słowem, 
zachowywali się jak współcześni enoturyści1. W latach 20. XX w. powstały 
ścieżki edukacyjne związane z uprawą, produkcją i konsumpcją wina, w la-
tach 70. XX w. wyznaczono szlaki wina w RFN, a w dalszej kolejności we 
Francji, Włoszech, w Hiszpanii i Portugalii. Obecne zainteresowanie tury-
styką kulinarną wiąże się z zainteresowaniem konsumentów jakością spo-
żywanych produktów. Nastąpiło ono w drugiej połowie XX w. (MIKA 2007).  

Żywność i organizacja wydarzeń związanych z żywnością są kluczo-
wym źródłem dochodów w turystyce (RAO 2001, HJALAGER, RICHARDS 

2002) i istotnym elementem motywacji wyboru miejsca wyjazdu (Hall i in. 
2003). W badaniu UNWTO (2012, s. 12), 88,2% respondentów wskazało, że: 
„gastronomia jest strategicznym elementem w określaniu marki i wizerun-
ku miejsca ich wyjazdu”. Turyści wydają około 36% całkowitej kwoty prze-
znaczonej na wyjazd na posiłki i produkty żywnościowe. Natomiast turyś-
ci, dla których gotowanie stanowi przewodni cel podróży, wydają na ten 
cel 50% kwoty przeznaczonej na wyjazd (http://worldfoodtravel.org/). 
Dlatego też wiele biur podróży przygotowuje pakiety kulinarne, łącząc 
zwiedzanie miejsc produkcji żywności ze zwiedzaniem miasta lub udzia-
łem w wydarzeniu kulinarnym. Szacuje się, że blisko 15% światowego 
ruchu turystycznego stanowią turyści kulinarni (WOŹNICZKO, ORŁOWSKI 

2010).  
 
 

Definicje turystyki kulinarnej 

 
Turystykę kulinarną definiuje się jako przedsięwzięcie o charakterze tury-
stycznym, w którym istotną częścią programu lub decydującym motywem 
podjęcia podróży jest skorzystanie z oferty kulinarnej kraju lub regionu 
(MIKOS V. ROHRSCHEIDT 2010). Wymogiem jest zachowanie wysokiej jakości 
potraw oraz sporządzanie ich z wykorzystaniem tradycji kulinarnych i su-
rowców regionalnych. Turystyka kulinarna może być więc atrakcją regio-
nu, elementem jego promocji i motywem podróży (LΌPEZ-GUZMÁNA i in. 
2014). 

                                                 
1 Od pojęcia „enoturystyka”, czyli turystyka winiarska – pierwszy człon słowa wywodzi 

się z greckiego oinos – wino. 
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L.M. LONG (2003), określa ten rodzaj turystyki jako jeden ze sposobów 
poznania innych kultur. Według E. WOLFA (2002, 2004) to „jedna z form tu-
rystyki, która będąc częścią składową turystyki kulturowej – polega na spo-
żywaniu i delektowaniu się potrawami, przy jednoczesnym poznawaniu 
tradycji kulinarnych widzianych jako główna atrakcja turystyczna”. J. KIVE-
LA i J.C. CROTTS (2006) podkreślają, że głównym celem tej turystyki jest od-
wiedzanie miejsc (restauracji, karczem), w których serwowana jest żywność.  

 M. MIKA (2007) wskazuje ją jako formę turystyki poznawczej – specjali-
stycznych zainteresowań związanych z degustowaniem oraz spożywaniem 
potraw i napojów w ramach spędzania czasu wolnego. Wyróżnia on tury-
stykę kulinarną miejską i wiejską. Turystyka miejska wiąże się z odwiedza-
niem restauracji i zwykle jest mieszanką doświadczeń kulinarnych różnych 
kultur. Natomiast turystyka wiejska to zwiedzanie regionów specjalizują-
cych się w wytwarzaniu specyficznych produktów rolnych lub znanych      
z tradycji kulinarnych.  

 Turystyka kulinarna obejmuje cały zakres czynności, począwszy od su-
rowców otrzymywanych w gospodarstwach rolnych, poprzez procesy 
przechowywania, przetwarzania, transportu, a skończywszy na konsump-
cji. Wpisuje się więc w kontekst zjawiska zrozumienia znaczenia miejsca 
przez konsumpcję. 

 
 

Turysta kulinarny 

 
Osoby uprawiające turystykę kulinarną nazywa się turystami kulinarnymi. 
K. PLEBAŃCZYK (2013) uważa, że turystą kulinarnym jest każdy podróżu-
jący, gdyż wszyscy spożywają posiłki i napoje. Według R. FOXA (2007) 
turysta kulinarny to taki, którego aktywność w czasie wyjazdów jest ściśle 
powiązana z jedzeniem i winem.  

 Co do profilu turysty kulinarnego zdania są podzielone. Według nie-
których autorów (IGNATOV 2003, Wade, Martin 2005 cyt: za MACLAURIN 
2007) jest to osoba starsza, dobrze wykształcona, zamożna. Z kolei S. REDL 
(2013) podaje, że są to głównie osoby młode, które są bardziej zaintereso-
wane zdobywaniem nowych doświadczeń.  

 Niektórzy autorzy dokonali klasyfikacji turystów kulinarnych. Przy-
kłady według E. IGNATOV (2003) i M. DURYDIWKI (2013) przedstawiono       
w tab. 1 i 2.  
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Tabela 1. Klasyfikacja turystów kulinarnych według E. Ignatova 
 

Kategoria Charakterystyka turystów 

Turyści wiejscy (rural) Uczestniczący w zajęciach na wsi. 
Turyści wyrafinowani 
(sophisticated) 

Uczestniczący w posiłkach, degustacjach win, zakupach 
produktów spożywczych. 

Turyści obojętni (indifferent) Turyści, którzy nie biorą udziału w zajęciach kulinarnych. 
Turyści prawdziwi  
(true cuisine) 

Turyści, którzy łączą cechy turysty wiejskiego i wyrafino-
wanego. 

 

Źródło: E. IGNATOV (2003). 

 
Tabela 2. Klasyfikacja turystów kulinarnych według M. Durydiwki 

 

Kategoria Charakterystyka turystów 

Smakosze kuchni 
etnicznej lub 
regionalnej 

Turyści, którzy interesują się smakowaniem i poznawaniem dań 
określonych grup etnicznych lub potraw tradycyjnych 
odwiedzanego regionu. 

Wykwintni smakosze Odwiedzający znane restauracje słynące z wykwintnej kuchni.  
Snobistyczni 
smakosze 

Osoby, które biorą udział w spotkaniach ze znanymi szefami kuchni          
i restauratorami lub którzy przychodzą na otwarcie restauracji.  

Turyści kulinarni 
zdobywający 
umiejętności 

Ich celem jest zdobycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy      
w zakresie przygotowania posiłków przez udział w warsztatach         
i kursach. 

Turyści kulinarni 
rywalizujący 

Turyści, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności kulinarne przez 
udział w konkursach gastronomicznych. 

Turyści kulinarni 
aktywni  

Turyści, których głównym celem jest poruszanie się szlakami 
kulinarnymi.  

 

Źródło: M. DURYDIWKA (2013). 

 
 Można też wyróżnić: enoturystów – osoby zainteresowane enotury-

styką oraz birofili – zainteresowanych turystyką piwną. 

 
 

Oferta turystyki kulinarnej 
 

W ofercie turystyki kulinarnej wyróżnia się różnego rodzaju atrakcje tury-
styczne (TOMCZAK 2013): 

1) potrawy i produkty regionalne; 
2) wydarzenia kulinarne: jarmarki, targi, festyny, festiwale kulinarne, 

degustacje, pokazy kulinarne, winobranie, pokazy sporządzania po-
traw (tab. 3); 
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Tabela 3. Przykłady wydarzeń kulinarnych 
 

Wydarzenia Przykłady 

Święta i festiwale 
kulinarne 

Festiwal Zupy Pomidorowej (Kołobrzeg), Festiwal Pierogów (Kra-
ków), Festiwal Oscypka i Serów Wszelakich (Zakopane), Podlaski 
Festiwal Borowika (Białystok), Święto Winobrania (Zielona Góra), 
Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów – Chmielaki Kras-
nostawskie, Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw (Skierniewice), 
Święto Truskawki (Korycin), Mistrzostwa Świata w Pieczeniu Kiszki     
i Babki Ziemniaczanej (Supraśl), Dzień Ogórka (Kruszewo), Miodo-
branie Kurpiowskie (Myszyniec), Święto Kwitnącej Jabłoni (Łąck), 
Małopolski Festiwal Smaku, Festiwal Śląskie Smaki, Europejski 
Festiwal Smaku (Lublin), Podkarpackie Święto Miodu, Festiwal 
Chlebów Świata  

Festyny i jarmarki 
kulinarne 

Festyn Jabłka i Papryki w Radomiu, Dzień Jagody w Jaroszowcu, 
Święto Czosnku w Prandocinie, Święto Soli w Wieliczce, Święto 
Fasoli w Zakliczynie 

Ludowe festyny, 
obyczaje i tradycje 

Święto Dziękczynienia, Dzień Świętego Patryka, Tłusty Czwartek, 
Dzień Świętego Marcina w Poznaniu 

Giełdy i kiermasze 
żywności 

regionalnej, wegetariańskiej i ekologicznej, targi serowe w miastach 
Gouda i Edam (w Holandii), targi żywności Polagra-Food w Poznaniu 

Targi żywności Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro, Światowe Targi 
Książki Kulinarnej, Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe 

Prezentacje, kon-
kursy i zawody 
mistrzów kuchni 

kucharzy, barmanów, kelnerów, mistrzostwa Polski w: grillowaniu – 
Grill Party Festiwal, potrawach z ziemniaków – Kartofel Party, 
potrawach z ryb – Sielawa Blues, potrawach z runa leśnego, Festiwal 
Kuchni Polskiej 

Pokazy produkcji 
tradycyjnych 
wyrobów 

technologie wytwarzania produktów spożywczych, zasady działania 
urządzeń  

Uroczystości i wy-
darzenia kulinarne 

uroczyste otwarcie nowego lokalu gastronomicznego (restauracji, 
pubu), World Cuisines Show 2008, Food Expo 2006; warsztaty 
kulinarne 

Imprezy sportowo- 
-turystyczne  

imprezy z elementami turystyki kulinarnej: rajd Kulinarnymi Śladami 
Dobrego Wojaka Szwejka w Galicji, rajd turystyczny Szlakiem 
Kwitnącej Jabłoni 

Próby bicia 
Rekordu 
Guinnessa 

największa pyza w Gdańsku – Święto Pieroga, największy bochen 
chleba w Pleszewie – Święto Chleba, największa papieska kremówka 
w Poznaniu, największy gar zupy pomidorowej w Wiśle i Pszczynie 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 
3) miejsca z regionalnymi, lokalnymi produktami: sklepy, zajazdy, 

karczmy, zakłady rzemieślnicze, winnice, browary, muzea; 
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4) osoby produkujące regionalne produkty żywnościowe, często pasjo-
naci, kultywujący tradycyjne technologie produkcji miejscowych 
wyrobów i napojów; 

5) szlaki kulinarne, które uatrakcyjniają pobyt turysty, ale same nie są 
wartością kulturową.  

 

 
Szlaki kulinarne 

 
Szlak kulinarny to według A. KOWALCZYKA (2008) zbiór jadłodajni, lokali 
gastronomicznych, zakładów przetwórczych i gospodarstw certyfikowa-
nych pod względem jakości i autentyczności tradycyjnych potraw związa-
nych z kuchnią. A. STASIAK (2006) podaje, że szlak turystyczny powinien 
obejmować takie elementy, jak: rzecz, usługa, obiekt, wydarzenie, impreza 
(pakiet turystyczny) oraz obszar. W tym kontekście szlak kulinarny to:  

– usługi gastronomiczne, mapy z zaznaczeniem szlaku, placówki, ta-
kie jak np. muzea związane z wytwarzaniem żywności, zakłady 
produkcyjne;  

– wydarzenia: festiwale, pokazy, prezentacje związane z produkcją 
żywności;  

– pakiety turystyczne;  
a wszystkie te elementy powinny być zlokalizowane na określonym ob-
szarze.  

 Wśród szlaków kulinarnych wyróżniono zajmujące się promocją jed-
nego produktu (np. Szlak Szparagowy) i promujące dziedzictwo kulinarne 
regionu (np. Śląskie Smaki).  

W wielu krajach europejskich najpopularniejsza jest enoturystyka, czyli 
turystyka winiarska. Są to podróże w regiony winiarskie, podczas których 
turyści odwiedzają przynajmniej jedno miejsce związane z produkcją wina 
(winnicę, przetwórnię, gospodarstwo winiarskie) lub uczestniczą w impre-
zie o profilu winiarskim (degustacje, prezentacje win, święta winiarskie, 
spotkania itp.). Jest to turystyka z przeznaczeniem dla osób interesujących 
się winem i pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz zainteresowania wi-
niarskie. Poznanie wina następuje często w relacji z lokalną kuchnią. Moda 
na kulturę winiarską jest najbardziej rozpowszechniona w krajach o boga-
tych tradycjach winiarskich, czyli np. we Francji, Włoszech, na Węgrzech, 
Słowacji, w Austrii czy Niemczech.  



TURYSTYKA KULINARNA JAKO FORMA TURYSTYKI KULTUROWEJ 

 

 
                                                                                     KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU 31 

 

Rozwija się również biroturystyka, czyli turystyka piwna. Z piwem 
wiąże się wiele atrakcji turystycznych, których przykłady przedstawiono   
w tab. 4.  
 

Tabela 4. Przykłady atrakcji turystycznych związanych z piwem 
 

Obiekty i mprezy 
Atrakcje 

w Polsce w Europie 

Zwiedzanie 
browarów  

Browar Żywiec, Tyskie Browary Ksią-
żęce, Browar Witnica, Browar Warka, 
Browar Lech  

Carlsberg w Kopenhadze; 
Giunness w Dublinie; Browar 
Cantillon w Belgii  

Muzea  
i wystawy  

Tyskie Muzeum Piwowarstwa, Cent-
rum Wycieczkowe Lecha, Muzeum 
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno–Spożywczego w Szreniawie,  
Muzeum Browarów Żywiec  

Muzeum Fabryki Piwa Carls-
berg w Kopenhadze, Muzeum 
Guinness Storehouse w Dubli-
nie, Muzeum Piwowarstwa w 
Pilznie, Frankońskie Muzeum 
Piwowarstwa  

Pokaz 
warzenia 
piwa  

Festyn Archeologiczny w Biskupinie 
oraz Festiwal Kultury Słowiańskiej         
i Cysterskiej – pokazy warzenia piwa 
na otwartym palenisku; Konkurs Piw 
Domowych – Żywiec; Noc Kulturalna 
w Częstochowie organizowany przez 
członków Częstochowskiego Kręgu 
Lokalnego Bractwa Piwnego, Warsz-
taty Warzenia Piwa w Lublinie, Wroc-
ławskie Warsztaty Piwowarskie  

Great British Beer Festiwal – 
Londyn – pokazy warzenia 
piwa organizuje Kampania na 
rzecz prawdziwego Ale,  
Orval Browar – Belgia – pokaz 
organizują cystersi  
 

Festiwale  
i wydarzenia  

Chmielaki Krasnostawskie –
Ogólnopolskie Święto Chmielarzy          
i Piwowarów, Międzynarodowy 
Festiwal Piwa im. Jana Heweliusza       
w Gdańsku, Biesiady Tyskie, Festiwal 
Piwowarów w Żywcu  

Oktoberfest (Niemcy), Docesna  
(Czechy), Karkonoski Festiwal 
Piwa Vrchlabi (Czechy), 
Ołomuniecki Festiwal Piwa 
(Czechy), Great British Beer 
Festiwal (Londyn), Europejski 
Festiwal Piwa (Kopenhaga)  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych. 

 
Piwne szlaki kulinarne prowadzą trasami, na których odwiedzane są 

browary, puby i inne lokale gastronomiczne oferujące piwo. Przykłady 
szlaków piwnych to: Szlak Pilzneńskie Piwa, prowadzący przez 14 najsłyn-
niejszych czeskich browarów, Poznańskie Szlaki Piwne, których trasa wie-
dzie przez 12 pubów, czy ostatnio stworzony z okazji festiwalu piwa War-
szawski Szlak Piwny (www.warszawskifestiwalpiwa.pl). Najsłynniejszą 
„piwną” imprezą jest doroczny festiwal piwa w Niemczech – Oktober-   
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fest. Odbywa się od 1810 r. co roku w Monachium i przyciąga miliony 
turystów.  

 Wiele krajów oferuje turystom szlaki kulinarne oparte na ich trady-
cyjnych produktach. We Francji szlaki kulinarne przebiegają tropem wina 
(enoturystyka), szampana, serów, oliwy, piwa, calvadosu czy jabłek. Przy-
kładami są szlaki: w Alzacji (Szlak Łakomczuchów Doliny Sauer, Szlak 
Pstrąga, Alzacki Szlak Win), w Burgundii (Turystyczny Szlak Wielkich 
Win, Szlak Kurczaka z Bresse, Szlak Czarnej Porzeczki), Turystyczna Trasa 
Szampana w L’Aube w Szampanii, Szlak Cydru w Normandii, Szlak Piwa 
w Lotaryngii, Szlak Foie Gras w le Gers, Szlak Beaujolais w Rhône-Alpes      
i Szlak Trufli w le Var. W 22 regionach Francji wytwarza się ponad 500 
gatunków serów. Powstało więc wiele szlaków kulinarnych opartych na 
tradycjach wytwarzania serów: Droga Sera w Alzacji, Szlak Camemberta w 
Normandii, Szlak Serów Owernii (www.fromages-aop-auvergne.com), 
Szlak Sera Comté (www.comte.com), Szlak Serów Sabaudii (www.froma 
gesdesavoie.fr), Szlak Sera Chabichou (www.routeduchabichou.fr), Szlak 
Sera Brie (www.fermes-brie.fr). 

 Włosi również promują swoje najlepsze produkty na szlakach kulinar-
nych. Wśród nich są: Droga Białej Trufli, Szlak Kiełbasek (Strada del Cula-
tello), Szlak Włoskiego Risotto, Szlaki Oliwy z Oliwek, Szlak Prosecco        
w Wenecji Euganejskiej, Szlak Marsala na Sycylii, Szlak Bardolino przy 
Jeziorze Garda, a w Toskanii – Strada del Vino Nobile di Montepulciano.  

 Niemieckie szlaki kulinarne to m.in.: Szlak Winny wzdłuż Mozeli; 
Niemiecki Szlak Wina, Dolnosaksoński Szlak Mleczny, Badeński Szlak 
Szparagowy, Dolnosaksoński Szlak Szparagowy, Saksoński Szlak Wina        
i Szlak Serowy przez Szlezwik-Holsztyn. 

 Słowackie szlaki kulinarne nawiązują do tradycji winiarskich. Są to: 
Małokarpacki Szlak Winny i Tokajski Szlak Winny. W Austrii propono-
wany jest Szlak Serowy – o długości 70 km, od wytwórców aż po serowe 
gospody, oraz Szlak Wina i Szlak Jabłek. Doskonałym przykładem wyko-
rzystania potencjału turystycznego są też Węgry ze swoimi szlakami win-
nymi, z których najbardziej znany jest Szlak Winny Villány-Siklós, założony 
w 1994 r. W Chorwacji na turystów czekają szlaki truflowe i kasztanowe, 
szlaki winne, szlaki gajów oliwnych. W Stanach Zjednoczonych popularny 
jest Szlak Kulinarny Fast Food – New Mexico’s Green Chile Cheeseburger 
Trail w stanie Nowy Meksyk oraz szlak North Carolina’s BBQ Trail, któ-
rego atrakcją są grillowane żeberka.  

W ostatnich latach również Polska może się poszczycić utworzeniem 
wielu interesujących szlaków kulinarnych, które zaprezentowano w tab. 5. 
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Projekty oparte o szlaki kulinarne mają na celu wypromowanie walorów 
turystycznych, kulturowych i regionalnej sztuki kulinarnej, a także zwięk-
szenie atrakcyjności turystycznej regionu. Są wsparciem dla gospodarstw 
agroturystycznych, zachęcając turystów do korzystania z tej bazy.  

 
Tabela 5. Charakterystyka polskich szlaków kulinarnych 

 

Charakterystyka 
Szlak 

miejsce i rok utworzenia atrakcje 

[1] [2] [3] 
Szlak 
Oscypkowy  
 

Okolice Zakopanego, na tere-
nie powiatu tatrzańskiego        
i nowotarskiego (od 2004 r.). 
Obejmuje 31 bacówek.  

Można poznać tradycyjne metody produkcji 
sera: oscypka, bryndzy, redykołki, bundza, 
wziąć udział w degustacji i zakupie wyrobów. 

Małopolski 
Szlak Winny  

Obejmuje 20 winnic. Twórcą 
była Gorczańska Organizacja 
Turystyczna (od 2006 r.). 

Możliwość zwiedzania winnic. Początkowo 
zorganizowany jako Małopolska Ścieżka 
Winna. W ramach inicjatywy organizowane są 
Dni Otwartych Winnic. 

Podkarpacki 
Szlak Winnic 

Trasa 436 km przebiega przez 
płd. część Małopolski. Szlak 
obejmuje 18 winnic. 

Zwiedzanie winnic, poznawanie procesu pro-
dukcji wina, degustowanie i możliwość kupie-
nia wina.  

Podkarpac-
kie Smaki  
 

Na szlaku jest 40 certyfikowa-
nych punktów gastronomicz-
nych z kuchnią regionalną   
(od 2013 r.).  

Oferta podkarpackiego jadła: łemkowskiego, 
bojkowskiego, pogórzańskiego, lasowiackiego, 
dworskiego, kuchni ormiańskiej, tatarskiej, 
żydowskiej, niemieckiej, ukraińskiej. 

Szlak Pod-
karpackiego 
Jadła i Wina 
 

Utworzony przez Podkar-
packą Regionalną Organizację 
Turystyczną (od 2012 r.). 

Na trasie znajdują się obiekty związane             
z kuchnią regionalną: gościńce, winnice, 
karczmy, gospodarstwa agroturystyczne, 
zajazdy i restauracje. Odbywają się cykliczne 
imprezy, np. Święto Chleba. 

Sandomier-
ski Szlak 
Jabłkowy 
 

Wytyczony na terenie woje-
wództwa świętokrzyskiego  
(od 2005 r.). Trasa długości 
200 km.  

Winiarnie, restauracje, gospodarstwa agrotu-
rystyczne. W gospodarstwach można zapoz-
nać się z uprawami i produkcją wyrobów        
z jabłek, dokonać degustacji i zakupu owoców 
i przetworów oraz innych regionalnych 
produktów sadowniczych i warzywniczych.  

Sandomier-
ski Szlak 
Winiarski 
 

Utworzony przez lokalną 
grupę działania (w 2012 r.). 
Obejmuje 5 winnic w Sando-
mierzu. 

Na szlaku można poznać specyfikę uprawy 
winorośli i wyrobu wina gronowego, zwiedzić 
winnice i piwnice winne.  

Śląskie 
Smaki 
 

Utworzony przez Śląską Or-
ganizację Turystyczną (od 
2012 r.), od 2006 r. był orga-
nizowany festiwal Śląskie 
Smaki. 

Tworzą go restauracje i lokale gastronomiczne 
serwujące tradycyjne dania regionalne oraz 
browar Czenstochovia; łącznie 31 miejsc. Na 
szlaku można spróbować typowej kuchni 
śląskiej, jurajskiej, zagłębiowskiej, beskidzkiej. 
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[1] [2] [3] 
Szlak  
Karpia 
 

Założony (od 2011 r.) przez   
12 lokalnych grup rybackich 
południowej Polski, tzw. 
karpiowych z terenu 6 woje-
wództw: lubuskiego, dolno-
śląskiego, śląskiego, mało-
polskiego, świętokrzyskiego      
i podkarpackiego.  

Szlak związany z hodowlą, sprzedażą i prze-
twórstwem karpia. W ofercie lokalnych 
restauracji świeże i przetworzone karpie 
przygotowane na różne sposoby. W Dolinie 
Karpia, historycznego zagłębia hodowli 
karpia, oznaczono 30 miejsc związanych           
z gospodarką karpiową, prowadzoną na tym 
terenie od XIII w. Są to gospodarstwa rybackie 
(13), łowiska wędkarskie (8), lokale 
gastronomiczne (9). 

Lubuski 
Szlak Wina   
i Miodu 

Położony w woj. lubuskim; 
długość szlaku 302 km. 
Obejmuje 14 obiektów na 
trasie Zielona Góra – Gorzów 
Wielkopolski.  

Na szlaku jest 6 winnic, w których oferowane 
są: wina, przetwory, soki i octy winne; 2 mu-
zea etnograficzne: w Ochli i w Zielonej Górze, 
w których można zapoznać się z historią wi-
niarstwa w tym regionie; skansen pszczelarski 
w Pszczewie oraz gospodarstwa agroturysty-
czne. W gospodarstwach można kupić miód, 
wosk pszczeli, pyłek kwiatowy i napoje 
miodowo-owocowe.  

Gęsinowy 
Szlak 
Kulinarny  
 

Powstał z inicjatywy Kujaw-
sko-Pomorskiej Organizacji 
Turystycznej (od 2013 r.),         
a zrodził się po akcji (2011 r.) 
organizowanej przez władze 
wojewódzkie pn. „Najlepsza 
gęsina na św. Marcina”. 
Obejmuje 17 lokali gastrono-
micznych. 

Szlak poświęcony gęsinie i staropolskiej 
kuchni. W ramach tej inicjatywy powstały też 
kluby kolacyjne, w których spotykają się 
miłośnicy gotowania. Są to przedsięwzięcia 
kulinarne realizowane najczęściej w pry-
watnych domach. Bywają nazywane 
restauracjami jednodniowymi lub 
antyrestauracjami.  

Szlak 
Kulinarny 
Centrum 
Gdyni 
 

Szlak miejski (od 2008 r.). 
Trasę wytyczono przez lokale 
gastronomiczne: bistra, 
pizzerie, kawiarnie, lokale 
prozdrowotne i targ rybny.  

Lokale oferują tradycje różnych kuchni: 
kaszubskiej, japońskiej, indyjskiej, greckiej, 
amerykańskiej, meksykańskiej, francuskiej, 
włoskiej, dania z ryb i owoców morza. 
Odbywają się wystawy, koncerty muzyczne, 
animacje dla dzieci.  

Kulinarny 
Szlak Tury-
styczny – 
Kuchnia 
Polska 
 

Szlak (od 2009 r.) obejmuje 
wybrane obiekty hotelarsko-    
-gastronomiczne z obszaru 
Kotliny Jeleniogórskiej.  

Można spróbować dań tradycyjnej kuchni 
polskiej, myśliwskiej oraz kuchni innych 
regionów: wielkopolskiej, podlaskiej, 
warmińsko-mazurskiej, podkarpackiej, 
śląskiej, kujawsko-pomorskiej, kaszub-      
skiej, mazowieckiej, bolesławieckiej, kre-  
sowej. 

Białostocki 
Szlak 
Kulinarny 
 

Jest miejskim szlakiem kuli-
narnym (od 2010 r.). Wiedzie 
przez 34 lokale gastro-
nomiczne. Był inicjatywą 
Urzędu Miejskiego w Białym-
stoku. 

Lokale serwują kuchnię regionalną i polską, 
europejską i światową. W ramach szlaku od-
bywają się warsztaty kulinarne w restaura-
cjach, konkursy gastronomiczne; dla członków 
Klubu Białostockiego Smakosza w restaura-
cjach są zniżki. 
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[1] [2] [3] 
Mazowiecka 
Micha 
Szlachecka 
 

Obejmuje obiekty na wsch. 
Mazowszu: restaurację 
„Zaścianek Polski” (Siedlce), 
Retro Skibniew i Dwór 
Mościbrody, Pałac Patrykozy, 
Gorzelnię w Krzesku, Choco 
Fruit i piekarnię Ratuszowa 
(Siedlce) (od 2012 r.).  

Szlak z kulinarnymi tradycjami staropolskimi 
dwóch kultur mazowieckiej i podlaskiej.  
Odbywają się warsztaty kulinarne, warsztaty 
rękodzieła, wypiek „księżyców szlacheckich”. 
Można wędkować, jeździć konno, bryczką, 
kuligi, rajdy rowerowe, pływanie łódką, 
spływy kajakowe, zabawy przy ognisku, 
biesiady. 

Szlak 
Tradycji         
i Smaku 
 

Powstał z inicjatywy lokalnej 
grupy działania (od 2013 r.).  

Produkty tradycyjne, gospodarstwa agro-
turystyczne, ciekawe miejsca, zabytki 
przyrody i architektury oraz lokalne imprezy. 
Produktem jest regionalna kuchnia Kujaw         
i Pomorza. 

Szlak 
Smaków 
Krainy 
Lessowych 
Wąwozów 
 

Powstał dzięki lokalnej 
organizacji turystycznej 
„Kraina Lessowych Wąwo-
zów” (od 2008 r.). 

W ofercie dania kuchni ziemiańskiej, 
mieszczańskiej i szlacheckiej. Można wziąć 
udział w warsztatach kulinarnych i degu-
stacjach.  

Szlak  
Kulinarny 
Poznań 
 

Zrzesza kilkanaście restau-
racji (od 2011 r.).  

Restauracje reprezentują różne kuchnie i style. 
W ofercie jest dziczyzna, szparagi, owoce lasu, 
gęsina, kaczka. W lokalach odbywają się 
warsztaty kulinarne.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych szlaków kulinarnych. 

 
W celu podniesienia jakości usług turystycznych powstają też takie 

projekty, jak Małopolska Trasa Smakoszy stworzona przez Małopolską Or-
ganizację Turystyczną. Jej zadaniem jest certyfikacja regionalnych karczm 
w Małopolsce i tworzenie Księgi Jakości Gastronomii Regionalnej. Projekt 
zrealizowano dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
województwa małopolskiego. W jego ramach opracowano i wdrożono sys-
tem certyfikacji gastronomii regionalnej Małopolski, wyłoniono i zidentyfi-
kowano lokale gastronomiczne o najwyższym standardzie i jakości świad-
czonych usług, wzmocniono promocję małopolskich produktów tradycyj-
nych i regionalnych. Opracowano także Księgę jakości gastronomii regionalnej, 
czyli o czym karczmarz wiedzieć powinien. W dokumencie tym znajdują się: 
procedury i wytyczne certyfikacji obiektów gastronomicznych, kryteria cer-
tyfikacji, kompendium wiedzy o tradycjach karczmarskich w Małopolsce      
i pożądanych standardach jakości lokali gastronomicznych oraz wzór an-
kiety weryfikacyjnej sprawdzającej spełnienie określonych wymagań. 
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 Mianem szlaków kulinarnych określa się również zestawy wybranych 
obiektów/miejsc powiązanych tematycznie, zgodnie z definicją A. KOWAL-
CZYKA (2008). Jednak według A. STASIAKA (2006) szlak powinien stanowić 
trasę, którą podąża turysta. Wiele przedsięwzięć nie spełnia więc tego wy-
mogu. Często są to zabiegi marketingowe lokalnych wytwórców, których 
celem jest wyróżnienie swoich produktów na rynku żywnościowym, cho-
ciaż w nazwie pojawia się wyraz – szlak. W ten sposób reklamują się także 
gospodarstwa agroturystyczne. Przykładami są niefunkcjonujące obecnie: 
Szlak Specjalności Kwater Wiejskich (od 2007 r.), zlokalizowany na Poje-
zierzu Iławskim, oraz Szlak Jadła Mazurskiego Przygranicza (od 2004 r.), 
utworzony w powiecie ełckim i w rejonie ozierskim.  
 

Tabela 6. Charakterystyka inicjatyw zbliżonych do szlaków kulinarnych 
 

Przedsię-
wzięcie 

Charakterystyka Atrakcje 

Małopolska 
Wieś 
Pachnąca 
Ziołami 
 

Trasa przebiega (od 2009 r.) 
przez 22 gospodarstwa agro-
turystyczne specjalizujące się 
w uprawie ziół, położone w 
płd. i wsch. części Małopolski 
(w pasie od Pienin po Beskid 
Niski i Sądecki).  

W ofercie potrawy regionalne, nalewki, her-
baty lecznicze i miody z ziół, syropy z czarne-
go bzu, napoje i soki ziołowe, likiery i wina na 
bazie ziół. Można skorzystać z zabiegów od-
nowy biologicznej z użyciem ziół, aromato-
terapii, kąpieli z dodatkiem ziół leczniczych 
oraz poznać tajniki rękodzieła, regionalnych 
tradycji i obyczajów.  

Na 
Śliwkowym 
Szlaku  
 

Stowarzyszenie Na Śliwko-
wym Szlaku to lokalna grupa 
działania skupiająca 7 mało-
polskich gmin. Obejmuje 11 
restauracji i gospodarstw oraz 
13 producentów rolno-spo-
żywczych (od 2008 r.). 

Szlak tworzą miejsca, w których można skosz-
tować wielu śliwkowych specjałów. Co roku       
w sezonie letnim organizowana jest akcja 
„Spotkajmy się na Śliwkowym Szlaku”, 
podczas której śliwki serwowane są na różne 
sposoby. Odbywają się warsztaty, dni śliwki, 
festiwale itp. 

Szlak 
Fasolowa 
Dolina 

Szlak wzdłuż doliny Dunajca; 
stolicą Fasolowej Doliny jest 
Zakliczyn.  

W ramach tej inicjatywy wypromowano pro-
dukt regionalny – fasolę „piękny Jaś”. Corocz-
nie w czasie Święta Pięknego Jasia odbywają 
się targi roślin strączkowych połączone z fa-
solową ucztą, podczas, której serwowane są 
potrawy z fasoli i i inne produkty lokalne. 

Podlaski 
Szlak 
Tatarski  

Wytyczony na trasie kultu-
rowo-przyrodniczej, przebie-
ga przez: Białystok, Sokółkę, 
Malownicze, Krynki, Biały-
gorce, Kruszyniany, Nietupę   
i Supraśl.  

Związany z historią polskich Tatarów. W gos-
podarstwach oferowane dania: kołduny, pie-
remiacze, pierekaczewniki, czeburak, cebul-
nik, kibiny, bielusz, trybuszok. Można za-
mieszkać w Tatarskiej Jurcie w Kruszynia-
nach. Co roku odbywa się Festyn Kultury          
i Tradycji Tatarów Polskich.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych. 
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Wśród szlaków na uwagę zasługuje również Podlaski Szlak Tatarski, 
który jest szlakiem kulturowym z elementami kulinarnymi. Przykłady ta-
kich miejsc przedstawiono w tab. 6.  

 Niektóre szlaki, takie jak np. Małopolski Szlak Owocowy, który pow-
stał w 2003 r. i obejmował 300 obiektów, wśród których były gospodarstwa 
sadownicze, straciły na swoim znaczeniu. Obecnie trudno znaleźć infor-
macje o tym przedsięwzięciu.  

 Należy podkreślić, że działania takie, jak tworzenie szlaków kulinar-
nych i podobne przedsięwzięcia, podejmowane są przez pasjonatów, często 
w ramach inicjatywy prywatnej i na niewielką skalę.  

 

 
Organizacje promujące turystykę kulinarną w Polsce 

 
W wielu krajach powstały liczne różnorodne inicjatywy mające na celu 
wsparcie ochrony i promocję tradycyjnych produktów żywnościowych        
i potraw. Wśród tych inicjatyw w Szwecji w 1995 r. powstała Europejska 
Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regio-
nal Culinary Heritage), która zrzesza regiony z całej Europy: Szwecji, Danii, 
Norwegii, Łotwy, Litwy, Niemiec, Hiszpanii i Polski. Wśród regionów          
z Polski są: Kujawy i Pomorze, Dolny Śląsk, Mazowsze, Małopolska, Opol-
skie, Warmia i Mazury, Zachodniopomorskie, Wielkopolska, województwo 
świętokrzyskie.  

 Celem organizacji jest rozwój regionów poprzez promocję lokalnej 
oraz regionalnej żywności, jak również wpływ na poprawę jej jakości oraz 
wzmocnienie regionalnej tożsamości. Sieć umożliwia wykorzystanie żyw-
ności regionalnej jako drogi rozwoju przedsiębiorstw oraz turystyki na po-
ziomie regionalnym.  

 Członkami Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego 
w regionach są właściciele gospodarstw rolnych i ogrodniczych, produ-
cenci (zakłady przetwórstwa żywności, przedsiębiorstwa rybołówstwa/ 
rybactwa), właściciele lokali gastronomicznych i sklepów farmerskich, 
hurtownicy i sprzedawcy detaliczni podkreślający swoje powiązania z re-
gionem. Aby przystąpić do sieci, producenci muszą spełniać kryteria wy-
znaczone dla produktów i potraw uznanych za żywność lokalnego pocho-
dzenia. Miejsca, w których oferowane są lokalne i regionalne produkty 
podtrzymujące oraz rozpowszechniające lokalne zwyczaje, promujące re-
gionalną, tradycyjną kulturę jedzenia wyróżniane są logo Regionalnego 
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Dziedzictwa Kulinarnego, aby turysta/konsument miał gwarancję regio-
nalnego pochodzenia.  

 Promocją turystyki kulinarnej w Polsce zajmują się takie organizacje, jak: 
− Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej (od 2011 r.) (www. 

pstk.pl); 
− Konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne” (www.pot.gov.pl); 
− Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”; 
− organizacje winiarskie: Małopolskie Forum Winne (od 2004 r.), Zie-

lonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie (od 2006 r.), Stowarzyszenie 
Winiarzy Podkarpacia (od 2006 r.), Polski Instytut Winorośli i Wina.  

Promocja odbywa się przez działania mające na celu popularyzację 
turystyki kulinarnej, wydawanie broszur, informatorów i przewodników, 
działalność marketingową i reklamową.  

 

 

Rozwój turystyki kulinarnej 
 

Europa, w tym Polska ma do zaoferowania interesujące miejsca i zabytki,     
a rozwój turystycznej infrastruktury i podniesienie standardu usług tu-
rystycznych sprzyjać będą poznawaniu przez turystów dziedzictwa naro-
dowego, w tym dziedzictwa kulinarnego w połączeniu z wypoczynkiem.  

 W Polsce turystyka kulinarna dopiero się rozwija, brakuje jeszcze tego 
rodzaju ofert (GONERA 2014). Pakiet turystyczny powinien zawierać: war-
sztat kulinarny, posiłek regionalny, wizytę u rzemieślnika. Jako czynnik 
utrudniający powstanie takiej oferty autor wskazuje niedostateczną współ-
pracę touroperatorów i branży gastronomicznej. Wymaga to podjęcia odpo-
wiednich działań: przybliżenia operatorom kulinarnych atrakcji turystycz-
nych, wsparcia rozwoju ofert wśród firm zajmujących się organizowaniem 
turystyki przyjazdowej, przygotowania materiałów informacyjnych na te-
mat szlaków kulinarnych (GONERA 2014).  

 Oferty turystyki kulinarnej do Polski posiada biuro Poland Culinary 
Vacations ze Stanów Zjednoczonych. Oferuje siedem rodzajów wycieczek 
śladami polskiej kuchni: na Pomorze, Mazury, Podlasie, Mazowsze, Śląsk, 
do Wielkopolski i Małopolski. Są to siedmiodniowe wycieczki w małych 
grupach w cenie 2950 $ (www.polandculinaryvacations.com). 

 Pakiety „Food Tour”, „Vodka Tour” i „Pierogi Cooking Class” oferuje 
również firma Eat Warsaw & Cracow. Są to minipakiety kulinarne szlakami 
tradycyjnego polskiego jedzenia i wódki w cenie od 49 do 249 euro w zależ-
ności od formy zajęć (www.eatwarsaw.com).  
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 Polskie biura podróży z kolei tworzą pakiety kulinarne na wyjazdy do 
wielu krajów Europy, Azji i Ameryki. Są to: Polka Travel z Kielc, RAMS       
z Jaworzna, Maroko Travel z Poznania, Foodlovers, Wakacje w Toskanii.pl   
i Kulisy Smaku z Warszawy, Catering Blaut z Bytomia, Kulinarne Podróże 
z Gdyni, CST Travel z Krakowa i Misja Travel z Poznania (MALCHROWICZ 
2011).  

 

 

Podsumowanie 
 

Według Barcelona Field Studies Centre (2012), rozwój turystyki kulinarnej 
jest efektem wielu czynników. Są to m.in.: wzrost handlu, wzrost spożycia 
posiłków poza domem i rozwój turystyki żywności wynikający ze zmian 
demograficznych i wielkości gospodarstw domowych; a także zjawisko 
macdonaldyzacji, któremu turyści sprzeciwiają się wybierając spożywanie 
regionalnej żywności. Rozwój turystyki kulinarnej pobudzają również imi-
gracja, globalizacja i Internet, a także znani kucharze i media, w tym pro-
gramy o żywności, kanały telewizyjne i czasopisma, które promują cele-
brytów i ekspertów żywnościowych. 

 Biorąc pod uwagę te aspekty wydaje się, że turystyka kulinarna ma 
szanse dalszego rozwoju. W badaniu Apetyt na Region (2013) wykazano, że 
60% respondentów docenia możliwość spróbowania kuchni regionalnej 
podczas wyjazdu, a co drugi polski turysta dokonuje zakupu potraw i pro-
duktów spożywczych od lokalnych dostawców. Tak więc można spodzie-
wać się zainteresowania skorzystaniem z tego rodzaju oferty. Szansą na 
rozwój turystyki kulinarnej w Polsce jest promocja przez władze lokalne 
rodzinnych surowców i produktów żywnościowych, potraw i napojów. 
Różne krajowe organizacje oraz Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinar-
nej przyczyniają się do rozwoju i zainteresowania podróżujących tego 
rodzaju turystyką, ale niezbędne są jednak informacje na temat wszelkich 
przedsięwzięć promocyjnych, najlepiej w formie przejrzystej strony inter-
netowej, aby zachęcić turystów odwiedzających dany region do podążania 
również szlakami kulinarnymi.  
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SOCJOLOGIA JEDZENIA – NIEZBĘDNE 
UZUPEŁNIENIE BADAŃ NAD TURYSTYKĄ 

KULINARNĄ 
 

Podróżowanie to nieustanna zabawa i radość,  
podczas której turyści znajdują się 

w stanie „nieustannego jedzenia, próbowania,  
smakowania i pochłaniania”  
oferowanych im produktów 
(WIECZORKIEWICZ 2008) 

 
Wstęp 

 
Praca stanowi propozycję spojrzenia na kulinaria jako sferę analiz na grun-
cie socjologiczno-kulturowym i turystycznym. Celem tekstu jest osadzenie 
badań socjologii jedzenia w kontekście rozważań dotyczących dziedzictwa 
i kontaktów międzykulturowych silnie powiązanych ze światem turystyki. 
Rozważania zawarte w tekście dotyczą także znaczenia turystyki kulinarnej 
i jej związków z kulturą. Interdyscyplinarność zjawiska pozwala na ukaza-
nie roli jedzenia przez pryzmat różnych doznań, zwracając szczególną 
uwagę na zagadnienie autentyczności tak często podkreślane w doświad-
czeniach turystycznych.  

 
 



Justyna GOŁĘBIOWSKA 

 

 
  44                                 KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU  
 

Zainteresowanie jedzeniem –  
interdyscyplinarność zjawiska 

 
Przemysł spożywczy jest jedną z najważniejszych i stale rozwijających się 
dziedzin polskiej gospodarki. Według różnych źródeł udział produkcji żyw-
ności w wartości sprzedaży całego przemysłu wyniósł w ostatnich latach od 
19 do 24%. Polska ma także duży potencjał produkcji żywności ekologicznej, 
a dalszy rozwój sektora będzie możliwy dzięki tworzeniu marki polskiej 
żywności na rynkach zagranicznych (http://www.paiz.gov. pl/). 

Zmieniające się potrzeby i gusty konsumentów oraz rozwój sektora 
usług gastronomicznych generują poszukiwania, a zarazem produkcję no-
wych atrakcyjnych postaci jedzenia takich, jak: produkty regionalne, pro-
dukty ekologiczne, kuchnia molekularna, kuchnia fusion. 

W społeczeństwie konsumpcyjnym metafora jedzenia jest nośna. Daje 
możliwość odkrywania „inności”, indywidualizmu. Wybory związane ze 
spożywaniem określonych pokarmów mogą być wyrazem budowania 
własnej tożsamości i identyfikacji społecznej. Nie można pominąć globali-
zacji wzorów konsumpcji, bogactwa oferowanych produktów żywienio-
wych, ale także turystyki kulinarnej w celu poznania kuchni świata (TO-
BIASZ-ADAMCZYK, red. 2013). W ogólnym zarysie taką problematykę doty-
czącą jedzenia zauważają i podejmują w swoich badaniach socjologowie. 
Należy podkreślić, że ich zainteresowania naukowe mogą stanowić konty-
nuację lub uzupełnienie wiedzy różnych specjalistów w zakresie badań nad 
szeroko rozumianymi kulinariami. 

Reprezentanci sektora usług turystycznych dostrzegają duży potencjał 
rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce i nie pozostają obojętni na zaintere-
sowanie problematyką jedzenia. Z inicjatywy Polskiej Organizacji Tury-
stycznej w 2014 r. powstało konsorcjum produktowe funkcjonujące na ob-
szarze rozwoju i promocji kuchni polskiej. Konsorcjum „Polskie Szlaki 
Kulinarne” działa na podstawie zapisów „Marketingowej strategii Polski   
w sektorze turystyki na lata 2012–2020”. Jego głównym celem jest działanie 
na rzecz efektywnego wykorzystania potencjału w regionie (m.in. w opar-
ciu o walory środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i kuli-
narnego) oraz zbudowanie, w skali ponadregionalnej i krajowej, marko-
wych kulinarnych produktów turystycznych opartych na kuchni regional-
nej oraz produktach tradycyjnych. Spośród innych celów konsorcjum to 
wymienia promocję i zdobywanie nowych rynków dla sprzedaży kulinar-
nych produktów turystycznych w kraju i poza jego granicami oraz wzrost 
udziału produktów innowacyjnych w polskiej ofercie turystycznej (http:// 



SOCJOLOGIA JEDZENIA – NIEZBĘDNE UZUPEŁNIENIE BADAŃ ... 

 

 
                                                                                     KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU 45 

 

www.pot.gov.pl/). Tworzenie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju tra-
dycji kulinarnych pozostaje ważnym aspektem dla rozwoju i podtrzymy-
wania ogólnych wartości kulturowych.  

Wspomniane tradycje kulinarne znalazły swoje miejsce na Liście Re-
prezentatywnej Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.       
W roku 2013 na listę wpisano: gruzińską tradycyjną metodę produkcji wina 
w glinianych amforach (qvevri), Washoku – tradycje kulinarne, zwłaszcza no-
woroczne w Japonii, dietę śródziemnomorską – do wpisu z 2010 r. dołą-
czyły: Chorwacja, Cypr i Portugalia (http://www.unesco.pl/). Świadczy to 
o tym, że dziedzictwo kulturowe sfery kulinarnej jest równie ważne jak 
dziedzictwo materialne. Szeroko rozumiane tradycje kuchenne, przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie, zapewniają poczucie przynależności spo-
łecznej w danym kraju lub regionie. Lista UNESCO ma także za zadanie 
promocję zwyczajów, praktyk oraz rzemiosła i technik przyrządzania posił-
ków, co stanowi duży potencjał i spotyka się z coraz większym uznaniem 
m.in. turystów.  

Obecnie w każdym niemal przewodniku turystycznym znajdują się 
opisy tradycyjnych potraw charakterystycznych dla odwiedzanych miejsc. 
Często informacjom takim towarzyszą adresy poszczególnych lokali z go-
dzinami funkcjonowania i wszelkimi adnotacjami praktycznymi dla tury-
stów (np. potrzeba wcześniejszej rezerwacji stolika). 

Poza „papierowymi” przewodnikami turystycznymi informacje o pod-
różach kulinarnych na dobre zagościły w wirtualnym świecie. W Internecie 
można odnaleźć serwisy pozwalające na skorzystanie z gościnności niezna-
jomych osób. Jednym z takich przykładów jest funkcjonujący od niedawna 
(2012 r.) „EatWith”. Za pośrednictwem serwisu internetowego (http:// 
www.eatwith.com/) można odwiedzić kogoś w domu i uczestniczyć we 
wspólnym przygotowaniu i spożyciu posiłku (posiłku charakterystycznego 
dla odwiedzanego miejsca lub osoby-kucharza, który nas gości). Pomysł 
tego serwisu zrodził się z przekonania, że jedzenie jest ważnym elementem 
życia społecznego, opartym na międzyludzkich relacjach, pozwalającym na 
odnalezienie wspólnego języka przy stole – nawet obcym sobie osobom. To 
także możliwość połączenia podróży i pasji gotowania oraz odkrywania 
nowych smaków w otoczeniu innym niż restauracja. 

Odzwierciedleniem ogromnego zainteresowania turystyką kulinarną 
są także coraz liczniejsze blogi i strony internetowe poświęcone podróżom 
kulinarnym do bliskich, rodzimych oraz najdalszych zakątków świata.      
W dokumentacji z takiej podróży często obok opisu geograficzno-kulturo-
wego danego regionu można odnaleźć przepisy potraw lokalnych wraz      
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z komentarzem, jakich surowców użyto do ich produkcji oraz w jakich oko-
licznościach autor zetknął się z miejscem serwującym danie (np. http:// 
www.obiezysklad.pl/, http://www.przepisyzpodrozy.pl/). Możemy oglą-
dać liczne filmy i programy kulinarne autorstwa znanych postaci świata 
mediów, ale też turystów, dla których jedzenie jest sensem podróży do da-
nego miejsca. Pasja i zaangażowanie widoczne w tych produkcjach pozwa-
lają na odkrycie odległych miejsc i ich kulinarnych tajemnic bez wycho-
dzenia z domu. To bez wątpienia jeden z plusów cyfryzacji, jednak w przy-
padku jedzenia nie tylko wzrok bierze udział w poznawaniu. Percepcja 
smaku i zapachu oraz uczestnictwo w otaczającej rzeczywistości jest ważne, 
o ile nie ważniejsze od samego podziwiania zmysłem wzroku. Być może 
właśnie potrzeba „czucia” i „przeżycia” jest tym elementem, dzięki które-
mu turystyka kulinarna wzbudza tak duże zainteresowanie.  
 
 

Turystyka kulinarna – turystyka kulturowa 
 

Od momentu wprowadzenia do literatury przedmiotu przez Lucy Long     
w 1998 r. pojęcia „turystyka kulinarna”, jego znaczenie ciągle ewoluuje. 
Według jednej z pierwszych definicji E. Wolfa turystyka kulinarna to „pod-
różowanie w celu poszukiwania smaków i smakowania gotowych potraw    
i napojów”. Motywy tego rodzaju turystyki stanowią uczestniczenie w kon-
kursach gastronomicznych, spotkanie ze znanymi restauratorami lub sze-
fami kuchni, udział w festynach gastronomicznych promujących region lub 
styl życia, korzystanie ze szlaków gastronomicznych, poszukiwanie „auten-
tycznych” lokali gastronomicznych (służących miejscowej ludności) (Wolf 
2004, cyt. za: KOWALCZYK 2005). 

W opinii A. Kowalczyka turystyka kulinarna jest nierozerwalnie połą-
czona z turystyką kulturową. Trudno nie zgodzić się z tym założeniem. To 
dzięki wielowiekowym uwarunkowaniom kulturowym turyści mogą dziś 
czerpać wiedzę na temat tradycji i sposobów przyrządzania potraw. Do-
świadczeniami towarzyszącymi podczas podróży kulinarnych są spotkania 
z mieszkańcami odwiedzanych miejsc, zwiedzanie zabytków, poznawanie 
tradycji i historii (także poprzez smakowanie lokalnych potraw) (KOWAL-
CZYK 2008).  

Na przynależność turystyki kulinarnej do turystyki kulturowej zwraca 
uwagę T. Jędrysiak. W jego opinii uczestnicy tej formy turystyki poza po-
szukiwaniem doznań smakowych, wyrażają także chęć poszerzania wiedzy 
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z zakresu kultury i kulinariów. Elementem stanowiącym o atrakcyjności 
odwiedzanego regionu jest w tym przypadku odmienność oraz różnorod-
ność, a także wierność tradycji w przyrządzaniu potraw (JĘDRYSIAK 2008). 

Szerszą definicję turystyki kulinarnej, ze zwróceniem uwagi na jej rolę 
kulturową, proponuje A. MIKOS VON ROHRSCHEIDT twierdząc, że „mianem 
turystyki kulinarnej określa się przedsięwzięcia o charakterze turystycz-
nym, w których istotną część programu lub decydującym motywem pod-
jęcia podróży jest skorzystanie z ofert kulinarnych obcego kraju lub regio-
nu. Wymogiem kulinarnej turystyki kulturalnej jest zachowanie wysokiej 
jakości potraw, odniesienie ich składu i sposobu przyrządzania do tradycji 
kucharskich regionu docelowego oraz zapewnienie spożywania posiłków 
w odpowiednim otoczeniu” (MIKOS VON ROHRSCHEIDT 2008a, b). 

Powyższe definicje pozwalają na wnioskowanie, że turystyka kulinar-
na bezsprzecznie pozostaje elementem kultury tradycyjnej. Coraz częściej 
mówi się także o znaczeniu dziedzictwa kulinarnego. W literaturze przed-
miotu obok takich elementów kultury przyciągających turystów jak ręko-
dzieło, obyczaje, historia czy architektura danego regionu, wymienia się 
sztukę, muzykę, religię, język, stroje a także miejscowe potrawy (SHAW, 
WILLIAMS 1996).  

Cytowany wcześniej A. KOWALCZYK (2008) wymienia trzy przyczyny, 
decydujące o przynależności turystyki kulinarnej do turystyki kulturowej: 

1) tradycje kulinarne i sposoby odżywania pozostają nierozerwalnie 
związane z uwarunkowaniami kulturowymi; 

2) osoby uprawiające turystykę kulinarną poznają inne kultury, np. 
poprzez degustowanie nowych potraw, sposób ich podania oraz 
kulturę jedzenia; 

3) w trakcie podróży kulinarnych uczestnicy poznają nowe miejsca, 
spotykają się z ich mieszkańcami oraz uczestniczą w wydarzeniach 
kulturalnych. 

Tyle teoria mówi o kulturowej roli turystyki kulinarnej. Z praktycznego 
punktu widzenia w krajach Azji Południowo-Wschodniej jedzenie często 
pozwala niwelować bariery językowe. Staje się zachętą do dialogu, pozna-
nia i zbliżenia kulturowego. Przyrządzane „na oczach” turystów dania, 
możliwość indywidualnego wyboru składników, a czasem nawet współ-
uczestnictwo w przygotowaniu potrawy, mają wymiar poznawczy. Zwy-
czaje żywieniowe, sposób przygotowania i podania jedzenia, często tak 
inne od własnych, uczą nowej percepcji kulinariów. 

Należy pamiętać, że na kształt i sens dziedzictwa składa się wszystko 
to, co przejęliśmy w dorobku kulturowym od poprzednich pokoleń. Jedze-
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nie, jego przygotowanie i sposób podania mówi o naszym bogactwie kultu-
rowym i tożsamości. Mimo że jest tylko elementem codzienności, stanowi 
wizytówkę danej społeczności. Kultywowanie praktyk kulinarnych po-
przez „uprawianie” i promowanie turystyki kulinarnej pozwala udostęp-
nić, a także ocalić od zapomnienia tę szczególną część dziedzictwa. 
 
 

Socjologia jedzenia – ważny aspekt w badaniach  
nad kulinariami 

 
Socjologowie od niedawna przyglądają się zwyczajom żywieniowym w ra-
mach nowej subdyscypliny – socjologii żywienia, jedzenia i żywności. Zain-
teresowanie tematyką wynika z faktu, że wzory odżywiania się są bardzo 
ważnym elementem funkcjonowania życia społecznego. Ich zróżnicowanie 
w zależności od wieku, płci, statusu społecznego, religii czy grupy etnicznej 
wnosi wiele cennych informacji pozwalających na poznanie ich społecz-
nych i kulturowych uwarunkowań. Przedmiotem analiz socjologów w te-
matyce żywienia jest społeczność, rodzina, wzory konsumpcji w restau-
racjach (lub innych publicznych formach żywienia), indywidualne oraz 
grupowe zachowania żywieniowe, do których można zaliczyć modele za-
chowań i doświadczeń turystów (TOBIASZ-ADAMCZYK, red. 2013). Zaintere-
sowanie problematyką jedzenia w socjologii można podzielić na dwie ka-
tegorie. Pierwszą – prozdrowotną, związaną z kultem ciała, świadomoś-   
cią problemów żywieniowych oraz chorobami i zaburzeniami żywienia. 
Drugą – społeczno-kulturową, związaną z modelami konsumpcji, rolą zdo-
bywania i przygotowywania jedzenia, odczuwania przyjemności z jedze-
nia. Badania socjologicznie, w większości korzystające z metodologii ja-
kościowej, mogą stanowić cenne uzupełnienie badań geografii turyzmu      
w omawianym temacie. 

Zdaniem J. GERMOVA i L. WILLIAMS (red. 2008) perspektywa socjolo-
giczna pozwala także określić: 

1) rolę czynników kulturotwórczych takich, jak: wpływ wartości kul-
turowych, tradycji, systemu wierzeń i przekonań obejmujących za-
chowania związane z żywieniem w określonych społeczeństwach, 
grupach społecznych i społecznych sytuacjach; 

2) czynniki strukturalne, które wynikają z organizacji życia społecz-
nego i funkcji instytucji społecznych związanych z produkcją, dys-
trybucją i wzorami konsumpcji. 



SOCJOLOGIA JEDZENIA – NIEZBĘDNE UZUPEŁNIENIE BADAŃ ... 

 

 
                                                                                     KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU 49 

 

Wymienione elementy zwracają uwagę na istotną problematykę kultu-
rotwórczą, która nie jest zbyt często widoczna w odniesieniu do badań do-
tyczących jedzenia i turystyki kulinarnej. Przedstawiona perspektywa po-
zostawia szerokie pole do badań i analiz na gruncie socjologicznym, jednak 
i w tym przypadku pozwala także na interdyscyplinarne wykorzystanie 
wiedzy do badań innych dziedzin, takich jak wspomniana geografia turyz-
mu, antropologia czy etnografia.  

Przyglądając się tematyce turystyki kulinarnej podejmowanej w pol-
skiej literaturze i badaniach naukowych widać, w jak wielu kontekstach jest 
ona przedstawiana. Najczęściej jednak ujmowana jest przez pryzmat: 

− turystyki (w tym turystyki kulturowej, do której według klasyfikacji 
Światowej Organizacji Turystyki jest zaliczana);  

− rozwoju ekologii i rolnictwa (zrównoważony rozwój rolnictwa, eko-  
i agroturystyka); 

− ekonomii (rozwój sektora usług gastronomicznych w oparciu o re-
giony turystyczne); 

− technologii produkcji żywności (tematyka łańcucha dostaw produk-
tów, rozwój sieci gastronomicznych); 

natomiast rzadziej poprzez kulturę.  
W tym miejscu kolejny raz widoczna jest potrzeba ujmowania proble-

matyki turystyki kulinarnej w ramy socjologii jedzenia, dla której istotny 
pozostaje element kulturotwórczy.  
 

 

Zmysły, wrażenia i autentyczność  
na talerzu 

 

Podróżując, podobnie jak na co dzień, odbieramy świat wszystkimi zmy-
słami. Niektórzy specjaliści twierdzą jednak, że w czasie wakacji – rozu-
mianych jako czas odpoczynku od codziennych obowiązków i rutynowego 
trybu życia, nasze zmysły także odpoczywają i tym samym są bardziej wy-
czulone na nowe doznania. Inaczej mówiąc, to co w codziennym życiu być 
może umknęłoby naszej uwadze, ze względu na pośpiech, w czasie pod-
róży-odpoczynku ma szansę zdobyć nasze zainteresowanie.  

Nowe środowisko analizowane jest wprawdzie ciągle przez te same 
zmysły, jednak nasza percepcja nastawiona na odczuwanie, czy wręcz po-
szukiwanie nowości, pracuje wydajniej. To stwierdzenie tłumaczy, dlacze-
go dla niektórych nie ma dwóch identycznych potraw lub dlaczego te same 
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potrawy (wykonane na bazie tych samych składników) smakują za każdym 
razem inaczej.  

Analizując jedzenie jako składową produktu turystycznego, rozumia-
nego jako zintegrowany układ oczekiwań, korzyści i wrażeń, tworzących 
unikatową kompozycję trzech podróży: wyobrażonej, rzeczywistej i zapa-
miętanej (KACZMAREK, STASIAK, WŁODARCZYK 2008), można zauważyć, że 
często powołujemy się właśnie na oczekiwania i wrażenia dotyczące jedze-
nia. „Pachnące słońcem” włoskie pomidory, prawdziwy austriacki tort 
Sachera czy tradycyjna zupa tajska Tom Yum, to tylko nieliczne przykłady 
produktów wyobrażonych (np. na podstawie opowieści znajomych lub za-
czerpnięte z literatury podróżniczej, Internetu). Następnie produkty te w fa-
zie podróży rzeczywistej degustujemy, oceniamy, łączymy z towarzyszący-
mi nam emocjami po to, by w fazie podróży zapamiętanej przywoływały 
wspomnienia (jako zaskakujące, smaczne, inne lub wręcz przeciwnie, 
„niezjadliwe”, niezgodne z oczekiwaniami, niesmaczne). Jeśli smak zosta-
nie zakodowany przez turystę jako pozytywny, niepowtarzalny, inny od 
pozostałych, będzie smakiem poszukiwanym. Wspomnienie smaku i chęć 
powtórzenia go będzie czymś zdecydowanie silniejszym, niż podstawowe 
zaspokojenie potrzeby jedzenia z piramidy Maslova.  

Z fazą podróży zapamiętanej/wspomnieniowej łączy się także za-    
kup lokalnych surowców kuchennych i potraw. Poza zdjęciami, filmami       
i wspomnieniami turyści wracając z podróży przywożą przyprawy, prze-
pisy i produkty w ich odczuciu oryginalne, które pozwolą w zaciszu domo-
wym na odtwarzanie poznanych niedawno smaków. Ciekawy jest fakt, że 
w dobie globalizacji i dostępności zdobyte lub zakupione osobiście produk-
ty stanowią pewnego rodzaju trofeum, często wplatane w rodzimą kuchnię, 
czego przykładem może być kuchnia fusion. Odbywająca się w ten sposób 
wymiana kulturowa pozwala łączyć smaki i doświadczenia kuchenne na 
gruncie międzynarodowym. 

Pojęcie autentyczności w przypadku jedzenia jest często wymienianą 
wartością, zwykle w potocznym rozumieniu świadczącą o jego praw-     
dziwości, tradycyjności i oryginalności. Autentyczność, podobnie jak ja-
kość pozostaje pojęciem bardzo subiektywnym, zwłaszcza w odniesieniu 
do zindywidualizowanego świata podróży. Stwierdzenie autentyczności    
w przypadku dziedzictwa niematerialnego, jakim są kulinaria jest jeszcze 
trudniejsze ze względu na odczuwanie ich wszystkimi zmysłami. Uogól-
niając można powiedzieć, że coś (w tym przypadku jedzenie) jest uważa- 
ne za autentyczne, jeśli jest wykonane, produkowane lub prezentowane 
przez lokalnych mieszkańców zgodnie z ich zwyczajami i tradycją oraz  



SOCJOLOGIA JEDZENIA – NIEZBĘDNE UZUPEŁNIENIE BADAŃ ... 

 

 
                                                                                     KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU 51 

 

daje poczucie prawdziwości, rzeczywistości lub wyjątkowości (HEITMANN 
2011).  

W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy autentyczne produkty kulinar-
ne istnieją? Jeśli podążać za głosem D. MacCannella, należy zauważyć, że 
turyści poszukują autentyczności, której nigdy nie są w stanie doświadczyć 
w codziennym życiu. Interesuje ich „prawdziwe życie, chcą zbratać się        
z tubylcami” (MACCANNELL 2002). Problem polega na tym, że takiego życia 
nigdy nie zobaczą i nie doświadczą, ponieważ zdaniem autora rzeczywi-
stość, którą zastaną turyści jest zawsze przygotowaną specjalnie dla nich in-
scenizacją.  

Podróżując do różnych zakątków świata można spotkać potrawy mniej 
pikantne lub delikatniej przyprawione, przygotowane specjalnie dla tury-
stów (np. w kuchni tajskiej, malezyjskiej, chińskiej, indyjskiej). Wszechobec-
ne sieci fast food, np. McDonald’s, proponują podobny standard jedzenia na 
całym świecie stanowiąc tym samym alternatywę dla mniej odważnego        
i niemającego ochoty na kulinarne eksperymenty turysty. Takie podejście 
udowadnia w pewien sposób, że twierdzenie D. MACCANNELLA (2002)        
o braku autentyczności w świecie turystycznym może być słuszne. 

Rozważając nad autentycznością potraw nie można pominąć tematu 
uwierzytelniania poszczególnych produktów. Kto i w jaki sposób decyduje 
o prawdziwości jedzenia, dzięki jakim czynnościom dana potrawa lub pro-
dukt staje się wizytówką miejsca?  

E. Cohen i S. Cohen wyróżnili dwa sposoby na uwierzytelnianie atrak-
cji turystycznych: chłodny i gorący. Uwierzytelnianie chłodne powiązane 
jest z autentycznością obiektywistyczną. Ma postać oficjalnego aktu, pod-
czas którego autentyczność (obiektu, miejsca, wydarzenia, zwyczaju, roli 
lub osoby) jest zadeklarowana jako oryginalna (COHEN, COHEN 2012). Od-
nosząc ten rodzaj uwierzytelniania do jedzenia, będzie to wszelkiego ro-
dzaju certyfikacja produktów, np. regionalnych, czyli potwierdzenie okreś-
lonych wcześniej standardów wykonania tego produktu. Przykładem akre-
dytacji może być Światowa Lista Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO, 
polski system „Jakość Tradycja”, uznany przez Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi za krajowy system jakości, zaakceptowany także przez Komisję 
Europejską.  

Uwierzytelnianie gorące to „powtarzalny, nieformalny i performatyw-
ny proces tworzenia, zachowania i wzmacniania autentyczności (obiektu, 
miejsca lub wydarzenia)” (COHEN, COHEN 2012). Jest procesem wynikają-
cym z anonimowych działań, opartych na wierzeniach. Istnienie tego ro-
dzaju autentyczności zależy od powtarzalnego uwierzytelniania, które 
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odbywa się przez praktyki takie, jak: oddawanie hołdu lub czci, składanie 
ofiar lub branie ślubów. Przykładami gorącego uwierzytelniania mogą być 
miejsca kultu różnych religii (Cohen, Cohen 2012, cyt. za: NOWACKI 2013). 
Przenosząc ten rodzaj uwierzytelnia na sferę kulinarną, będą to wszystkie 
produkty, uznane w religiach za tradycyjne, a składane w ofierze bogom 
(np. kulki ryżowe w Japonii). 

Uwierzytelnianie chłodne – rozumiane głównie jako certyfikacja pro-
duktów kulinarnych, cieszy się dużym zainteresowaniem turystów i lokal-
nych społeczności. Na naszym rodzimym rynku usług gastronomicznych 
widoczne są kolejne znaki jakości, konkursy oraz nagrody za wspieranie 
producentów regionalnej żywności. Funkcjonujące systemy wyróżniania, 
bo tak należy nazwać wszelkie rodzaje certyfikacji, mają na celu przede 
wszystkim ochronę konsumentów, by zawsze mieli dostęp do powtarzal-
nych produktów o podobnej jakości. Ich zadanie to także ochrona często 
tradycyjnego sposobu produkcji, ale też przeciwdziałanie uprzemysłowie-
niu i dbałość o interesy lokalnych przedsiębiorców.  

Mimo szlachetnych celów, jakie przyświecają takiemu działaniu nie 
brakuje głosów krytyki, mówiących o konstruowaniu tradycyjności i regio-
nalizacji „na siłę”. Określanie wytycznych i kodeksów świadczących o tym, 
kiedy dany produkt staje się autentyczny, najczęściej pochodzi od urzęd-
ników i komisji konkursowych. Otrzymanie jednego z wielu „znaków ja-
kości” często doceniane zostaje jedynie przez środowisko lokalne i zwią-
zane jest z korzyściami ekonomicznymi dla regionu.  

Dbałość o to, by „gra w autentyczność” nie była tylko działaniem wy-
muszonym dla korzyści, ale elementem mówiącym o tradycji i kulturze ku-
linarnej danej społeczności, powinna stanowić priorytet dla każdego regio-
nu starającego się o certyfikację wyrobów tradycyjnych. 

Mówiąc o autentyczności jedzenia należy pamiętać, że dla większości 
będzie ona wartością subiektywną, społecznie negocjowaną, zależną od 
czasu, miejsca i kulturowego kontekstu. Pozostaje też grupa ludzi (tury-
stów), dla których świadectwem autentyczności zawsze będzie certyfikat, 
potwierdzający przynależność potrawy do danego regionu. 
 

 

Podsumowanie 
 

Jedzenie jest interdyscyplinarne i w taki sposób należy je badać. W ostat-
nich latach coraz więcej miejsca poświęca się różnym aspektom żywienia  
w odniesieniu do rozmaitych doświadczeń i odczuć. Niewykorzystany po-
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zostaje jednak potencjał badawczy socjologii jedzenia, która doskonale uzu-
pełnia choćby tematykę dotyczącą turystyki kulinarnej o elementy społecz-
ne i kulturotwórcze. Wspólne badania z pogranicza geografii i socjologii 
mają szansę przedstawić bardziej rzetelny i kompleksowy obraz badanego 
zjawiska.  

Należy pamiętać, że jedzenie często stanowi pomnik kultury niema-
terialnej, a jego obecność podnosi atrakcyjność turystyczną regionu. To,       
w jaki sposób i co jemy, może być dowodem poczucia naszej wolności          
i niezależności lub odwrotnie, może wyrażać nasze zniewolenie w ramach 
społecznych i kulturowych wartości.  

Widoczna od pewnego czasu moda na poszukiwanie „autentyczności” 
i „nowych smaków” wyznacza nowy kierunek do interdyscyplinarnych 
badań poświęconych kulinariom i turystyce. 
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JAK ZMIERZYĆ ZAWARTOŚĆ KULTURY                  
W TURYSTYCE KULINARNEJ? ATRAKCJE 
KULINARNE: MODA CZY AUTENTYCZNE 

ZAPOTRZEBOWANIE? 

 
Wstęp 

 
Pospieszny tryb życia i przepełnione stresem wyzwania zawodowe współ-
czesnego człowieka doprowadziły do wizji nowej turystyki XXI w. Konsu-
menci usług turystycznych sprzeciwiają się pospiesznemu zwiedzaniu i po-
wierzchownemu przeżywaniu wakacyjnych atrakcji. Biorąc pod uwagę te 
punkty odniesienia możemy mówić o nowym podziale turystyki na „szyb-
ką” i „wolną”. Takie spojrzenie idzie w parze z przeciwstawianym żywie-
niu typu „fast food” jego antonimem „slow food”. Coraz więcej zwolenników 
zyskuje Ruch Slow Food, a w odniesieniu do zwolnienia tempa w wielu 
dziedzinach życia operuje się sformułowaniem slow life. Jedz powoli, żyj po-
woli, przeżywaj „tu i teraz”. Co to oznacza dla turystyki? Powoli – czyli      
z namysłem. Z respektem do rzeczy i ludzi. Do ich historii, do tego, co 
stworzono na przestrzeni wieków. To właśnie klucz do właściwie pojmo-
wanej turystyki kulturowej. Turystyki kulturowej w różnych ujęciach, za-
równo sensu stricto mającej na celu kontakt turystów z materialnym i niema-
terialnym dziedzictwem kulturowym poprzez ogólnie dostępną ofertę kul-
turową, jak i sensu largo, czyli związanej z szeroko rozumianą kulturą,         
w tym także powszechną, codzienną, współczesną (STASIAK 2007). 
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Typowy uczestnik tzw. turystyki szybkiej będzie korzystał z progra-
mów wycieczek zaliczając kolejne atrakcje, nie bardzo mając sposobność do 
refleksji nad kontekstem atrakcji turystycznych w odwiedzanych miejscach. 
Natomiast grupa turystów spod znaku „slow” to osoby, które podczas im-
prez turystycznych oczekują powolnego smakowania. Przy czym delekto-
wanie się dotyczy nie tylko potraw, ale również, a może nawet bardziej, 
przeżyć. Należy tu podkreślić, że ilość czasu przeznaczona na zwiedzanie 
nie jest właściwie kryterium turystyki „szybkiej” i „wolnej”, istotniejsze jest 
nastawienie turystów, intencje i chłonność: emocjonalna i intelektualna. 
Uczestnicy bardziej świadomi i wrażliwi na odbiór wartości kulturowych 
zmieniają nastawienie do świadczeń z ilości na jakość, decydując o tym,    
by wzrastała ich świadomość i rozwój osobisty. To właśnie spośród tych 
„świadomych” rekrutują się turyści zainteresowani lokalnymi i regional-
nymi kulinariami.  

W teorii turyzmu wyróżnia się zazwyczaj cztery grupy turystów we-
dług stopnia zainteresowania kulturą kulinarną: od wyrafinowanych kone-
serów – „smakoszy”, do bywalców sieci McDonald’s (HALL i in. 2003). 
Czytelny podział na grupy turystów kulinarnych nie oznacza sztywnych 
kategorii, bowiem w miarę podróżowania, wraz z nabywaniem wiedzy        
i pozytywnych doświadczeń turyści znajdują się w kręgach coraz bardziej 
zaangażowanych i prezentujących coraz wyższy stopień znawstwa tematu. 
W miarę smakowania kuchni rośnie bowiem apetyt na poznawanie jej 
otoczki kulturowo-krajoznawczej.  

Odpowiedzmy sobie na pytanie: czy program turystyczny zawierający 
wizyty w restauracjach z konsumpcją regionalnych dań to na pewno tury-
styka kulinarna, jeżeli za konsumpcją nie idzie przekazywanie wiedzy          
o dziedzictwie kulinarnym? Czy program telewizyjny, publikacja w prasie 
lub blog mogą być zakwalifikowane do kategorii związanych z turystyką 
kulinarną, jeżeli nie wzbogacają odbiorcy pod kątem jego wiedzy o trady-
cjach, historii i ludziach, którzy tę kuchnię tworzą? O specyfice miejsca          
i o genezie powstawania produktów lokalnych? Nie wszyscy autorzy do-
strzegają rolę „kulturowości” w turystyce kulinarnej. K. Plebańczyk w opra-
cowaniu z 2013 r. twierdzi, że: „każdy z nas jest turystą kulinarnym. Wy-
bierając się w jakąkolwiek podróż, nieważne, czy po terenie własnego re-
gionu czy kraju, czy też w podróż zagraniczną, jesteśmy zainteresowani 
tym, aby coś zjeść i czegoś się napić” (PLEBAŃCZYK 2013). Nic bardziej myl-
nego. Nie każde spożywanie posiłków w podróży jest turystyką kulinarną. 
Nie konsumpcja, a sposób pojmowania jedzenia w kontekście kulturowym 
jest tu kluczowym kryterium. Badaniami nad turystyką kulinarną powinni 
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być objęci tylko ci turyści, dla których jedzenie jest sposobem obcowania     
z kulturą, i te produkty turystyczne, które umożliwiają turystom ten proces.  
 
 

Początki turystyki kulinarnej –  
ożywcza myśl Lucy M. Long 

 
Jedzenie oferuje nam okno na świat i zwierciadło, w którym się przeglą-
damy – to słowa Lucy Mary Long, uważanej za twórczynię pojęcia „tury-
styka kulinarna”. Termin „culinary tourism” po raz pierwszy został użyty 
przez nią w 1998 r. w pracy zbiorowej 12 autorów, pod redakcją L.M. Long 
i z takim tytułem. Od tego czasu teoretycy turyzmu poświęcili wiele uwagi 
na analizę zjawisk zachodzących w tym, jakże specyficznym, segmencie 
turystyki. Chociaż turystyka kulinarna jest młodą gałęzią turystyki, jej 
szybki rozwój odpowiada temu, co dzieje się w życiu społeczeństw podat-
nych na zmieniające się trendy w stylu życia i konsumpcji.  

W literaturze poświęconej historii turystyki uważa się, że Culinary 
Tourism to pierwsza książka traktująca jedzenie jednocześnie jako kierunek 
turystyczny i sposób uprawiania turystyki. Autorzy książki zbadali wiele 
punktów stycznych jedzenia, kultury i turystyki w wymiarze publicznym     
i komercyjnym, w środowisku prywatnym, krajowym oraz w skali świato-
wej. Argumentują oni, że doświadczenie zmysłowe związane z jedzeniem 
zapewnia ludziom unikatowe środki komunikacji. L.M. LONG wyjaśnia, jak 
i dlaczego zainteresowanie „zagranicznym” jedzeniem rozszerza gusty i pro-
wadzi do komercyjnych korzyści w Ameryce, lecz jednocześnie książka 
ukazuje, jak turystyka łączy osobiste doświadczenia z kulturowymi i spo-
łecznymi zachowaniami wobec jedzenia oraz stwarza okoliczności do prze-
żywania przygód z nim związanych. 

Co oznacza wspomniane okno na świat i lustro z naszym odbiciem? 
Według L.M. Long – to próbowanie nowych smaków i składników, uczenie 
się historii dań i historii kultury poprzez składniki potraw. Spotykanie lu-
dzi, którzy wyhodowali i przygotowali produkty, które spożywamy. Od-
dajmy głos autorce (LONG 2013; tłum. E.T.M.):  

 

Zawsze uwielbiałam poznawanie poprzez jedzenie. Tak więc kiedy zaczęłam 
w 1990 r. studia stypendialne nad turystyką było naturalne, że zajęłam się te-
matyką żywności. Byłam zaszokowana odkryciem, że jedzenie było na ubo-
czu usług związanych z przyjmowaniem gości – lub, gorzej jeszcze, że wpro-
wadzanie nowych smaków kojarzyło się z kolonializmem, zachowaniami 
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hegemonicznymi. Wiedziałam, że jestem uprzywilejowana, mogąc eksploro-
wać jedzenie. Bez obawy, że będę mieć kiedykolwiek dość zdobywania wie-
dzy o innych poprzez ich kuchnie, wraz z okazaniem im szacunku. Tak za-
częło się moje myślenie o turystyce kulinarnej i w 1996 r. podczas konferencji 
Amerykańskiego Towarzystwa Folkloru zaprezentowałam swoje zdanie jako 
podstawę do badań nad znaczeniem kuchni innych kultur. To doprowadziło 
do publikacji i powstania określeń: „jedzenie z ciekawości” (eating out of 

curiosity), „jedzenie przygodowe” (adventurous heating), „intencjonalny, poz-
nawczy udział w jedzeniu innego” (intentional, exploratory participation in the 
foodways of the Other). Te, niezręczne początkowo, określenia brzmiały wy-
starczająco akademicko, by nadać wiarygodność studiom nad jedzeniem. Ale 
również stworzyły przesłanki do poszerzenia naszego myślenia na styku je-
dzenia i turystyki ”. 

 

Turystyka kulinarna od tego czasu rozwija się i jest usankcjonowana 
poprzez umieszczenie jej w klasyfikacji Światowej Organizacji Turystyki 
działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN WTO) jako je-
den z rodzajów turystyki kulturowej, wraz z definicją tzw. szeroką: „Tury-
styka kulturowa zaspokaja ludzkie pragnienie różnorodności, mając jedno-
cześnie tendencję do podnoszenia poziomu kulturowego jednostek i za-
pewniając wzrost wiedzy, nowego doświadczenia i różnych spotkań”. 
Stanowisko to koresponduje z podejściem do turystyki kulinarnej, jakie 
reprezentuje większość autorów polskich i zagranicznych. W literaturze 
ugruntowany jest pogląd, że wśród elementów dziedzictwa materialnego, 
stanowiących podstawę produktu turystycznego w turystyce kulturowej 
ważny jest kontekst wytwarzania produktów regionalnych będących efek-
tem przetwarzania roślin i zwierząt (WIDAWSKI 2009). Najistotniejsze zasoby 
tworzące ten produkt mają charakter naturalny, kulturowy, architektonicz-
ny, są niezmienne w czasie, wiążą się z wiedzą i doświadczeniami przeka-
zywanymi z pokolenia na pokolenie (JENNAN 2005). W analizie ewolucji, 
jaką przeszło pojmowanie turystyki kulturowej i przeglądzie różnych aspek-
tów definiowania przeprowadzonym przez A. MIKOSA VON ROHRSCHEIDTA 
(2008a, b) dostrzegamy cenną uwagę, że cechą wyróżniającą oferty tury-
styczno-kulturowe ma być ubogacenie zarówno odwiedzających, jak i gos-
podarzy. 

Lucy M. Long twierdzi dodatkowo, że turystykę kulinarną można 
uprawiać w domu, we własnej kuchni lub bibliotece, lecz często taka pasja 
motywuje do podjęcia podróży (LONG 2013). To głęboko filozoficzne poj-
mowanie turystyki kulinarnej w jej poznawczym aspekcie przypomina 
podejście do podróżowania Ryszarda Kapuścińskiego. Ten król reportażys-
tów i guru w empatycznym poznawaniu innych kultur pisał, że niektórzy 
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ludzie, w ślad za Konfucjuszem, twierdzą, że świat najlepiej poznawać nie 
wychodząc ze swojego domu. Mistrz dodaje  (KAPUŚCIŃSKI  2003):  

 

I to też trzeba cenić. Są jednak ludzie, którzy muszą poznawać świat w całej 
jego różnorodności – stanowi to część ich natury. Takich ludzi nie jest wielu. 
Dla mnie najcenniejsze są podróże reporterskie, etnograficzne, antropolo-
giczne, których celem jest lepsze poznanie świata, historii, przemian, które 
się dokonują, a potem dzielenie się zdobytą wiedzą. 
 

W ujęciu turystyki kulinarnej wprowadzonym przez L.M. Long jedze-
nie jest czymś więcej niż produkty, które spożywamy. Powtarzam za autor-
ką: „Wszystkie działania i procesy myślowe otaczające produkty przyczy-
niają się do nadania im znaczenia – wykonanie, koncepcja, produkcja, za-
opatrzenie, przechowywanie, przygotowywanie, prezentacja, konsumpcja, 
a nawet oczyszczenie i utylizacja. Możemy być turystami kulinarnymi eks-
plorując kulturę jedzenia poprzez którąkolwiek z tych aktywności. Kursy 
gotowania są obecnie popularną drogą do nauki o innych kuchniach i zwy-
kle obejmują też zakupy na lokalnych targach. Pomaganie w pracach polo-
wych i gospodarskich jest innowacyjnym produktem turystycznym, ale 
niewielu jest ludzi, którzy postrzegają usuwanie reszek jedzenia jako formę 
bycia turystą. Dla mnie jednak, jako miastowej dziewczyny, było przygodą 
wytrzepanie obrusa z okruchami kurczętom, kiedy przebywałam w wiosce 
w Laosie (lub z kuzynostwem w Appallachach). Podobnie metody przecho-
wywania żywności, różne na całym świecie, dają wgląd w kulturę jedzenia: 
kałamarnice wysuszone na słońcu w Korei, ryby mrożone w śniegu na 
Alasce, winogrona suszone słońcem na rodzynki, szynki wiszące w wę-
dzarni” (LONG 2013). 

 
 

„Inni”: wrażliwość i respekt  
według Lucy M. Long i i Marcina F. Gawryckiego 

 
Wydaje się, że obowiązkowym miejscem dla turystyki kulinarnej są obiekty 
gastronomiczne, głównie restauracje, ale również festiwale, targi, święta, 
sklepy spożywcze, książki kucharskie, czasopisma o gotowaniu, literatura, 
filmy, telewizja i Internet oferują wspaniałe możliwości do zwiedzania 
świata żywności. Mówi o tym L.M. LONG (2013; tłum. E.T.M.): 
 

Uwielbiam podróżować, ale czasami jest to po prostu niemożliwe, więc te in-
ne media oferują „podróże wirtualne”. Możemy również przyjrzeć się bliżej 
temu, co jemy na co dzień, widząc i degustując to z pozycji przybysza (in-
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nego), wtedy odkryjemy, że to jedzenie niesie fascynujące wspomnienia, his-
torie i poczucie tożsamości. 

Jak twierdzi dalej L.M. Long (2013; tłum. E.T.M.): 
 

 „Inny” –  to słowo jest kluczowe w turystyce kulinarnej, która może badać 
zjawiska w przestrzeni innych regionów, religii, narodowości, klas społecz-
no-ekonomicznych, płci, grup wiekowych, rodzin – dosłownie każdej grupy 
innej od świata znanego turyście. Nawet poznawanie lokalnie hodowanych 
produktów może być turystyką dla kogoś mającego zwyczaj kupowania       
w supermarkecie. Egzotyczne przyprawy i potrawy są atrakcyjne, ale to co 
nowe i inne dla jednych, może być „chlebem powszednim” dla drugich. 
 

Doskonałym przykładem są pobyty w gospodarstwach agroturystycz-
nych małych dzieci, które podczas wycieczki szkolnej czy wczasów rodzin-
nych dowiadują się o tym, że mleko nie pochodzi z kartonu oraz tego, jak 
powstaje masło czy ser. Chleb pieczony w piecu smakuje od razu inaczej, 
gdy poznamy drogę „od ziarenka do bochenka” wraz z lekcją tradycji pie-
karskich i nauką szacunku dla chleba i żywności. 

Eksplozja tematów związanych z kulinariami jest widoczna w świecie 
mediów, w poświęcaniu wielkiej uwagi tym zagadnieniom przez osoby 
zaliczające się do celebrytów. Co za tym idzie, kulinaria zajmują wiele 
miejsca w mediach z gatunku „lifestylowych” i kształtują też ofertę tury-
styczną. Jednocześnie, jak w wielu dziedzinach aktywności społecznej, wi-
dać powierzchowność pojmowania sfery kulturowej związanej z kulinaria-
mi i poznawaniem innych kuchni. Tutaj pojawia się kwestia rzetelności 
przekazu medialnego w pokazywaniu kultur związanych z prezentowa-
nym jedzeniem. 

Studiami nad pozycją „inności” w turystyce kulinarnej, czyli jej sed-
nem, zajął się M.F. GAWRYCKI (2011). W książce Podglądając innego. Polscy 
trawelebryci w Ameryce Łacińskiej zawarł rozważania na temat programów 
telewizyjnych prowadzonych przez podróżników: celebrytów, zręcznie      
w książce nazywanych trawelebrytami. Głównym problemem, któremu 
publikacja została poświęcona, jest sposób konstruowania wyobrażeń wi-
dzów o „innych” (MALCHROWICZ-MOŚKO 2013). Autor przedstawia sylwet-
ki trawelebrytów penetrujących Amerykę Łacińską (Wojciecha Cejrowskie-
go, Martynę Wojciechowską, Roberta Makłowicza, Elżbietę Dzikowską          
i Tonego Halika) i analizuje ich postawy. Jako znawca tematyki – politolog   
i latynoamerykanista – zarzuca im sztuczną „egzotyzację” odwiedzanych 
miejsc, posługiwanie się stereotypami oraz brak chęci dogłębnego poznania 
problemów społecznych. Nas najbardziej zainteresuje rozdział ostatni tej 
książki, zatytułowany „Jedząc z innym”.  



JAK ZMIERZYĆ ZAWARTOŚĆ KULTURY W TURYSTYCE KULINARNEJ?... 

 

 
                                                                                     KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU 61 

 

Książka skłania do refleksji, że mamy tendencję do oceniania innych      
z perspektywy etnocentrycznej, na skutek czego np. my – Europejczycy – 
porównujemy wszystko do sytuacji państw europejskich (na co wielokrot-
nie zwracał uwagę Ryszard Kapuściński). To że Ameryka Łacińska może 
nam się jawić jako Trzeci Świat, wcale nie musi być prawdą. Czytając książ-
kę mamy szansę zastanowić się, czym naprawdę jest „inność” i jaka jest jej 
cena w dobie markowych produktów turystycznych. Autor sygnalizuje, że 
najważniejszy jest taki kontakt międzykulturowy, który zagwarantuje 
lepsze, wzajemne poznanie oraz przestrzega przed traktowaniem „innych” 
jak eksponaty czy zwierzęta w zoo i ocenianiem ich kultury, zwyczajów, 
choćby nawyków kulinarnych ze swojego punktu widzenia. Tak jak dla 
jednych szokiem kulturowym może być zupa z żółwia, dla innych może 
nim być… zupa z kury. Trawelebrytów (ale również organizatorów i ucze-
stników turystyki kulturowej, w tym kulinarnej) powinny interesować nie 
tylko elementy kultury widoczne „gołym okiem”, np. strój, język czy kuli-
naria, ale też elementy niedostrzegalne na pierwszy rzut oka, takie jak teo-
ria przeszłości i przyszłości, hierarchia społeczna, tempo pracy, wzorce 
kontrolowania emocji, gdyż dopiero one mówią nam więcej o „innym”, 
przez co staje się nam bliższy (MALCHROWICZ-MOŚKO 2013). 

 Przede wszystkim jednak turystyka kulinarna oferuje możliwość poz-
nawania różnych aspektów żywności i sposobów, w jaki możemy łączyć się 
dla jedzenia i poprzez jedzenie. Przypomina nam, że wszyscy musimy jeść, 
aby przeżyć, ale wszyscy dokładamy własne kultury, okoliczności i osobo-
wości do wspólnego stołu. Mając to na uwadze: jedz, smakuj, zwiedzaj i do-
świadczaj (LONG 2013). 

 

 
Podsumowanie 

 
Widoczna w ostatnich latach fascynacja kuchnią, potrawami i dziedzic-
twem kulinarnym pozwala mówić o modzie związanej z zapotrzebowa-
niem społecznym na te zagadnienia. Poświęcanie tematom kulinarnym 
znacznej uwagi nie pozostaje bez wpływu na styl życia społeczeństw, a co 
za tym idzie, na wyraźnie zarysowujące się trendy w turystyce globalnej      
i lokalnej. Rodzi to potrzebę zdefiniowania tego, co możemy określić tury-
styką kulinarną z uwzględnieniem głównego kryterium: poznawania kul-
tur – w wymiarze edukacyjnym. Niebezpieczeństwo sprowadzania tury-
styki kulinarnej wyłącznie do procesów zmysłowych (jedzenie, estetyka, 
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egzotyka), bez pogłębiania wiedzy, owocuje produktem turystyki „pseudo-
kulinarnej”, która nie wpisuje się w turystykę kulturową. 

W powierzchownym, stereotypowym traktowaniu tematów kuchni 
świata udział mają media. Twórczość dziennikarzy, mieniących się podróż-
nikami czy ekspertami od kulinariów, pozbawiona respektowania lokalnej 
tradycji, kultury zachowań, wierzeń, bez głębokiej wiedzy historycznej, et-
nograficznej i antropologicznej, prowadzi do spłycania tematyki i marno-
wania olbrzymiego potencjału, jaki zawiera w sobie bogactwo kulinarne 
narodów. 

Zostawmy techniczne i przedmiotowe przedstawianie potraw i sposo-
bów ich przygotowywania kucharzom, szkołom gastronomicznym i konsu-
mentom bez większych ambicji poznawczych. Niech gotują, smakują, roz-
wijają umiejętności gastronomiczne, piszą książki kucharskie. Chwała im za 
to. Nas jednak, w kontekście turystyki kulinarnej, interesuje zjawisko spo-
łeczne na styku jedzenia i kultury z nim związanej. Nie idźmy na skróty. 
Zobaczmy w turystyce kulinarnej i w opisywaniu regionów poprzez kuch-
nie pewną misję – otwieranie świata w całym jego bogactwie, od przyjem-
nej i smakowitej strony, ale z poszerzaniem horyzontów odbiorcy1. 
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WPŁYW RÓŻNIC KULTUROWYCH                                
NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z ZAKRESU 

TURYSTYKI KULINARNEJ – PRZYKŁAD AUSTRII 

 
Wstęp 

 
To że turystyka kulinarna jest częścią składową turystyki kulturowej, nie 
powinno budzić większych wątpliwości. Podobnie jak turystyka kulturowa 
tak też jej segment kulinarny w pewnych okolicznościach i przypadkach 
może być zaliczany do turystyki zrównoważonej (łagodnej), jednak nie jest 
to równoznaczne, ze stwierdzeniem, że każda oferta turystyki kulinarnej 
stosuje i wciela w życie postulaty zrównoważonego rozwoju w turystyce 
(podobnie zresztą jest w sytuacji turystyki kulturowej en block). 

Wprowadzenie w 1998 r. pojęcia „turystyka kulinarna” (LONG 1998) 
sprawiło, iż pojawił się nowy segment nie tylko ofert, ale też nowa subka-
tegoria w ramach turystyki kulturowej (JĘDRYSIAK 2008, KOWALCZYK 2008). 
Autor niniejszej pracy również podziela pogląd o nierozłączności obu tych 
pojęć, jednak jest zdania, że nie do końca uzasadnione jest wprowadzanie 
kolejnych odrębnych kategorii (turystyka gastronomiczna, piwna, enotury-
styka...), gdyż wszystkie obejmują swym zakresem szeroko pojetą kulturę 
jedzenia (przecież najbardziej ludyczny „event” z zakresu biroturystyki, 
czyli monachijski Oktoberfest, nie ogranicza się li tylko do konsumpcji 
samego piwa – ważna też jest bawarska „zakąska”, podobnie jest w przy-
padku enoturystyki, gdzie wizyta w winnicy i degustacja win połączona 
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jest z degustacją serów lub innych dodatków, które idealnie konweniują       
z tym trunkiem). Dlatego na potrzeby niniejszej pracy można przyjąć, że 
oferty z zakresu turystyki kulinarnej zawierają w sobie świadome poznanie 
lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym przypadku głównie kulinarne-
go, ale nie tylko, bo też całe spektrum przygotowywania, przetwarzania  
oraz sposobów uprawy i hodowli. 

Poprzez fakt, iż turystyka kulinarna zawiera w sobie wymiar kulturo-
wego dziedzictwa regionu czy też szerszej społeczności, rodzi się pytanie 
odnośnie do znaczenia wpływu różnic kulturowych i mentalnych dla efek-
tywności realizacji oferty i zamierzeń projektowych z tego segmentu 
turystyki. Analiza literatury (przede wszystkim krajowej) dotycząca tego 
rodzaju form spędzania wolnego czasu w znikomy sposób akcentuje niszo-
wość (alternatywność) tej subkategorii turystyki kulturowej i zupełnie po-
mija aspekt związany z trudnościami, na jakie napotykają inicjatywy tury-
styki kulinarnej. W większości publikacji akcentuje się fakt, że turystyka 
kulinarna cieszy się coraz większą popularnością, zatem (pośrednio) kreuje 
jej wizerunek jako miłego sposobu spędzenia wolnego czasu, bez zwracania 
uwagi na to, że może to być miły sposób spędzenia wolnego czasu dla tury-
sty i jednocześnie miły i dochodowy sposób zarobkowania przez gestorów, 
ale po spełnieniu kilku zasadniczych i w sumie nie zawsze łatwych wa-
runków.  

Wspomniana niszowość i elitarność, ale też moda na promocję kulina-
riów (w wymiarze lokalnym i regionalnym) sprawia, iż wymagania odnoś-
nie do realizacji takich projektów i propozycji są wysokie. Nie ma miejsca 
na brak profesjonalizmu i na „niedoróbki”, które mogą uchodzić w przy-
padku turystyki masowej. Jednak polskie analizy dotyczące tego aspektu 
turystyki praktycznie pomijają ten jakże ważki problem, który w zdecydo-
wanym stopniu determinuje odbiór i recepcję tej formy spędzania wolnego 
czasu.  

Celem niniejszej pracy jest zasygnalizowanie problemu wpływu różnic 
kulturowych, czy też odmiennych aspektów kultury na funkcjonowanie 
ofert z zakresu turystyki kulinarnej. Banałem byłoby twierdzenie i powta-
rzanie po raz kolejny, że wszechobecne procesy globalizacyjne sprawiły, że 
coraz częściej czujemy przesyt ofertami z zakresu masowej turystyki, spro-
wadzającej się do biernego wypoczynku (czyli leżenie na plaży połączone    
z mniej czy bardziej „niehigienicznymi” formami spędzania wolnego czasu, 
takimi jak chociażby korzystanie z baru od samego rana). Dlatego wszelkie 
inne przejawy aktywności turystycznej traktowane są dziś jako warte po-
pularyzacji, jednak te – z wszech miar godne polecenia inicjatywy – nigdy 
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nie zastąpią (bo nie taki ich cel!) turystyki masowej, niech po prostu staną 
się na trwałe ich uzupełnieniem.  

Analiza działalności projektów z kręgu turystyki kulinarnej skłania do 
postawienia hipotezy, że różnice kulturowe mają wpływ na powodzenie 
realizacji takich ofert. Rodzi się więc pytanie: czy nie jest łatwiej osiągnąć 
zamierzony cel, gdy jest się przedstawicielem kultury preferującej wartości 
uniwersalistyczne i kolektywistyczne, niż gdy jest się członkiem społecz-
ności wyznającej indywidualistyczne i partykularystyczne wymiary kul-
tury?  

 

 

Wpływ różnic kulturowych na strategie w biznesie 
 

Turystyka od zawsze jest spotkaniem kultur: od osobistych wzorców każ-
dego turysty i gestora począwszy, po odmienności kulturowe na poziomie 
regionów, krajów i odmiennych kręgów kulturowych skończywszy. Różno-
rodność kultur i to nawet w najbliższym sąsiedztwie sprawia, iż jesteśmy 
konfrontowani z odmiennymi systemami wartości, a to może rodzić dyle-
maty i nieświadome nieporozumienia, gdyż do oceny innych przykłada się 
z reguły swój katalog wartości.  

Komunikować się to nie to samo, co przekazywać komunikat. Na płasz-
czyźnie gestorzy–gospodarze nieodzowne jest zwrócenie uwagi na odmien-
ność sposobu postrzegania osób, czasu i przestrzeni (HOFSTEDE 2000). Prob-
lem kryteriów, które posłużyły do wyodrębnienia różnych typów kultur, 
jest równie skomplikowany i wielowymiarowy jak typologie turystów.  

Najbardziej ogólna typologia dzieli światopogląd na dwie kategorie: 
– indywidualizm – przywiązywanie wagi do indywidualnych doko-

nań, tolerowanie współzawodnictwa i preferowanie relacji krótko-
trwałych; 

– kolektywizm – przyjęcie poglądu, że ważniejsze są normy grupowe, 
priorytet mają cele długofalowe oraz relacje grupowe. 

Uzupełnieniem i dopełnieniem tego podziału może być rozróżnienie ze 
względu na kontekst, który tym samym wskazuje, że mamy: 

– kultury niskiego kontekstu (protestanckie kraje Europy oraz Niem-
cy i Austria); 

– kultury wysokiego kontekstu (m.in. mieszkańcy basenu Morza Śród-
ziemnego, ale też Słowianie) (TROMPENAARS, HAMPDEN-TURNER 

2002). 
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Uwzględniając powyższe uwagi warto dokładniej przyjrzeć się różno-
rodnej mozaice typów zachowań pośród narodów Europy. Otóż, w Europie 
z jednej strony mamy anglosaski styl komunikacji, z drugiej zaś styl romań-
ski i słowiański. Największe zróżnicowanie widoczne jest w pierwszym      
z wymienionych. Obok brytyjskich indywidualistów mamy kolektywnych 
Szwedów, ceniących równość, oraz równie kolektywnych Niemców (jak też 
Austriaków), przywiązujących wagę do porządku, ale też równie kolek-
tywnych i tolerancyjnych oraz dążących do kompromisu Holendrów czy 
indywidualistycznie zorientowanych Szwajcarów. 

Z kolei południe Europy to przede wszystkim rozentuzjazmowani 
Hiszpanie i Włosi, gdzie ci ostatni mają jedną cechę wspólną z o wiele bar-
dziej powściągliwymi w okazywaniu swych uczuć i emocji Niemcami.  
Jako narody, które stosunkowo późno doczekały się jedności państwowej 
(Włochy – 1860 r., a Niemcy – 1871 r.), pielęgnują po dziś dzień lokalny pa-
triotyzm. Mieszkaniec Florencji jest w pierwszej kolejności mieszkańcem 
Toskanii, a w drugiej kolejności Włochem, podobnie jak monachijczyk jest 
Bawarczykiem, a później dopiero Niemcem. Powyższa uwaga jest również 
istotna w kontekście kulinariów i podkreślania swej odrębności i lokalności. 
To przywiązanie czy wręcz duma z reprezentowania swych „małych Oj-
czyzn” są bardzo pomocne w czasie promocji turystycznych ofert z zakresu 
sztuki kulinarnej.  

Poukładanych, uporządkowanych i szanujących prawo zachodnioeu-
ropejskich kolektywistów, szczególnie wywodzących się z kultury germań-
skiej, nasz słowiański stosunek do czasu, działanie od przypadku do przy-
padku sprawia, że postrzega się nas trochę jako nieobliczalnych. Owa nie-
przewidywalność przejawia się również w naszej preferencji do ustnych 
ustaleń oraz skłonnością do „aneksowania” postanowień, co jest odmienne 
do zachowań kolektywnych społeczeństw germańskich, w których istnieje 
szacunek wobec zawartych umów i to przez każdą ze stron (WOJCIECHOWSKI 
2005). 

 

 
Przykładowe efekty ofert turystyki kulinarnej 
w kontekście odmiennych wymiarów kultury 

 
Przeglądając pojawiające się mniej czy bardziej naukowe opracowania od-
noszące się do oddziaływania wszelkich rodzajów aktywności lokalnych, 
samorządowych oraz istniejących niejako z inicjatywy wsparcia unijnego 
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można dojść do przekonania, że segment turystyki kulinarnej to niezwykle 
prężna gałąź gospodarki(!) Gdyby tak rzeczywiście było, to chyba bylibyś-
my europejską potęgą na tym „kulinarnym boisku”. Nikt z autorów nie ma 
odwagi powiedzieć wprost, że zabiegając o takiego turystę trzeba mieć dużo 
samozaparcia i konsekwencji w działaniu.  

Aby uzmysłowić wagę problemu odnoszącą się do różnic mentalno-      
-kulturowych, warto przyjrzeć się raczej nie podawanym z reguły jako 
przykład inicjatywom niemieckim, ale pochodzącym z mniejszej i nie tak 
zamożnej Austrii. Na dodatek równie katolickiej i nie tak obarczonej wpły-
wami etyki postprotestanckiej jak mieszkańcy nad Menem czy Renem. 
Otóż Austriacy, pisząc o projektach dziedzictwa kulturowego i kulinar-
nego, wskazują na korzyści płynące dla regionu z promocji kulinariów. Nie 
ukrywają też trudności i zagrożeń czyhających na śmiałków chcących za-
wojować świat ofertą produktu opartego na lokalności i tradycji określone-
go regionu (por. Kulinarischer Tourismus Österreich! 2008).  

Wnioski z analizy zawartej w opracowaniu Kulinarischer Tourismus 
Österreich! (2008) pochodzą sprzed siedmiu lat i, co tej sprawie nadaje jesz-
cze większej pikanterii, nie straciły zupełnie na swej aktualności, a wręcz 
przeciwnie – nadal mogą służyć jako pomoc doradcza, szczególnie gdy 
prześledzi się dalsze losy opisywanych inicjatyw, których historie są bardzo 
różne.  

Otóż w Austrii, cztery lata po rozszerzeniu Unii, czyli w 2008 r., prze-
widziano korzyści płynące z mogącego nastąpić wzrostu liczby potencjal-
nych turystów, co miało rzeczywiście miejsce – w końcu spora część z pol-
skich turystów wybiera zimowy wypoczynek w Alpach. Jednak – co jest 
równie istotne(!) – dostrzegano też zagrożenie konkurencyjnością ze strony 
państw „Nowej Europy”. Z tego powodu podjęto kroki, które pozwoliły 
opracować wytyczne poprawnego funkcjonowania inicjatyw z zakresu 
współpracy sektora produkcji i dystrybucji żywności oraz gastronomi i ho-
telarstwa. Wszystko to w celu optymalizacji wykorzystania środków wspar-
cia unijnego. Te wewnętrzne zalecenia, które autor niniejszej analizy sygna-
lizuje poniżej, a które właściwie nie były żadnym aktem prawnym na mocy 
ustawy, to efekt współpracy ministerstw i organizacji ze świata turystyki 
odpowiedzialnych za gastronomię i bazę noclegową. Miały one doprowa-
dzić do wzmocnienia pozycji Austrii jako destynacji kojarzonej i identyfi-
kowanej na zewnętrznych rynkach recepcyjnych z dziedzictwem i odręb-
nością kulinarną.  

Warto zdać sobie sprawę z tego, że aż 70% gospodarstw rolnych           
w Austrii położone jest na terenie górskim lub podgórskim i z reguły nie są 
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one typu farmerskiego. Te małe gospodarstwa rodzinne znajdujące się na 
specyficznym pod względem geograficznym terenie, są zapewne urokliwe    
i ładnie krajobrazowo umiejscowione, ale te cechy bez wątpienia warunkują 
ich profil działalności, odmienny od tego, jaki prościej i taniej można uzy-
skać na terenie nizinnym. Nasze krajowe rolnictwo, mimo stosunkowo 
szybkiego (acz skokowo przebiegającego) nadrobienia opóźnienia cywiliza-
cyjnego, też nie jest wielkoobszarowe, w przeważającej części głównie 
rodzinne, a na dodatek nie jest ulokowane na trudnym terenie uprawnym 
(ale atrakcyjnym turystycznie, jakim są bez wątpienia każde góry). Można 
by z tego wysnuć wniosek, iż teoretycznie powinno nam być łatwiej            
w realizacji projektów z zakresu turystyki kulinarnej na terenach wiejskich, 
gdyż nasze rolnictwo i gospodarstwa agroturystyczne nie tylko znajdują się 
na terenie górskim i podgórskim, ale doświadczenia istniejących różnego 
rodzaju działań, chociażby inicjowanych przez lokalne grupy działania czy 
też lokalne organizacje turystyczne, na to nie wskazują.  

W Austrii zaproponowano zwrot ku tradycji i powrót do utraconego 
regionalnego bogactwa tamtejszej kuchni – niech nawet to oznacza powrót 
do dań wywodzących się z chłopskich tradycji (Kulinarischer Tourismus 
Österreich! 2008). Sugerowano oparcie kuchni na lokalnych, najlepiej produ-
kowanych u siebie, produktach, które powinny zmieniać się w menu wraz 
z następującymi po sobie porami roku. Oczywiście ten powrót do „kuchni 
gminu” nie miał charakteru nakazowego, ale umiejętnie wykorzystano ko-
lektywistyczne skłonności kultury germańskiej. Po prostu, poprzez umiejęt-
ny dobór technik marketingowych, stworzono przekonanie o potrzebie czy 
wręcz fascynacji tym, co lokalne, regionalne i przez to niepowtarzalne oraz 
oryginalne.  

Ponadto zasugerowano, analizując konkretne przykłady nowo powsta-
łych inicjatyw, by już u podstaw ich działalności, ale też w trakcie ich 
funkcjonowania przyświecały członkom sztywne, jednoznacznie określone 
kryteria odnośnie do celów i płynących z ich realizacji korzyści dla wszyst-
kich uczestników (ponowne odwołanie do kolektywizmu Germanów). 
Koncept musi być jasny, wyrazisty i czytelny, bo w innym przypadku może 
się okazać niezrozumiały dla wszystkich uczestników inicjatywy. To z kolei 
może prowadzić do szybkiego zaniku zaangażowania uczestniczących         
i tym samym do wypalenia się entuzjazmu tkwiącego w inicjatorach pro-
jektu. Nie bano się też wprost napisać, że ponad wszystko musi być zacho-
wana konsekwencja odnośnie do kryteriów działania konkretnej inicjaty-
wy – egzekwowaniu poddani są wszyscy członkowie, również założyciele    
i inicjatorzy przedsięwzięcia. Nie ma miejsca na taryfę ulgową dla „wybra-
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nych”, a jak nawet zniechęci się i odejdzie część członków (możliwe, że         
i pomysłodawcy!), to – jak pokazuje alpejskie doświadczenie – może inicja-
tywie wyjść tylko na korzyść, gdyż nie wszyscy wytrzymują presję nałożo-
nych kryteriów działania. Jak pokazuje doświadczenie Austrii, nawet gdy 
ma się do czynienia ze ścisłą współpracą organizacyjną podmiotów z bran-
ży producenckiej i turystycznej oraz korzysta się z unijnego wsparcia, to      
i tak potrzeba 4–5 lat, by doświadczyć efektów wspólnego działania! Jakże 
to odmienne podejście od naszego indywidualizmu połączonego z krótko-
okresowym postrzeganiem osiągnięcia celów (wszak nasz indywidualizm 
wręcz determinuje realizację szybkiego zysku, w krótkim czasie, włącznie   
z działaniami na granicy czy obok prawa). 

 

 
Zestaw praktyk dobrych i „dobrych inaczej” 

 
W przywoływanym powyżej zbiorze wytycznych (Kulinarischer Tourismus 
Österreich! 2008) projekty nie były typowymi szlakami turystycznymi. Jed-
ną inicjatywę można by było zaliczyć do klasycznego, tematycznego szlaku 
kulinarnego, który został stworzony wokół jednego tematu, czyli sera (Käse- 
Straße Bregenzerwald). Jednak jego rozmach i liczebność podmiotów zaan-
gażowanych w działalność jest może nie do końca dobrym przykładem,        
z którego należałoby wyciągać dla nas wnioski i transponować je na nasz 
lokalny grunt (ponad 200 podmiotów skupionych w tej inicjatywie).  

Wydaje się uzasadnione skupienie uwagi na mniej rozbudowanych 
projektach przytoczonych w cytowanym opracowaniu austriackim z roku 
2008, z których wiele można się nauczyć. Bo, co jest ważne, odnosiły się one 
do dziedzictwa kulinarnego regionu. Ich zadaniem było ukazanie bogactwa 
kulinarnego danej okolicy i tym samym jego kulturowej różnorodności,       
a jeśli do tej pory nie było odrębności, to się ją po prostu... stwarza, ale         
z wykorzystaniem lokalnego potencjału.  

Bez dobrze funkcjonującej komunikacji wewnętrznej, która jest też 
częścią marketingu wewnętrznego, nie można myśleć, szczególnie w fazie 
rozruchu projektu, o jego powodzeniu, bowiem błędy komunikacyjne 
wzbudzają nieufność między partnerami, a to może prowadzić pośród 
akcjonariuszy do poczucia niejasności celów. Tak było w przypadku 
„Troad-Bäcker”, inicjatywy powołanej do życia w 2001 r. przez lokalne wła-
dze samorządowe oraz piekarzy, młynarzy i producentów zbóż. Niby ini-
cjatywa monotematyczna, bo skupiona wokół wyrobów piekarniczych, ale 
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celem była kreacja i na dalszym etapie promocja oraz rozpoznawalność 
lokalnej marki, jak też skrócenie drogi w łańcuchu produkcyjnym od pro-
ducenta do klienta. Oprócz tego wprowadzono nowe, nieznane wcześniej 
standardy jakości (upraw, przetwórstwa i produkcji wyrobów) i aby je 
utrzymać wprowadzono system zewnętrznej kontroli u wszystkich uczest-
ników projektu. To wskazuje, iż partnerzy muszą być otwarci i gotowi na 
wymianę doświadczeń oraz na tworzenie nowej formy działania – innej niż 
do tej pory, jaką praktykowali samodzielnie (chociażby nowe formy 
marketingu, takie jak „Noce otwartych młynów”, gdzie można zapoznać 
się z całym procesem produkcji oferowanych wyrobów). Nikt nie ukrywa, 
iż w fazie początkowej nie mogło się obyć bez wysiłku i zaangażowania 
każdego uczestnika, przy jednoczesnej świadomości ryzyka i możliwości 
niepowodzenia. 

Nie można od razu wyciągać prostego wniosku, że wszystkim się uda-
je zaistnieć i przetrwać z nowym pomysłem. Można funkcjonować 15 lat, 
tak jak to miało miejsce w przypadku „Schneeberglandbeef”, i... popaść      
w stan hibernacji (bo ze strony internetowej nie wynika bezpośrednio, że 
działalność przeszła już do historii). Niby powinno być bez problemów,       
a jednak inicjatywa hodowców bydła wołowego i producentów wyrobów 
na bazie regionalnej odmiany wołowiny wraz z właścicielami obiektów 
gastronomicznych nie do końca się powiodła. Obecnie nie dość, że strona 
internetowa zmieniła swój adres, to wygląda ubogo, wręcz odstrasza 
zainteresowanych od projektu (choć, czy on jeszcze funkcjonuje?!). Począ-
tek był udany – został zaprezentowany własny zestaw potraw w formie bo-
gatego menu na targach rolniczych, znaleziono się też na rynku ze swoją 
marką. Jednak już siedem lat temu zwracano uwagę na konieczność 
zwiększenia intensyfikacji współpracy z gastronomią oraz na poszerzenie 
oferty wyrobów wędlin. Projekty zdają się być zagrożone w przypadku, 
gdy nie wszyscy partnerzy są przekonani i świadomi sensu wspólnego 
działania. To nie jest tak, że dobre inicjatywy powstają niejako „przy oka-
zji”. Tu po prostu musi zaistnieć – nazwijmy to – wolnorynkowy kolekty-
wizm! Celem jest nasza marka, nasz produkt, tworzony przy udziale wszyst-
kich. Tu nie ma miejsca na słowa: „tak, ale...”, bo taka wątpiąca postawa 
prowadzi do negacji celu i podcina twórcom skrzydła. 

Dla równowagi inny, pozytywny tym razem przykład. Inicjatywa 
„Sooo gut schmeckt die Buckelige Welt“, istniejąca od 13 lat, skupia produ-
centów rolnych i właścicieli obiektów żywieniowych, która za cel postawiła 
propagowanie kuchni regionalnej. Na pozór brzmi to banalnie, ale... czasem 
za pozornie banalną deklaracją stoją realne i „żywe” czyny. Aby motywo-
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wać producentów do zaangażowania się w rzeczywistą działalność na 
rzecz wspierania i promocji regionu stworzono cykliczną, doroczną impre-
zę, której uwieńczeniem jest laur „Złotej kury” (lokalnej odmiany) przyzna-
wany jako dowód uznania krzewienia tradycji i dziedzictwa kulturowego 
regionu, w tym oczywiście spuścizny kulinarnej. Dzięki inicjatywie kwitnie 
też życie kulturalno-społeczne regionu przejawiające się w zajęciach z psy-
choterapii, jogi, modnej obecnie zumby i kręgli dla dzieci. Z kolei w ofercie 
kulinarnej oferowanej zarówno w obiektach gastronomicznych, jak też bez-
pośrednio u producentów można znaleźć: cydr, wiejskie lody na bazie 
własnych owoców i śmietany, miody, octy winne, konfitury i oleje (np.         
z lnu). Niby nic, a jednak...! O zaangażowaniu podmiotów skupionych 
wokół inicjatywy świadczy dobrze zaktualizowana i bogata w informacje 
strona internetowa. Czego np. nie można doświadczyć w przypadku pro-
jektu „Hügellandwirte”, gdzie to obecnie (stan na lipiec 2015 r.) królują 
„newsy” z... maja 2013 r. (!). 

Mimo że producenci rolni odtworzyli stare odmiany owoców i wa-
rzyw, to niestety nie był to impuls do trwania tej „Pagórkowatej Krainy” 
(bo tak brzmi w tłumaczeniu nazwa), która miała w planach stworzyć slow-
region, czyli taki, gdzie promuje się filozofię slow (powolność w dobrym te-
go słowa znaczeniu, rozumiana jako niespieszne życie w i z naturą). To 
jeszcze raz pokazuje, że mimo zewnętrznego wsparcia, w tym przypadku 
były to subwencje z Leader+, nie można sobie pozwolić na odejście od 
wcześniej (o ile on był!) wytyczonego celu nawet na przysłowiowe 5 minut. 
Nie znając kontekstu uwarunkowań istnienia projektu, nie można jedno-
znacznie stawiać diagnoz, które doprowadziły do niepowodzenia. Może 
była to np. niewystarczająca ilość poświęcanego przez uczestników w fazie 
rozruchu czasu, kiedy żyje się po części „na kredyt”, bo są dotacje, a zapo-
mina się, że uruchamiając projekt trzeba mieć (nie licząc, albo nie opierając 
się tylko na unijnym „zastrzyku”) zabezpieczenie na trzy lata działalności!  

Na koniec tego przeglądu przykład, który można opatrzyć hasłem: 
„Gdzie jest dobra wola, tam znajdzie się (satysfakcjonujące) dla wszystkich 
rozwiązanie”. Takim pozytywnym przykładem jest świetnie prosperujący 
„Kawałek Raju”, czyli „Südburgenland – Ein Stück vom Paradies”, jak siebie 
sami nazwali jego twórcy. W tym przypadku za z lekka pretensjonalną naz-
wą („Südburgenland – kawałek raju”) stoją dokonania i obecne działania. 
Tu od razu postawiono za cel zapoznanie lokalnego i „zewnętrznego” od-
biorcy (np. targi o zasięgu krajowym i międzynarodowym) z lokalnymi 
przysmakami. Inicjatorzy projektu skupili uwagę nie na rozszerzaniu listy 
podmiotów w nim uczestniczących, lecz na podwyższeniu jakości oferowa-
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nych usług. Temu celowi służy nie tylko coroczny festiwal kulinarny, ale 
też zorganizowane pobyty przygotowane z myślą o wycieczkach autoka-
rowych. Oczywiście nie oznacza to, że pominięto odbiorcę indywidualne-
go. Każdy znajdzie coś dla siebie – od ekopasiek, poprzez rodzinne desty-
larnie, do imprezy pod nazwą „Wiejska Matura”, którą się zdaje z takich 
specjalności, jak: dojenie krów, podstawy zielarstwa, czy też warsztaty z go-
towania i pieczenia lokalnych specjałów. Nie trzeba dodawać, bo jest to zro-
zumiałe samo przez się, że strona internetowa aż kipi od bogactwa termi-
nów ofert. Jednak, by osiągnąć ten sukces, projekt musiał również przejść 
przez okres „burzy i naporu”, bo jak sami członkowie tej inicjatywy szcze-
rze przyznają, okres działalności inicjatywy to wielka szkoła pokory i nauki 
kompromisu, bowiem nie każda propozycja poszczególnych podmiotów 
jest dobra dla wszystkich. To jest właśnie ta trudna sztuka osiągania kuli-
narnego „złotego środka”. 

 

 

Dyskusja i wynikające z niej wnioski 

 
Ten miniprzegląd praktyk i inicjatyw z zakresu regionalnego dziedzictwa 
kulinarnego dowodzi, że nie ma możliwości powodzenia projekt, który nie 
będzie miał u zarania jasno sprecyzowanego celu (np. wzmocnienie regio-
nalnego potencjału turystycznego poprzez rozwój wysokojakościowego 
produktu) oraz gdy brakuje determinacji i konsekwencji, szczególnie          
w okresie początkowym, ale też wtedy, gdy wyczerpią się środki z unijne-
go wsparcia! Dobrze, gdy nasze inicjatywy prowadzą w konsekwencji do 
wzrostu rozpoznawalności regionu jako obszaru kojarzonego z konkret-
nym produktem. Nie powinno się też unikać doradztwa, bo to zewnętrzne 
spojrzenie może okazać się twórcze, a przede wszystkim perspektywa 
osoby niezaangażowanej bezpośrednio w działania projektu jest w stanie 
ukazać błędy i czyhające pułapki, które mogą prowadzić do „rozmycia się ” 
założonego uprzednio celu. Bez świadomości wszystkich uczestników co 
do celowości i sensowności wspólnego wysiłku, nie ma szans na powodze-
nie! Żadna z wymienionych powyżej organizacja, stowarzyszenie czy też 
inicjatywa nigdy nie dała podstawy do twierdzenia, że jest to łatwe, ale jak 
widać, niektórym się udało, a to oznacza, że warto próbować. 

Decyzję o tworzeniu oferty z zakresu turystyki kulinarnej, można po-
traktować jako formę inwestycji – im bardziej złożona oferta, rozbudowana 
(np. w formie szlaku turystycznego), tym obarczona większym ryzykiem.  
Z kolei nasza słowiańska predyspozycja do spontaniczności zachowań, 
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improwizacji sprawia, że w sposób mniej czy bardziej niefrasobliwy traktu-
jemy zagadnienie unikania niepewności. Wprawdzie społeczności germań-
skie nawet „podziwiają” nas za umiejętność i zdolność do improwizacji, ale 
sami unikają ryzyka i dlatego w naszym pojęciu wydają się być nudni, zbyt 
poukładani, bez fantazji. Na to nakłada się słowiańska tendencja do 
preferowania myślenia zorientowanego na krótką perspektywę czasową 
(„jakoś to będzie”, „zobaczy się” vide mądrość ludowa: „Będzie czas – bę-
dzie rada”) i w związku z tym nie mamy oczekiwanych efektów. 

Tacy badacze kultury, jak G. Hofstede czy też F. Trompenaars i Ch. 
Hampden-Turner, nie bez powodu zwracają uwagę nie tylko na opozycje: 
kolektywizm–indywidualizm czy na orientacje długo- i krótkoterminowe, 
ale też na stopień unikania niepewności i ryzyka. Im mniejsza skłonność do 
ryzyka i niepewności biznesowej, tym większa jest szansa na osiągnięcie 
sukcesu, zwłaszcza gdy do tego doda się jeszcze perspektywiczne (długo-
terminowe) i kolektywne postrzeganie społecznej rzeczywistości (MAJEW-
SKA-BIELECKA 2012).  

Celem prezentacji powyższych spostrzeżeń i wniosków nie było propa-
gowanie determinizmu kulturowego w kontekście działań z zakresu tury-
styki kulinarnej. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że liczba pomyśl-
nych realizacji z tego sektora turystyki w germańskich społeczeństwach 
kolektywistycznych przewyższa liczbę projektów, które korzystały z zew-
nętrznego wsparcia finansowego w tej dziedzinie w naszym kraju (gdzie 
społeczeństwo jest bardziej indywidualistyczne). Nie jest to wniosek udo-
kumentowany wynikami pogłębionych badań, ale oparty tylko na analizie 
stron internetowych czy też drukowanych materiałów promocyjnych i in-
nych wydawnictw projektowych, takich jak przewodniki kulinarne, pa-
miętniki kulinarne itp. (publikacje Szlak Smaków Krainy Lessowych Wąwozów 
lub Pamiętnik kulinarny Ponidzia i Powiśla.  

Nie można pomijać jeszcze jednego aspektu, o którym wspominali 
autorzy Siedmiu kultur kapitalizmu (TROMPENAARS, HAMPDEN-TURNER 2002), 
co wykazały podane przykłady biorąc pod uwagę rozróżnienie kultur pod 
względem zachowań uniwersalistycznych i partykularnych. W pierwszym 
przypadku każdy z przedstawicieli tej kultury stosuje się do ogólnych dla 
wszystkich zasad i reguł, a w drugiej sytuacji – każdy przypadek umowy 
społecznej traktowany jest jako wyjątkowy i niezależnie od istniejących 
ogólnych reguł, co tym samym dopuszcza możliwość nieprzestrzegania 
prawa, jego omijania, ale też braku stosowania się do wypracowanych 
własnych reguł i wewnętrznego kodeksu (stowarzyszenia, inicjatywy, kla-
stra, szlaku...).  
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*    *    * 

 
Zasygnalizowany w pracy problem powinien stać się punktem wyjścia do 
pogłębionych badań z uwzględnieniem odmiennych kultur organizacyj-
nych, na który to problem zwrócił uwagę G. HOFSTEDE (2000), mówiąc o za-
gadnieniu tożsamości organizacyjnej, którą można sprowadzić do odpo-
wiedzi przez członków konkretnych organizacji na pytania: „Kim jesteśmy 
jako organizacja?” oraz „Kim chcielibyśmy być?”. Jednak na takie dylematy 
nie można dać rzetelnej i wyczerpującej odpowiedzi bez pogłębionych ba-
dań, niesprowadzających się do analiz dokumentów w postaci stron inter-
netowych i marketingowych publikacji drukowanych.  

 „Smakując, turysta poznaje kulisy odwiedzanego kraju, odkrywa go 
poprzez niepowtarzalny smak i zapach ” (MATUSIAK 2009, s. 4). Ale chciało-
by się dopowiedzieć, iż w podróży nie tylko przy odrobinie dobrej woli tak 
ze strony gestorów, i samych turystów, jesteśmy w stanie „posmakować” 
również nieznany region danego kraju. Bo nie trzeba zapominać, iż tury-
styka kulinarna to część turystyki kulturowej i dziedzictwa kulturowego,    
a nie są to bez wątpienia segmenty turystyki masowej – wręcz odwrotnie.  

Projekty turystyki kulinarnej – obojętnie pod jaką szerokością geogra-
ficzną – mają szanse powodzenia, gdy członkowie uczestniczący w nich 
mają jasno zdefiniowany i określony cel, którego realizacja znajduje się nie 
w sferze marzeń, ale jest ze wszech miar realna. Ponadto między uczest-
nikami powinno istnieć zaufanie i chęć do współpracy, a członkowie muszą 
być otwarci na nowe pomysły i sami być kreatywni. Nie można zapominać 
o liderze, silnym, w pozytywnym tego słowa znaczeniu mentorze i, jak 
wskazuje chociażby austriackie doświadczenie w powodzeniu projektów 
zrzeszających kilka czy kilkanaście podmiotów, bardziej na korzyść wpły-
wa myślenie kolektywistyczne i uniwersalistyczne, niż postawa z przewagą 
podejścia indywidualistycznego. Autor świadomie zacytował przykłady 
austriackie, gdyż właśnie tam stworzono wytyczne, oraz poddano ocenie 
kilka wybranych inicjatyw z zakresu oferty turystyki kulinarnej. Działania 
te miały pomóc innym lokalnym inicjatywom, miały służyć za wzorzec, by 
nie popełniać błędów lub by czerpać pomysły z dobrze funkcjonujących 
ofert z niszowego segmentu turystyki, jakim jest turystyka kulinarna.  

Niniejsza praca prezentuje wnioski i przemyślenia nie tylko na podsta-
wie opracowania Kulinarischer Tourismus Österreich! wydanego w Austrii    
w 2008 r., ale również w oparciu o funkcjonujące obecnie (lato 2015 r.) stro-
ny internetowe wymienione z nazwy inicjatyw. Założeniem nie była reka-
pitulacja wnikliwych i stricte naukowych badań, lecz zaprezentowanie pew-
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nego odmiennego sposobu myślenia, które powinno przede wszystkim 
zostać wdrożone przy okazji praktycznych szkoleń lub warsztatów dla 
podmiotów mających ofertę z zakresu turystyki kulinarnej. Oprócz tego 
Austria, obok Niemiec, znana jest z bogatej oferty tego segmentu turystyki, 
a krajowy, polski rynek oferentów powinien czerpać częściej z doświadczeń 
tych społeczności, niż z przykładów rodem z Włoch czy Hiszpanii.  
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU REGIONALNEGO  

PRODUKTU KULINARNEGO 

 
Wstęp 

 
We współczesnej ofercie turystycznej panuje moda na regionalny produkt 
kulinarny jako część oferty turystycznej. Dużym zainteresowaniem tury-
stów cieszą się m.in. lokalne dania i potrawy, zwłaszcza jeśli serwowane są 
w odpowiednim entourage’u – otoczeniu, które podkreśla oryginalność        
i wyjątkowość miejsca konsumpcji, budując zarazem specyficzną atmosferę 
posiłku i niepowtarzalne doświadczenie kulinarno-turystyczne. Funkcję tę 
doskonale spełniają folklorystyczne zakłady gastronomiczne. W pracy zo-
staną przedstawione szczegółowe zasady tworzenia i funkcjonowania tego 
typu lokali. 

W dobie globalnej turystyki nawet dokładna wiedza na temat folkloru 
danego obszaru może okazać się jednak niewystarczająca do stworzenia 
atrakcyjnego i konkurencyjnego produktu. Przygotowując ofertę dla tury-
stów z odległych zakątków świata, a zwłaszcza z odrębnych kręgów kultu-
rowych, należy wziąć pod uwagę ich przyzwyczajenia żywieniowe oraz 
nakazy i zakazy religijne, by nie zmuszać gości do konsumpcji produktów 
niedozwolonych czy budzących wstręt. Dzięki dynamicznemu rozwojowi 
badań nad dziedzictwem kulinarnym poszczególnych krajów i regionów, 
czy też bardziej obrazowo: nad żywieniem człowieka, biesiadowaniem,       
a także tradycjami i obyczajami związanymi z pożywieniem, mamy już 
dostęp do niezbędnych informacji na ten temat.  
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Podstawą kreowania regionalnego produktu kulinarnego powinny za-
tem być z jednej strony chęć prezentacji i promocji własnego dziedzictwa 
kulinarnego, z drugiej zaś uwzględnianie nawyków żywieniowych i ogra-
niczeń kulturowo-religijnych turystów. Uwzględnienie obu tych czynni-
ków umożliwi świadome kształtowanie kultury gościnności kulinarnej. Te-
mu właśnie problemowi poświęcone jest niniejsze opracowanie. 

 

 

Turystyczne znaczenie regionalnego produktu kulinarnego 
 

Turystyka znacząco wpływa na koniunkturę różnych dziedzin gospodarki, 
które uczestniczą w procesie organizacji i obsługi turystów oraz podróż-
nych. Będąc determinantą rozwoju regionalnego (MAŃKOWSKI 2009, s. 42) 
odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarki wielu krajów. Każdy region 
cechuje odmienność kulturowa, obyczajowa i kulinarna. Gastronomia zaj-
muje nie mniej ważne miejsce w turystyce, niż usługi hotelarskie, zatem 
oferowane potrawy mogą odgrywać bardzo istotną rolę w rozwoju tego 
sektora. Poniżej zostanie zaprezentowane miejsce tradycyjnych produktów 
żywnościowych w promocji regionu turystycznego (PAWLICZ 2008, s. 43). 

Jednym z czynników determinujących wybór oferty turystycznej jest 
serwowane w danym regionie jedzenie (oferta kulinarna). Czynnik ten mo-
że stanowić podstawowy lub drugorzędny cel podróży (BONIFACY 2003, 
BOYNE, HALL, WILLIAMS 2003), wpływając w większym lub mniejszym 
stopniu na atrakcyjność obranego kierunku turystycznego (kraju bądź re-
gionu) (RYAN 1997). Zdaniem C. Ryana jedzenie jest jedną z najbardziej 
przyjemnych czynności wykonywanych przez turystów w trakcie pobytu 
na urlopie (PYO, UYSAL, MCLELLAN 1991), a także stanowi element, którego 
turysta raczej nie ogranicza ze względów finansowych (LONG 2004). 

Kuchnie lokalne stanowią niematerialny wyraz dziedzictwa poszcze-
gólnych regionów, a dzięki spożywaniu posiłków i napojów turyści mogą 
zasmakować – i to dosłownie – w tym wszystkim, co w danej kulturze naj-
lepsze. Prowadzone badania wykazały, że coraz więcej osób podróżuje        
z powodów gastronomicznych (COHEN, EVIELI 2004). Wyłania się pewien 
obraz turystyki kulinarnej (food tourism), która w szerszym znaczeniu          
w marketingu miejsca docelowego (destination marketing) zajmuje ważną 
pozycję czynnika zachęcającego (BUHALIS  2000, HUDSON, MILLER 2005). Po-
nadto żywność może odgrywać ważną rolę w badaniu świadomości marki 
regionów turystycznych, gdyż kuchnie regionalne są grupowane pod 
względem narodowości (chińska, francuska, włoska, turecka, polska czy 
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meksykańska). Daje to możliwość wykreowania pozytywnych skojarzeń 
pomiędzy stylem kuchni a regionem turystycznym. 

Mimo że przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe w celach turystycz-
nych jakość żywności serwowanej w miejscu docelowym nabiera coraz 
większego znaczenia, nie wszystkie regiony turystyczne potrafią wykorzy-
stać ten fakt. Z kolei te, które próbują korzystać z bogactw kuchni regional-
nej w swoich działaniach marketingowych nie zawsze robią to w sposób 
skuteczny. W obszernej literaturze z zakresu promocji regionów turystycz-
nych istnieje wiele opracowań teoretycznych wskazujących na doniosłość 
tego zagadnienia. Niemniej jednak wciąż brakuje opracowań empirycz-
nych, które potwierdziłyby pozycję kuchni regionalnej w promocji regio-
nów turystycznych. 

Kraje Unii Europejskiej mają do zaoferowania konsumentom wiele tra-
dycyjnych produktów żywnościowych. Zanim jednak potencjalni konsu-
menci spróbują danej potrawy, muszą dowiedzieć się, że taka w ogóle 
istnieje. Dlatego istotną rolę w tym zakresie odgrywa promocja. Polska jest 
bogata w różnorodne produkty wytwarzane lub uprawiane od wieków 
w tradycyjny sposób. Wiele z nich znalazło uznanie zarówno w Polsce, jak     
i za granicą. Niestety, zachwytu polskimi specjałami zdaje się nie podzielać 
Komisja Europejska, do której należy decyzja o przyznaniu statusu Chro-
nionego Miejsca Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego 
czy Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności, skutkująca wpisaniem na lis-
tę uznanych (zarejestrowanych) produktów regionalnych. Wspomnieć tu 
należy o problemach związanych z opóźnianiem rejestracji polskich pro-
duktów regionalnych, takich jak np. kiełbasa lisiecka, fasola korczyńska czy 
wiśnia nadwiślanka (www.poland-epp.eu). Przejrzystość i zrozumiałość – 
zarówno dla producentów, jak i konsumentów – wymogów związanych 
z rejestracją produktu stawianych przez Komisję Europejską wciąż pozosta-
wia wiele do życzenia. Doprecyzowanie ich pozwoliłoby na usprawnienie 
promocji regionu turystycznego również w oparciu o jego tradycyjne przy-
smaki. 

 
 

Zakłady folklorystyczne podstawą promocji  
produktu regionalnego 

 
Termin „folklor” wprowadził do obiegu naukowego brytyjski pisarz William 
Thoms w roku 1846, określając nim najstarsze składniki kultury, takie jak: 
„pradawne zwyczaje, obyczaje, obrzędy, zabobony, ballady, przysłowia 
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etc.”1 Z biegiem czasu termin ten upowszechnił się na całym świecie,           
a zwłaszcza w Europie, gdzie sprzyjały mu panujące wówczas prądy umy-
słowe, w szczególności gloryfikujący kulturę ludową romantyzm. Począt-
kowo badania folkloru prowadzono w ramach etnografii, literaturoznaw-
stwa, historii sztuki, religioznawstwa, językoznawstwa i muzykologii (BUR-
SZTA 1987). Dopiero w latach 30. XX w. za sprawą uczonych europejskich 
wyodrębniła się folklorystyka – samodzielna dyscyplina naukowa, której 
przedmiotem poznania jest folklor. 

Rozumieniu zakresu tego pojęcia towarzyszyły daleko idące rozbież-
ności wśród badaczy. Można było wyróżnić trzy stanowiska. Jedno z nich 
wyznaczało maksymalnie szeroki zakres folkloru, włączając doń nie tylko 
kulturę symboliczną i społeczną, ale także elementy kultury materialnej 
(np. narzędzia, stroje, kształty wsi, budownictwo itp.). Przeciwieństwem te-
go stanowiska była orientacja literaturoznawcza, która zawężała folklor wy-
łącznie do literatury przekazywanej ustnie (bajki, podania, legendy, pieśni, 
przysłowia) (KRZYŻANOWSKI 1965). Pośrednie stanowisko zajmuje folklory-
styka współczesna, włączając w zakres pojęcia „folklor” dziedzinę zwycza-
jów, obrzędów i wierzeń wraz z kulturą artystyczną obejmującą literaturę 
ustną, muzykę i taniec. 

Wśród różnych podziałów folkloru można wyróżnić: folklor współ-
czesny (spontaniczny), który jest wyrazem aktywności twórczej poszcze-
gólnych subkultur, ale obejmuje również przekaz interspołeczny, zaspoka-
jając różne potrzeby międzyludzkiej komunikacji. Wymiana treści następu-
je zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i poprzez różne środki przeka-
zu (słowo drukowane, telewizja, Internet) i obejmuje m.in. takie formy, jak: 
pogłoska, plotka, anegdota, dowcip, satyra towarzyska, stereotypowy toast, 
formuła życzeniowa, porzekadło, przysłowie sytuacyjne, parodia, legenda 
miejska itd. Obok tego wyróżniamy folklor rekonstruowany, który jest zja-
wiskiem wtórnym, obejmującym teksty i obrzędy wyuczone, opracowane 
stylistycznie i przedstawiane w sytuacjach celowo zaaranżowanych (ten 
nurt reprezentują kapele grające na tradycyjnych instrumentach, zespoły 
wokalne i taneczne, a także kapele regionalne, wiejsko-dożynkowe itp.) 
(BURSZTA 1987). 

Przy tworzeniu lokali gastronomicznych uwzględnia się jeszcze inne 
kryteria podziału folkloru, np.: 

– socjohistoryczne, które pozwalają wyróżnić np. folklor chłopski, 
szlachecki, miejski, robotniczy; 

                                                 
1 Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Folklor. 
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– środowiskowe, np. folklor żołnierski, marynarski; 
– zawodowe, np. folklor górniczy, rybacki, myśliwski, dożynkowo-     

-wiejski; 
– regionalne, np. folklor góralski, kaszubski, śląski, kujawski itd.; 
– sytuacyjno-okolicznościowe, np. folklor wojenny, obozowy, rycerski; 
– etniczne, np. folklor cygański, żydowski, azjatycki, afrykański; 
oraz 
– kryterium dominanty środków wyrazu, np. folklor słowny, mu-

zyczny, taneczny, widowiskowy, plastyczny (maski, kostiumy) (SU-
LIMA 2001–2006). 

Mamy więc lokale o charakterze historycznym, środowiskowym, naro-
dowościowym itd. Formą przekazu folklorystycznego jest w nich oferta 
gastronomiczna, w której odbiorze niezwykle istotne jest wzajemne powią-
zanie nadawcy – restauratora czy kucharza, oraz odbiorcy – konsumenta. 
Nie bez znaczenia jest region geograficzny i uwarunkowania klimatyczne, 
których zagadnienie konsumpcji dotyczy. 

 
 

Pojęcie i zakres działania zakładów folklorystycznych 
 

Przez folklorystyczny zakład gastronomiczny rozumie się taki zakład,         
w którym wygląd wewnętrzny i zewnętrzny części handlowej, ubiór pra-
cowników oraz asortyment potraw i napojów nawiązują do pewnego 
okresu historii, regionu czy środowiska. Wszystkie te elementy stanowią 
wymóg, który musi być uwzględniony w całości, aby zakład został uznany 
za folklorystyczny. Potrzeba organizowania folklorystycznych zakładów 
gastronomicznych wynika z dążenia do odnowienia tradycji gastronomii 
i podniesienia atrakcyjności zakładów. Wzrost zapotrzebowania na tego 
rodzaju usługi gastronomiczne jest również wynikiem rozwoju turystyki 
krajowej i zagranicznej. 

Żeby móc spełniać stawiane im wymagania, zakłady folklorystyczne 
powinny działać w określonych warunkach przestrzennych. Należy je więc 
organizować przede wszystkim przy głównych trasach turystycznych,        
w rejonach i miejscowościach związanych z historycznymi zdarzeniami, 
okresami lub tradycjami słynnych zabytków historycznych, w dzielnicach 
staromiejskich itp. Najbardziej typowe są zakłady reprezentujące folklor 
regionalny. Zakłady takie zlokalizowane są w określonych regionach kraju 
(folklor góralski, kaszubski, łowicki itp.). Poprzez wystrój, meble, zastawę 
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stołową, stroje pracowników obsługi oraz artystyczne występy regionalne 
uwypuklić można w całej pełni dorobek danego regionu kraju, a poprzez 
asortyment potraw typowych dla danego regionu można kultywować dob-
re i długoletnie tradycje polskiej kuchni. 

 

 

Rodzaje zakładów folklorystycznych 
 

Środowiskowe zakłady folklorystyczne to takie obiekty, w których archi-
tektura wnętrz, wyposażenie sal konsumpcyjnych, stroje personelu oraz 
asortyment potraw i napojów odzwierciedlają przyzwyczajenia, charakter     
i rodzaj określonego środowiska. Mogą to być zakłady związane z wykony-
wanym zawodem w danym środowisku, tj. zakłady górnicze, hutnicze, 
rybackie, lub zakłady związane z rodzajem i charakterem danego środo-
wiska, czyli zakłady staromiejskie, portowe, wiejskie, myśliwskie itp. Wy-
bór właściwego obiektu, w którym zamierza się uruchomić zakład folklo-
rystyczny, uzależniony jest od rodzaju folkloru i środowiska. 

Historyczne zakłady folklorystyczne to takie, które swoim wyglądem, 
architekturą wnętrz, wystrojem sal, strojami pracowników obsługi oraz 
asortymentem potraw i napojów nawiązują do różnych okresów bądź zda-
rzeń z historii naszego kraju. Na ten cel nadają się przede wszystkim budo-
wle i budynki zabytkowe, historyczne, takie jak budynki staromiejskie, 
piwnice pod ratuszami itp. Ważnym czynnikiem jest tu również dostoso-
wanie architektury zewnętrznej wybranego obiektu do jego najbliższego 
otoczenia. Jeżeli brak jest odpowiedniego obiektu zabytkowego, a miejsco-
wość z uwagi na walory historyczne i potrzeby ruchu turystycznego jest 
atrakcyjna, można uruchomić zakłady stylizowane na „historyczne” w obiek-
tach nowego budownictwa. Nie nadają się jednak na zakłady z folklorem 
historycznym pawilony wolno stojące, budowane według projektów typo-
wych. 

Folklor historyczny wymaga zasadniczo usytuowania zakładu w obiek-
cie odpowiadającym danemu okresowi historycznemu, zarówno w odnie-
sieniu do architektury zewnętrznej wybranego obiektu, jak i architektury 
wnętrza. Zakłady nawiązujące do folkloru regionalnego można urządzać   
w obiektach wolno stojących i w zabudowie zwartej. Szczególnie powinno 
się umieszczać te zakłady w zabytkowych obiektach budownictwa ludowe-
go, w starych karczmach, dworkach wiejskich, spichrzach, młynach itp. 
Zakłady nawiązujące do folkloru środowiskowego należy lokalizować       
w obiektach charakterystycznych dla danego środowiska lub związanych    
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z zawodem, np. w stanicach rybackich, leśniczówkach, na starych statkach 
morskich i rzecznych itp. 

Do zewnętrznych cech tego rodzaju zakładów należy architektura bu-
dynku oraz charakterystyczne elementy dekoracyjne, jak również odpo-
wiednia i właściwie umieszczona nazwa zakładu. Wszystkie te cechy po-
winny ściśle harmonizować ze sobą i z rodzajem folkloru. To samo dotyczy 
nazwy zakładu: przy folklorze historycznym powinna być ściśle związana 
z okresem i zdarzeniami historycznymi, nazwiskami bohaterów, rodzajem 
zabytku i in., przy folklorze regionalnym – z regionem, jego tradycjami, bo-
haterami, zwyczajami, obrzędami itp., przy folklorze środowiskowym –      
z historią, zwyczajami i tradycjami środowiska, nazwami zawodów, sym-
bolami, godłami cechowymi, narzędziami pracy itp. Nazwę zakładu folklo-
rystycznego należy w sposób widoczny eksponować w formie szyldu, god-
ła lub innego elementu dekoracyjnego zawierającego motyw folkloru, zhar-
monizowanego z architekturą zewnętrzną obiektu. 

 

 
Asortyment potraw i napojów  
w zakładach folklorystycznych 

 
Podstawowym warunkiem do uznania zakładu gastronomicznego za folk-
lorystyczny jest produkcja i sprzedaż potraw kuchni narodowej, kuchni his-
torycznej (np. staropolskiej) oraz kuchni regionalnej, charakterystycznej dla 
danego obszaru czy środowiska. W zakładach tych nie należy prowadzić 
sprzedaży innych potraw (zwłaszcza typu fast food). Folklorystyczne zakła-
dy gastronomiczne powinny posiadać w swoim asortymencie tzw. specjal-
ność zakładu. Jako specjalność należy wybierać potrawy kuchni narodowej 
bądź regionalnej, powszechnie kojarzone z tym obszarem (tzw. symbole 
kulinarne) i/lub też mało znane i niespopularyzowane jeszcze wśród kon-
sumentów. Szczególną uwagę należy zwracać na specjalne i atrakcyjne for-
my podawania potraw, uwzględniając przy tym odpowiednie naczynia, 
sztućce itp. Dobrze byłoby, gdyby zastawa w lokalu nie była wyrobem fab-
rycznym, lecz unikatowym dziełem miejscowego rzemieślnika czy też ma-
łego lokalnego zakładu produkcyjnego. Potrawy gorące można podawać 
np. w kamionkowych naczyniach jednoporcjowych lub wieloporcjowych,          
z których kelner będzie serwował potrawy poszczególnym konsumentom. 

Zakłady folklorystyczne powinny stosować potrawy regionalne i śro-
dowiskowe, oparte na tradycji i oryginalnych przepisach opracowanych we 
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własnym zakresie, zaczerpniętych ze starych książek kucharskich lub in-
nych źródeł.  

Wybór potraw kuchni narodowej i regionalnej powinien być stale uroz-
maicany przez stosowanie różnorodnych procesów technologicznych, sezo-
nowych surowców, dodatków i przypraw smakowych. Uzupełnieniem sze-
rokiego wyboru potraw powinien być odpowiednio dostosowany asor-
tyment towarów handlowych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych 
(http://abc.hostpower.pl/). 

 

 

Wyżywienie a obyczajowość w różnych częściach świata 
 

Usługi gastronomiczne są rosnącym składnikiem w międzynarodowym 
przemyśle hotelarsko-gastronomicznym. Podawanie posiłków w innych 
kulturach wymaga dokładnego zrozumienia preferencji żywieniowych lo-
kalnych społeczności oraz ograniczeń z tym związanych. Dieta odzwier-
ciedla style życia grup kulturowych, zamieszkujących różne części świata. 
Jak mówi przysłowie: „Nie zawsze to, co jest dobre dla jednego, jest dobre 
dla drugiego”. Różne grupy kulturowe preferują różne kuchnie i unikają 
pewnych składników jedzenia. Takie różnice są w dużej mierze uzależ-
nione od przekonań religijnych ludzi, co jest ważnym elementem w sys-
temie kulturowym, a nawet kwestią nakazów w tym zakresie. Wiedza na 
temat religijnych wpływów może umożliwić menedżerom z branży hote-
larsko-gastronomicznej lepsze zrozumienie potrzeb lokalnych konsumen-
tów i zmodyfikować pewne karty dań, jeśli to będzie konieczne, w celu 
dostosowania ich do uwarunkowań obyczajowych i religijnych (LEWAN-
DOWSKI 2003). 

Wpływ wyznania na dietę. Wartości kulturowe i normy mają wpływ 
na zachowanie jednostek, jeśli chodzi o styl życia i prowadzenie biznesu. 
Religia jako ważny aspekt wartości kulturowych wpływa na zachowanie 
ludzi w ich codziennym życiu, łącznie z wpływem na ich przyzwyczaje-
nia dietetyczne. W tym momencie należy krótko przeanalizować główne 
światowe religie, w celu ukazania różnych przekonań religijnych i prak-
tyk, które wpływają na preferencje dietetyczne ludzi oraz restrykcje w tej 
dziedzinie w formie nakazów i zakazów. 

Religia jest zdefiniowana jako wierzenie i czczenie siły nadprzyro-
dzonej, uznawanej za stwórcę wszechświata. Jest to uwielbienie Boga lub 
bóstw oraz posłuszeństwo wiernych. Są dwie różne kategorie religii na 
świecie: religia powszechna i religia etniczna. Religia powszechna odnosi 
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się do głównych religii, które aktywnie rekrutują nowych członków i jako 
cel przyjmują nawrócenie całej ludzkości. Są trzy główne powszechne re-
ligie na świecie: chrześcijaństwo, islam i buddyzm. Z drugiej zaś strony 
religia etniczna jest ogólnie identyfikowana z pewnymi etnicznymi lub ple-
miennymi grupami i nie poszukuje ludzi do nawrócenia. Niektóre ze świa-
towych religii etnicznych to: judaizm, hinduizm i szintoizm. Poniżej znaj-
duje się opis powszechnych i etnicznych religii światowych, a w szczegól-
ności ich wpływu na praktyki w dziedzinie diet oraz odmienności i wska-
zania dotyczące poszczególnych potraw (LEWANDOWSKI 2002). 

Chrześcijaństwo jest największą religią powszechną z około ⅓ popula-
cji na świecie (około 1,9 mld ludzi). Jednak od dawna podzielone jest na 
Zachodni i Wschodni Kościół chrześcijański z wieloma narodowymi odła-
mami, takimi jak: grecki, rosyjski, rumuński, serbski kościół ortodoksyjny 
na Wschodzie, oraz Kościół: katolicki, baptystów, luterański, metodystów, 
mennonitów, Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, Adwentystów Dnia 
Siódmego itd. – na Zachodzie. W tej części pracy opisane zostaną główne 
zasady diety u poszczególnych grup chrześcijan. 

Kościół rzymskokatolicki. Przed 1966 r. katolicy byli zobowiązani do 
powstrzymywania się od spożywania czerwonego mięsa w piątki w akcie 
pokuty. Ta zasada stała się później mniej rygorystyczna i obecnie odnosi się 
tylko do Środy Popielcowej i piątków podczas sześciotygodniowego okresu 
Postu (zaczynającego się od Środy Popielcowej i kończącego się na Wielka-
nocy). Poszczenie, które oznacza spożywanie tyko jednego posiłku w ciągu 
dnia jest zalecane w Wielki Piątek i Środę Popielcową. Chociaż całoroczny 
zakaz spożywania czerwonego mięsa czy produktów drobiowych w piątki 
nie jest już obowiązujący, wiele restauracji nadal serwuje ryby w ten dzień 
w ciągu całego roku. Serwowanie rybnego lub wegetariańskiego posiłku w 
piątki jest rekomendowane podczas Wielkiego Postu. 

Kościoły wschodnie (JEPSON 2002) używają kalendarza juliańskiego, 
dlatego też święta Bożego Narodzenia obchodzone są przez prawosław-
nych 7 stycznia. Wielkanoc jednak jest zawsze obchodzona w niedzielę 
następującą po święcie Paschy, które czasami przypada kilka tygodni po 
tradycyjnej katolickiej Wielkanocy. Kościół ogranicza konsumpcję czer-
wonego mięsa w środy i piątki podczas roku liturgicznego, a ludzie ściśle 
praktykujący powstrzymują się również od jedzenia ryb, drobiu i produk-
tów mleczarskich w tych dniach. Czerwone mięso, drób, produkty mleczar-
skie i ryby są niedozwolone podczas całego sześciotygodniowego Postu 
Wielkanocnego. Tylko niewielkie posiłki i woda jest dozwolona od Wielkie-
go Piątku do Niedzieli Wielkanocnej. Jest jeszcze kilka innych mniej re-
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strykcyjnych postów w ciągu roku łącznie z sześciotygodniowym postem 
przed Bożym Narodzeniem. 

Adwentyści Dnia Siódmego. Alkohol jest ściśle zabroniony, gdyż ad-
wentyści wierzą, że żywienie jest ważną częścią ich religijnego doświad-
czenia. Adwentyści unikają kofeiny, starych serów, mocnych przypraw, 
takich jak pieprz. Dieta mleczno-wegeteriańska i koszerne mięso są silnie 
polecane przez tę dominację chrześcijańską. Preferowane są produkty opar-
te na soi i pewnym rodzaju chrupkiego muesli (granola). 

Mormoni są członkami Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostat-
nich. To wyznanie aktywnie poszukuje nowych członków na całym świecie 
i wymaga od swoich wyznawców spełniania obowiązków misyjnych za 
granicą przez pewien okres. Mormoni wierzą, że w 1833 r. Joseph Smith – 
ich założyciel otrzymał objawienie od Boga, w którym zabroniono kon-
sumpcji alkoholu, kawy, herbaty i tytoniu. Te substancje uważa się za 
szkodliwe dla ciała. Mormońskie nauczanie zachęca do spożywania ziarna, 
warzyw i owoców. Wzywa również do umiarkowanego spożywania mięsa 
i umiaru we wszystkich rzeczach. Substancje, które zawierają kofeinę, takie 
jak czekolada i cola, nie są szczególnie zabronione i pozostawione jest do 
indywidualnego wyboru, czy je spożywać, czy nie. Poleca się za to mleko     
i soki. Pierwsza niedziela każdego miesiąca jest dobrowolnym dniem postu 
(LEWANDOWSKI 2002). 

Islam jako druga co do wielkości religia powszechna ma na całym 
świecie około 1 mld wyznawców zwanych muzułmanami. Geograficznie 
islam skupiony jest w pasie wielkich pustyń Azji i Północnej Afryki, ale się-
ga aż do Indonezji i Filipin. Wiara ta przyjmuje wieczne słowo Boga w po-
staci Koranu, zbioru objawień Allacha (Boga) do Muhammada (Mahometa), 
założyciela islamu  (LEWANDOWSKI 2005). 

Podstawowe obowiązki duchowe muzułmanina składają się na pięć fi-
larów wiary: deklaracja pełnej wiary w to, że Allach jest jedyną najwyższą 
istotą i że Muhammad jest posłańcem Allacha; odprawianie pięciu modlitw 
dziennie: o wschodzie, w południe, po południu, o zachodzie i przed pójś-
ciem spać; przeznaczenie 2,5% swojego rocznego dochodu na podatek zwa-
ny zakat, przeznaczony na pomoc ubogim; poszczenie podczas dnia w cza-
sie ramadanu (29- lub 30-dniowy miesiąc w islamskim kalendarzu księ-
życowym, zwykle zaczynający się według kalendarza chrześcijańskiego 
w styczniu lub lutym); odbycie pielgrzymki do Mekki (miejsca narodzin Pro-
roka) przynajmniej raz w życiu, jeśli jest to finansowo i fizycznie możliwe.  

Z tych pięciu podstawowych obowiązków duchowych praktyka pow-
strzymywania się od jedzenia i picia między wschodem i zachodem słońca 
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podczas ramadanu ma bezpośredni wpływ na działalność gastronomiczną 
w krajach islamskich. Dodatkowo nauczanie islamskie zabrania konsumpcji 
alkoholu i wieprzowiny oraz hazardu. Napoje alkoholowe oraz inne środki 
odurzające czy narkotyki są uważane za szkodliwe dla zdrowia. Odbierają 
indywidualną produktywność i powodują wiele zła w społeczeństwie. Al-
kohol jest też zabroniony jako składnik w przepisach gastronomicznych, 
nawet gdy przypuszczalnie może wyparować podczas gotowania. Muzuł-
manie unikają wieprzowiny i ograniczają konsumpcję produktów ubocz-
nych, powstających przy użyciu żelatyny produkowanej ze świń, takich jak 
cukierki ślazowe (marshmallows) i produkty z żelatyną pozyskiwaną z mięs 
zakazanych. Posiłki jada się wyłącznie prawą ręką, gdyż lewa jest nieczysta. 
Zjadanie mięsa lub innych produktów ze zwierząt mięsożernych, czy też     
z tych, które zjadają padlinę, jest w islamie ściśle zabronione. Niektórzy 
muzułmanie preferują mięso Zabihah, które pochodzi z uboju przeprowa-
dzanego zgodnie ze specjalnymi zasadami. Bardzo ortodoksyjny muzułma-
nin może odmówić jedzenia na bankiecie, na którym dania z wieprzowiny 
są podawane obok innych dań, ponieważ naczynia kuchenne używane 
do przygotowywania posiłków mogły dotykać ich dań. Ryby są wyjątkowo 
dobrym wyborem dla muzułmanów, ponieważ właściciele restauracji czy 
dyrektorzy gastronomiczni w hotelach nie muszą martwić się o zakup 
mięsa Zabihah. Głównymi rodzajami mięs spożywanych przez muzułma-
nów są wołowina i baranina. Kraje islamskie mają bardzo ścisłe przepisy 
dotyczące oznaczania zawartości jedzenia. W Arabii Saudyjskiej przepisy 
rządowe wymagają, by wszystkie produkty spożywcze posiadały listę 
składników w języku arabskim oraz daty produkcji i ważności, jak też 
przydatności zgodnie z prawem islamskim. 

Buddyzm jest najbardziej rozpowszechnioną religią Wschodu, która 
dominuje w regionie rozciągającym się od Sri Lanki do Japonii i od Mon-
golii do Wietnamu. Rozpoczął się on w Indiach jako ruch reformatorski we-
wnątrz hinduizmu i był oparty na nauczaniu Księcia Gautama Siddhartha, 
Buddy (Oświeconego). W procesie rozprzestrzeniania, w szczególności        
w Chinach i w Japonii, buddyzm mieszał się z lokalnymi etnicznymi reli-
giami, takimi jak konfucjanizm, taoizm i szintoizm, przez co uformowały 
się złożone formy wierzeń. Podobnie jak chrześcijaństwo i islam, buddyzm 
pozostaje jedną z trzech religii powszechnych w świecie (LEWANDOWSKI 
2005). 

Gautama Siddhartha nauczał o Czterech Szlachetnych Prawdach. 
Ośmiostopniowa Ścieżka jest ścieżką życia, która ma osiem faz. Składa się 
ona z właściwych poglądów i aspiracji; właściwej mowy, prowadzenia się, 
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źródła utrzymania; właściwego wysiłku, rozwagi i kontemplacji. Buddyjska 
etyka właściwego postępowania dyktuje wiernym powstrzymywanie się 
od odbierania życia ludziom i zwierzętom, powstrzymywanie się od narko-
tyków i alkoholu. Zalecana jest umiarkowana prostota. Diety buddystów 
różnią się w zależności od kraju. Mieszkańcy Chin, Myanmaru i Tajlandii 
często są wegetarianami, podczas gdy Japończycy i Tybetańczycy zazwy-
czaj jedzą mięso. Buddyści, którzy są wegetarianami zwykle jedzą mleko, 
jajka i miód, ale nie jedzą ryb. Głównym źródłem protein dla buddystów są 
zatem nasiona fasoli i produkty pochodne. Buddyzm zakazuje również 
„ostrych” przypraw, takich jak cebula, por, czosnek, szalotka, szczypiorek    
i inne z rodziny cebulowych. 

Judaizm jest kolebką chrześcijaństwa, a także jest ściśle związany z is-
lamem. Hebrajscy prorocy i przywódcy, tacy jak Mojżesz, są uznawani we 
wszystkich trzech religiach. Judaizm pozostał religią etniczną przez więk-
szość czasu swojego istnienia, ponieważ nie poszukuje nowych wiernych     
z innych narodów niż Żydzi. Judaizm ma około 13 mln wyznawców na 
całym świecie. Obecnie prawie połowa żydów na świecie mieszka w Sta-
nach Zjednoczonych, 30% w Europie, a 20% w Azji i Ameryce Łacińskiej 
(LEWANDOWSKI 2005). 

W judaizmie istota ludzka jest pojmowana jako jedność psychofizycz-
na, a jej ciało i dusza są niepodzielne. Generalnie rzecz biorąc to właśnie 
życie na tym świecie bardziej niż w tym następnym jest w centrum zain-
teresowania dla rozważań hebrajskich. Służba Bogu jest nakazywanym za-
jęciem tutaj i teraz, w bieżących kolejach losu zwykłego życia. Judaizm ma 
pewne ścisłe zasady dotyczące jedzenia. Poprzez postępowanie zgodnie ze 
ścisłym trybem życia duchowego oraz wybory i ograniczanie jedzenia 
Żydzi przypominają sobie, że Bóg wyprowadził ich z Egiptu, aby byli 
święci i aby świadczyli o nim w świecie. Uświęcenie, proces stawania się 
świętym, pociąga za sobą napełnianie świętością wszystkich dziedzin życia.  

Jeśli chodzi o jedzenie, to jest to posiłek koszerny (rytualnie odpowied-
ni) lub niekoszerny. Prawa dotyczące jedzenia koszernego są bardzo skom-
plikowane, ale stosuje się trzy podstawowe zasady. Po pierwsze: wieprzo-
wina, małże i ich produkty nie są koszerne. Produkty mięsne muszą po-
chodzić od zwierząt, które mają rozszczepione kopyta i przeżuwają miazgę 
pokarmową. Dlatego też wołowina może być koszerna, jeśli jest przygoto-
wana odpowiednio, ale wieprzowina nigdy nie może być koszerna. Po 
drugie: mięso i drób muszą pochodzić z odpowiedniego uboju. Zgodnie 
z prawem żydowskim, zwierzę musi być zabite w sposób humanitarny 
przez rzeźnika, który jest wyznaczony przez żydowską społeczność i zgod-
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nie z ustaloną procedurą przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Po uboju 
zwierzę musi być przebadane, aby ustalić, czy było zdrowe i że ubój nastą-
pił poprawnie. Potem krew jest odsączana, a rany są solone w celu usunię-
cia wszelkich jej śladów. Po trzecie: produkty nabiałowe nie mogą być ser-
wowane podczas tego samego posiłku co mięso. Po spożyciu mięsa musi 
być okres oczekiwania, od siedemdziesięciu dwóch minut do sześciu go-
dzin, zanim może być podany produkt mleczarski. Jedzenie mięs jest ogra-
niczone do podkreślenia hierarchicznej wartości życia. Poza tym naczynia 
używane do przygotowywania i podawania mięsa nie mogą być używane 
do produktów drobiowych, ani na odwrót. W diecie żydowskiej wszystkie 
warzywa są koszerne (PAWŁOWICZ 1996). 

Popularność ryb jako pożywienia Żydów sięga czasów pobytu w Egip-
cie przed wyjściem z Egiptu. Istnieje przekonanie, że Lewiatan (gigantycz-
na ryba) będzie podawany na ostatecznej mesjańskiej uczcie w Raju. Dania 
rybne należą do ścisłej diety podczas sabatu, ponieważ jest to przedsmak 
odkupienia. Ryby jednak muszą mieć płetwy i łuski. Podczas Paschy nie 
mogą być spożywane żadne drożdżowe produkty z mąki. Jest tak, ponie-
waż Biblia wspomina, że w Exodusie Hebrajczycy musieli przygotowywać 
jedzenie w pośpiechu w ostatniej chwili. Chleb był więc przygotowany bez 
zaczynu. Żydzi do dzisiaj jedzą chleb bez zaczynu (matzo) na pamiątkę wy-
prowadzenia z niewoli. Odrzucanie wszelkich form zaczynu (Chametz) 
stało się podstawową metaforą oznaczającą ucieczkę z niewoli.  

W codziennym życiu sposoby przygotowywania posiłków są regulo-
wane. Posiłek poprzedzają rytualne mycie rąk i błogosławieństwo. Używa-
nie naczyń kuchennych, szczególnie podczas świąt, jest określone ścisłymi 
zasadami. 

Hinduizm jest religią ściśle związaną z Indiami i ich antyczną kulturą. 
Jest religią etniczną, praktykowaną przez ponad 80% populacji w Indiach. 
Hinduizm jest także politeistyczną religią, na którą składa się cześć dla 
wielu bóstw bez jednego założyciela czy centralnej władzy. Wiara przyj-
muje wiele lokalnych form i nie przeważa tu żaden standardowy zestaw 
wierzeń. Większość Hindusów uważa, że wszystko na tym świecie jest 
przedmiotem wiecznego procesu śmierci i odnowy życia oraz że pojedyn-
cze dusze migrują od jednego ciała do drugiego. Wierzą oni, że można być 
uwolnionym od cyklu śmierci i odnowy życia i osiągnąć stan wiecznego 
szczęścia poprzez oczyszczenie umysłu i ciała, nabożne czczenie bogów 
oraz dobrą pracę i posłuszeństwo prawom i zwyczajom kasty. Hinduizm 
jest związany z systemem kastowym, ścisłą segregacją ludzi zgodnie z po-
chodzeniem i zawodem. Najwyższa kasta – brahmini lub stan kapłański, 
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poprzedza wojowników (politycy, właściciele ziemscy), kupców, chłopów    
i nietykalnych. Pozycja danej osoby w kaście jest dziedziczona, tak jak dany 
zawód. Przejście do wyższej kasty jest możliwe tylko i wyłącznie w kolej-
nych życiach. Jeśli bogowie zdecydują się na ukaranie osoby, wówczas jej 
następne życie będzie na niższym poziomie kastowym. 

Taka dyskryminacja oparta na podziale kastowym jest obecnie zabro-
niona przez rząd indyjski. Zarządzający gastronomicznymi usługami mu-
szą jednak pamiętać o wpływie kastowego systemu w przydzielaniu goś-
ciom miejsc przy stole: przydzielanie ludziom o różnej przynależności kas-
towej miejsca w tej samej części stołu może obrazić ludzi z wyższej kasty. 
Jest to również ważne dla zarządzających w dziale personalnym, gdy me-
nedżerowie muszą pracować z pracownikami z różnych kast. 

Cześć dla różnych form życia, nierobienie krzywdy żadnym czującym 
istotom, powoduje, że Hindusi nie zjadają mięsa pewnych zwierząt. Kon-
sumpcja wołowiny jest ściśle zabroniona przez prawo hinduskie, gdyż kro-
wa jest uznana za święte zwierzę. Ortodoksyjni Hindusi powstrzymują się 
od konsumpcji wszelkich produktów zwierzęcych. Jedzenie, takie jak mle-
ko czy masło, jest uważane za czyste z natury, ponieważ pochodzi od kro-
wy. Unikanie mięsa i jajek jest związane z hinduską doktryną o braku prze-
mocy. Niedozwolone jest żadne mięso, ryby, jajka, grzyby, a także korzenie 
warzyw, które przypominają głowę. Mocno odradza się spożywanie alko-
holu. Przed jedzeniem Hindusi rytualnie się obmywają poprzez zażywanie 
kąpieli. Myją ręce, stopy, usta przed i po jedzeniu. Jedzenie podają sobie 
palcami prawej ręki i nie używają naczyń. Zaleca się podawanie hinduskim 
gościom posiłków podzielonych na kawałki wielkości kęsów. 

Szintoizm jest religią etniczną w Japonii bez żadnego założyciela ani 
biblii. Legendy szintoistyczne opisują założenie japońskiego imperium jako 
aktu kosmicznego. Uważa się, że cesarz posiada status boski. Dlatego też ta 
religia obejmuje również uwielbienie dla władcy. Po II wojnie światowej ja-
poński cesarz został zmuszony do rezygnacji z uzurpowania sobie takiego 
prawa. Silna cecha szinto polega na nacisku na czystość, którą można osiąg-
nąć poprzez mycie się i kąpiele. Symbolem tego ideału czystości jest zwier-
ciadło znalezione w kaplicach szintoiskich. Lustro odzwierciedla obraz 
wyraźnie i dlatego reprezentuje uczciwość i szczerość. Szintoizm ukazuje 
silny sens obecności bogów i duchów w naturze, takich jak bogini słońca, 
bóg burzy itd. Szinto jest więc ściśle powiązany ze światem natury. Kaplicz-
ki są umieszczone typowo w świętych gajach, które oddają coś z tajemni-
czości i pokoju, jaki panuje w pięknej i groźnej okolicy. Takie wierzenia bez-
pośrednio wpływają na działalność gospodarczą w Japonii. Na przykład 
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zwykle zaprasza się kapłana szinto na otwarcie nowej restauracji. Podczas 
ceremonii otwarcia kapłan składa ofiarę bogom poprzez wybranie czegoś    
z ziemi (ryż i owoce) oraz czegoś z morza (suszone kałamarnice). Celem tej 
religijnej ceremonii jest modlitwa do bogów szinto o błogosławieństwo dla 
prosperującego biznesu. Wiele międzynarodowych firm w Japonii, szcze-
gólnie firm joint venture, postępuje zgodnie z tymi zwyczajami, organizując 
huczne ceremonie otwarcia. W szintoizmie nie ma żadnych szczególnych 
zasad dotyczących diety. Jedynym aspektem wymagającym uwagi jest to, 
że jedzenie mięsa uważa się za czyniące osobę nieczystą przez kilka dni 
i dlatego nie może ona wejść do kapliczki. 

Opisana różnorodność kulturowo-wyznaniowa poszczególnych mak-
roregionów stanowi atrakcję turystyczną, sprzyjającą poznawaniu świata     
i jego odmienności. Niewątpliwie pomaga to w budowaniu tolerancji reli-
gijnej (Encyklopedia geografii... 1999). 

 

 

Gościnność kulinarna z ograniczeniami 
 

W gościnności kulinarnej na szczególną uwagę zasługuje fakt dużej od-
mienności obyczajowej i kulturowej kuchni innych nacji, a nawet kuchni 
rodzimej. Poznanie przez restauratora opracowań w tym zakresie jest bar-
dzo ważne, aby mógł wykazać się pełnym profesjonalizmem i szacunkiem 
dla przyjmowanych gości. Wiedza ta jest bezcenna i niezbędna, aby – mimo 
dobrych chęci – nie obrazić gości i nie być przez nich źle odebrany. Poz-
nanie obyczajów innych narodów ma więc nie tylko walory atrakcji tury-
stycznych, ale przede wszystkim jest to obowiązek osób zajmujących się 
turystyką i żywieniem gości. 

Unikanie rodzajów mięsa w wybranych krajach. Człowiek zaliczany 
jest przez naukowców do istot wszystkożernych, ponieważ jest przysto-
sowany do spożywania i trawienia pokarmów zarówno pochodzenia zwie-
rzęcego, jak i roślinnego. Niemniej jednak we wszystkich znanych społe-
czeństwach wybiera się z dostępnych rodzajów pokarmu najlepsze i roz-
różnia się pożywienie, które jest gorsze, którego się unika, i takie, którego 
spożycie jest zabronione. Ze względów zdrowotnych uzasadnione jest 
przede wszystkim unikanie spożycia pokarmów ciężkostrawnych i trują-
cych. Wszystkie inne zakazy i unikanie uważa się za przyswojone w spo-
łeczno-kulturowych ramach (grupach wyznaniowych, narodach czy kul-
turach) i dlatego zakazy takie znacznie różnią się od siebie. Ze znanych 
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na całym świecie pokarmów najliczniej obłożone tabu jest mięso i produkty 
odzwierzęce; tylko mała liczba zakazów dotyczy roślin. Daniel Fessler          
i Carlos David Navarrete w 12 przebadanych grupach kulturowych znaleźli 
38 rodzajów tabu pokarmowego dotyczących potraw ze zwierząt i tylko 
siedem potraw z roślin (por. NAGASAKI).  

Najmniejszą liczbą zakazów pokarmowych wyróżniają się na świecie 
Chińczycy, a w Europie Francuzi. Źródła historyczne dowodzą, że liczba 
rodzajów tabu pokarmowego w Europie w czasach najnowszych wyraźnie 
wzrosła. 

 
Tabela 1. Unikane rodzaje mięsa w wybranych krajach (procent osóba) 

 

Regiony świata/kraje Zwierzę/         
mięso Australia Anglia Niemcy USA Japonia Norwegia 

Jeleń 
– odrzuca 49,7 62,6 35,7 61,3 23,9 39,2 
– akceptuje 27,5 17,6 40,2 17,2 51,5 38,2 

Konina 
– odrzuca 72,3 84,9 60,2 52,2 51,4 80,6 
– akceptuje 13,4   4,4 23,1 26,3 27,1 10,0 

Kangur 
– odrzuca 47,7 80,9 64,1 67,7 55,2 79,6 
– akceptuje 28,2   6,8 15,9 13,2 12,9   7,5 

Baranina 
– odrzuca   9,8 16,1 29,0 33,0   7,2 30,9 
– akceptuje 66,6 61,3 45,3 40,1 80,6 45,2 

Homar 
– odrzuca 16,6 26,3 48,2 21,2 10,4 13,3 
– akceptuje 63,9 49,9 30,4 57,1 68,6 67,5 

Foka 
– odrzuca 89,0 91,1 86,6 65,6 44,2 87,8 
– akceptuje   5,2   2,9   6,3 14,4 31,7   6,3 

Wieloryb 
– odrzuca 93,1 92,8 79,1 40,7 38,5 87,7 
– akceptuje   2,0   2,3   8,5 32,5 37,4   6,7 

Dzikie ptaki 
– odrzuca 48,8 44,7 78,1 42,2 32,2 38,2 
– akceptuje 24,1 30,6 10,7 31,1 34,1 38,5 

 
a Nie uwzględniono głosów respondentów niezdecydowanych. 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tabu_pokarmowe. 
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Tabela 1 zawiera wyniki przeprowadzonej w 1992 r. reprezentatywnej 
ankiety na temat nastawienia wobec różnych zwierząt jako źródła pożywie-
nia (DEGEN 2008). 

W tabeli 2 zaprezentowano rodzaj pokarmu oraz spis krajów, konty-
nentów i grup wyznaniowych, w których uznawany jest on za tabu pokar-
mowe lub artykuł przydatny do spożycia. 

 
Tabela 2. Zakazy pokarmowe w różnych kulturach i regionach świata 

 

Regiony świata/kraje/kultury Zwierzęta/ 
mięso tabu pokarmowe przydatne artykuły spożywcze 

Żaby USA, Wielka Brytania Francja, Azja Południowo-Wschodnia, 
Chiny 

Psy Europa, USA Chiny, Półwysep Koreański, Kongo, 
Filipiny 

Koty Europa, USA, muzułmanie Francja, Południowe Chiny, Półwysep 
Koreański 

Owady Europa, USA Azja, Afryka, Ameryka Łacińska, 
Australia, Chiny 

Świnki morskie Europa, USA Peru 

Konie USA, Anglia, Australia, 
Romowie, hinduiści, Polska 

Francja, Włochy, Niemcy, Polska,   
Czechy 

Szczury Europa, USA Ghana, Tajlandia, Wietnam, Kambodża 

Bydło hinduiści Europa, USA, muzułmanie 

Świnie Żydzi, muzułmanie, hinduiści Europa, USA, Azja 
Żółwie Żydzi Azja, Południowa Ameryka 
Ptaki śpiewające Niemcy Włochy, Francja, Maroko 
Pająki Europa, USA Laos, Tajlandia, Kambodża, Chiny 
 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tabu_pokarmowe. 

  
Wybór pokarmu przez człowieka nie jest podyktowany instynktem, jak 

u zwierząt. Obserwacje naukowe wykazały, że małe dzieci do wieku 
dwóch lat są z zasady gotowe wkładać do ust i jeść wszystko, także ka-
mienie, chrząszcze czy kał. Wstręt do spożywania niektórych rzeczy nie jest 
wrodzony, lecz nabyty w drodze interakcji ze społecznym otoczeniem.        
U zwierząt nie stwierdzono prawdziwych emocji wstrętu (FESSLER, NAVAR-
RETE 2003). 

Zakazany pokarm często kojarzy się z uczuciem wstrętu. Fakt, że to 
samo pożywienie, które w jednej kulturze uważa się bezsprzecznie za nie-
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jadalne, w innej może być uważane za przysmak (np. mięso psa), potwier-
dza, że reakcja wstrętu nie jest instynktem – nie jest więc związana z właś-
ciwościami obiektu, który jest zasadniczo jadalny. Zdolność stłumienia re-
akcji wstrętu w ciężkich sytuacjach, np. podczas klęski głodu, i spożycia 
pokarmu obłożonego tabu, jest zróżnicowana indywidualnie. Zwykle silny 
wstręt przy jedzeniu powoduje wymioty, które uniemożliwiają dalsze 
spożywanie. Materiałów na ten temat jest dużo w obszernej literaturze z za-
kresu antropologii, etnologii i dietetyki.  

 
 

Podsumowanie i wnioski 
 

Zjawisko regionalnego produktu kulinarnego ma znaczenie oraz zastoso-
wanie w nauce o turystyce, stanowiąc ważne ogniwo promocji regionu. Tak 
naprawdę turystyka nie może istnieć bez form konsumpcji. Konsument po-
szukuje odmiennych smaków, które zadowolą jego turystyczną ciekawość   
i potwierdzą sensoryczną odmienność.  

Nie bez znaczenia jest usprawnienie promocji regionu turystycznego 
na bazie produktu kulinarnego. Jako efekt promocji regionalnego produktu 
kulinarnego powinny powstać lokale gastronomiczne o charakterze folklo-
rystycznym. Standardy i wymogi dotyczące realizacji zakładów folklory-
stycznych należy ściśle określić. Decyduje o tym wiedza geograficzna z uw-
zględnieniem warunków klimatycznych, kulturowych, obyczajowych i reli-
gijnych.  

Przyjmując turystów z różnych stron świata należy jednak dokładnie 
wiedzieć, jakie produkty i komu możemy zaproponować, ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

– strefy klimatycznej, z której pochodzi turysta (kwestie gastryczno-
bakteryjne), aby uniknąć niestrawności i innych problemów żołąd-
kowych; 

– przesłanek kulturowo-obyczajowych, sposobu spożywania posił-
ków i napojów, zachowań podczas konsumpcji; 

– religijnych nakazów i zakazów dotyczących spożywania poszcze-
gólnych produktów, bardzo odmiennych i bezwzględnie przestrze-
ganych. 

Wiedza ta jest fundamentem szeroko rozumianej kultury gościnności 
kulinarnej, która powinna stać się znakiem rozpoznawczym całego sektora 
turystycznego. 
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INSTYTUCJONALIZACJA ORAZ FORMALIZACJA 
TURYSTYKI KULINARNEJ  
NA ŚWIECIE I W POLSCE 

 
Wprowadzenie 

 
Turystyka kulinarna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się 
trendów rozwoju podróży tematycznych na rynku usług turystycznych       
w Europie Zachodniej i w niektórych krajach na świecie. Doznania oraz 
wrażenia kulinarne po podróżach zostają turystom na bardzo długo w pa-
mięci, gdyż każdy lubi przypominać sobie wspaniałe aromaty i smaki, opo-
wiadając o nich znajomym. Wielu turystów kulinarnych przygotowuje        
w domu różne dania na wzór poznanych w innym kraju czy regionie, czę-
sto także wykorzystując przywiezione ze sobą żywnościowe produkty 
lokalne, regionalne czy tradycyjne oraz typowe dla danego obszaru przy-
prawy. Niektórzy z nich zaczęli zauważać, że gotowanie to nie tylko proces 
przygotowywania posiłków, ale także pretekst do spotkań towarzyskich – 
„spotkań wokół wspólnego stołu”. 
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Ostatnie lata to erupcja różnego rodzaju wydarzeń kulinarnych organi-
zowanych w miastach oraz na obszarach wiejskich, na wolnym powietrzu, 
na ulicach – w miejscach dostępnych dla każdego zainteresowanego uczest-
nika turystyki kulinarnej (ang. foody – smakosz) na świecie. Festiwale i świę-
ta kulinarne, targi żywności odbywają się też w dużych miastach Polski 
(m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie, 
Gdańsku) oraz w niewielkich miejscowościach (np. w Grucznie, Szrenia-
wie, Klukach, Wdzydzach Kiszewskich, Dziekanowicach, Sierpcu itd.). Co-
raz liczniej powstają szlaki kulinarne (np. Szlak Kulinarny Centrum Gdyni, 
Białostocki Szlak Kulinarny, Małopolska Trasa Smakoszy czy Świętokrzy-
ska Kuźnia Smaków) i muzea poświęcone tematyce żywności (np. Muzeum 
Piekarniczo-Cukiernicze w Ustce, Muzeum Chleba w Radzionkowie, Żywe 
Muzeum Piernika w Toruniu, Muzeum Wina w Zielonej Górze lub Mu-
zeum Gorzelnictwa w Łańcucie). Wraz z rosnącym zainteresowaniem 
kuchnią i gotowaniem organizowane są tematyczne warsztaty kulinarne, 
najczęściej dla zorganizowanych grup. Powstają także szkoły, akademie, 
instytuty prowadzące działalność edukacyjną w zakresie sztuki kulinarnej 
oraz stowarzyszenia i organizacje promujące turystykę kulinarną. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zinstytucjonalizowanej          
i sformalizowanej turystyki kulinarnej na świecie oraz w Polsce. W opra-
cowaniu dokonano przeglądu organizacji i stowarzyszeń zajmujących się 
promocją tej formy turystyki, a także instytutów, szkół oraz akademii 
edukujących w zakresie sztuki kulinarnej. Zaprezentowano ruch Slow Food 
i jego działalność w naszym kraju. 

W realizacji celu badawczego wykorzystano metodę analizy źródeł 
wtórnych obejmujących informacje dostępne w krajowej literaturze przed-
miotu oraz na stronach internetowych. Praca ma charakter opracowania 
monograficznego. Przygotowana została metodą opisową oraz wzbogaco-
no ją rysunkami z logo wybranych instytucji. 

 
 

Instytucjonalizacja i formalizacja  
w ujęciu teoretycznym 

 
Według Słownika języka polskiego instytucjonalizacja jest to „proces przecho-
dzenia od nieformalnych sposobów działania społecznego do uregulowa-
nych form aktywności; nadanie charakteru instytucji istniejącym formom 
działania” (sjp.pl/instytucjonalizacja). Termin „instytucjonalizacja” pocho-
dzi z antropologii kulturowej. Z podejściem instytucjonalnym wiążą się      
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z reguły takie pojęcia, jak wartości, normy, symbole, rytuały itp. Instytucjo-
nalizacja jest jednym z ważniejszych procesów pozwalających regulować 
życie społeczne. 

Jednym ze sposobów instytucjonalizacji organizacji, czyli utrwalania 
w świadomości ludzi celów, struktury i zasad działań organizacyjnych jest 
jej formalizacja. 

Formalizacja jest procesem polegającym na określeniu w formie pisem-
nej zakresu zadań i odpowiedzialności poszczególnych elementów oraz or-
ganizacji jako całości, który prowadzi do wytworzenia wzorców zachowań 
i zależności oraz procedury działania (KOŹMIŃSKI, PIOTROWSKI, red. 2010). 
Formalizując strukturę tworzy się wiele przepisów, które określają:  

− misję i cele systemu; 
− zadania podstawowych stanowisk, komórek i jednostek organiza-

cyjnych; 
− podstawowe zależności organizacyjne; 
− zakresy uprawnień i odpowiedzialności; 
− wzorce działań (dotyczące istotnych procesów i procedur). 
W praktyce formalizacja oznacza opracowanie takich dokumentów, 

jak: schemat organizacyjny, regulamin, opis stanowiska pracy, zakres czyn-
ności, instrukcja organizacyjna, zarządzenia, polecenia służbowe, okólnik 
itp. (KOŹMIŃSKI, PIOTROWSKI, red.  2010). 

Proces formalizacji, jak dowodzi praktyka, przebiega na trzech etapach:  
1) zalegalizowanie przedsiębiorstwa, określenie jego misji, celów, 

przedmiotu działania oraz zasad funkcjonowania; efektem pierw-
szego etapu jest powstanie takich dokumentów, jak: statut, schemat 
i regulamin organizacyjny; 

2) opracowanie szczegółowej dokumentacji dotyczącej jednostek, ko-
mórek i stanowisk organizacyjnych oraz wzorców zachowań w kon-
kretnych sytuacjach organizacyjnych; 

3) ciągłe doskonalenie dokumentacji organizacyjnej (ma charakter per-
manentny), ma na celu dostosowywanie zasad do zmieniających się 
warunków wewnętrznych i zewnętrznych organizacji (NALEPKA 
2001). 

 Formalizacja jest pojęciem stopniowalnym, wyróżnia się jej trzy mierniki: 
1) liczbę przepisów określających funkcjonowanie organizacji (cele, 

zadania);  
2) stopień szczegółowości tych przepisów; 
3) stopień rygorystyczności, czyli dotkliwość sankcji (kary) w przy-

padku ich niestosowania (KOŹMIŃSKI, PIOTROWSKI, red.  2010).  
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Stopień sformalizowania zależy m.in. od:  
1) celów organizacji; 
2) stopnia centralizacji organizacji; formalizacja jest dodatnio skorelo-

wana z wysokim stopniem scentralizowania, a ujemnie – z możli-
wością uczestnictwa członków organizacji w zarządzaniu; 

3) struktury organizacji; daleko posunięty podział zadań, duża liczba 
szczebli pośrednich i duże uzależnienie działań cząstkowych sprzy-
ja wysokiej formalizacji organizacji;  

4) zasobów organizacji – im większa liczba członków organizacji, im 
niższe ich kwalifikacje, morale i identyfikacja z celami organizacji, 
im niższy stopień zintegrowania załogi, tym bardziej zachodzi ko-
nieczność wysokiego stopnia sformalizowania zachowań ludzi; do-
tyczy to także zasobów rzeczowych – im większy deficyt jakiegoś 
zasobu materialnego, tym bardziej wykorzystanie tego zasobu musi 
być sformalizowane (PRZYBYŁA 2001).  

Formalizacja dotyczy każdej organizacji, jednak wyróżnia się różny jej 
stopień i zakres. Częstym problemem dla kierownictwa jest znalezienie 
tzw. optimum formalizacji; gdy nie zostaje ono osiągnięte mamy do czy-
nienia z:  

− przeformalizowaniem – występuje wówczas, gdy obowiązuje zbyt 
szeroki zakres reguł organizacyjnych, co prowadzi do braku elas-
tyczności, czyli podatności na zamiany;  

− niedoformalizowaniem – polegającym na istnieniu zbyt małej liczby 
przepisów lub o małym zakresie; prowadzi to do swobody działań 
pracowników, co z kolei skutkuje chaosem i spadkiem sprawności 
organizacji (KOŹMIŃSKI, PIOTROWSKI 2010). 

Tak więc instytucjonalizacja i formalizacja należą do procesów utrwala-
nia organizacji. Instytucjonalizacja związana jest z osadzaniem organizacji 
w kulturze. Forma ta ma charakter bardziej długotrwały, naturalny, sponta-
niczny, nieświadomy. Formalizacja natomiast dotyczy usytuowania or-
ganizacji w przepisach i należy do procesu zaplanowanego, sztucznego        
i świadomego. Instytucjonalizacja jest zawsze aktem niezamierzonym, spon-
tanicznym. Formalizacja zaś może dokonywać się w sposób świadomy. 

Według M. DURYDIWKI (2013), na świecie obserwuje się tendencje insty-
tucjonalizacji i formalizacji turystyki kulinarnej, które stanowią jeden z ele-
mentów nadających nowy wymiar tej współczesnej formie turystyki. Nastę-
pują one na skutek rosnącej popularności turystyki kulinarnej i upatrywa-
nia w niej czynnika rozwoju oraz promocji miejscowości, gmin, powiatów 
czy województw. 
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Początki oraz rozwój instytucjonalizacji i formalizacji  
turystyki kulinarnej na świecie i w Polsce 

 
Pierwszym przejawem instytucjonalizacji i formalizacji turystyki kulinarnej 
na świecie było założenie w 2003 r. w USA International Culinary Tourism 
Association (ICTA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Turystyki Kulinar-
nej) – rys. 1A, które w 2012 r. zmieniło nazwę na World Food Travel 
Association (rys. 1B). Stowarzyszenie to uważane jest za wiodący światowy 
autorytet w zakresie promocji turystyki kulinarnej. Zapewnia ono wszelkie-
go rodzaju doradztwo, edukację oraz rozwój w zakresie gastronomii i bran-
ży turystycznej na całym świecie. Mogą do niego dołączyć zarówno pry-
watne osoby, firmy, jak i regiony chcące promować swoją kuchnię (www. 
culinarytourism.org). 

 
A 

 

 

B 

 

 

 

 

Rysunek 1. Logo International Culinary Tourism Association (A)  
i World Food Travel Association (B) 

Źródło: culinarydiscoveriec.com 

 
W Polsce w 2011 r. powstało Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kuli-

narnej (PSTK) – rys. 2, z siedzibą w Poznaniu, którego terenem działania 
jest cały obszar Polski, a swoje cele szczególnie intensywnie realizuje na 
terenie województwa wielkopolskiego. PSTK opiera swoją działalność na 
pracy społecznej członków. Stowarzyszenie to łączy ludzi o wspólnej pasji 
podróżowania i dobrego jedzenia, lubiących kolekcjonować to, co uważają 
za najważniejsze, czyli niezapomniane wspomnienia i smaki z miejsc,         
w których mieli przyjemność przebywać. Stowarzyszenie otwarte jest dla 
wszystkich, którzy uwielbiają w trakcie podróży poznawać nowe smaki       
i gotowi są podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi. Głównym ce-
lem Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej jest promocja turystyki 
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kulinarnej oraz regionalnej kuchni polskiej jako naszego wspólnego dzie-
dzictwa kulturowego. Celami Stowarzyszenia są m.in.: promocja turystyki   
i rekreacji, w szczególności turystyki kulinarnej, współpraca w ramach akcji 
charytatywnych lub ich organizacja, promocja zdrowego stylu życia, zwła-
szcza zdrowego odżywiania, propagowanie wysokiej kultury jedzenia, pro-
mocja turystyki kulinarnej, poszerzanie świadomości kulinarnej, głównie 
wśród uczniów szkół i studentów uczelni wyższych, promocja kuchni, tra-
dycji i obyczajów regionalnych, zwiększanie zasobów wiedzy na temat tu-
rystyki kulinarnej, inicjowanie i rozwijanie wzajemnych relacji w branży 
turystycznej i gastronomicznej, rozwijanie klasycznych i nowoczesnych 
form turystyki kulinarnej, zwiększanie zainteresowania turystyką, kulty-
wowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych oraz cukierni-
czych, poznawanie tradycji kulinarnych innych narodów (pstk.pl/stowarzy 
szenie/misja). 

 
Rysunek 2. Logo Polskiego 

Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej 
Źródło: pstk.pl 

 
 

Organizacje i stowarzyszenia związane z branżą 
gastronomiczną 

 

Organizacje i stowarzyszenia międzynarodowe reprezentujące branżę gas-
tronomiczną odgrywają szczególną rolę na rynku turystyki kulinarnej. Ich 
członkami są nie tylko przedsiębiorstwa gastronomiczne, lecz także szkoły 
kształcące przyszłych hotelarzy i restauratorów, firmy turystyczne, osoby 
fizyczne itp. Najważniejszymi celami tych organizacji są m.in.: reprezento-
wanie interesów swoich członków, szkolenie kadr gastronomicznych, wy-
miana doświadczeń, ciągłe podnoszenie jakości obsługi konsumenta i wy-
znaczanie jej nowych standardów, a także prowadzenie statystyk (MILEW-
SKA, PRĄCZKO, STASIAK 2010).  
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Académie Internationale de la Gastronomie (Międzynarodowa Aka-
demia Gastronomiczna – MAG) (rys. 3A) działa od 1927 r. i, jako kulinarny 
ekspert i doradca we wszystkich aspektach związanych z gastronomią          
i sztuką kulinarną, zyskała renomę na całym świecie. Celem MAG jest 
ochrona i rozwój regionalnej oraz narodowej kultury, ochrona kulinarnego 
dziedzictwa, a także wspieranie kreatywności w tworzeniu nowoczesnej 
sztuki gotowania. Na międzynarodowym poziomie jej członkowie analizu-
ją wszystkie kwestie związane ze sztuką kulinarną. MAG ma kwalifikacje, 
aby opiniować, rekomendować oraz wspierać rozmaite organizacje związa-
ne ze sztuką kulinarną. Wspiera zarówno organizacje, jak i prywatne inicja-
tywy, projekty, których głównym celem jest edukowanie w zakresie gastro-
nomi i sztuki kulinarnej (www.akademiagastronomiczna.org). 

Akademia nagradza badania naukowe poświęcone ocenie jakości arty-
kułów spożywczych, które składają się na narodowe dziedzictwo kulinar-
ne, szanując ich narodową odrębność. W swojej ogólnej działalności Akade-
mia nagradza również projekty, sponsoruje wydarzenia medialne, wspiera 
każdą działalność poświęconą realizacji jej celów i założeń. Tym samym pa-
tronuje wszystkim publikacjom, które przyczyniają się do rozwoju przy-
świecających jej idei. MAG chce trafiać do gospodarstw domowych, res-
tauracji i innych placówek gastronomicznych i ma na celu edukowanie 
odwiedzających je gości. Wiedza o sztuce kulinarnej pomaga opracować 
dania i zróżnicować je w szerokim zakresie, biorąc pod uwagę ich wywo-
dzenie się z narodowej kultury, ich ewolucję i innowacyjność. Docenia 
różnorodność smaków w zależności od kraju ich pochodzenia, pozostałości 
archeologiczne, miejsca turystyczne, zwyczaje. 

Odkąd jedzenie stało się fundamentalnym wyznacznikiem jakości ży-
cia regionalne Akademie w wielu krajach starają się ochronić wszelką dzia-
łalność kulinarną. MAG powinna koordynować ich funkcjonowanie, aby 
dowieść wielkiej roli gastronomii i sztuki kulinarnej w ponowoczesnych 
społeczeństwach XXI w. i móc ją rozwijać. 

Polski oddział Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej – Polska 
Akademia Gastronomiczna (rys. 3B) została założona w 2006 r. w pałacu 
Sobańskich w Warszawie. Obok promocji zdrowego żywienia głównym 
celem nowo powstałej organizacji jest wyszukiwanie i zachowywanie dla 
przyszłych pokoleń mistrzowskich dzieł polskiej kuchni narodowej. Ochro-
na regionalnej sztuki kulinarnej nabiera coraz większego znaczenia w erze 
globalizacji i unifikacji wszystkich aspektów naszego życia. Wszechobecne 
„fast-foody” stały się realnym zagrożeniem dla narodowej kultury kulinar-
nej, skazując na zapomnienie tradycyjne przepisy poprzednich pokoleń. 



Magdalena WOŹNICZKO, Dominik ORŁOWSKI, Tadeusz JĘDRYSIAK 

 

 
  106                                   KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU  
 

Organizacje chroniące regionalną kuchnię, prężnie działające na świecie,     
w Polsce są praktycznie nieznane, dlatego Polska Akademia Gastronomicz-
na chce to zmienić. W 2014 r. została objęta honorowym patronatem Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 
A 

 

 

B 

 
 

Rysunek 3. Logo Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej (A) 
 i Polskiej Akademii Gastronomicznej (B) 
Źródło: akademia gastronomiczna.org.pl 

 
Co roku w paryskim hotelu Bristol odbywa się uroczysta kolacja towa-

rzysząca spotkaniu członków Międzynarodowej Akademii Gastronomicz-
nej, najbardziej prestiżowej i opiniotwórczej organizacji w dziedzinie sztuki 
kulinarnej na świecie. Z tej okazji do stolicy Francji przyjeżdżają przedsta-
wiciele 40 krajów, w których działają narodowe akademie zrzeszone w tej 
głównej Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej z siedzibą w Pary-
żu. W lutym 2011 r. gospodarzami uroczystego wieczoru byli Polacy. Po 
raz pierwszy Polska Akademia Gastronomiczna miała szansę udowodnić, 
że nasza rodzima kuchnia może konkurować nawet z rozsławioną na świe-
cie kuchnią francuską. Gośćmi uroczystej kolacji byli koneserzy i znawcy 
sztuki kulinarnej, osoby opiniotwórcze w kulinarnym świecie, a zwłaszcza 
przedstawiciele Akademii Gastronomicznych z całego świata. 

 

 
Instytucje edukujące w zakresie sztuki kulinarnej  

na świecie 
 

Gastronomia jest jedną z prężniej rozwijających się branż. Związana jest       
z nią turystyka kulinarna, która według D. ORŁOWSKIEGO i M. WOŹNICZKO 
(2015) jest „tematycznym podróżowaniem w celu poznawania lokalnych, 
regionalnych i narodowych surowców, produktów żywnościowych, a także 
tradycyjnych potraw w przestrzeni turystycznej zarówno obszarów wiej-
skich, jak i miejskich. Ten rodzaj turystyki przynosi satysfakcję jej uczest-
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nikom poprzez czerpanie przyjemności z możliwości osobistego doświad-
czania nowych smaków i zapachów oraz wracania do tych już wcześniej 
poznanych. Odbywa się to poprzez udział w wydarzeniach kulinarnych, 
przemierzając szlaki kulinarne, odwiedzając lokale gastronomiczne, zwie-
dzając muzea ukierunkowane na sztukę kulinarną, podpatrując procesy 
technologiczne w zakładach przetwórstwa spożywczego, jak i w trakcie 
nauki sporządzania konkretnych specjałów kulinarnych” (WOŹNICZKO, JĘD-
RYSIAK, ORŁOWSKI 2015). 

Związki gastronomii z turystyką kulinarną są oczywiste, gdyż podczas 
podróży wszyscy turyści spożywają posiłki. Turystyka kulinarna staje się 
coraz bardziej popularna, ponieważ jedzenie jest jedną z ulubionych roz-
rywek turystów. Stanowi ono także jedną z najważniejszych form aktyw-
ności turystycznej tego rodzaju turystyki. Kuchnia pozytywnie wpływa na 
wszystkie odczucia turysty, często mówi się, że jest jedyną formą sztuki, 
która „przemawia” do wszystkich pięciu zmysłów. Stąd istotne jest, aby 
rozwijać i doskonalić sztukę gastronomiczną. Dużą rolę odgrywają tu in-
stytucje edukujące w zakresie sztuki kulinarnej. 

Na świecie powstają liczne instytuty, szkoły i akademie kulinarne wiel-
kich mistrzów kuchni, które przyczyniają się do rozwoju gastronomii. Naj-
bardziej znaną międzynarodową siecią instytutów sztuki kulinarnej jest Le 
Cordon Bleu1 (rys. 4). Szkoła ta została założona w Paryżu w 1895 r. przez 
dziennikarza i wydawcę czasopisma „La Cordon Bleu Cuisinière”. Szkoła 
szybko zyskała rozgłos i stała się najbardziej prestiżową akademią gotowa-
nia na świecie. Obecnie jej placówki znajdują się w 15 państwach na świecie 
i liczą około 18 tys. studentów (szkoły znajdują się m.in. w Rosji, Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Australii). Główną zasadą wdrażaną podczas 
prowadzonych zajęć w szkole jest sztuka życia (Art de Vivre). Sztuka goto-
wania wielkich mistrzów kulinarnych połączona jest z nowoczesnymi sma-
kami i aranżacjami dań, aczkolwiek zachowana jest również bogata trady-
cja kuchni francuskiej. Mistrzowie kuchni uczący w szkole są zdobywcami 
wielu prestiżowych nagród i gotują w najlepszych restauracjach na świecie. 
Uczą wielu technik np. wypiekania chleba, wyrobu makaronu czy innych 
produktów i dań, które we francuskich przepisach istnieją od ponad 500 lat. 
Studenci przygotowują nie tylko potrawy kuchni francuskiej, organizowa-
ne są także zajęcia z zakresu międzynarodowej kuchni nowoczesnej. W Le 

                                                 
1 Nazwa szkoły Le Cordon Bleu wywodzi się od błękitnych kokard przyczepionych do 

odznaczeń, które w XVI w. nosili członkowie stowarzyszenia Orderu Rycerzy Ducha Świę-
tego (L'Ordre du Saint Esprit), będący w służbie francuskiego monarchy. 
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Cordon Bleu kształceni są specjaliści w wielu dziedzinach: kuchni, restau-
racji, gastronomii, cateringu, stylizacji stołów. Ci, którzy chcą zdobyć wie-
dzę składającą się z połączenia tradycji ze współczesną techniką łączenia 
smaków w dziewięć miesięcy mogą zdobyć dyplom, który otwiera im dro-
gę do kariery na całym świecie. Marką Le Cordon Blue opatrzone są rów-
nież restauracje, piekarnie oraz kawiarnie. Programy zajęć dostosowywane 
są w zależności od potrzeb. 

 

A 

 

B 

 
 

Rysunek 4. Logo szkoły Le Cordon Bleu (A)  
i przykładowe logo placówki szkoły Le Cordon Bleu w Kanadzie (B) 

Źródło: eneeashleybaker.wordpress.com, prweb.com 
 
 

Obecnie w Europie wielu kucharzy – mistrzów kuchni, decyduje się na 
otwieranie swoich prywatnych szkół gotowania. Czasami są to kursy doty-
czące przygotowania określonych potraw regionalnych, jak np. kuchnia: 
toskańska, katalońska, prowansalska, czy poszczególnych kuchni świata, 
np. kuchnia grecka, włoska, francuska, lub inne kursy o bardzo szerokiej 
ofercie. Wiele takich szkół gotowania powstaje w państwach, których kuch-
nia uznawana jest za doskonałą, m.in. Francja, Włochy czy Grecja. W ostat-
nich latach powstała tam cała masa akademii kulinarnych, zazwyczaj 
mieszczących się w starych, klimatycznych willach, które zostały odrestau-
rowane przez nowych właścicieli. 

 

 

Instytucje edukujące w zakresie sztuki kulinarnej w Polsce 
 

Obecnie prawie we wszystkich największych miastach polskich powstały 
akademie kulinarne oferujące kursy, szkolenia i warsztaty, podczas których 
nawet niegotujące na co dzień osoby przyswoją wiedzę gastronomiczną       
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i będą potrafiły wykorzystać ją w praktyce. Każda z akademii proponuje 
wspólne gotowanie z najbardziej znanymi szefami kuchni, autorami ksią-
żek kulinarnych czy blogerami i zaprasza na spotkania, w trakcie których 
nawet najbardziej skomplikowane dania stają się proste w przygotowaniu. 

 
A 

 

 

 

B 

 
 

Rysunek 5. Logo Akademii Kurta Schellera (A)  
i okładka książki napisanej przez założyciela Akademii (B) 

Źródło: www.schelleracademy.pl 
 

 

W Polsce prekursorem szkół gotowania jest Kurt Scheller2, Szwajcar, 
który zapragnął ziścić swoje marzenie o otwarciu akademii gotowania. 
Akademia Kurta Schellera (rys. 5A) to jedna z pierwszych i najbardziej ce-
nionych szkół kulinarnych w Polsce, która stwarza szansę na naukę oraz 
zdobywanie wiedzy od najlepszych specjalistów i praktyków sztuki kuli-
narnej. Akademia powstała w 2002 r. w Warszawie. Twórca tej Akademii – 
Kurt Scheller, dyplomowany mistrz sztuki kulinarnej, za swój cel stawia 
propagowanie doskonałej kuchni z różnych stron świata oraz ukazywanie 
nowego oblicza rodzimych potraw. Akademia jest otwarta dla adeptów 

                                                 
2 Kurt Scheller – szef kuchni, krytyk kulinarny; swoje doświadczenie kulinarne zdoby-

wał m.in. w Anglii, Holandii, Francji, Niemczech, Ekwadorze, Rosji, Bahrajnie i na Jamajce. 
W Polsce jest od 1991 r., gdzie pracował w warszawskich hotelach: Bristol, Sheraton i Rialto. 
Jest zdobywcą wielu nagród, jurorem w wielu kulinarnych konkursach oraz członkiem i za-
łożycielem organizacji kulinarnych, inicjatorem założenia Polskiego Stowarzyszenia Szefów 
Kuchni i Cukierni. Charakterystyczny wygląd nadają Kurtowi Schellerowi długie wąsy (pa-
miątka pobytu w Moskwie) oraz beret, który pojawił się jako element nakrycia głowy do-
piero w Warszawie. Te znaki rozpoznawcze znalazły się w logo Akademii Kurta Schellera. 
W 2009 r. ukazała się jego książka Szefa kuchni wędrówki po świecie (rys. 5B). 
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szkół gastronomicznych, zawodowców, szefów kuchni, amatorów i entu-
zjastów gotowania w „domowym zaciszu”. Każdy uczestnik, poprzez ak-
tywny udział, pod okiem samego mistrza może odkryć swoje niepowtarzal-
ne, ukryte talenty kulinarne. Słuchacze uczą się krok po kroku, jak przyrzą-
dzać poszczególne dania oraz zdobywają szeroką wiedzę z zakresu metod 
gotowania. Wszystkie szkolenia prowadzone są profesjonalnie przy użyciu 
najwyższej jakości surowców i produktów. Możliwe jest zorganizowanie 
kursów integracyjnych dla pracowników firm. Grupa aktywnie przygoto-
wuje potrawy, które następnie wspólnie konsumują uczestnicy na uroczy-
stej kolacji. Szkoła dysponuje lokalem i sprzętem mogącym pomieścić 
jednocześnie 30 osób. Do dyspozycji kursantów jest również biblioteczka 
mistrza, która zawiera szeroki zbiór pozycji kulinarnych w językach: nie-
mieckim, angielskim, francuskim, polskim, arabskim, itd. Należy tu wspom-
nieć, że risotto z restauracji Kurta Schellera, znajdującej się w pięciogwiazd-
kowym hotelu Rialto w Warszawie, należy do 100 najlepszych na świecie 
(www.schelleracademy.pl). 

Poniżej, w tab. 1 dokonano przeglądu wybranych instytutów, szkół        
i akademii kulinarnych prowadzących działalność w dużych miastach        
w Polsce. W poszczególnych miastach – w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, 
Poznaniu i Bydgoszczy – przedstawiono placówki edukujące w zakresie 
gastronomii w kolejności chronologicznej. Wybrane instytucje zostały zało-
żone na początku XXI w. Przeznaczone są dla amatorów, miłośników sztu-
ki kulinarnej i profesjonalistów w branży gastronomicznej. Kultywują one 
dziedzictwo kulinarne kraju, w tym regionów. Organizują warsztaty i szko-
lenia gastronomiczne, które często prowadzone są przez znanych, medial-
nych szefów kuchni i „gwiazdy kulinarne”. 

Rozkwit szkół „gotowania”, instytutów i akademii kulinarnych nastą-
pił w Polsce na początku XXI w. wraz ze wzrostem zainteresowania spo-
łeczeństwa kulinariami. Do tej sytuacji przyczyniły się programy telewizyj-
ne poświęcone zmaganiom kulinarnym (np. polskie edycje „Master Chef”, 
„Hell’s Kitchen”, „Top Chef”), ukazujące stan polskiej gastronomii (np. 
„Kuchenne rewolucje”) czy programy autorskie zachęcające do praktyki 
kulinarnej (np. „Makłowicz w podróży”, „Ewa gotuje”, „Kuchnia z Okra-
są”). Dzięki instytucjonalizacji oraz formalizacji turystyki kulinarnej nastę-
puje zwiększenie zasobów wiedzy z zakresu tej formy turystyki, jak rów-
nież inicjowanie i rozwijanie wzajemnych relacji w branży turystyczno-       
-gastronomicznej, kultywowanie regionalnych tradycji kulinarnych, promo-
cja zwyczajów żywieniowych i obyczajów lokalnych czy poznawanie dzie-
dzictwa kulinarnego innych narodów. 
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Tabela 1. Przykładowe instytuty, szkoły i akademie kulinarne w Polsce 
 

Nazwa, rok założenia,  
siedziba i logo 

Charakterystyka działalności 

[1] [2] 

Polska Akademia Sztuki 
Kulinarnej 

 

 
2007 r., ogólnopolska 

Jest to organizacja ogólnopolska zrzeszająca szefów kuchni, 
restauratorów, znawców sztuki kulinarnej oraz osoby nie-
związane zawodowo z gastronomią, ale znane ze swego upo-
dobania do kulinariów. Do głównych celów Akademii należą 
m.in.: kultywowanie narodowej kuchni polskiej, staropolskiej, 
regionalnej i myśliwskiej, poznawanie tradycji i historii kuch-
ni polskiej, kształcenie kucharzy z wiedzy o kuchni polskiej 
oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności racjonalnego żywie-
nia, współpraca z krajowymi organizacjami promującymi 
polskie produkty i zdrową żywność, poznawanie historii          
i tradycji kulinarnych innych krajów, stworzenie bazy szkole-
niowej dla członków Stowarzyszenia i uczniów szkół hotelar-
sko-gastronomicznych. 
www.stowarzyszenia.gastrona.pl 

Instytut Sztuki Kulinarnej 
Warszawa – Galeria Skład 
Bananów przy stacji metra  

Służew 
 
 

 
2007 r. – rozpoczęcie 

działalności edukacyjnej,   
2013 r. – założenie ISK 

 

Instytut skupia ludzi, dla których gotowanie i jedzenie jest 
pasją, sposobem na życie oraz wielką przyjemnością. W swo-
ich poszukiwaniach wiedzy kulinarnej zapuszczają się oni do 
odległych zakątków naszego globu poznając receptury kuch-
ni etnicznych, tajniki chemii i fizyki, a nawet kuchni moleku-
larnej. Odnajdują także receptury dań z odległej przeszłości. 
Instytut prowadzi warsztaty kulinarne dotyczące kuchni        
z różnych zakątków świata, m. in. kursy sushi, kuchni tajskiej, 
hiszpańskiej czy bałkańskiej. Każda lekcja gotowania prowa-
dzi do zdobycia bezcennej wiedzy oraz praktyki. Organizując 
szkolenia organizatorzy chcą podzielić się wiedzą oraz umie-
jętnościami.  
www.masala.com.pl 

 

Akademia Dobrego Smaku 
Miele 

 

 
 

2012 r., Warszawa – salon 
wystawowy Miele w ramach 
programu „Miele a la Carte” 
(„Miele Club” to prestiżowy 
projekt dla użytkowników 

urządzeń producenta sprzętu 
kuchennego Miele) 

Każdy miłośnik dobrej kuchni może wziąć udział w płatnych 
warsztatach, które prowadzą znani szefowie kuchni i popu-
larne blogerki kulinarne. Uczestnicy warsztatów wspólnie 
przyrządzają wyjątkowe dania, korzystają z wiedzy i do-
świadczenia kulinarnych specjalistów, degustują przygoto-
wywane potrawy. Mają do dyspozycji najnowsze urządzenia 
marki Miele. Warsztaty są propozycją dla uczestników pro-
gramu „Miele Club”, którzy są właścicielami wybranych 
urządzeń kuchennych Miele. Podczas każdego spotkania, któ-
re odbywa się w salonie wystawowym Miele, uczestnicy po-
szerzają swoje kulinarne horyzonty i umiejętności. Ich prze-
wodnikiem po świecie dobrego smaku jest profesjonalny szef 
kuchni.  
miele-alacarte.pl 
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[1] [2] 
 

Akademia Kulinarna 
Whirlpool 

2013 r., Warszawa – w Soho 
Factory na Pradze 

 

 

Manifest Akademii brzmi: „To nieprawda, że potrzeba skom-
plikowanego przygotowania, fachowej wiedzy i dużo czasu, 
żeby cieszyć się wspaniałym smakiem”. Założycielami Aka-
demii są Marco Luca Ghia oraz Emilliano Castagna, którzy 
postawili sobie za cel dzielić się pasją do gotowania i jedzenia, 
a także pokazać, jaką przyjemnością może być czas spędzony 
w kuchni. Dla nich liczy się profesjonalizm, miłość do goto-
wania i dzielenie się nią z innymi. Akademia dysponuje no-
woczesnym zapleczem kuchennym wyposażonym w najwyż-
szej klasy sprzęt marki Whirlpool. Akademia oferuje różno-
rodne warsztaty z różnych dziedzin sztuki kulinarnej.  
akademiakulinarnawhirlpool.pl 

 
 

Impresariat Kulinarny 
Poznań 

 
 

 
 

2011 r. – powstanie marki IK 

 

Założony przez Wojciecha Lewandowskiego, znanego anima-
tora, organizatora i autora wydarzeń kulinarnych, m.in. Ogól-
nopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku od 2005. Impresariat 
prowadzi warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych. Degu-
stacje tradycyjnych polskich nalewek połączone są z opowieś-
cią (w jęz. polskim lub angielskim) o historii i praktycznych 
aspektach ich wytwarzania. Impresariat zajmuje się organiza-
cją imprez kulinarnych dla firm, samorządów i klientów in-
dywidualnych. Organizuje jarmarki produktów regionalnych, 
kulinarne imprezy okolicznościowe, festiwale smaku w do-
wolnym miejscu w Polsce. Pokazy kulinarne, spotkania i war-
sztaty prowadzone są przez kulinarne gwiazdy medialne, 
m.in. Roberta Makłowicza czy Karola Okrasę. 
www.impresariatkulinarny.pl 

 

 

Instytut Kulinarny                    
w Krakowie – The Culinary 

Institute in Cracow 

 
2008 r. – założycielem                 

i właścicielem Instytutu, 
mieszczącego się w okolicach 

Wieliczki jest Marek 
Widomski. Instytut został 
utworzony na bazie jego 

wieloletnich doświadczeń 
kulinarno-cukierniczych 

zdobytych w polskich                
i zagranicznych restauracjach 

 

Krakowski Instytut pomaga początkującym gastronomom 
organizując zajęcia z teorii i praktyki przygotowujące do eg-
zaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie kucha-
rza. Instytut współpracuje z Akademią Kurta Schellera, a in-
struktorami jest wielu znanych szefów kuchni. Instytut orga-
nizuje jedno-, dwu-, trzydniowe oraz tygodniowe kursy goto-
wania w ściśle określonych dziedzinach sztuki kulinarnej dla 
amatorów i profesjonalistów w każdym wieku. Instytut jest 
wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt kuchenny renomo-
wanych firm światowych. Posiada cztery niezależne stanowi-
ska kucharskie wyposażone w stoły roboczo-chłodnicze, 
kuchnie gazowe, grille, piece konwekcyjno-parowe, piece su-
che oraz wędzarnie. Na kursach szczególną uwagę organiza-
torzy przykładają do pracy na naturalnych produktach, nieza-
wierających konserwantów. Uczą kucharzy podstaw gastro-
nomii, wykonania dania od początku do końca. Kursy i szko-
lenia są organizowane w zakresie m.in.: kuchnie świata, tren-
dy i wpływ na kuchnię polską, polskie kuchnie regionalne. 
www.culinary.com.pl 
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 (np. kaszubska, śląska, mazowiecka, podhalańska, itd.), nowe 
trendy w gastronomii – kuchnia dietetyczna i alergie pokar-
mowe, kuchnia polska – nowe wydanie, czyli klasyczne po-
trawy dostosowane do mody i trendów kulinarnych w pol-
skiej gastronomii, szkolenia dotyczące produktów, czyli np.: 
kasze i mąki, mięso, dziczyzna, ryby i owoce morza, podroby, 
sezonowość w kuchni, grzyby i owoce lasu. 
www.culinary.com.pl 

 
 

Akademia Kuchni Włoskiej 
2012 r., Kraków 

 
 

 

 

Akademia założona jest przez rodowitego Włocha Cesare 
Candido. Przyjeżdżając do Polski postanowił, że uczyć będzie 
sztuki gotowania, wyłącznie na bazie naturalnych składni-
ków i tradycyjnych receptur przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie. Stare kalabryjskie przysłowie mówi, że „Panza 
chjina faci cantami”, które znaczy: „Z pełnym brzuchem chce 
się śpiewać”. Stąd misją Akademii jest nauczanie wszystkich 
chętnych, jak ugotować żeby dobrze zjeść i osiągnąć la vita 

e’bellissima. Akademia organizuje szkolenia, podczas których 
uczestnicy poznają tajemnice kuchni włoskiej z każdego re-
gionu Włoch. W szkoleniach szczególny nacisk jest położony 
na rzadko spotykaną w Polsce kuchnię kalabryjską. 
 www.AkademiaKuchniWloskiej.pl 

 

 

Pomorska Akademia 
Kulinarna 

2011 r., Gdańsk – działa przy 
Stowarzyszeniu Kucharzy 

Polskich w Gdańsku 

 

 

W Akademii można udoskonalić swoje kulinarne umiejęt-
ności albo przyswoić sztukę gotowania od podstaw. Akade-
mia uczy wszystkich: kucharzy, kuchmistrzów, piekarzy, cu-
kierników i nauczycieli zawodu. Trenerzy kulinarni Pomor-
skiej Akademii Kulinarnej to członkowie Stowarzyszenia 
Kucharzy Polskich – najlepsi szefowie kuchni w kraju. Aka-
demia prowadzi szkolenia jednodniowe dla wszystkich, war-
sztaty dla firm, a także specjalistyczne kursy branżowe.  
www.kucharze.pl 

 

 

Akademia Kulinarna Fumenti 
2012 r., Gdańsk 

 
 

 

 

Akademia jako swoje motto wybrała cytat George’a Shawa 
„Nie ma bardziej szczerej miłości, niż miłość do jedzenia”. 
Akademia została założona przez pasjonatów i miłośników 
dobrej kuchni z myślą o tych, którym przyświeca idea i pasje 
kulinarne prowadzące do zgłębiania wiedzy poprzez udział 
w kursach i szkoleniach prowadzonych przez najlepszych        
i profesjonalnych szefów kuchni i kucharzy z Polski i świata. 
Akademia jest otwarta na wszystkie kuchnie świata, naj-
bardziej oryginalne składniki i uczestników niezależnie od 
wieku. Akademia postawiła sobie za cel szerzenie wiedzy 
kulinarnej pośród amatorów, którzy chcą poznać tajniki kuch-
ni tradycyjnej, oraz profesjonalistów sektora gastronomicz-
nego, kucharzy, kelnerów, barmanów i właścicieli restauracji, 
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którzy chcą się dowiedzieć i poznać nowości ze świata oraz 
zdobyć solidne podstawy pracy w gastronomii od najbardziej 
doświadczonych szefów kuchni z Polski. Uczestnicy mają tak-
że możliwość zapoznania się z najnowszymi produktami eko-
logicznymi oferowanymi na rynku, poznać żywność trady-
cyjną, a także produkty naturalne, nieprzemysłowe – o niskim 
stopniu przetworzenia, z których będą przygotowywane 
potrawy.  
www.fumenti.pl 

 

 

Akademia Kulinarna  
Spot. to EAT 

2008 r., Poznań 
 

 
 

 

Akademia Kulinarna Spot. to Eat jest szczególnym miejscem, 
które łączy w sobie tradycję wspólnego gotowania z zaawan-
sowaną nowoczesną sztuką kulinarną. Warsztaty przygoto-
wane są z myślą zarówno o osobach dorosłych i dzieciach, 
które dopiero zaczynają swoją przygodę z kuchnią, jak rów-
nież o doświadczonych kucharzach poszukujących nowych 
pomysłów i kulinarnych wyzwań, chcących doskonalić swoje 
umiejętności.  
www.spot.poznan.pl 

 

 

Akademia Kulinarna 
2009 r., przy Wyższej Szkole 
Gospodarki w Bydgoszczy 

 
 

 

 

Akademia jest filią Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarni-
czego, który od 1969 r. zajmuje się monitoringiem i kontrolą 
jakości żywności, kreując w ten sposób podstawy żywieniowe 
człowieka. Zaangażowanie oraz nieprzeciętna wiedza i do-
świadczenie technologów oraz mistrzów kulinarnych pozwa-
la odkryć niewyobrażalne tajniki żywieniowe w codziennym 
żywieniu człowieka. Poza podnoszeniem kwalifikacji kulinar-
nych Akademia stawia sobie za cel szerzenie i upowszech-
nianie wiedzy z dziedziny sztuki kulinarnej, jak również pro-
pagowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie technologii 
gastronomicznej. W ofercie Akademii znajdują się kursy i szko-
lenia dla szefów kuchni, kucharzy, kelnerów, barmanów          
i osób niezwiązanych bezpośrednio z branżą gastronomiczną. 
Ukończenie każdego z nich daje solidne podstawy do ubiega-
nia się o pracę w najbardziej prestiżowych zakładach gastro-
nomicznych, hotelach i restauracjach. Akademia ściśle współ-
pracuje z gronem wybitnych naukowców. Surowce oraz wy-
roby używane podczas szkoleń, pokazów i kursów pochodzą 
tylko i wyłącznie ze sprawdzonych firm i od dostawców, któ-
rzy posiadają atesty oraz prowadzą monitoring jakościowy 
żywności. 
zbpp.com.pl 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych (05.05.2015). 
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Ruch Slow Food – organizacja promująca turystykę 
kulinarną w Europie i w Polsce 

 
Kolejną organizacją związaną z promocją turystyki kulinarnej jest ruch 
Slow Food – międzynarodowa instytucja typu non-profit, która w manifeś-
cie określa swój cel jako: „ochrona prawa do smaku”. Organizacja powstała 
w 1986 r. we Włoszech jako opór przeciwko rosnącej popularności zakła-
dów gastronomicznych typu fast food (decyzja zapadła po otworzeniu loka-
lu sieci McDonald’s w zabytkowej części Rzymu). Wkrótce organizacja roz-
przestrzeniła się na 50 krajów i obecnie zrzesza ponad 80 tys. członków. Od 
początku zajęła się szeroko rozumianą ochroną oraz wspieraniem niewiel-
kich regionalnych producentów żywności. Struktura organizacyjna ruchu 
opiera się na tzw. conviviach, zrzeszeniach osób myślących i czujących po-
dobnie, mających przyjemność ze smakowania, ze wspólnym celem – za-
pewnienie możliwości pełnego czerpania oraz korzystania z odkryć kuli-
narnych całej ludzkości.  

Ruch Slow Food rozwija się prężenie znajdując coraz więcej zwolen-
ników na świecie i w Polsce. Jest to doskonała oferta producentów, sklepów 
i restauracji, którzy ze spożywanej żywności chcą czerpać przyjemność oraz 
jednocześnie ocalić od zapomnienia tradycyjne regionalne wyroby żywnoś-
ciowe. Ruch traktuje kulinaria jako element kultury narodu, społeczności 
czy regionu. Logo organizacji to symbol „powolności” – ślimak (rys. 7a). 
Organizacja wspiera lokalnych producentów, rekomenduje współpracujące 
z ruchem restauracje, a także promuje krajowe marki (Kuchnia polska... 
2008). 

Slow Food zaprezentował się w Polsce dopiero w 2002 r. (logo – rys. 
7b). Pierwsze polskie convivium powstało w Krakowie (Convivium Craco-
via), następne w Warszawie (Convivium Varsavia), Łodzi (od 2006 r.),          
a później w Trójmieście (od 2008 r.). Na stronie internetowej Slow Food Pol-
ska polecane są produkty oraz restauracje3, w których można się delekto-
wać doskonałymi potrawami tradycyjnymi polskiej kuchni i przysmakami 
z całego świata (CZARNECKA-SKUBINA 2011, PISAREK 2011). 

Wybrane restauracje, po przejściu procedury weryfikacyjnej, zostają 
oznaczone symbolem „ślimaka” i są promowane przez Slow Food Polska. 

                                                 
3 Pierwszym w Polsce lokalem rekomendowanym przez Slow Food jest restauracja 

„Romantyczna” w hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie w Wysokiej Wsi. Letni ogró-
dek „slowfoodowy” Forteca urządzili znani warszawscy restauratorzy Agnieszka i Marcin 
Kręgliccy. 
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Warunkiem przyznania wyróżnienia jest: włączenie do menu przynajmniej 
trzech typowych potraw regionalnych, wykorzystanie lokalnych produk-
tów zaakceptowanych przez Slow Food Polska, a także umieszczenie          
w karcie alkoholi, co najmniej pięciu rodzajów win i mocnych trunków re-
komendowanych przez organizację. 

 
A 

 

B 

 
 

Rysunek 7. Logo Slow Food (A) i Slow Food Polska (B) 
Źródło: www.slowfood.pl 

 

Ruch ogłasza listę rekomendowanych produktów spożywczych, aby 
pomóc konsumentom wybrać to, co najlepsze i najzdrowsze, ale także zmo-
tywować producentów do dbałości o wysoką jakość. Artykuły spełniające 
wymagania Slow Food Polska wytwarza około 40 rodzinnych firm. Wśród 
produkowanych przez nie wyrobów znajdują się: oscypki, bundz, bryndza, 
gołka, miody pitne, piwo Żywe (browar Amber), wędliny, soki owocowe, 
miody, pieczywo, przetwory owocowe i warzywne, nalewki, nabiał i wę-
dzone ryby (www.slowfood.pl). 

Na uwagę zasługują cele wymienione w statucie stowarzyszenia Slow 
Food Polska (www.slowfood.pl): 

− promocja kultury i dbanie o dobro społeczne; 
− promocja stylu życia harmonijnie współdziałającego z prawami 

natury; 
− propagowanie różnorodności smaku […]; 
− przeciwstawianie się „fastfoodyzacji” życia oznaczającej zreduko-

wanie jedzenia tylko do konsumpcji, ograniczenie smaku do ham-
burgera oraz życie w ciągłym pośpiechu i w stresie; 

− poszukiwanie i promowanie rozwoju wysokiej pod względem ja-
kości produkcji żywności, przyjaznej środowisku naturalnemu […]; 

− promocja zdrowego stylu życia poprzez wskazywanie naturalnego, 
„zdrowego” i różnorodnego pożywienia […] oraz silnych związ-
ków pomiędzy bytem człowieka a środowiskiem naturalnym; 

− dbanie o ochronę i równowagę środowiska naturalnego; 
− ochrona tradycyjnych, wysokiej jakości produktów żywnościowych 

i przeciwstawianie ich genetycznie zmodyfikowanym produktom 
[...]. 
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Ruch Slow Food jest patronem wybranych wydarzeń kulinarnych, tar-
gów żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej. Organizuje warsztaty, 
np. Laboratorium Nalewek, Laboratorium Wina, Laboratorium Smaku. 
Działalność ruchu przyczynia się do rozwoju turystyki kulinarnej. 

 
 

Podsumowanie 

 
Turystyka kulinarna stanowi obecnie jeden z wiodących trendów motywu-
jących do przyjazdu do danego kraju. Polska ze względu na bogate i róż-
norodne dziedzictwo kulinarne stoi przed ogromną szansą rozwoju tury-
styki związanej z poznawaniem różnych aspektów gastronomii. Należy 
pamiętać, iż dziedzictwo kulinarne Polski stanowi ważny element dzie-
dzictwa kulturowego naszego kraju. Bez wątpienia w najbliższych latach 
turystyka kulinarna będzie zdobywać coraz większą popularność wśród 
osób zainteresowanych gastronomią, a więc kulturą i sztuką kulinarną, jak 
również bazą gastronomiczną (WOŹNICZKO, JĘDRYSIAK, ORŁOWSKI 2015).  

Instytucjonalizacja jest społecznym utrwalaniem się jakiegoś faktu, 
zwyczaju w taki sposób, że staje się on swego rodzaju instytucją. Instytucjo-
nalizacja organizacji jest procesem naturalnym, dokonującym się sponta-
nicznie w wyniku doświadczeń ludzi, którzy przekonują się o tym, co jest 
dobre, a co złe, co skuteczne, a co nie. Dzięki instytucjonalizacji organizacja 
zyskuje lojalność swoich uczestników, identyfikację z jej celami, co wzmac-
nia niezawodność, a zatem przewidywalność zachowań organizacyjnych 
oraz zmniejsza konflikty wewnętrzne. Czynnik ten przyczynia się do 
zmniejszenia fluktuacji kadr, może także wpływać na wzrost wydajności 
działalności organizacji. 

Współcześnie na całym świecie obserwuje się rosnącą tendencję insty-
tucjonalizacji i formalizacji turystyki kulinarnej. Jest to wynikiem rosnącej 
popularności turystyki kulinarnej oraz upatrywania w niej czynnika roz-
woju i promocji niektórych miejscowości, regionów czy krajów. 

Turystyka kulinarna jest obecnie jednym z najintensywniej rozwijają-
cych się rodzajów turystyki w wybranych krajach Europy i niektórych re-
gionach na świecie. Jej stan rozwoju w Polsce nie jest jeszcze zadowalający. 
Jednakże nasz kraj, ze względu na różnorodne i odmienne kuchnie regio-
nalne, stanowi dużą atrakcję turystyczną dla turystów krajowych oraz za-
granicznych. Tradycyjna oprawa konsumowania posiłków i uroczystego 
obchodzenia świąt buduje niepowtarzalny klimat, który przyciąga w różne 
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regiony Polski spore grupy turystów w celu poznania lokalnych zwyczajów 
żywieniowych i obrzędów. Osoby poszukujące doznań smakowych, prag-
nące poszerzyć swoją wiedzę zarówno o produktach żywnościowych, jak     
i sposobach ich wytwarzania, zainteresowane zakupami żywności lokalnej, 
tradycyjnej i regionalnej to turyści uprawiający turystykę kulinarną (ang. 
foodies – smakosze)4. Dynamiczny rozwój instytucjonalizacji i formalizacji 
może przyczynić się do zadowalającego poziomu rozwoju turystyki kuli-
narnej w Polsce i na świecie. 
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ROZWÓJ TURYSTYKI KULINARNEJ W POLSCE 

 
Wstęp 

 
Jednym z ciekawszych zjawisk w polskiej turystyce początku XXI w. jest 
rozwój podróży inspirowanych kulinariami. Zdrowa żywność, „nowe sma-
ki”, słynne restauracje czy kulinarne regiony coraz częściej stają się waż-
nym celem turystycznych wojaży. Dobra kuchnia niczym magnes przy-
ciąga nie tylko prawdziwych smakoszy, ale i turystów poszukujących no-
wych, oryginalnych wakacyjnych doświadczeń (STASIAK 2013). Dynamicz-
ny rozwój turystyki kulinarnej znajduje odzwierciedlenie zarówno w do-
niesieniach polskich mass mediów (prasa, telewizja, Internet), jak i coraz 
liczniejszych opracowaniach naukowych (por. np. KOWALCZYK 2003, 2005, 
2008, STASIAK 2007, KOSMACZEWSKA 2008, Rocznik Naukowy… 2008, CZAR-
NIECKA-SKUBINA 2009, MATUSIAK 2009, DOMINIK 2010, ORŁOWSKI, WOŹNICZ-
KO 2010, ROGOWSKI, KUC, KUC 2012, DEREK 2013a, PLEBAŃCZYK 2013, KLEIN-    

-WROŃSKA 2014).  
Celem artykułu jest omówienie i uporządkowanie najważniejszych wy-

darzeń, które doprowadziły do wzrostu zainteresowania Polaków podróża-
mi kulinarnymi oraz przedstawienie ewolucji, a także aktualnej (tj. w 2015 r.) 
oferty turystyki kulinarnej w naszym kraju. Swego rodzaju syntezą tych 
analiz jest model rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce przedstawiony      
w końcowej części opracowania. 

Rozwój turystyki kulinarnej determinowało w przeszłości i nadal de-
terminuje wiele różnorodnych, często bardzo odległych, czynników. Dla  
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Rysunek 1. Kamienie milowe w rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce 
Źródło: opracowanie własne 

 
ułatwienia i uporządkowania wywodu podzielono je na dwie zasadnicze 
grupy: wydarzenia dotyczące szeroko rozumianej gastronomii oraz wyda-
rzenia związane z branżą turystyczną. Oczywiście, granica między nimi 
często jest umowna, czysto teoretyczna. Usługi gastronomiczne są przecież 
częścią szeroko rozumianego sektora turystycznego, a niektóre zjawiska 
mają równie silny wpływ na firmy gastronomiczne, jak i turystyczne. Przy-
jęte założenie pozwoliło jednak na sporządzenie przejrzystej osi czasu, na 
której w ujęciu chronologicznym zaznaczono najważniejsze wydarzenia 
gastronomiczne i turystyczne (tzw. kamienie milowe), które zdetermino-
wały rozwój turystyki kulinarnej w Polsce (rys. 1). Zostaną one bliżej omó-
wione w kolejnych dwóch rozdziałach. 
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Rozwój gastronomii w Polsce po 1989 r. 

 
Schyłkowy okres PRL (2. poł. lat 80. XX w.) charakteryzował się silnym 
niedoborem wszelkich artykułów konsumpcyjnych, w tym również 
spożywczych. Mimo reglamentacji (ciągle rozbudowywany system bonów     
i kartek) nawet podstawowe produkty żywnościowe były trudno osiągal-
ne1. Zaspokajanie potrzeb żywieniowych urastało do najważniejszego 
codziennego problemu każdej polskiej rodziny. Stwarzało to też poważne 
ograniczenia w podróżach turystycznych. Aby móc korzystać z wyżywie-
nia podczas wakacji (np. w stołówce zakładowej), należało oddać określoną 
część swoich kartek żywnościowych. Odrębnym problemem było ujednoli-
cenie produktów wynikające z obowiązujących w całym kraju norm pro-
dukcyjnych (te same gatunki kiełbasy czy wódki). Paradoksalnie jednak 
niedobory na rynku i brak żywności przemysłowej sprzyjały zachowaniu 
tradycyjnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, domowych prze-
pisów. Problemy z zaopatrzeniem dotyczyły również państwowej gastro-
nomii. W większości były to więc zakłady z mało zróżnicowaną, wąską 
ofertą i obsługą na zdecydowanie niskim poziomie.  

Po 1989 r., wraz ze zmianami ustrojowymi, rynek gastronomiczny       
w Polsce przeszedł gwałtowną i gruntowną metamorfozę. Do najważniej-
szych pozytywnych zjawisk z tym związanych należy zaliczyć: 

− niemal całkowitą prywatyzację sektora gastronomicznego – powsta-
nie tysięcy małych, często rodzinnych firm o bardzo zróżnicowanej    
i elastycznej ofercie; 

− stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług, wymuszone m.in. 
bardzo silną konkurencją w tym sektorze gospodarki; 

− szerokie otwarcie na świat, obejmujące z jednej strony szybką absor-
pcję doświadczeń zachodniej gastronomii (modele zarządzania, 
rozwiązania technologiczne etc.), z drugiej zaś – łatwe upowszech-
nianie światowych trendów (np. mody na zdrowe, ekologiczne 
jedzenie, zainteresowanie produktami regionalnymi, rozwój slow 
food, propagowanie kultury stołu)2. 

                                                 
1 Od 1981 r. władze stopniowo wprowadzały kartki m.in. na: mięso, masło, kaszę, ryż, 

mąkę, olej, słodycze, alkohol. 
2 Oczywiście, kapitalizm przyniósł też wiele niekorzystnych zjawisk, takich jak: po-

śpieszny styl życia ograniczający gotowanie dla rodziny i wspólne spożywanie posiłków, eks-
pansję i agresywną promocję międzynarodowych sieci fast food, rozwój żywności wysoko 
przetworzonej (kostki rosołowe, zupy instant, gotowe sosy, ciasta w proszku itd.). Również     
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Za symboliczny początek nowej ery w polskiej gastronomii można 
uznać dwa wydarzenia. To zdecydowanie bardziej spektakularne miało 
miejsce 17 czerwca 1992 r. na rogu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej   
w Warszawie. Otwarto wtedy pierwszy w Polsce bar McDonald’s. W pier-
wszym dniu jego działalności dokonano 13 304 transakcji, co było ówczes-
nym rekordem świata. Pół roku później, podczas otwarcia McDonald's       
w Katowiacach zrealizowano jeszcze więcej, bo aż 13,6 tys. zamówień 
(www. mcdonalds.pl). Żeby kupić mitycznego hamburgera trzeba było stać 
w wielogodzinnych kolejkach. Dla pozostających przez dziesięciolecia za 
żelazną kurtyną Polaków nie był to bowiem zwykły fast food, ale symbol 
Ameryki i lepszego, wyidealizowanego świata.  

Drugim wydarzeniem, zdecydowanie mniej widowiskowym, ale waż-
niejszym dla haute cuisine, był przyjazd do Polski w 1991 r. szwajcarskiego 
kucharza Kurta Schellera, który został szefem kuchni najpierw w hotelu 
Bristol w Warszawie, a potem w hotelu Sheraton. Nie był on pierwszym 
zagranicznym kucharzem w polskich restauracjach hotelowych, ale dzięki 
bogatemu doświadczeniu zdobytemu w wielu krajach świata oraz talen-
towi medialnemu K. Scheller stał się pierwszym w Polsce kucharzem cele-
brytą. Jego szeroka działalność edukacyjno-popularyzatorska (prowadzenie 
programu telewizyjnego „Alfabet kulinarny Kurta Schellera”, udział jako 
juror w licznych konkursach kucharskich, założenie wielu kulinarnych 
organizacji oraz własnej szkoły – Akademii Kurta Schellera) przyczyniło się 
do wzrostu zainteresowania nie tylko dobrą kuchnią, ale także dziedzic-
twem kulinarnym Polski. 

Na podniesienie poziomu polskiej gastronomii w latach 90. duży 
wpływ miała niewątpliwie ekspansja międzynarodowych łańcuchów hote-
lowych (por. ROTTER 2002), które wprowadzały zachodnie standardy ob-
sługi gości nie tylko w części noclegowej, ale również w hotelowych restau-
racjach, barach i kawiarniach. Pierwszym obiektem tego typu był otwarty   
w 1989 r. hotel Marriott w Warszawie3. Później jednak nastąpił zastój          
w inwestycjach hotelowych w Polsce. W ciągu 10 lat powstało zaledwie 
pięć nowych obiektów (Holiday Inn, Radison SAS, Sheraton, Le Meridien     
i Ibis). Ożywienie pojawiło się dopiero w latach 1999–2002, kiedy aż 41 ho-

                                                                                                                     
pod tymi względami polska branża gastronomiczna nie różni się już znacząco od tej na zacho-
dzie Europy.  

3 Od lat 70. XX w. funkcjonowało w Polsce wprawdzie dziewięć hoteli powiązanych       
z zagranicznymi systemami hotelowymi (Forum, InterContinental, Novotel, Holiday Inn), ale 
ich znaczenie w latach 90. – jako obiektów już dość przestarzałych – było niewielkie (por. 
ROTTER 2002). 
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teli w kraju zostało włączonych do międzynarodowych łańcuchów hotelo-
wych (w tym nowe marki: Mercure, Sofitel, Hyatt, Dorint, Sorat, Best Wes-
tern, Campanile – ROTTER 2002).  

W początkowym okresie hotele te najczęściej w ramach czasowych 
kontraktów sprowadzały zagranicznych szefów kuchni. Gwarantowali oni 
prowadzenie restauracji hotelowej na najwyższym poziomie. Pod ich okiem 
praktykowali polscy kucharze, którzy dopiero po zakończeniu kontraktu 
mistrza, posiadając już odpowiednie umiejętności i doświadczenie, zajmo-
wali jego miejsce. 

Na początku XXI w. doskonalenie kadr gastronomicznych przybrało 
bardziej sformalizowane kształty. Najlepsi szefowie kuchni zaczęli otwierać 
własne szkoły, prowadzić krótsze i dłuższe kursy tematyczne, praktyczne 
warsztaty i szkolenia. Jako pierwsza w 2002 r. powstała Akademia Kurta 
Schellera. Wkrótce swoją wiedzą w ramach zorganizowanych zajęć zaczęli 
dzielić się też m.in.: prekursor kuchni molekularnej w Polsce Jean Bos 
(www.jeanbos.com.pl), były szef kuchni hotelu Jan III Sobieski i reprezen-
tacji Polski w piłce nożnej Robert Sowa (www.sowarobert.pl), mistrz świata 
w cukiernictwie Tomasz Deker (www.tdeker.pl), oficjalny kucharz Episko-
patu podczas pielgrzymek do Polski Jana Pawła II i Benedykta XVI Gian-
carlo Russo (www.giancarlo.pl) czy uczestnik wielu programów telewizyj-
nych grecki restaurator i gastronom Theofilos Vafidis (http://vafidis.pl). 

Inną drogą doskonalenia zawodowego stał się wyjazd za granicę i nau-
ka sztuki kulinarnej w renomowanych zagranicznych uczelniach, a także 
terminowanie w prestiżowych restauracjach. Dzięki swobodzie podróżo-
wania i podejmowania pracy w Unii Europejskiej jest to już dostępny dla 
każdego miłośnika gotowania sposób budowania swojej kariery. Zdobywa-
nie doświadczenia w różnych krajach świata jest zresztą wpisane w zawód 
kucharza. Taką praktykę odbyli właściwie wszyscy najpopularniejsi obec-
nie mistrzowie kuchni w Polsce. Otwarcie możliwości kształcenia poza 
granicami kraju bez wątpienia przyczyniło się do podniesienia poziomu 
polskiej gastronomii. Ciągle jednak poważną barierą jest brak możliwości 
studiowania gastronomii na polskich uniwersytetach4.  

Stałemu podnoszeniu kwalifikacji oraz wymianie zawodowych do-
świadczeń przez profesjonalistów służą również różnego rodzaju spotkania 
i kontakty w ramach branżowych organizacji kulinarnych. Za początek 
konsolidacji środowiska gastronomów należy uznać powstanie w 1998 r. 

                                                 
4 Z wyjątkiem studiów licencjackich w kilku prywatnych wyższych szkołach zawodo-

wych. 
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pierwszego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni (je-
go zalążkiem był powołany cztery lata wcześniej przez K. Schellera niefor-
malny Klub Szefów). Proces integracji i instytucjonalizacji branży gastrono-
micznej jeszcze się nie zakończył – trwa nadal. Powstają różne inicjatywy 
oddolne, powoływane są nowe stowarzyszenia i fundacje (np. działająca od 
2008 r. Fundacja Klubu Szefów Kuchni). Przyczyniają się one nie tylko do 
uzupełniania wiedzy i umiejętności zawodowych swoich członków czy 
skutecznego lobbingu interesów całej branży, ale także do budowy pozy-
tywnego wizerunku i promocji polskiej kuchni oraz wzrostu zaintereso-
wania narodowymi i regionalnymi tradycjami kulinarnymi. 

Nie można też zapomnieć o różnego rodzaju olimpiadach kulinarnych, 
mistrzostwach Polski i świata, w których polscy kucharze od kilkunastu lat 
aktywnie biorą udział. Na krajowym gruncie najbardziej prestiżowy jest, 
odbywający się od 2000 r. co roku w Poznaniu, Kulinarny Puchar Polski 
(http://kpp.mtp.pl). Wśród innych znaczących krajowych imprez kulinar-
nych dla profesjonalistów należy wymienić: Olimpiadę Smaku, Oskary Ku-
linarne, konkurs Profesjonalista Roku, a także mistrzostwa Polski barma-
nów czy kelnerów. 

Symbolicznym zwieńczeniem starań zmierzających do podniesienia 
poziomu polskiej gastronomii było przyznanie w 2013 r. pierwszej w histo-
rii gwiazdki Michelin restauracji Atelier Amaro. Sukces ten udało się po-
wtórzyć w kolejnych latach (2014–2015). Wojciech Modest Amaro przez 
wiele lat pracował i praktykował u boku wybitnych szefów kuchni, m.in. 
Ferrana Adrii (El Bulli w katalońskim Roses) i Rene Redzepiego (Noma       
w Kopenhadze), by później otworzyć własną restaurację w Warszawie. 
Kuchnia Atelier Amaro jest połączeniem tradycyjnych sezonowych pol-
skich produktów ze zdobyczami kuchni molekularnej oraz doświadcze-
niem i kreatywnością samego szefa kuchni. Osiągnięcia W. Amaro zyskały 
międzynarodowy rozgłos5, a jego samego zaczęto uznawać za pioniera tzw. 
nowoczesnej polskiej kuchni.  

Z roku na rok coraz więcej krajowych restauracji reprezentuje wysoki 
poziom. Przekonują o tym prestiżowe rankingi. W 2015 r. w przewodniku 
Michelin „Main cities of Europe”, obok gwiazdki dla Atelier Amaro, reko-
mendacje (tzw. komplety sztućców) dostało 45 polskich restauracji (24         
z Warszawy i 21 z Krakowa)6. Z kolei pod koniec 2014 r. ukazało się 
pierwsze polskie wydanie słynnego przewodnika kulinarnego Gault & 
                                                 

5 Potwierdzeniem tego uznania był np. zjazd słynnych szefów kuchni Cook It Raw na 
Suwalszczyźnie w 2012 r. 

6 W 2009 i 2010 r. było ich 32, w 2011 r. – 34, w 2012 r. – 42, w 2013 r. – 40, a w 2014 r. – 41. 
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Millau, w którym opisano blisko 250 lokali gastronomicznych i 80 produk-
tów regionalnych w naszym kraju. 

Dynamiczny rozwój sektora gastronomicznego i stałe podnoszenie 
umiejętności kucharzy to byłoby jednak zbyt mało, by wskrzesić zapomnia-
ne w okresie PRL dziedzictwo kulinarne Polski. Aby osiągnąć ten cel nie-
zbędne są różnorodne, zakrojone na szeroką skalę, działania służące m.in. 
przywracaniu tradycyjnych potraw regionalnych, propagowaniu kultury 
stołu, a także promocji i ochronie polskich produktów na rynku europej-
skim. Podejmowane są one od co najmniej dekady, zarówno przez insty-
tucje rządowe, jak i oddolnie powoływane stowarzyszenia i fundacje oraz 
nieformalne inicjatywy miłośników polskiej kuchni. 

Wśród wielu organizacji pozarządowych aktywnie zaangażowanych   
w propagowanie polskiej kuchni i produktów regionalnych na szczególną 
uwagę zasługują: 

− Slow Food Polska – polski odłam międzynarodowego ruchu sprze-
ciwiającego się „fastfoodyzacji” kuchni i życia; założone w 2002 r.    
w Krakowie stowarzyszenie, tworzy obecnie dziewięć lokalnych od-
działów, tzw. conviviów7, które podejmują różnorodne działania 
promujące dobrą kuchnię i wspierające lokalnych producentów 
żywności (m.in. program odbudowy bioróżnorodności Arka Smaku, 
rekomendacja restauracji, organizacja festiwali, konkursów, degu-
stacji) (www.slowfood.pl); 

− Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – zrze-
szenie producentów, przetwórców i restauratorów dążących do za-
chowania typowych dla danego regionu tradycji kulinarnych – pro-
dukcja i wykorzystanie żywności ma być motorem napędowym dla 
całej lokalnej gospodarki; powstała w 1995 r. w Szwecji i Danii orga-
nizacja szybko zyskała popularność w Polsce i dziś jej członkami   
jest 10 polskich regionów (niemal ⅓ wszystkich członków) (www. 
culinary-heritage.com); 

− Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego – założona w ro-
ku 2004 w celu działania na rzecz budowy rynku żywności najwyż-
szej jakości; zajmuje się identyfikacją, odtwarzaniem i popularyzacją 
tradycyjnych polskich smaków; do jej sztandarowych projektów 
należy konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, 

                                                 
7 Są to: Convivium Cracovia, Convivium Varsavia, Convivium Masovia, Convivium 

Wielkopolska, Convivium Łódź, Convivium Vigrensis, Convivium Lubuskie, Convivium 
Szczecin, Convivium Gruczno. 
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w którym nagrody tzw. „Perły” przyznawane są najlepszym lokal-
nym produktom żywnościowym, daniom i potrawom. 

Nie można też zapomnieć o tysiącach lokalnych społeczników, miłośni-
ków swojego regionu i lokalnej kuchni, którzy działają na rzecz naturalnej 
żywności wysokiej jakości w: 

− kołach gospodyń wiejskich (KGW) – społeczno-zawodowe organi-
zacje kobiece działające na ziemiach polskich na terenach wiejskich 
od lat 70. XIX w.; 

− ośrodkach doradztwa rolniczego (ODR) – samorządowe osoby 
prawne, które szkolą i świadczą usługi doradcze rolnikom i miesz-
kańcom wsi; 

− lokalnych grupach działania (LGD) – rodzaj partnerstwa terytorial-
nego, które często przyjmuje postać stowarzyszenia lokalnych pod-
miotów z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz 
mieszkańców gmin członkowskich.  

Dzięki nim możliwa jest identyfikacja i inwentaryzacja tradycyjnych 
regionalnych produktów i potraw, upowszechnianie umiejętności ich wy-
twarzania, przygotowywanie wniosków o prawną ochronę takich lokal-
nych specjałów, wprowadzanie ich na rynek, a także skuteczna promocja      
i dystrybucja. 

Problem uświadomienia społeczeństwu znaczenia tradycyjnych pol-
skich produktów oraz konieczności ich prawnej ochrony nasilił się w obli-
czu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zagadnienie to znalazło szczegól-
ne odzwierciedlenie w działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Z inicjatywy i przy wsparciu resortu: 

− wdrożono program „Poznaj dobrą żywność” (2004), w ramach któ-
rego produktom spełniającym kryteria opracowane przez Kolegium 
Naukowe przyznaje się specjalny znak jakości PDŻ; 

− stworzono listę produktów tradycyjnych MRiRW (2004) – do 31 lip-
ca 2015 r. wpisano na nią 1454 produkty, których jakość lub wyjąt-
kowe cechy wynikają z tradycyjnych metod produkcji stosowanych 
od co najmniej 25 lat (www.minrol.gov.pl); 

− opracowano i wdrożono krajowy system ochrony i jakości produk-
tów wytwarzanych tradycyjnymi metodami Jakość Tradycja (2007, 
przy współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego); 

− podjęto liczne działania wspierające rozwój rolnictwa ekologiczne-
go (np. dotacje budżetowe, system kontroli i certyfikacji, konkursy 
na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, na pracę magisterską, wie-
dzy o rolnictwie ekologicznym, program Eko-Polska); 
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− objęto prawną ochroną na rynku unijnym wybrane polskie produk-
ty regionalne i tradycyjne – pierwsza była bryndza podhalańska 
(2007); do 31 lipca 2015 r. jako Chronione Nazwy Pochodzenia 
(ChNP), Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG) oraz Gwaran-
towane Tradycyjne Specjalności (GTS) zarejestrowano 37 produktów 
(w tym jeden wspólnie z Litwą); przeważają wśród nich sery, węd-
liny, miody i owoce. 

Powszechny wzrost zainteresowania polskimi kulinariami nie byłby 
możliwy bez działalności mass mediów. Z jednej strony odpowiadają one 
na potrzeby odbiorców, z drugiej jednak same kreują i popularyzują zmia-
ny stylu życia, nowe trendy i mody (żywienie poza domem, zdrowe 
odżywianie, produkty regionalne i ekologiczne, kuchnie etniczne itd.). Gas-
tronomia znajduje coraz szersze odzwierciedlenie w prasie, telewizji i Inter-
necie. 

 
Tabela 1. Ważniejsze mass media o tematyce kulinarnej w Polsce w 2015  r. 

 

Rodzaj 
mediów 

Tytuł (strona internetowa) 

Czasopisma 
popularne 

„Czas Wina” (czaswina.pl), „Food & Friends” (foodandfriends.pl), „Kuk 
Buk” (kukbuk.com.pl), „Magazyn Kuchnia” (magazyn-kuchnia.pl), 
„Magazyn Wino” (magazynwino.pl), „Polska Gotuje” (polskagotuje.pl), 
„Smak Wokół Stołu” (magazynsmak.pl), „Sól i Pieprz” (burdamedia.pl), 
„Świat Win” (swiatwin.pl) 

Czasopisma 
branżowe 

„Coctail Bar” (www.cocktailbar.com.pl), „Food Service” (www. 
foodservice24.pl), „Nowości Gastronomiczne” (http://www.horecanet. 
pl/Nasze-media/Nowosci-gastronomiczne), „Poradnik Restauratora” 
(www.poradnikrestauratora.com.pl), „Przegląd Gastronomiczny” 
(www.przeglad-gastronomiczny.pl), „Restauracja. Pismo Biznesu 
Gastronomicznego” (www.e-restauracja.com), „Restaurator” 
(www.restaurator.com.pl), „Świat Alkoholi” (www.swiat-alkoholi.pl) 

Portale 
internetowe 

Doradcy Smaku (doradcysmaku.pl), Gastronomia na Obcasach  
(gastronomianaobcasach.com), Gotowanie Onet (gotowanie.onet.pl), 
Gotujmy (gotujmy.pl), Kuchnia + (kuchniaplus.pl), Kuchniao2 
(kuchniao2.pl), Kwestia Smaku (kwestiasmaku.com), Mniam Mniam 
(mniammniam.com), Nalewki Staropolskie (nalewki.pl), New Gastro 
(newgastro.pl), Papaja (papaja.pl), Podkarpackie Smaki (podkarpackie 
smaki.pl), Poradnik Restauratora (poradnikrestauratora.com.pl), Portal 
Kucharski (portalkucharski.pl), Potrawy Regionalne (potrawyregionalne.pl), 
Przepisy Staropolskie (przepisystaropolskie.pl), Pychotka (pychotka.pl), 
Smaczny (smaczny.pl), Ugotuj To (ugotujto.pl), Winiary (winiary.pl) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. MILEWSKA, A. PRĄCZKO, A. STASIAK (2010), 
Konsorcjum produktowe Kuchnia Polska… (2013) oraz stron internetowych. 
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Aktualnie w Polsce wydawanych jest co najmniej kilkanaście popular-
nych, skierowanych do szerokiego grona odbiorców, czasopism poświęco-
nych tematyce kulinarnej. Ukazują się one zarówno w wersji papierowej, 
jak i elektronicznej (por. tab. 1). Odrębną grupę publikacji stanowią czaso-
pisma branżowe adresowane do specjalistów: inwestorów, właścicieli i kad-
ry zarządzającej zakładów gastronomicznych, uczniów i studentów szkół 
hotelarsko-gastronomicznych oraz innych osób profesjonalnie związanych 
z tą sferą usług. 

Uzupełnieniem periodyków są różnorodne portale i strony internetowe 
poświęcone szeroko rozumianej gastronomii (tab. 1). Można wśród nich 
wyróżnić: odrębne działy dużych wielotematycznych portali (np. onet.pl, 
o2.pl), strony prowadzone przez komercyjne podmioty z branży spożyw-
czej (np. Winiary), stowarzyszenia kulinarne czy zwykłych miłośników go-
towania. Ich zakres tematyczny jest bardzo zróżnicowany i może obejmo-
wać m.in.: stare i współczesne przepisy oraz porady kulinarne, fotografie     
i instrukcje dotyczące np. garnirowania potraw, porady dietetyczne i przy-
kładowe diety, opisy zapomnianych już dziś ziół, przypraw, owoców i wa-
rzyw, sentencje, cytaty i dzieła malarskie związane z gastronomią, porady 
dotyczące tego, jak otworzyć i prowadzić restaurację, oceny i opinie konsu-
mentów zakładów gastronomicznych. 

Stosunkowo nowym, ale niezwykle dynamicznym zjawiskiem są kuli-
narne blogi, prowadzone zarówno przez profesjonalistów (kucharzy, dzien-
nikarzy, krytyków kulinarnych), jak i amatorów (celebrytów lub po prostu 
miłośników dobrej kuchni – smakoszy). Ich liczba jest niemożliwa do osza-
cowania, ciągle powstają nowe. Wiele z nich zyskało szeroki krąg odbior-
ców. Według badań Magapanelu PBI/Gemius z 2012 r. poradniki dla ama-
torskich kucharzy są zdecydowanie najpopularniejsze spośród wszystkich 
blogów w Polsce. Trzy pierwsze to: blog KwestiaSmaku.com, który miał co 
miesiąc ponad 700 tys. realnych użytkowników, Kotlet.tv – ok. 430 tys. oraz 
MojeWypieki.com – niemal 300 tys. (http://www.wirtualnemedia.pl). Naj-
popularniejsi blogerzy, cieszący się sławą opiniotwórczych, zapraszani są 
do programów telewizyjnych, biorą udział w wydarzeniach kulinarnych 
(wspólne gotowanie, otwarcie lokalu itp.), a nawet zatrudniani są w kam-
paniach reklamowych znanych firm gastronomicznych.  

Innym nowym trendem internetowym, szybko zyskującym popular-
ność wśród zwykłych klientów restauracji, jest fotografowanie konsumo-
wanych właśnie dań, a następnie zamieszczanie wykonanych zdjęć na por- 
talach społecznościowych (Facebook, Instagram) wraz z krótkimi komenta-
rzami i opiniami. 
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Do popularyzacji dobrej kuchni i sztuki gotowania bez wątpienia naj-
bardziej jednak przyczyniły się liczne programy kulinarne emitowane od 
końca XX w. zarówno przez telewizję publiczną, jak i prywatne stacje. 
Najogólniej można je podzielić na programy typu: „gotowanie na ekranie”, 
kulinarno-podróżnicze i reality show w kuchni (tab. 2).  

Pierwszą audycją kulinarną w polskiej telewizji był program „Gotuj     
z Kuroniem”, nadawany przez TVN w latach 1998–2000. Również w 1998 r. 
swoją premierę na antenie TVP miały „Podróże kulinarne Roberta Makło-
wicza”, które w trochę innej formule i pod zmienionym tytułem nadawane 
są do dziś. Mimo że te pierwsze programy z dzisiejszej perspektywy wy-
dają się trochę amatorskie, na przełomie wieków cieszyły się dużym zain-
teresowaniem widzów. Z czasem polskie audycje stały się w pełni profesjo-
nalne, niczym nie ustępując zachodnim produkcjom. Tym bardziej, że na 
antenach pojawiły się także zachodnie reality show (najpierw tłumaczone, 
później jako polskie formaty). Ich formuła jest jednak nieco inna. Są to efek-
towne widowiska telewizyjne, których scenerią jest kuchnia lub restauracja, 
a ich zadaniem jest zapewnienie widzom przede wszystkim emocjonującej 
rozrywki. Średnia oglądalność np. „Kuchennych rewolucji” waha się od 2,3 
do 3 mln widzów (https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuchenne_rewolucje). 

Niezwykła popularność programów kulinarnych w Polsce sprawiła, że 
niektóre stacje telewizyjne stworzyły nawet odrębne kanały tematyczne      
w całości poświęcone gastronomii. W 2006 r. jako pierwsza zainaugurowała 
swoją działalność kuchnia.tv, która w 2011 r. zmieniła swoją nazwę na 
Kuchnia+. Aktualnie kanał dostępny jest na platformie nc+, emituje pro-
gramy 24 godziny na dobę i dociera do niemal 3,9 mln gospodarstw domo-
wych (www.kuchniaplus.pl). W 2012 r. rozpoczął nadawanie polskoję-
zyczny kanał Polsat Food Network. Należy on do Scripps Networks Inter-
national, ale na podstawie umowy marketingowej telewizja Polsat użycza 
mu swojej marki. Na rynku międzynarodowym kanał funkcjonuje pod 
nazwą Food Network i jest dostępny w ponad 100 mln amerykańskich gos-
podarstw domowych w USA oraz ponad 100 innych krajach świata (www. 
foodnetwork.pl). 

 
 

Uwarunkowania rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce 
 

Praprzyczyn rozwoju podróży inspirowanych kulinariami niewątpliwie 
należy szukać w ogólnym wzroście aktywności turystycznej Polaków po 
1989 r. Pół wieku izolacji za żelazną kurtyną zaowocowało chęcią zoba-
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czenia niedostępnego do tej pory świata i stałym wzrostem zagranicznych 
wyjazdów. Skutkowało to nie tylko zdobywaniem przez podróżnych stricte 
turystycznych doświadczeń, ale także poznawaniem nowych kuchni i od-
miennych obyczajów kulinarnych. Te wakacyjne fascynacje nierzadko koń-
czyły się zakładaniem własnych firm – małych rodzinnych restauracji8.        
Z drugiej strony doprowadziły też do powstania zalążka rynku potencjal-
nych klientów: i gastronomii etnicznej, i kulinarnych wyjazdów. Początko-
wo niewielka grupa osób zainteresowanych nowymi smakami zaczęła 
szybko rosnąć. Mimo że nadal jest to tylko nisza rynkowa, segment tury-
stów kulinarnych jest już wyraźnie zauważalny i coraz częściej doceniany 
przez branżę turystyczną9. 

Po raz pierwszy o podróżach kulinarnych zaczęto w Polsce wspominać 
na początku XXI w. przy okazji odradzania się tradycji winiarskich i odtwa-
rzania winnic10. Zrealizowano wtedy kilka projektów dofinansowanych ze 
środków unijnych mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat 
winiarstwa w ramach szkoleń, a także wyjazdów studialnych do Austrii, 
Czech, Słowacji i na Węgry. Dzięki nim szybko zaczęły powstawać nowe 
winnice. Opierając się na zagranicznych doświadczeniach założono, że tego 
typu gospodarstwa nie będą w stanie utrzymać się tylko z produkcji wina. 
Dlatego dochody z działalności rolniczej miały być uzupełniane przez do-
datkowe wpływy z obsługi turystów (agroturystyka, zwiedzanie winnic, 
sprzedaż produktów etc.).  

Obecnie w Polsce istnieje już ponad 1000 regularnie uprawianych win-
nic, głównie w województwach: podkarpackim (27%), małopolskim (23%), 
lubelskim i lubuskim (DUBIŃSKA 2013). Skupione są one w pięciu regio-
nach: lubuskim (bazującym na niemieckich tradycjach), podkarpackim (naj-
większym, ok. 150 winnic), małopolskim (okolice Krakowa), Małopolskiego 
Przełomu Wisły oraz sandomierskim. Z roku na rok właściciele winnic 
przygotowują dla turystów coraz bogatszą ofertę, obejmującą m.in. zwie-

                                                 
8 O dynamicznym rozwoju oferty gastronomicznej, w tym kuchni etnicznych, w dużych 

polskich miastach pisali m.in.: M. DEREK (2013b; Warszawa), M. PIZIAK (2011; Kraków)             
i K. SUŁKOWSKA (2013; Łódź). 

9 Tym bardziej, że wszelkie badania dowodzą, że turyści kulinarni są z reguły zamoż-
niejsi i skłonni wydawać podczas podróży więcej, niż „zwykli” turyści. 

10 Tradycje uprawy winnej latorośli na ziemiach polskich sięgają średniowiecza, ale         
w XX w. praktycznie zanikły. Przyczyny takiego stanu rzeczy były bardzo złożone, ale do 
najważniejszych należy zaliczyć: politykę rolną PRL, choroby i zarazy winnej latorośli, trudne 
warunki glebowe i klimatyczne (krótki okres wegetacyjny, przymrozki, długie śnieżne zimy, 
niewystarczające nasłonecznienie). 
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dzanie upraw i piwnic, degustacje wina, wypoczynek w gospodarstwie 
winnym, święta winobrania, kursy sommelierskie, a ostatnio także szlaki 
winne. 

Problematykę turystyki kulinarnej do polskiej literatury naukowej jako 
pierwszy wprowadził prof. Andrzej Kowalczyk. W swoich pracach pisał 
m.in. o rozwoju enoturystyki (KOWALCZYK 2003), problemach terminolo-
gicznych związanych z podróżami inspirowanymi kulinariami11 (KOWAL-
CZYK 2005), turystyce kulinarnej jako formie turystyki kulturowej (KOWAL-
CZYK 2008), a ostatnio o turystyce kulinarnej w przestrzeni miasta (KOWAL-
CZYK 2014). 

W promowaniu i upowszechnianiu idei turystyki kulinarnej ważną 
rolę odegrały konferencje naukowe poświęcone możliwościom wykorzy-
stania gastronomii i polskiego dziedzictwa kulinarnego dla rozwoju tury-
styki. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: 

− międzynarodową konferencję pt. „Gastronomia jako regionalny pro-
dukt turystyczny” zorganizowaną w Spale w dniach 28–30.04.2008 r. 
przez Wyższą Szkołę Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orło-
wicza w Warszawie (Rocznik Naukowy… 2008)12; 

− coroczne ogólnopolskie konferencje z cyklu „Turystyka – Żywienie – 
Żywność” w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Częstocho-
wie (6 edycji od 2009 r.); 

− konferencję pt. „Smaki regionów. Dziedzictwo kulinarne w mu-
zeach na wolnym powietrzu”, która odbyła się w 2012 r. z okazji 50. 
rocznicy Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka w Ciechanowcu (Smaki re-
gionów… 2014). 

Spotkania te zaowocowały podjęciem badań empirycznych nad róż-
nymi aspektami turystyki kulinarnej w Polsce. Największe jednak badania 
dotyczące tego zjawiska (na ogólnopolskiej próbie 1026 respondentów) 
przeprowadziły we wrześniu 2013 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego firmy Citybell Consulting i ARC Rynek         
i Opinia. Dotyczyły one m.in.: charakterystyki polskich turystów zaintere-

                                                 
11 Efektem tych rozważań było stwierdzenie, że w języku polskim najlepszym określe-

niem tego typu podróży będzie „turystyka kulinarna”. Termin ten został przyjęty i jest pow-
szechnie stosowany w pracach polskich autorów. 

12 Była to pierwsza publiczna dyskusja na ten temat w Polsce. Grono krajowych i zagra-
nicznych ekspertów debatowało m.in. na temat: tradycji i historii kuchni polskiej, jakości i po-
ziomu usług w gastronomii turystycznej, polskich produktów regionalnych i ich miejsca na 
europejskim rynku żywności, a także gastronomii jako markowym produkcie polskiej tury-
styki. 



ROZWÓJ TURYSTYKI KULINARNEJ W POLSCE 

 

 
                                                                                     KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU 133 

 

sowanych kulinariami, trendów i kierunków, w które zmierza turystyka 
kulinarna w naszym kraju, zainteresowania Polaków produktami tradycyj-
nymi, wpływu oferty gastronomicznej na decyzje zakupowe turystów13. 

Możliwości rozwoju turystyki kulinarnej jako potencjalnego marko-
wego produktu turystycznego Polski dość wcześnie dostrzegła też Polska 
Organizacja Turystyczna. Już w 2008 r. w Marketingowej strategii Polski         
w sektorze turystyki na lata 2008–15 zapisano, że: 

1) atutami w promocji Polski są mieszkańcy i atmosfera miejsca doce-
lowego; 

2) wzrost zainteresowania kuchniami regionalnymi staje się atutem tu-
rystycznym; 

3) ważnymi składnikami wizerunku Polski na zagranicznych rynkach 
turystycznych powinny być: 

− zróżnicowana gastronomia o charakterze międzynarodowym i lo-
kalnym (kuchnia polska), 

− tradycyjna gościnność i zdecydowany wzrost jakości usług, 
− zdrowie – kunszt rolniczy, natura, ekologia, świeżość, kuchnia. 
Z kilkuletnim poślizgiem rozwój turystyki kulinarnej został uwzględ-

niony również w dokumentach strategicznych na poziomie regionalnym. 
Do województw, które szczególnie wyraźnie postawiły na wykorzystanie 
bogactwa regionalnej kuchni, należą małopolskie i śląskie. W regionach 
tych opracowano nawet odrębne strategie rozwoju turystyki kulinarnej14. 
Podobne działania podjęto również w województwie podkarpackim, które 
jest liderem pod względem produktów tradycyjnych zarejestrowanych na 
liście MRiRW (196, 13,5% wszystkich produktów) oraz województwie 
lubelskim, które od podstaw kreuje pierwszą polską markę regionalną        
w oparciu o place of origin („Lubelskie – smakuj życie!”)15. Z kolei na Pomo-
rzu od 2014 r. wdrażany jest, skierowany głównie do zamożnych turystów 
z Europy Zachodniej i Skandynawii, projekt „Pomorskie Culinary Pre-
stige”. Zakłada on odświeżenie (rebranding) kuchni polskiej poprzez połą-

                                                 
13 Omówienie części wyników tych badań znajduje się na stronie: www.egospodarka. 

pl/99147,Polacy-a-turystyka-kulinarna,1,39,1.html. 
14 Odpowiednio: Małopolska trasa smakoszy – certyfikacja regionalnych karczm Małopolski jako 

element podnoszenia jakości usług turystycznych oraz Strategia wdrożenia i komercjalizacji marki 
Śląskie Smaki® i Strategia marketingowa marki Śląskie Smaki®. 

15 Strategia marki opiera się na powiązaniu tradycji i ekologicznego charakteru regionu   
z promocją komercyjnych produktów spożywczych, przy założeniu, że miejsce pochodzenia 
produktów zwiększy ich wartość rynkową. 
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czenie tradycyjnych receptur i regionalnych składników z nowoczesną fine-
zją i technikami kulinarnymi. 

Wzrost zainteresowania wykorzystaniem gastronomii i kulinariów ja-
ko odrębnych atrakcji zauważalny był w branży turystycznej jeszcze przed 
przyjęciem wspomnianych strategii. Już na początku XXI w. powstały 
pierwsze firmy i stowarzyszenia organizujące wydarzenia o tematyce gas-
tronomicznej czy prowadzące placówki o charakterze muzealnym. W dru-
giej połowie tej dekady pojawiły się pierwsze biura podróży z wyspecja-
lizowaną, niszową ofertą skierowaną do miłośników kulinariów. W 2007 r. 
w Kielcach powstała Polka Travel – lider na polskim rynku wyjazdowej tu-
rystyki kulinarnej. Rok później na Florydzie (USA) zainicjowała działalność 
firma Poland Culinary Vacations, która jako jedyna ma w stałej ofercie kuli-
narne wycieczki do Polski16. E. MALCHROWICZ (2011) wspomina o 10 tour-
operatorach w Polsce proponujących turystom wojaże w poszukiwaniu no-
wych smaków. Z pewnością organizatorów tego typu podróży jest więcej, 
gdyż ich przygotowaniem i realizacją zajmują się np. stowarzyszenia miłoś-
ników dobrej kuchni. Zorganizowane wyjazdy kulinarne pojawiły się też  
w ofercie dużych touroperatorów, którzy do tej pory nie zajmowali się ni-
szowymi segmentami rynku. Przykładowo, w 2015 r. biuro Rainbow Tours 
wprowadziło do sprzedaży wycieczkę pt. „Buon apettito! Czyli specjały 
kuchni włoskiej”, a kilka innych tytułów wyjazdów nawiązuje do kuli-
nariów („Turcja – w kraju szafranem i anyżkiem pachnącym”, „Turcja egej-
ska – sułtańskie rarytasy”). 

Co ciekawe, turystyka kulinarna nie jest domeną tylko touroperatorów. 
W 2014 r. podróże w poszukiwaniu nowych smaków stały się tematem 
przewodnim kampanii reklamowej Polskich Linii Lotniczych LOT. Loty do 
26 miast w ramach programu „Inspiracje – kuchnie i smaki świata” promo-
wane są również w 2015 r. (www.lot.com/inspiracje). 

Coraz większa liczba podmiotów zainteresowanych rozwojem tury-
styki kulinarnej, mnogość inicjatyw i różnorodność ofert sprawiły, że ko-
nieczne stały się pewne formy integracji i instytucjonalizacji w celu skupie-
nia osób o podobnych pasjach i działalności zawodowej, a zwłaszcza re-
prezentacji na zewnątrz interesów środowiska i skutecznego lobbingu. 
Przykładem tego typu oddolnych inicjatyw może być powstanie w 2011 r. 

                                                 
16 W 2014 r. biuro proponowało sześć imprez, w tym tygodniowe tematyczne trasy 

objazdowe: Coastal Cooking in Pomerania and Gdansk, Cooking Your Way From Krakow to 
Zakopane, The Flavors of Lower Silesia and Wroclaw, A Taste of Poland in Mazovia and Warsaw oraz 
A Three-Day Culinary Adventure Around Warsaw. Na 2015 r. przygotowywany był nowy pro-
dukt: A SPA & Wine Vacation in Southern Poland & Krakow. 
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w Poznaniu Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej (http://pstk. 
pl). Wśród celów statutowych tej organizacji znalazły się m.in.: promocja 
turystyki kulinarnej, zwiększanie zasobów wiedzy na temat turystyki kuli-
narnej, rozwijanie klasycznych i nowoczesnych form turystyki kulinarnej, 
integracja środowisk gastronomicznych i turystycznych. Z kolei efektem 
odgórnych działań jest np. powołanie w 2013 r. przy Polskiej Organizacji 
Turystycznej konsorcjum produktowego „Polskie Szlaki Kulinarne”. Do 
jego najważniejszych celów zaliczono:  

− stworzenie silnej marki;  
− pełniejsze wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulinarnego pol-

skich regionów; 
− rozwój współpracy przedsiębiorców, samorządów i branży tury-

stycznej; 
− wzrost konkurencyjności poprzez działanie w grupie (wspólne ma-

teriały promocyjne, kampanie reklamowe, pozyskiwanie nowych 
rynków zbytu, tworzenie kanałów zakupu i sprzedaży, wspólne ba-
dania i szkolenia); 

− wzmacnianie popytu na tradycyjne i regionalne produkty; 
− stałe podnoszenie jakości usług gastronomicznych i turystycznych; 
− pozyskiwanie środków unijnych na promocję turystyki kulinarnej   

w latach 2014–2020. 

 
Oferta produktowa turystyki kulinarnej  

w Polsce 
 

W krótkiej historii kreowania kulinarnych produktów turystycznych w Pol-
sce można wyróżnić kilka etapów związanych z pojawianiem się na rynku 
kolejnych kategorii produktów. Chronologicznie były to: obiekty, wydarze-
nia, szlaki tematyczne, imprezy – pakiety turystyczne (wydaje się, że ten 
etap dopiero się rozpoczyna). 

Spostrzeżenie to potwierdza m.in. lista laureatów konkursu Polskiej 
Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny17. Już w pierw-

                                                 
17 Konkurs ten organizowany jest od 2003 r. W dotychczasowych 12 edycjach prestiżo-

wymi certyfikatami uhonorowano ponad 160 produktów turystycznych. Nagrodą w konkur-
sie, oprócz pamiątkowego dyplomu, jest wsparcie przez POT różnorodnych działań promo-
cyjnych wyróżnionych produktów zarówno w kraju, jak i za granicą. Od 2008 r. przyznawany 
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szej edycji wśród zwycięzców znalazła się Karczma Warmińska w Gietrz-
wałdzie. Od tej pory niemal co roku POT wyróżnia jakiś produkt turystycz-
ny, który powstał dzięki wykorzystaniu potencjału polskiej kuchni regio-
nalnej. Ogółem w latach 2003–2014 nagrodzono 12 takich produktów, co 
stanowiło 7,2% wszystkich laureatów. Były to głównie obiekty (restauracje, 
muzea) i wydarzenia gastronomiczne, ostatnio pojawiły się też szlaki kuli-
narne (por. tab. 3).  

 
 

Tabela 3. Produkty kulinarne nagrodzone certyfikatem POT  
dla najlepszych produktów turystycznych 

 

Produkt Rok 

Karczma Warmińska w Gietrzwałdzie 2003 
Miodobranie Kurpiowskie Polana w Zawodziu k. Myszyńca 2004 
Zwiedzanie Tyskich Browarów Książęcych i Tyskiego Muzeum Piwowarstwa 2005 
Jarmark Folkloru i Jadła Kresowego bliny, cepeliny, pierogi… 2006 
Skansen wypieku chleba BRAVO w Ustroniu Morskim 2006 
Festiwal Wina „Winobranie” w Zielonej Górze 2007 
Festiwal „Śląskie Smaki” 2007 
Żywe Muzeum Piernika w Toruniu 2008 
Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami 2010 
Małopolski Smak – Małopolski Festiwal Smaku 2011 
Lubuski Szlak Wina i Miodu 2011 
Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki” 2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.polskapodajdalej.pl. 

  
Do kategorii „kulinarny produkt turystyczny – obiekt” należą przede 

wszystkim niekonwencjonalne restauracje, które nie tylko są lokalami gas-
tronomicznymi, ale same w sobie stanowią atrakcję turystyczną, muzea      
o tematyce kulinarnej (w tym także skanseny), historyczne i współczesne 
zakłady przemysłu spożywczego. Nie sposób wymienić tu wszystkie tego 
typu obiekty w Polsce. Z uwagi na ograniczoną objętość pracy zaprezen-
towane zostaną tylko te, których powstanie odegrało istotną rolę w rozwoju 
turystyki kulinarnej w Polsce. Za takie należy uznać np. placówki muze-
alne, które jako jedne z pierwszych w kraju odeszły od „szklanych gablot”     
i realizują ideę „żywego muzeum”. Są to: 

                                                                                                                     
jest też Złoty Certyfikat – dla produktów turystycznych nagrodzonych w poprzednich latach, 
które rozwijają się w unikatowy i wyjątkowy sposób. 
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− Muzeum Chleba w Radzionkowie – powstało w 2000 r. w oparciu     
o prywatną kolekcję emerytowanego piekarza Piotra Mankiewicza 
(www.muzeum-chleba.pl); 

− Żywe Muzeum Piernika w Toruniu – działająca od 2006 r. placówka 
mieści się w zrekonstruowanej XVI-wiecznej piekarni, w której od-
bywa się produkcja pierników według starych receptur, przy wyko-
rzystaniu narzędzi, jakich używano 500 lat temu (www.muzeum 
piernika.pl)18; 

− Rogalowe Muzeum Poznania – najmłodsze interaktywne muzeum 
kulinarne otwarte w 2014 r. w renesansowej kamienicy przy Starym 
Rynku (http://rogalowemuzeum.pl). 

Istotą tych placówek jest osobiste doświadczenie: możliwość dotknię-
cia eksponatów, spróbowania, jak działają niektóre urządzenia, a przede 
wszystkim aktywny udział zwiedzających w procesie  powstawania 
pieczy-wa (wyrabianie ciasta, formowanie, przygotowywanie do wypieku) 
oraz degustacja własnych wyrobów. 

Muzea związane z gastronomią odegrały też pionierską rolę wprowa-
dzając na szeroką skalę do ekspozycji urządzenia multimedialne. Stało się 
tak za sprawą konkurujących ze sobą grup piwowarskich, które na po-
czątku XX w. stworzyły obiekty ukazujące historię najbardziej znanych pol-
skich browarów i warzonego w nich piwa oraz umożliwiły zwiedzanie 
współczesnej linii produkcyjnej19.  

W 2003 r. Kompania Piwowarska uruchomiła centrum wycieczkowe  
w poznańskim browarze Lech20, a w grudniu 2004 r. Tyskie Muzeum Pi-
wowarstwa21. Dwa lata później podobną placówkę –  Muzeum Browaru 
Żywiec udostępnił zwiedzającym główny konkurent Kompanii Piwo-

                                                 
18 Oprócz certyfikatu POT dla najlepszego produktu 2008 r., Żywe Muzeum Piernika zo-

stało też uznane jednym z siedmiu Nowych Cudów Polski w konkursie National Geographic 
Traveler w 2012 r. 

19 W rzeczywistości nie są to typowe muzea, tylko nowoczesne centra wycieczkowe, 
których głównym celem jest promocja marki i budowa pozytywnego wizerunku koncernu,    
a więc działania z zakresu public relations nastawione na popularyzację produktów i zachęca-
nie do ich kupowania. Firmy te, dysponując potężnymi budżetami reklamowymi, mogły so-
bie pozwolić na wykorzystanie najnowszych technologii do stworzenia atrakcyjnych, interak-
tywnych ekspozycji. 

20 Umożliwia ono jednak zwiedzanie tylko współczesnej linii produkcyjnej: warzelni, 
fermentowni, leżakowni, filtracji i rozlewni. Wycieczka kończy się degustacją w pubie – cent-
rum rozrywki. Centrum w ciągu 10 lat odwiedziło ok. 200 tys. zwiedzających (www.zwiedza 
niebrowaru.pl). 

21  W 2010 r. placówka zmieniła nazwę na Tyskie Browarium. 
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warskiej Grupa Żywiec (por. DUDA-GROMADA 2013a, a także www.tyskie 
browarium.pl, www.muzeumbrowaru.pl). Oba muzea przemysłowe od 
momentu swego powstania cieszą się dużą popularnością: Tyskie Browa-
rium odwiedza corocznie 35–40 tys. turystów, a Muzeum Browaru Żywiec 
nawet 85–100 tys. (rys. 2).  

 
 

 
 

Rysunek 2. Liczba zwiedzających muzea browarów  
w Tychach i Żywcu w latach 2005–2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. DUDA-GROMADA (2013a) 

 
Sukces potentatów, a także wzrost zainteresowania piwami regional-

nymi sprawiły, że swoje obiekty udostępniły do zwiedzania również mniej-
sze browary: w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej (RO-
GOWSKI, KUC 2013), na Mazowszu (GODLEWSKI, POLAŃCZYK 2011) czy Lu-
belszczyźnie22.  

Drugą grupą kulinarnych produktów turystycznych, która pojawiła się 
w Polsce równocześnie z obiektami, są wydarzenia. Oczywiście, część          
z nich posiada korzenie jeszcze w czasach PRL, np. zielonogórskie Wino-
branie23, Święto Kwitnących Jabłoni w Łącku (od 1947 r.), Ogólnopolskie 
                                                 

22 Jeśli dodać do tego szeroką ofertę restauracji i pubów, licznie organizowane festiwale 
piwne i giełdy birofilistyczne oraz wytyczane w dużych miastach (np. w Poznaniu i Warsza-
wie) piwne szlaki turystyczne można już mówić o powstaniu i rozwoju turystyki piwnej 
(biroturystyki) w Polsce (por. KOSMACZEWSKA 2008, DUDA-GROMADA 2013b). 

23 Jego pierwsza edycja miała miejsce już w 1852 r. w ówczesnym niemieckim mieście 
Grünberg in Schlesien. 



ROZWÓJ TURYSTYKI KULINARNEJ W POLSCE 

 

 
                                                                                     KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU 139 

 

Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie oraz Truskaw-
kobranie (oba od 1971 r.), Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Wa-
rzyw (od 1977 r.) czy Kurpiowskie Miodobranie w Myszyńcu (od 1978 r.). 
Jednak większość najbardziej prestiżowych wydarzeń stricte kulinarnych    
w Polsce powstała dopiero w połowie pierwszej dekady XXI w. Są to m.in.: 
Festiwal Dobrego Smaku w Łodzi (od 2003 r.), Małopolski Festiwal Smaku 
(od 2005 r.), Festiwal „Śląskie Smaki” (od 2006 r., dwie edycje pod nazwą 
Festiwal Kuchni Śląskiej) oraz Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku        
w Poznaniu (2007 r.).  

Wydarzeń o charakterze gastronomicznym organizuje się w Polsce co 
roku setki, jeśli nie tysiące, a ich tematyka jest bardzo zróżnicowana. Naj-
ogólniej można je podzielić na: 

− festiwale ogólnogastronomiczne, w tym ściśle związane z dziedzic-
twem kulinarnym regionu (np. Festiwal „Śląskie Smaki”), jak i nie-
związane, promujące ogólnie dobrą kuchnię (np. Europa na Widelcu 
we Wrocławiu); 

− święta potraw, dań i produktów regionalnych (np. Święto „Ciu-
limu-Czulentu” w Lelowie, Festiwal Zalewajki w Radomsku, Święto 
Ziemniaka w Mońkach); 

− święta religijne i folklorystyczne ściśle związane z gastronomią 
(np. „Śląsko Wilijo” w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Cho-
rzowie, Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu, Święto Winobrania 
w Zielonej Górze);  

− konkursy i turnieje gastronomiczne; 
− jarmarki i targi żywności; 
− warsztaty kucharskie;  
− spotkania z szefami kuchni, uczestnikami programów kulinar-

nych, gotującymi celebrytami, a ostatnio także kulinarnymi blo-
gerami. 

Kolejny etap rozwoju turystyki kulinarnej w naszym kraju związany 
jest z powstawaniem kulinarnych szlaków turystycznych. Tworzenie tego 
typu tras na dobre zaczęło się po 2007 r. Wcześniej funkcjonowało zaledwie 
kilka takich szlaków (Małopolski Szlak Owocowy, Szlak Oscypkowy, San-
domierski Szlak Jabłkowy). Obecna oferta jest zdecydowanie szersza i bar-
dziej zróżnicowana. W 2015 r. istniało w Polsce już około 30 szlaków tema-
tycznych związanych z kulinariami (rys. 3). Wśród nich znajdują się: 

– szlaki restauracji – najczęściej szlaki miejskie prowadzące do najlep-
szych zakładów gastronomicznych oferujących różnorodne kuchnie 
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Rys. 3. Przybliżona lokalizacja szlaków kulinarnych w Polsce w 2015 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych konsorcjum produktowego „Polskie 

Szlaki Kulinarne” oraz materiałów reklamowych i stron internetowych szlaków 

 
etniczne z całego świata (np. Szlak Kulinarny Centrum Gdyni, Bia-
łostocki Szlak Kulinarny, Kulinarny Poznań);  

− szlaki dziedzictwa kulinarnego regionu – umożliwiają turystom 
zapoznanie się z tradycjami kulinarnymi i lokalnymi produktami 
regionu (np. Małopolska Trasa Smakoszy, Szlak Kulinarny „Śląskie 
Smaki”, Szlak Kulinarny „Podkarpackie Smaki”, „Małopolska Micha 
Szlachecka”, Smaki Podhala, Szlak Kulinarny Ponidzia i Powiśla); 
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− szlaki monograficzne – poświęcone są wybranym produktom lub 
potrawom, np. serom (Szlak Oscypkowy), owocom (Małopolski 
Szlak Owocowy, Sandomierski Szlak Jabłkowy, Śliwkowy Szlak), 
winom (Małopolski Szlak Winny, Podkarpacki Szlak Winnic, Lubus-
ki Szlak Wina i Miodu) czy produktom zwierzęcym (Kujawsko-Po-
morski Gęsinowy Szlak Kulinarny, Szlak Karpia); 

− szlaki wielotematyczne z kulinariami – szlaki łączące kilka grup 
atrakcji turystycznych (np. zabytków, folkloru, przyrody, kuchni)    
w jeden spójny produkt, w którym lokalna gastronomia odgrywa 
szczególnie istotną rolę, decydując o jego atrakcyjności rynkowej 
(np. Szlak Tradycji i Smaku na Ziemi Chełmińskiej). 

Należy jeszcze wspomnieć o szlakach, których wiodącym tematem jest 
wprawdzie etnografia czy historia, ale ich ważnymi składnikami są obiekty 
i usługi gastronomiczne. Pełnią one dopełniającą funkcję, ale jednocześnie 
znacząco podnoszą atrakcyjność takiego produktu. Dotyczy to np. Szlaku 
Tatarskiego i Tatarskiej Jurty w Kruszynianach czy Wielkiego Gościńca Li-
tewskiego i Międzynarodowego Turnieju Smaków na Zamku w Liwie.  

Ostatnie w kolejności wśród wymienionych kategorii produktów są 
pakiety turystyczne, czyli kompleksowe zestawy dóbr i usług przygotowy-
wane przez biura podróży zarówno dla turystów wyjeżdżających, jak           
i przyjeżdżających do Polski. Z roku na rok wybór tematycznych wycieczek 
dla smakoszy jest jednak coraz bogatszy. Przekonuje o tym analiza oferty 
biura podróży Polka Travel z Kielc – lidera rynku turystyki kulinarnej w 
Polsce24. Firma powstała w 2007 r. i jest prawdopodobnie najstarszym tour-
operatorem w kraju posiadającym w stałej sprzedaży wycieczki dla miłoś-
ników kulinariów. Aktualnie są to: 

− wyjazdy tematyczne poświęcone wybranej kuchni narodowej lub 
regionalnej, obejmujące m.in.: zwiedzanie muzeów kulinarnych, 
degustacje, posiłki w wyszukanych restauracjach, spotkania z szefa-
mi kuchni, lekcje gotowania, zakupy w sklepach spożywczych, na 
targach, wizyty w gospodarstwach agroturystycznych, udział w wy-
darzeniach kulinarnych, a nawet gry miejskie o tematyce gastrono-
micznej; 

− podróże winne do najważniejszych regionów winnych na świecie – 
odwiedzanie winnic, piwnic, tawern, bodeg i luksusowych restaura-

                                                 
24 Polka Travel organizuje niekonwencjonalne „podróże z pomysłem” – kameralne wy-

cieczki z autorskim programem: dla kobiet, dla mężczyzn, adventure, top service, taneczne oraz 
kulinarne. 
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cji, degustacje wina, spotkania z enologiem i sommelierem, posiłki   
z odpowiednio dobranym winem;  

− wycieczki piwne – wizyty w browarach, poznawanie tajników pro-
dukcji piwa, degustacje w pubach i restauracjach;  

− wyjazdy, których głównymi punktami programów są kursy goto-
wania i warsztaty kulinarne (por. tab. 4). 

 

 

Tabela 4. Rodzaje imprez kulinarnych organizowanych przez  
biuro podróży Polka Travel w 2014 r. 

 

Tematyka              
wyjazdu 

 
Nazwa imprezy/kraj docelowy 

Kuchnia arabska  
i orientalna 

Maroko dla Kobiet 

Kuchnia azjatycka Armenia – Szlak Wina, Gruzja – Smaki Kaukazu, Wietnamskie 
Rozkosze Podniebienia 

Kuchnia 
latynoamerykańska 

Chile, Argentyna, Urugwaj – Wina, Meksyk dla Kobiet, Meksyk 
Północny 

Kuchnie Starego Konty-
nentu (w tym kuchnia 
śródziemnomorska) 

Barcelona, Belgia – Bruksela, Florencja, Francja – Burgundia, 
Florencja – Prowansja, Grecja – Kuchnia Antyczna, Gruzja – 
Smaki Kaukazu, Hiszpania – Bilbao i Rioja, Irlandia, Mołdawia – 
Wina, Niemcy – Bawaria,  Porto i Santiago, Portugalia, Włochy – 
Toskania  

Podróże piwne Belgia – Bruksela, Irlandia, Niemcy – Bawaria 
W 80 win dookoła   
świata 

Armenia – Szlak Wina, Chile, Argentyna, Urugwaj – Wina, 
Francja – Burgundia, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Gruzja – 
Smaki Kaukazu, Hiszpania – Bilbao i Rioja, Mołdawia – Wina, 
Porto i Santiago, Portugalia, Włochy – Toskania 

Kursy gotowania Barcelona, Florencja, Francja – Prowansja, Grecja – Kuchnia 
Antyczna, Gruzja – Smaki Kaukazu, Hiszpania – Bilbao i Rioja, 
Irlandia, Meksyk dla Kobiet, Włochy – Toskania, Wietnamskie 
Rozkosze Podniebienia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogu biura i www.polkatravel.pl. 

 

W sumie Polka Travel proponuje kulinarne wojaże do 18 krajów na 
czterech kontynentach. Zainteresowanie tego typu podróżami stale rośnie. 
W 2007 r. odbyło się tylko pięć wycieczek kulinarnych, a w 2014 r. zrea-
lizowano już 22 takie imprezy (por. rys. 4). W każdej z nich wzięło udział 
od 10 do 50 uczestników. Łącznie w 2014 r. z biurem wyjechało ponad      
600 turystów. Byli to przede wszystkim mieszkańcy dużych miast, osoby     
z wyższym wykształceniem, dobrze sytuowane, reprezentanci wolnych za-
wodów (lekarze, prawnicy, artyści) i kadra menadżerska, a w pierwszym 
rzędzie miłośnicy dobrego jedzenia i trunków.  
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Rysunek 4. Liczba imprez kulinarnych zrealizowanych przez biuro  
podróży Polka Travel w latach 2007–2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych biura 

 
Ze zrozumiałych względów podróże kulinarne wykazują wyraźną se-

zonowość (powiązaną m.in. z sezonem wegetacyjnym roślin i cyklem pro-
dukcyjnym napojów). Ponieważ jednak Polka Travel organizuje wyjazdy 
w różne części świata, odbywają się one przez cały rok, zmienia się tylko 
region docelowy. Od kwietnia do września turyści kulinarni podróżują 
głównie do Włoch (Toskania), Hiszpanii, Francji, Portugalii, Grecji, Gru-   
zji i Armenii. W czasie polskiej zimy (listopad–marzec) zainteresowa-   
niem klientów cieszą się egzotyczne kierunki: Wietnam, Argentyna, Chile    
i Meksyk. 

 

 

Podsumowanie 

 
Dokonany przegląd kluczowych wydarzeń oraz czynników warunkują-
cych rozwój turystyki kulinarnej w Polsce pozwala na uchwycenie najważ-
niejszych prawidłowości i związków przyczynowo-skutkowych. Analiza 
charakteru i sekwencji zjawisk zachodzących w ostatnich 25 latach pro-
wadzi do wniosku, że dzisiejszy dynamiczny rozwój podróży inspirowa-
nych kulinariami nie byłby możliwy bez zaistnienia różnorodnych, nie-
kiedy bardzo odległych czynników umownie przyporządkowanych do 
dwóch nadrzędnych działów.  
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Do najważniejszych determinant o charakterze gastronomicznym za-
liczono: 

− rozwój prywatnej gastronomii (w tym hotelowej); 
− doskonalenie kadr gastronomicznych (kształcenie za granicą, aka-

demie szefów kuchni, konkursy kulinarne); 
− integrację i instytucjonalizację branży gastronomicznej; 
− odkrywanie zapomnianych potraw i tradycji kulinarnych, w tym 

także reaktywację regionów winiarskich; 
− certyfikację oraz prawną ochronę produktów tradycyjnych i regio-

nalnych; 
− propagowanie kultury stołu i dobrej kuchni w mediach (programy 

TV, strony internetowe, blogi); 
− zmiany stylu życia i żywienia (w tym moda na zdrową i ekologiczną 

żywność). 
Wśród najistotniejszych czynników turystycznych należy wymienić: 
− znaczny wzrost zagranicznej aktywności turystycznej Polaków po 

1989 r.; 
− oddziaływanie światowych trendów w turystyce (turystyka 3E, gos-

podarka doświadczeń); 
− uwzględnienie dziedzictwa kulinarnego w krajowej i regionalnych 

strategiach rozwoju turystyki; 
− działalność ośrodków naukowych (konferencje, implementacja za-

granicznych doświadczeń, badania); 
− promocja oferty kulinarnej w konkursie POT na najlepszy produkt 

turystyczny roku; 
− powstanie biur podróży z wyspecjalizowaną niszową ofertą; 
− instytucjonalizacja i formalizacja podmiotów zainteresowanych tu-

rystyką kulinarną. 
Po uporządkowaniu wymienione czynniki tworzą swego rodzaju mo-

del rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce (rys. 5). Być może jest on praw-
dziwy również dla innych krajów, zwłaszcza postsocjalistycznych, które 
najpierw musiały odbudować sektor usług gastronomicznych i turystycz-
nych, by na fali najnowszych trendów w światowej turystyce móc kreować 
ofertę dla bardziej wyrafinowanych turystów – miłośników kulinariów. 
Weryfikacja tej tezy wymaga jednak dodatkowych badań w innych krajach. 

Niewątpliwie jednak w przypadku Polski konieczne było osiągnięcie 
wysokiego poziomu zarówno gastronomii, jak i turystyki, by zaczęły pow-
stawać pierwsze kulinarne produkty turystyczne. Swego rodzaju cezurą dla 
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tego zjawiska jest początek XXI w. Ewolucja oferty turystyki kulinarnej wy-
kazuje przy tym pewne prawidłowości dotyczące kolejności występowania 
poszczególnych kategorii produktów (por. rys. 5).  

Najwcześniej na rynku turystycznym pojawiły się produkty typu 
obiekt i wydarzenie. Z pewnością wynika to z łatwości ich zdefiniowania      
i organizacji, gdyż są to właściwie najprostsze sposoby wykorzystania dzie-
dzictwa kulinarnego obszaru. W przypadku wydarzeń decydujące mogą 
być też stosunkowo niskie koszty przygotowania i realizacji, zwłaszcza       
w stosunku do dużej siły ich oddziaływania jako formy promocji regionu, 

 
 

 
 

Rysunek 5. Model rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce 
Źródło: opracowanie własne 
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zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Po 2007 r. obserwuje się szyb-
ki przyrost tematycznych szlaków kulinarnych, które są produktami tury-
stycznymi zdecydowanie bardziej skomplikowanymi tak strukturalnie, jak 
i organizacyjnie. Nie bez znaczenia dla rozwoju szlaków właśnie w tym 
czasie był stosunkowo łatwy dostęp do środków unijnych w latach 2007–
2013. Ostatnią wymienioną kategorią produktów są pakiety turystyczne. 
Mimo że pierwsze imprezy o tematyce kulinarnej dostępne były już niemal 
dekadę temu, to dopiero ostatnie 2–3 lata przyniosły wzrastającą popular-
ność tego typu podróży. Z reakcji liderów rynku (Rainbow Tours) można 
wnioskować, że trend ten utrzyma się w najbliższym czasie.  

Szczegółowa analiza oferty rynkowej w ujęciu dynamicznym przeko-
nuje, że ewolucja turystyki kulinarnej w Polsce dotyczy nie tylko poszerza-
nia spektrum dostępnych produktów, ale także ich charakteru. Dokonując 
czysto teoretycznego podziału, można wskazać przynajmniej trzy niezbęd-
ne komponenty turystyki kulinarnej. Są to: 

− żywność wysokiej jakości; 
− poznanie; 
− doświadczenie25 (rys. 6). 

 

 
 

Rysunek 6. Kluczowe komponenty turystyki kulinarnej 
Źródło: opracowanie własne 

                                                 
25 W rzeczywistości rozdzielenie tych komponentów jest niemożliwe, gdyż wzajemnie 

się one przenikają, np. każdy kontakt z nowym produktem ma walor edukacyjny, zwiedzanie 
muzeum związane jest z nabywaniem nowych doświadczeń, a wizyta w słynnej restauracji 
wywołuje żywe emocje i na długo pozostaje w pamięci. 
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Sekwencja wymienionych składników nie jest przy tym przypadkowa. 
Chociaż zasadniczo występują równocześnie, to w przeszłości zmianie ule-
gały ich wzajemne proporcje i znaczenie dla klientów. Początkowo przy 
tworzeniu oferty największą wagę przykładano do wysokiej jakości żyw-
ności. Turyści zainteresowani byli przede wszystkim: wizytami w restau-
racjach haute cuisine, poszukiwaniem nowych (regionalnych i etnicznych) 
smaków, zakupem wyjątkowych produktów (tradycyjnych, ekologicznych 
itd.). Kluczowy był kontakt z najlepszą, oryginalną lub choćby tylko niezna-
ną żywnością Z czasem zrodziła się ciekawość, chęć poszerzenia wiedzy      
o produktach i gotowaniu, a także zdobycia nowych umiejętności kulinar-
nych. Stąd zainteresowanie zwiedzaniem atrakcji gastronomicznych czy 
udziałem w różnego rodzaju wydarzeniach kulinarnych. Jako ostatnie na 
plan pierwszy wysunęło się pragnienie przeżycia niepowtarzalnego do-
świadczenia, doznania wyjątkowych emocji i wrażeń, zebrania unikato-
wych wakacyjnych wspomnień. Potrzeby te w największym stopniu zaspo-
kajają m.in. warsztaty kulinarne, konkursy gastronomiczne czy związane     
z kulinariami gry terenowe, a nawet warsztaty fotografii i stylizacji kuli-
narnej.  

Podsumowując niniejsze rozważania należy dobitnie podkreślić, że tu-
rystyka kulinarna jest jednym z ciekawszych nurtów współczesnej turysty-
ki kulturowej w Polsce. Jako przykład podróży specjalnych zainteresowań, 
o mocno zindywidualizowanym i multisensorycznym charakterze, silnie 
nasyconych emocjami, jest odzwierciedleniem współczesnych trendów       
w turystyce światowej. Aktualna oferta dla miłośników kulinariów w Pol-
sce jest dość zróżnicowana i, co najważniejsze, z roku na rok coraz bogat-
sza. Generalnie perspektywy dla rozwoju turystyki kulinarnej w naszym 
kraju są obiecujące. Prawdziwym wyzwaniem pozostaje jednak przygoto-
wanie atrakcyjnej oferty turystycznej dla cudzoziemców chcących poznać 
Polskę „od kuchni”. Sposób wykorzystania naszego bogatego dziedzictwa 
kulinarnego (w tym m.in. promocja marki polskiej kuchni na świecie oraz 
kreowanie pakietów przyjazdowych) zadecyduje o tym, czy turystyka kuli-
narna stanie się jednym z markowych produktów turystycznych Polski, czy 
też pozostanie jedynie krótkotrwałą modą. 
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Food is now used as a means of developing new niche 
markets, supporting regional identities, developing 
quality tourism and sustainable tourism. Food has 
therefore developed from being a basic necessity for 

tourist consumption to being regarded as an 
essential element of regional culture.  

(JONES, JENKINS 2002, s. 115) 

 
KULINARNE PRODUKTY TURYSTYCZNE  

POLSKI – ANALIZA PRZESTRZENNA  

I OCENA DYNAMIKI ROZWOJU 

 
Cel i metody 

  
Autorki postawiły sobie za cel ocenę stopnia i dynamiki rozwoju turystyki 
kulinarnej w Polsce. Jako punkt wyjścia przyjęto jej definicję zaproponowa-
ną przez C.M. HALLA i R. MITCHELLA (2005), określających w ten sposób 
wyjazdy turystyczne uwzględniające elementy kultury gastronomicznej 
jako część szeroko rozumianych doświadczeń o charakterze kulturowym1. 
Tego typu turystyka jest zresztą najczęściej wiązana z turystyką wiejską czy 
szeroko pojętą turystyką kulturową (LONG 2004, IGNATOV, SMITH 2006, 
ROHRSCHEIDT 2008, WIDAWSKI 2009), gdyż „dostarcza możliwości odkrywa-
nia zarówno potraw «rdzennych» dla danego regionu, jak i talentów i krea-
                                                 

1 Gastronomia może być definiowana jako sztuka przygotowywania jedzenia (cyt. za: 
STASIAK 2007). 
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tywności jego mieszkańców” (CTC 2003, s. 3). O zainteresowaniu turystów 
świadczą zarówno wyniki badań międzynarodowych, jak i prowadzonych 
w Polsce2. W związku z tym w ostatnich latach rośnie liczba rządów kra-
jów, instytucji samorządowych, przedsiębiorców i akademików doceniają-
cych znaczenie kuchni dla wzmacniania z jednej strony pozycji konkuren-
cyjnej regionu, z drugiej – poczucia tożsamości jej mieszkańców (STEINMETZ 
2010). Kreowanie oferty dla turystyki oznacza tworzenie produktów tury-
stycznych rozumianych jako zestawy usług i/lub dóbr, materialnych i nie-
materialnych zaprojektowanych w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb 
turysty (SWARBROOKE 2007). Według Global Report on Food Tourism (2012) 
wśród kulinarnych produktów turystycznych największe znaczenie dla tu-
rystów mają wydarzenia kulinarne (ich znaczenie podkreśliło 79% respon-
dentów), na drugim miejscu są szlaki kulinarne oraz kursy i warsztaty ku-
linarne (po 62% każda grupa), a następnie tradycyjne produkty kulinarne 
(59%), wizyty na targach, jarmarkach i u producentów (53%), a także muzea 
kulinarne (12%)3. 

Na potrzeby niniejszego opracowania do analizy wybrano typy repre-
zentujące określone kategorie produktów dla turystyki kulinarnej, wyko-
rzystując podział zaproponowany przez autorów podręcznika Produkt tury-
styczny (KACZMAREK, STASIAK, WŁODARCZYK 2008) i artykuł A. STASIAKA 
(2007). Badaniami objęto więc potrawy i produkty żywnościowe, którym 
przyznano rangę unikatowych lub wyjątkowych i objęto ochroną prawną,   
a także muzea, szlaki i wydarzenia o tematyce kulinarnej. Te wybrane pro-
dukty turystyki kulinarnej poddano następnie analizie pod względem ich 
rozkładu przestrzennego, zakresu tematycznego oraz czasu powstania. Na 
podstawie ostatniej zmiennej możliwe stało się oszacowanie dynamiki roz-
woju turystyki kulinarnej w Polsce. Badania w oparciu o dostępną literaturę 
i zasoby internetowe zostały przeprowadzone w okresie kwiecień–czerwiec 
2015 r., a dotyczyły produktów, które funkcjonowały na rynku turystycz-
nym do połowy roku 2015. Na potrzeby analizy przestrzennej ze względu 
na system organizacji i finansowania turystyki w Polsce zastosowano po-
dział na województwa.  

                                                 
2 Wśród osób aktywnych turystycznie, czyli tych, które w ciągu poprzednich dwóch lat 

odbyły przynajmniej dwie podróże turystyczne aż 85% zadeklarowało, że w podróżach tury-
stycznych interesuje ich możliwość próbowania wyjątkowych dań kuchni regionalnej, co wy-
nika z badań przeprowadzonych w 2013 r. przez Citybell i ARC; Program rozwoju i promocji tu-
rystyki gastronomicznej i szlaków kulinarnych w Polsce (2014). 

3 Badania przeprowadzono wśród członków UNWTO; cyt. za: M. DURYDIWKA (2013). 



KULINARNE PRODUKTY TURYSTYCZNE POLSKI... 

 

 
                                                                                     KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU 153 

 

Istotą zjawiska turystyki kulinarnej jest według A. KOWALCZYKA (2008) 
zróżnicowanie geograficzne tradycji gastronomicznych. Do głównych czyn-
ników mających w związku z tym wpływ na atrakcyjność kulinarną kraju, 
regionu czy miejscowości należą odmienność danej kuchni względem in-
nych, jej zróżnicowanie, jak również trzymanie się tradycyjnych receptur. 
Uwarunkowania wykształcenia się tradycji kulinarnych można z kolei po-
dzielić na przyrodnicze (ukształtowanie powierzchni, klimat, gleby, warun-
ki hydrologiczne) i kulturowo-historyczne (sieć osadnicza, kultura rolna, 
położenie w stosunku do szlaków handlowych, tempo rozwoju gospodar-
czego, migracje, religia, związki dynastyczne, moda etc.). Oczywiście, na 
atrakcyjność dla turystyki będą miały wpływ dodatkowe czynniki endo-       
i egzogenne (KOWALCZYK 2008), jednak dla autorek istotne były uwarunko-
wania „pierwotne”, kreujące potencjał w postaci zróżnicowania kuchni re-
gionalnych, a następnie elementy wzmacniające proces tworzenia produk-
tów, które również można określić jako wewnętrzne (przedsiębiorczość 
mieszkańców regionu) i zewnętrzne (wprowadzanie funduszy unijnych).  

Powszechnie uważa się, że polska kuchnia narodowa ukształtowała się 
ostatecznie w XIX w., a zróżnicowanie geograficzne i szczególne położenie 
geopolityczne wpłynęły na występowanie z jednej strony kuchni regional-
nych na obszarach peryferyjnych kraju, z drugiej zerwanie ciągłości kultu-
rowej i znaczne przemieszczenia przestrzenne tradycji związanych z kuli-
nariami. Obecnie różni autorzy wyróżniają od pięciu do 11 regionów kuli-
narnych w Polsce (BALCERZAK 2008, GROCHOWICZ i in. 2008). Sześć z nich 
stanowi jednocześnie krainy historyczne, a mianowicie: Małopolska, Wiel-
kopolska, Mazowsze, Kujawy, Pomorze, Śląsk, odpowiadające podziałowi 
administracyjnemu kraju (z wyjątkiem dwóch ostatnich, podzielonych mię-
dzy różne województwa), pozostałe to Warmia i Mazury, Podlasie z Lubel-
szczyzną, Kurpie, Polskie Góry lub Podhale i Kresy4.  

 
 

 

                                                 
4 H. SZYMANDERSKA (2004) kuchnię polskich gór odnosi do całego obszaru Karpat, pod-

czas gdy T. ZIEJA (2002) oraz B. SNAGLEWSKA i I. ZAHORSKA (1991) wskazują na Podhale. Kre-
sy zaś według H. Szymanderskiej oznaczają kuchnię dawnych mieszkańców „polskich Kre-
sów Wschodnich” przeniesioną w inne regiony kraju, głównie na „Kresy Zachodnie”, a więc 
kuchnie: litewską i lwowską czy południowomałopolską, obejmującą tradycje ludności wy-
wodzącej się z miast takich, jak: Lwów, Stanisławów, Drohobycz, Żytomierz, Przemyśl, Jaro-
sław, Lubaczów.  
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Produkt turystyczny – rzecz 

 
Produkt turystyczny – rzecz może funkcjonować samodzielnie, choć za-
zwyczaj jest także dodatkiem do innych produktów (KACZMAREK, STASIAK, 
WŁODARCZYK 2008). Na potrzeby tego opracowania autorki uwzględniły 
dwa z trzech typów oznaczeń pochodzenia geograficznego produktów rol-
nych, realizowanych w polityce UE, a mianowicie: Chronioną Nazwę Po-
chodzenia (ChNP) oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) – jako 
produkty bezpośrednio związane z konkretnym miejscem bądź regionem 
oraz produkty z Listy Produktów Tradycyjnych (LPT) prowadzonej przez 
polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Autorki założyły, że te trzy 
typy produktów kulinarnych mogą stanowić punkt wyjścia powstawania 
bardziej złożonych produktów turystycznych. 

 
Oznaczenia pochodzenia geograficznego  
produktów rolnych w Unii Europejskiej 

 

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej Polska dołączyła do unijnego sys-
temu Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP), Chronionych Oznaczeń 
Geograficznych (ChOG) oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności 
(GTS). Produkty zarejestrowane w systemie podlegają prawnej ochronie 
przed ich zafałszowaniami oraz przechodzą regularną kontrolę, co sprawia, 
że konsument może mieć zaufanie do jakości i autentyczności danego pro-
duktu, a także utożsamia produkt z danym regionem lub krajem. Wprowa-
dzenie omawianych regulacji zdynamizowało rozwój produkcji wyrobów 
regionalnych i tradycyjnych oraz pozwoliło realizować założenia reformy 
Wspólnej Polityki Rolnej, której jednym z priorytetów było zmniejszenie 
ilości i zwiększenie jakości wytwarzanej w Europie żywności (por. Przepisy 
UE... 2015). W celu zarejestrowania nazwy produktu rolnego lub środka 
spożywczego jako ChNP, ChOG lub GTS polscy producenci produktów re-
gionalnych i tradycyjnych muszą utworzyć grupy producenckie5 oraz spo-
rządzić specyfikacje produktów, które, po uprzednim zbadaniu ich zasad-
ności i prawidłowości, właściwy organ państwa członkowskiego przekazu-
je Komisji Europejskiej, która podejmuje decyzję o wpisaniu ich nazw do  

                                                 
5 Według art. 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1151/2012       

z 21 XI 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 
wnioski o rejestrację nazw w ramach systemów ChNP, ChOG i GTS mogą składać wyłącznie 
grupy pracujące z produktami, których nazwa ma być zarejestrowana. 
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rejestru (KAMIŃSKA 2009)6. Oznaczenia pochodzenia geograficznego pro-
duktów rolnych służą przede wszystkim promocji regionu lub miejsca i pod-
niesieniu ich walorów turystycznych. Dobrze jest zatem, aby jak największa 
liczba producentów i przetwórców korzystała z ochronnego znaku7. 

Obecnie w rejestrze nazw chronionych znajduje się 37 polskich produk-
tów. Na potrzeby tego opracowania autorki wzięły pod uwagę 9 ChNP i 19 
CHOG (tab. 1). Aby dokonać interpretacji przestrzennej, w przypadku gdy 
zasięg produktów wchodził w skład więcej niż jednego województwa, zo-
stały one uwzględniane dla każdej z jednostek oddzielnie (tab. 2). 

W dynamice procesu tworzenia oznaczeń pochodzenia geograficznego 
produktów rolnych w Unii Europejskiej pierwszoplanowe znaczenie mają 
elementy zewnętrze – wprowadzanie funduszy unijnych, oraz elementy 
wewnętrzne – przedsiębiorczość mieszkańców (konieczność tworzenia grup 
producenckich). Jako pierwsza ChNP w Polsce  12 czerwca 2007 r. została 
zarejestrowana bryndza podhalańska. Najbardziej intensywnie lista roz-
wijała się w latach 2008–2011 – średnio rocznie wpisywano od 8 do 11 pro-
duktów (rys. 1). Od 2012 r. notuje się zdecydowanie mniej intensywny 
wzrost liczby wpisywanych produktów. Jest to ściśle związane ze wspar-
ciem finansowym dla producentów wytwarzających produkty regionalne       
i tradycyjne zarejestrowane jako ChNP, ChOG i GTS8.  
 
 
 

                                                 
6 Koszty rejestracji nazwy nie są wysokie i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wynoszą 300 zł (stan na czerwiec 2015 r.); por. Rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 II 
2005 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją 
nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 36, poz. 
323). 

7 Zgodnie z ustawą z 17 XII 2004 r. 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) podmiot wytwarzający produkt rolny lub środek spożywczy, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w specyfikacji, ma prawo do używania w obrocie nazwy wpisanej na listę krajowej 
ochrony tymczasowej. 

8 W ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013) 
wdrożono dwa działania: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” – rolnicy 
mogli przez pięć lat ubiegać się, m.in. o zwrot (do określonej kwoty) kosztów kontroli, po 
których wydaje się certyfikaty i świadectwa jakości oraz kosztów składek członkowskich, ja-
kie ponoszą na rzecz grup producentów; oraz „Działania informacyjne i promocyjne” – 
wsparcie dla grup producentów realizujących projekty z zakresu informacji i promocji pro-
duktów rolnych i środków spożywczych wyprodukowanych w ramach powyższych syste-
mów jakości żywności; beneficjenci mogli uzyskać refundację w wysokości 70% kosztów kwa-
lifikowanych.  
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Tabela 1. Polskie produkty rolne w unijnym systemie chroniącym  
ich autentyczność 

 

Oznaczenia pochodzenia produktów rolnych w systemie UE 

 Chroniona Nazwa 
Pochodzenia 

 Chronione Oznaczenie 
Geograficzne 

 Gwarantowana 
Tradycyjna Specjalność 

   

Grupy 
produktów 

rolnych 

nazwy produktów rolnych 

Sery 
redykołka, oscypek, 

bryndza podhalańska 
wielkopolski ser 

smażony, ser koryciński 
– 

Warzywa  
i owoce 

fasola wrzawska, fasola 
piękny jaś z Doliny 

Dunajca, wiśnia 
nadwiślanka 

jabłka grójeckie, jabłka 
łąckie, śliwka 

szydłowska, fasola 
korczyńska, truskawka 

kaszubska, suska 
sechlońska 

– 

Miód 
podkarpacki miód 
spadziowy, miód z 

Sejneńszczyzny 

miód drahimski, miód 
kurpiowski , miód 
wrzosowy z Borów 

Dolnośląskich 

– 

Wyroby 
cukiernicze  
i piekarskie 

– 

kołacz śląski, chleb 
prądnicki, obwarzanek 

krakowski, andruty 
kaliskie, rogal 

świętomarciński, cebularz 
lubelski 

pierekaczewnik 

Ryby karp zatorski – – 

Mięso  
kiełbasa lisiecka, 

jagnięcina podhalańska 

kabanosy, kiełbasa 
jałowcowa, kiełbasa 

myśliwska 
Oleje i inne 
tłuszcze 

– – olej rydzowy 

Napoje na 
bazie 
fermentacji 

– – 
półtorak, dwójniak, 
trójniak, czwórniak 

Liczba 
produktów 

9 19 9 

 

Źródło: Polskie produkty regionalne... (2012), Rolnictwo i rozwój ... (2015). 
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Tabela 2. Polskie produkty rolne zarejestrowane jako typy ChNP, ChOG i GTS                          
w unijnym systemie chroniącym ich autentyczność według województw 

 

Województwo Typ Produkt Obszar geograficzny w Polsce 

[1] [2] [3] [4] 

Dolnośląskie ChOG 
miód wrzosowy z Borów 

Dolnośląskich 
Bory Dolnośląskie 

ChNP wiśnia nadwiślanka gmina Annopol 
Lubelskie 

ChOG cebularz lubelski całe województwo 

Łódzkie ChOG jabłka grójeckie 
gminy leżące na Nizinie Środkowomazo-
wieckiej i Nizinie Południowomazowiec-

kiej 

ChNP bryndza podhalańska 
gminy z powiatów nowotarskiego 

 i tatrzańskiego (Podhale) 

ChNP 
fasola „piękny Jaś”             
z Doliny Dunajca 

11 gmin leżących w dolinie rzeki   
Dunajec 

ChNP karp zatorski gminy: Zator, Przeciszów i Spytkowice 

ChNP oscypek tereny górskie w wybranych gminach 

ChNP redykołka tereny górskie w wybranych gminach 

ChOG chleb prądnicki miasto Kraków 

ChOG jabłka łąckie 
gminy: Łącko, Podegrodzie, Stary Sącz       

i Łukowica 
ChOG jagnięcina podhalańska wybrane gminy i powiaty 

ChOG kiełbasa lisiecka 
gmina Czernichów i gmina Liszki            

w powiecie krakowskim 

ChOG obwarzanek krakowski 
miasto Kraków oraz powiaty      

krakowski i wielicki 

Małopolskie 

ChOG suska sechlońska 
gminy Laskowa, Iwkowa,  
Łososina Dolna i Żegocina 

ChNP wiśnia nadwiślanka 
gminy: Lipsko, Sienno,  

Solec n. Wisłą 

ChOG jabłka grójeckie 
gminy leżące na Nizinie Środkowomazo-

wieckiej i Nizinie Południowomazo-
wieckiej 

Mazowieckie 

ChOG miód kurpiowski Kurpie 

Opolskie ChOG kołocz / kołacz śląski całe województwo 

ChNP fasola wrzawska 
wybrane miejscowości w gminach: 

Gorzyce, Zaleszany i Radomyśl  
n. Sanem 

ChNP 
podkarpacki miód 

spadziowy 

17 nadleśnictw oraz dwa parki narodowe 
(Bieszczadzki Park Narodowy               

oraz Magurski Park Narodowy) 

Podkarpackie 

ChNP oscypek tereny górskie w wybranych gminach 
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[1] [2] [3] [4] 

ChNP miód z Sejneńszczyzny 
gminy: Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk, 

Suwałki, Szypliszki, Wiżajny, Jeleniewo, 
Rutka Tartak 

ChOG miód kurpiowski Kurpie 
Podlaskie 

ChOG ser koryciński swojski gminy: Korycin, Suchowola, Janów 

Pomorskie ChOG 
truskawka kaszubska/ 

kaszëbskô malëna 

Kaszuby – powiaty: kartuski, kościerski, 
bytowski oraz gminy: Przywidz, 

Wejherowo, Luzino, Szemud, Linia, 
Łęczyce i Cewice 

ChNP bryndza podhalańska sześć gmin z powiatu żywieckiego 
ChNP redykołka tereny górskie w wybranych gminach 
ChOG jagnięcina podhalańska wybrane gminy i powiaty 

Śląskie 

ChOG kołocz / kołacz śląski wybrane powiaty 

ChNP wiśnia nadwiślanka gminy: Ożarów i Tarłów 

ChOG fasola korczyńska 
gminy: Nowy Korczyn, Wiślica,           

Solec Zdrój, Pacanów i Opatowiec 
Świętokrzyskie 

ChOG śliwka szydłowska gmina Szydłów 

ChOG andruty kaliskie miasto Kalisz 

ChOG rogal świętomarciński 
miasto Poznań w granicach administra-

cyjnych oraz wybrane powiaty 
Wielkopolskie 

ChOG wielkopolski ser smażony całe województwo 

Zachodniopo-
morskie 

ChOG miód drahimski 
gminy: Czaplinek, Wierzchowo, Barwice, 
Borne Sulinowo oraz Nadleśnictwa Borne 

Sulinowo na Pojezierzu Drawskim 
 

Źródło: Polskie produkty regionalne... (2012), Rolnictwo i rozwój ... (2015). 

 

 
 

Rysunek 1. Dynamika powstawania produktów kulinarnych w Polsce w latach 1990–2015 
Wydarzenia zainicjowane przed 1990 r. zostały opisane w tekście; dziewięć muzeów powstało  

do 1990 r., odpowiednio w latach: 1962, 1973, 1975, 1976 (dwa), 1981, 1985 i 1986 (dwa) 
Źródło: opracowanie własne 
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Województwo małopolskie wyróżnia się zdecydowanie największą 
liczbą produktów rolnych z oznaczeniami pochodzenia geograficznego 
(11). Obszary Polski południowej i wschodniej odznaczają się najwyższymi 
uwarunkowaniami „pierwotnymi”, kreującymi potencjał w postaci zróżni-
cowania kuchni regionalnych, a dodatkowo mieszkańcy województwa 
małopolskiego wykazują się dużą przedsiębiorczością i poczuciem własnej 
tożsamości regionalnej.  

 
Lista Produktów Tradycyjnych 

 

W systemie krajowym funkcjonuje Lista Produktów Tradycyjnych (LPT), 
której idea polega na wyróżnieniu produktów, których jakość lub wyjątko-
we właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, sta-
nowiących element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wy-
twarzane oraz współtworzących poczucie tożsamości ludności miejscowej. 
Przy czym za tradycyjne uważa się metody produkcji wykorzystywane od 
co najmniej 25 lat. Lista ma na celu rozpowszechnianie informacji o pro-
duktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi meto-
dami (por. Ustawa...). Obecnie na listę wpisanych jest 1420 produktów. 

Lista Produktów Tradycyjnych służy zbieraniu i rozpowszechnianiu 
informacji o produktach tradycyjnych. Niestety, z wpisem produktu na LPT 
nie jest związana ochrona nazwy oraz kontrola zgodności produkcji z zade-
klarowaną metodą wytwarzania. 

Pomimo faktu, że naturalnie lista ta mogłaby być pierwszym krokiem 
do ubiegania się o oznaczenia chronione UE – to jednak nie pokrywają się 
one. Spośród ChNP na Liście Produktów Tradycyjnych brakuje: wiśni nad-
wiślańskiej i fasoli wrzawskiej, spośród ChOG nie ma miodu kurpiowskie-
go, jagnięciny podhalańskiej, śliwki szydłowskiej i rogala świętomarciń-
skiego. Najwyższy udział produktów na liście mają cztery województwa 
południowo-wschodnie: podkarpackie (190 produktów), małopolskie (145), 
lubelskie i śląskie (łącznie ponad 43% wszystkich produktów) oraz woje-
wództwo pomorskie (165). Pomimo ogromnego potencjału kulinarnego 
Polski południowo-wschodniej jedynie producenci województwa małopol-
skiego wyraźnie wykorzystują szanse i korzyści, jakie daje oznaczenie pro-
duktu na poziomie UE.  

Na LPT produkty podzielone są na kategorie (tab. 3), z których najpo-
pularniejsze są produkty mięsne, wyroby piekarnicze i cukiernicze oraz go-
towe dania i potrawy (każdy po ok. 20% udziału na liście). W kilku woje-
wództwach widać wyraźne wyspecjalizowanie w danej grupie produktów, 
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np. w lubelskim dużą rolę odgrywają nalewki, wódki smakowe, żurawi-
nówki i miody pitne oraz pierogi (10 rodzajów); w lubuskim: wina grono-
we i jabłkowe; w małopolskim: sery (np. oscypek, redykołka), pieczywo, 
miody i produkty na bazie miodów; w podkarpackim – potrawy z kapusty 
(12 rodzajów), miody i produkty na bazie miodu, pierogi (16 rodzajów). 
Województwo pomorskie jako jedyne wykorzystuje potencjał do rozwoju 
rybołówstwa; na listę wpisane są tu: dorsz i potrawy z dorsza oraz liczne 
inne produkty rybne (łącznie 17). 

 
Tabela 3. Wykaz grup produktów według województw zgodny  

z Listą Produktów Tradycyjnych (LPT) 
 

Produkty tradycyjne  

Województwo 

p
ro

d
u

k
ty

 m
le

cz
n

e 

p
ro

d
u

k
ty

 m
ię

sn
e 

p
ro

d
u

k
ty

 r
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o

łó
st

w
a 

w
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zy
w
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i 

o
w

o
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w
y
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b

y
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ie
k
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n
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ze

   
   

i 
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ie
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ic
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o
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je
 i

 i
n

n
e 
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u
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m
io

d
y

 

g
o
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i 
p

o
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aw
y

 

n
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o
je

 

in
n

e 
p

ro
d

u
k

ty
 

o
g

ó
łe

m
 

Dolnośląskie 4 7 3 4 8 1 5 6 6 0 44 
Kujawsko-pomorskie 4 4 0 4 14 1 1 13 12 4 57 
Lubelskie 4 22 3 12 32 6 8 27 27 1 142 
Łódzkie 3 23 0 13 21 2 3 10 9 0 84 
Lubuskie 1 5 2 5 8 0 3 4 11 0 39 
Małopolskie 11 37 4 14 30 1 5 25 13 5 145 
Mazowieckie 3 27 2 6 10 3 5 9 11 3 79 
Opolskie 3 10 2 9 12 2 3 15 2 4 62 
Podkarpackie 15 62 1 9 41 2 3 45 12 0 190 
Podlaskie 10 12 2 4 10 1 3 11 3 3 59 
Pomorskie 3 27 17 15 28 4 3 48 16 4 165 
Śląskie 12 12 4 9 32 2 3 56 6 1 137 
Świętokrzyskie 2 18 5 13 13 4 3 7 4 1 70 
Warmińsko-mazurskie 3 13 0 1 3 0 3 0 2 0 25 
Wielkopolskie 6 33 1 7 5 6 1 19 10 2 90 
Zachodniopomorskie 0 3 5 6 5 0 7 2 3 1 32 
Ogółem 84 315 51 131 272 35 59 297 147 29 1420 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Przepisy UE... (2015).  
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Brak wyraźnego wykorzystania produktów tradycyjnych i oznaczo-
nych nazwą pochodzenia charakteryzuje następujące województwa: dolno-
śląskie, łódzkie, opolskie, lubuskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie 
oraz kujawsko-pomorskie – w dwóch ostatnich dla przykładu nie ma ani 
jednego produktu rybołówstwa, pomimo sprzyjających warunków środo-
wiska naturalnego i tradycji kulinarnej. 

 
 

Produkt turystyczny – obiekt 
 

Produkt turystyczny – obiekt jest to zagospodarowany i skomercjalizowany 
walor turystyczny o ściśle określonej lokalizacji przestrzennej (KACZMAREK, 
STASIAK, WŁODARCZYK 2008). Do tej kategorii w turystyce kulinarnej można 
zaliczyć oryginalne lokale gastronomiczne, placówki muzealne poświęcone 
kulinariom, funkcjonujące zakłady spożywcze i miejsca produkcji udostęp-
nione do zwiedzania, w tym także gospodarstwa rolne, sadownicze, win-
nice itp. Na potrzeby tego opracowania analizie poddano wyłącznie muzea. 
Na podstawie informacji pozyskanych ze stron internetowych Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (por. MKiDN, http://bip.mkidn. 
gov.pl) oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
(NIMiOZ, http://nimoz.pl/), uzupełnionych o wykaz muzeów pobrany 
ze strony www.museo.pl oraz strony informacyjne urzędów wojewódzkich 
określono grupę muzeów o tematyce kulinarnej. Uwzględniono obiekty 
funkcjonujące pod nazwą „muzeum” w maju 2015 r., związane bądź z pro-
duktami żywnościowymi bądź z procesem ich wytwarzania. Nie ujęto na-
tomiast placówek poświęconych technice i gospodarstwu wiejskiemu po-
zbawionych elementów interaktywnych czy pokazowych związanych z pro-
dukcją żywności, w tym np. wiatraków. Nie zostały także poddane analizie 
skanseny i obiekty związane ze środowiskiem wiejskim, gdyż temat ten był 
już podejmowany przez innych autorów, a produkcja żywności jest tu za-
zwyczaj jednym z wielu elementów życia na wsi, które są prezentowane.  
W sumie zidentyfikowano 33 placówki muzealne o tematyce związanej       
z kulinariami na terytorium Polski, spośród których jedna stanowi wyod-
rębniony dział gastronomiczny muzeum regionalnego in situ (Muzeum 
Wina w Muzeum Ziemi Lubuskiej)9.  
                                                 

9 Muzea stanowiące organizacyjnie oddziały, jednakże o wyodrębnionej lokalizacji i te-
matyce potraktowane jak samodzielne jednostki ze względu na taki sposób postrzegania 
przez odwiedzających. 
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Największa liczba, bo aż 10 obiektów tego typu zlokalizowanych jest   
w województwie wielkopolskim, co wynika ze ścisłego powiązania sztuki 
gastronomicznej z kulturą rolną i wysokiego poziomu rozwoju przemysłu 
spożywczego w tym regionie, szczególnie w wieku XIX (por. rys. 2). Na ko-
lejnych miejscach znalazły się województwa małopolskie i dolnośląskie,      
a następnie podkarpackie i śląskie. O ile trzy z wymienionych, leżące na po-
łudniu kraju, można powiązać z silnymi tradycjami kuchni regionalnych           
i mniejszości etnicznych, o tyle dolnośląskie stanowi ciekawy przykład re-
gionu, który na nowo odkrywa tradycje związane, jak w przypadku Wiel-
kopolski, z zaawansowaną kulturą rolną i rozwiniętym przemysłem prze-
twórstwa żywności państwa pruskiego, później niemieckiego. Spośród 
czterech placówek na Dolnym Śląsku trzy ulokowano w zabudowaniach 
związanych z działalnością produkcyjną (Muzea: Browarnictwa w Lwów-
ku Śląskim, Cukrownictwa w Pszennie, Chleba w Czarcim Młynie w Świe-
radowie Zdroju). Z drugiej strony mamy grupę czterech województw,        
w których nie ma do tej pory żadnej placówki muzealnej o tematyce kuli-
narnej; należą do nich łódzkie, opolskie, świętokrzyskie i zachodniopomor-
skie. Generalnie jest to produkt najmniej powiązany przestrzennie z poten-
cjałem żywych tradycji kuchni regionalnych ze względu na bardziej niż      
w innych przypadkach materialny charakter i oparcie ekspozycji raczej na 
procesie wytwórczym niż na samych produktach żywnościowych. 

Biorąc pod uwagę tematykę można wydzielić typy muzeów uwzględ-
niając grupy produktowe. I tak, jedna placówka ma charakter ogólny – jest 
to Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie w województwie wielkopolskim. Spośród pozostałych najwięcej 
muzeów reprezentuje działalność związaną z wyrobami cukiernictwa i pie-
karnictwa, bo aż 14, w tym poświęconych młynarstwu, ale także Muzea 
Chleba (w Radzionkowie i Warszawie), Muzeum Piernika w Toruniu pręż-
nie działające od 2006 r. i Rogalowe Poznania utworzone w roku 2014 r.; 
wszystkie cztery prywatne. Drugą co do liczebności reprezentowaną grupą 
są muzea związane z napojami alkoholowymi, wśród ośmiu cztery zwią-
zane są z piwem, dwa z winem i dwa z gorzelnictwem. Są to zarówno pla-
cówki prywatne, działające na rynku dość długo (Muzeum Gorzelnictwa    
w Łańcucie – od 1994 r.), jak i młodsze. Poza trzema zostały one otwarte 
przy działających zakładach produkcyjnych. Sześć obiektów reprezentuje 
pszczelarstwo i wytwarzanie miodu, a w czterech z nich możliwa jest degu-
stacja i zakup miodu (w Stróżach i Kamiannej w małopolskim, Pszczółkach 
w pomorskim i Czerwonce w warmińsko-mazurskim). Dwa muzea związa-
ne są z mleczarstwem, oba zlokalizowane w obiektach dawnych zakładów 
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mleczarskich – w Rzeszowie od 1986 r. i w Królówce w województwie ma-
łopolskim od 2009 r. Jedna placówka – w Sielinku w województwie wielko-
polskim – związana jest z gospodarką mięsną i działa od 2005 r. Jedno tylko 
muzeum poświęcono produktowi z grupy warzyw i owoców, a mianowicie 
w Charsznicy w województwie małopolskim gmina utworzyła w 2012 r. 
Muzeum Kapuściane.  

Analizowane muzea o tematyce kulinarnej były tworzone stopniowo, 
najstarsze państwowe obiekty pochodzą z lat 60., 70. i 80. XX w., pierwsze 
prywatne powstało w 2003 r. (por. rys. 1). Obecnie placówki prywatne sta-
nowią w sumie 18 spośród 33 badanych, a więc ponad połowę, co jest wy-
razem ogólnego trendu w muzealnictwie. Pięć stanowiących jedną struktu-
rę organizacyjną ma rangę narodowego (Muzeum Narodowe w Szreniawie 
i jego cztery oddziały terenowe).  

 
 

Produkt turystyczny – wydarzenie 
 

W świetle badań Global Report on Food Tourism (2012), wspomnianych po-
wyżej, to właśnie wydarzenia przyciągają największe zainteresowanie tu-
rystów kulinarnych. Można je zdefiniować jako zaplanowane i zorganizo-
wane zdarzenia, integrujące produkty proste oraz walory turystyczne, na-
stawione na osiąganie korzyści w sferze psychologicznej, społecznej i gos-
podarczej (KACZMAREK, STASIAK, WŁODARCZYK 2008). W sytuacji, gdy te-
matycznie są związane ze sztuką gastronomiczną, stają się produktami 
turystyki kulinarnej. Według zaproponowanej przez A. STASIAKA (2007) ty-
pologii można wyróżnić sześć grup wydarzeń gastronomicznych. Autorki, 
przystępując do badań, uwzględniły tylko jedną z nich, a mianowicie świę-
ta i festiwale kulinarne. Nie brano pod uwagę ludowych festynów o cha-
rakterze ogólnokulturowym, w tym jarmarków i biesiad, targów i giełd 
żywności, prezentacji, konkursów i zawodów mistrzów kuchni organizo-
wanych dla profesjonalistów w zamkniętych obiektach, a także pokazów 
tradycyjnych wyrobów i jednorazowych uroczystości. Przyjęto następujący 
sposób weryfikacji rangi wydarzeń: ich cykliczność włącznie z zapowiedzią 
organizacji w roku 2015, „kulinarna” nazwa oraz uwzględnienie w kalen-
darzu imprez województwa na oficjalnych stronach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego lub ROT, a także pozycjonowanie w Internecie, okreś-
lane przez większą liczbę źródeł niż tylko lokalne strony gminy, w której 
wydarzenie ma miejsce, najczęściej tożsamej z organizatorem.  
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W rezultacie przeprowadzonych badań wyłoniono grupę 246 wyda-
rzeń o charakterze kulinarnym w Polsce. Dwa o najdłuższej tradycji organi-
zowane są od 1945 (wrześniowe Winobranie w Zielonej Górze) i 1947 r. 
(Święto Kwitnących Jabłoni w Łącku w małopolskim). Wyjątkowy charak-
ter ma Winobranie odwołujące się do tradycji uprawy winorośli sięgającej 
średniowiecza i do imprezy organizowanej po raz pierwszy w 1852 r. Uzys-
kało ono dwa razy certyfikat POT w konkursie na „Najlepszy produkt tury-
styczny”, a według szacunków organizatorów w 2013 przez dziewięć dni 
wzięło w nim udział łącznie około miliona osób, w tym duża grupa zagra-
nicznych turystów, przede wszystkim z Niemiec (http://wiadomosci.onet. 
pl). Nowe imprezy kulinarne w skali kraju zaczęły być inicjowane dopiero 
w latach 70. XX w. Należały do nich Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Pi-
wowarów „Chmielaki Krasnostawskie” w lubelskim Krasnymstawie, Trus-
kawkobranie Brodnickie w województwie pomorskim (oba od 1971 r.), Gó-
ralskie Jadło w Łopusznej (1974), Święto Ziemniaka w Mońkach w woje-
wództwie podlaskim (1976), Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców          
i Warzyw (1977) i Kurpiowskie Miodobranie w Myszyńcu w wojewódz-
twie mazowieckim (1978). Po przerwie lat 80. pewne ożywienie przyniosła 
druga połowa dekady lat 90., ale prawdziwy „wysyp” nowych wydarzeń 
kulinarnych nastąpił po roku 2000, co można wiązać z większą aktywnoś-
cią samorządów i lokalnych stowarzyszeń oraz ośrodków kultury na polu 
promocji dziedzictwa kulturowego wspartą możliwościami pozyskiwania 
środków zewnętrznych w ramach różnego rodzaju projektów (rys. 1). Dzia-
łalność ta przybrała prawie masowy charakter w ostatnich latach, sięga-   
jąc liczby 25 nowych wydarzeń o charakterze kulinarnym wykreowanych 
w 2009 r.  

Rozkład przestrzenny tych produktów jest jednak bardzo nierówno-
mierny (rys. 2). Dwa wiodące województwa to dolnośląskie i małopolskie, 
oferujące w 2015 r. odpowiednio 46 i 40 wydarzeń kulinarnych. O ile          
w przypadku drugiego z wymienionych regionów zjawisko to nie dziwi, 
gdyż wynika z silnych tradycji kuchni regionalnej, o tyle zaskakuje wysoka 
pozycja Dolnego Śląska. W regionie tym przerwane zostały bowiem trady-
cje kulturowe w okresie powojennym, jednak wydaje się, że uaktywniają 
się środowiska potomków dawnych przesiedleńców pochodzących z Kre-
sów, centralnej Polski, Karpat czy nawet reemigrantów z południowej 
Europy (Pieczenica organizowana w Gościszowie według tradycji bośniac-
kiej). Kilkanaście wydarzeń rocznie ma miejsce w województwach podkar-
packim (19), śląskim (17), lubelskim i łódzkim (po 15) i w tym przypadku 
również można powiązać to zjawisko z funkcjonowaniem kuchni regional-
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nych oraz silną gospodarką rolną. Z kolei bardzo małą aktywność wyka-
zują mieszkańcy i samorząd w województwach opolskim, mazowieckim      
i zachodniopomorskim (odpowiednio 1, 5 i 7 wydarzeń).  

Ciekawa jest tematyka organizowanych wydarzeń. 37 z nich nie jest 
związanych z określonym typem produktów, są poświęcone kuchniom re-
gionalnym (Smaki Podlasia, Jadło Kresowe, Smaki i Aromaty z Galicyjskiej 
Chaty itp.), kuchni staropolskiej lub ogólnie kulinariom, w tym także no-
wym trendom (Jaworska Wegetariada). Spośród pozostałych – poświęco-
nych określonym produktom – najwięcej, bo prawie ¼, jest powiązane          
z warzywami i owocami (57), przy czym najbardziej popularne są ziemnia-
ki (14), truskawki oraz jagody/borówki (odpowiednio 7 i 6). Na drugim 
miejscu znalazły się wydarzenia poświęcone gotowym daniom i potrawom 
(30), przy czym największą popularnością cieszą się pierogi (13), a później 
zupy (7), w tym kwaśnica, żur kujawski, zalewajka i zacierka. Szczególnie 
wyróżnia się przy tym kuchnia śląska, bo poza kwaśnicą możliwość posia-
dania osobnego święta uzyskały takie potrawy regionalne, jak ciapkapusta   
i prażonki oraz wywodzące się z kuchni żydowskiej ciulim i czulent. Ponad  
20 wydarzeń rocznie poświęconych jest miodom (27), produktom z ryb (24) 
oraz produktom piekarniczym i cukierniczym (23), przy czym w tych 
dwóch  kategoriach największą popularnością cieszą się odpowiednio karp 
(6) i chleb (18). Wśród 18 wydarzeń związanych z innymi produktami te-
matem przewodnim stały się np. grzyby (5), kasze (3), zioła i czekolady (po 
2), kawa, sól czy jajka. Największą popularnością w kategorii napojów (11) 
cieszą się wina (7). W ostatnich latach wzrasta znaczenie produktów mięs-
nych (10), np. gęsiny, baraniny czy golonki. Najmniej licznie prezentowaną 
grupą są produkty mleczne (7), choć i tu pojawiają się ciekawe inicjatywy, 
jak np. Festiwal Oscypka i Serów Wszelakich w Zakopanem. Z grupy ole-
jów i innych tłuszczów jedynym organizowa-nym wydarzeniem jest Festi-
wal Masła w łódzkiej Lubochni.  
 

 
Produkt turystyczny – szlak 

 
Do najbardziej skomplikowanych produktów wymagających nie tylko inte-
gracji organizacyjnej, ale i przypisania do konkretnej lokalizacji w prze-
strzeni geograficznej należą, obok obiektów i obszarów, szlaki (KACZMA-
REK, STASIAK, WŁODARCZYK 2008). Szlak tematyczny można zdefiniować za 
J. TOMCZAK (2013) jako zintegrowany i zarządzany linearny system pene-
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tracji rekreacyjnej, składający się z obiektów reprezentujących dany temat    
w przestrzeni, łączącej je trasy oraz elementów oferty towarzyszącej, mogą-
cych mieć związek z tematem w różnych ujęciach (wydarzenia, postaci, 
historie). Szlaki tematycznie powiązane z kulinariami należą do szlaków 
kulturowych. Taką też przyjęto zasadę w niniejszym opracowaniu, uwzględ-
niono mianowicie szlaki tematycznie związane ze sztuką gastronomiczną, 
na temat których funkcjonują strony internetowe, pozwalające określić 
przebieg szlaku i obiekty do niego należące. Wśród atrakcji na szlaku 
najczęściej spotykane są karczmy i restauracje, gospodarstwa sadownicze, 
rybackie, winnice i inne miejsca tradycyjnej produkcji rolnej, ale także wy-
darzenia i skanseny.  

Przeprowadzona analiza pozwoliła wyróżnić 31 szlaków kulinarnych 
w Polsce. Największa ich liczba znajduje się w województwie małopolskim, 
bo aż dziewięć. Jest to związane z jednej strony z żywymi tradycjami kuch-
ni regionalnej, szczególnie Podhala, ale też kuchni południowomałopol-
skiej, z drugiej strony z wyjątkowo aktywną działalnością Małopolskiej 
Organizacji Turystycznej po 2001 r. oraz Małopolskiego Instytutu Kultury – 
instytucji samorządowej powstałej w 2002 r. Po trzy szlaki kulinarne istnieją 
w województwach podkarpackim i dolnośląskim. W ostatnim z wymienio-
nych ciekawa jest zwłaszcza inicjatywa szlaku Kuchnia Polska, zrzeszają-
cego 12 restauracji, z których każda specjalizuje się w innej kuchni regio-
nalnej (http://www.dobrysmak.pl). W trzech województwach nie wyty-
czono dotąd żadnego szlaku kulinarnego, a mianowicie w łódzkim, war-
mińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.  

Pierwszym szlakiem kulinarnym utworzonym w Polsce, jednak nie-
funkcjonującym obecnie i nieuwzględnionym w związku z tym w opraco-
waniu, był uruchomiony na wzór Styryjskiej Drogi Jabłkowej w roku 2003 
Małopolski Szlak Owocowy. W kolejnych latach powstawały po jeden–dwa 
takie produkty rocznie, dopiero lata 2011–2014 przyniosły większą aktyw-
ność władz samorządowych w tym zakresie, kreujących aż sześć nowych 
szlaków w 2012 r. (rys. 1).  

W przypadku, gdy zostanie uwzględniona liczba obiektów na szlaku, 
można szlaki te podzielić na trzy kategorie: małe – liczące do 25 obiektów, 
średnie – od 26 do 50 i duże – powyżej 50. Okazuje się, że szlaki kulinarne 
w Polsce najczęściej są małe – jest ich 17, a więc co drugi należy do tej kate-
gorii, co wynika z jednej strony z małej liczby dostępnych i zainteresowa-
nych rozwojem oferty turystycznej obiektów i podmiotów gospodarczych, 
z drugiej z ograniczeń natury finansowo-organizacyjnej. Dwanaście szla-
ków należy do kategorii średnich, a tylko dwa do największych. W tej ostat-
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niej grupie mieszczą się: Szlak Tradycji i Smaku w kujawsko-pomorskim, 
utworzony w 2013 r., oraz Szlak Karpia „Bielska Kraina” w województwie 
śląskim funkcjonujący od 2011 r. W obu przypadkach charakterystyczne 
jest nowoczesne podejście, uwzględniające jako atrakcje na szlaku także 
wydarzenia. Trzy spośród badanych szlaków mają specyficzny charakter 
lokalnych szlaków miejskich, a mianowicie Szlak Kulinarny Centrum Gdy-
ni, Białostocki Szlak Kulinarny i Kulinarny Poznań, z których dwa ostat-   
nie łączą restauracje o różnym charakterze, a więc stanowią ofertę raczej dla 
turysty smakosza niż kulinarnego szukającego związków z regionem. Uw-
zględniając tematykę szlaku można zauważyć, że największą grupę stano-
wią te, które mają ogólny charakter (16); w tej grupie osiem podaje w naz-
wie region lub typ kuchni regionalnej (np. Smaki Podhala, Szlak Folkloru    
i Smaku Mazowsza, Śląskie Smaki, Podkarpackie Smaki). Spośród przypi-
sanych typom produktów największą popularno-ścią cieszą się wina (trzy, 
w połączeniu z miodami, kolejne dwa) oraz karp (po jednym szlaku w wo-
jewództwach małopolskim, opolskim i śląskim).  W pierwszym przypadku 
wynika to z długiej tradycji tworzenia szlaków winnych w Europie (STA-
SIAK 2007), w drugim związane jest z szeroko zakrojonym projektem reali-
zowanym w ramach „Wsparcia na rzecz współpracy międzyregionalnej       
i międzynarodowej Po Ryby. 2007–2013” przez lokalne grupy rybackie z te-
renu siedmiu województw południowej i zachodniej Polski i prowadzącym 
do stworzenia łączącego je Szlaku Karpia (http://www.lgropolszczyzna. pl). 
Po dwa szlaki są związane z produktami mięsnymi (Gęsinowy w kujaw-
sko-pomorskim i Barani w małopolskim), z owocami (Jabłkowy i Śliwkowy 
w Małopolsce) oraz z miodem (Małopolska Miodowa Kraina i Miodowy 
Rowerowy w Wielkopolsce). W województwie małopolskim utworzono je-
dyny z kategorii produktów mlecz-nych – Szlak Oscypkowy.  

 
 

Podsumowanie 
 

Turystyka kulinarna rozwija się w Polsce od połowy lat 90. XX w. Na pod-
stawie analizy czasu powstania wybranych do analizy produktów kulinar-
nych można wydzielić trzy etapy jej rozwoju (rys. 1), a mianowicie: 

a) pierwszy etap, czyli lata 1994–2003 – okres „festiwalowy”– z zapo-
czątkowaniem trendu i znaczną intensywnością tworzenia nowych 
wydarzeń kulinarnych, średnio prawie siedem rocznie; 
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Rysunek 2. Rozkład przestrzenny produktów turystyki kulinarnej  
według typów w Polsce w czerwcu 2015 r. 

Źródło: opracowanie własne 
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b) drugi etap, czyli lata 2004–2007 – okres „szlaków” – z pojawieniem 
się trendu na kreację szlaków kulinarnych, związanego z napływem 
środków zewnętrznych po wejściu do UE; 

c) trzeci etap, obejmujący lata 2008–2014 – okres „ochrony produk-
towej”, ściśle uwarunkowany warunkami egzogennymi, a mianowi-
cie wsparciem finansowym pozyskiwanym przez producentów 
żywności w ramach „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2007–2013”. 

Rozwój turystyki kulinarnej rozpoczął się więc od tworzenia pojedyn-
czych produktów, jednak na kolejnych etapach pojawiły się nowe, innego 
typu. Stwierdzono jednocześnie pewną prawidłowość, a mianowicie wza-
jemne powiązania międzyproduktowe. Województwa, w których można 
zaobserwować proces tworzenia na bazie jednego produktu, to:  

1) podkarpackie – bardzo wyraźne promowanie grup gotowych pro-
duktów kulinarnych na bazie jednego produktu tradycyjnego, jak 
np.: potrawy z kapusty kiszonej i związane z nimi imprezy kulinar-
ne (Kapuściany Jarmark); podkarpacki miód spadziowy (ChNP)       
i produkty tradycyjne na bazie miodu połączone z licznymi wyda-
rzeniami kulinarnymi; pierogi i związane z nimi imprezy (Festiwal 
Smaków Regionalnych „Pierogi”, Święto Pieroga, Pilźnieński Fes-
tiwal Pierogów), wyroby piekarnicze i związane z nimi imprezy 
(Święto Chleba);  

2) lubelskie, np. na bazie maliny kraśnickiej powstały kolejne gotowe 
produkty, takie jak maliniak kraśnicki i sok z maliny kraśnickiej,        
a ich promocji towarzyszą wydarzenia kulinarne (Maliniaki, póź-
niejsze Święto Owoców Miękkich w Kraśniku); 

3) małopolskie – oscypek jako ChNP; produkt tradycyjny oraz Festi-
wal Oscypków i Serów Wszelakich w Zakopanem, a także Szlak Os-
cypkowy; karp zatorski jako ChNP oraz produkt tradycyjny razem 
z zatorskim karpiem wędzonym, Święto Karpia w Zatorze i Szlak 
Karpia;  

4) pomorskie – dorsz i potrawy z dorsza oraz towarzyszący im Festi-
wal Pomuchla w Łebie, a także cały wachlarz produktów rybołów-
stwa i towarzyszących im imprez. 

Rozkład przestrzenny produktów dla turystyki kulinarnej wykazuje 
pewne prawidłowości. Południowo-wschodnia część kraju cechuje się zde-
cydowanie największym potencjałem dla turystyki kulinarnej w Polsce i tu 
też występuje koncentracja tego typu oferty. Województwa takie, jak mało-
polskie, śląskie i podkarpackie, a także lubelskie i świętokrzyskie, można 
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określić jako grupę o rozwiniętej ofercie dla turystyki kulinarnej (rys. 2). 
Najbardziej zaawansowane w tym zakresie jest województwo małopolskie 
(odpowiadające regionowi kulinarnemu i krainie historycznej), charakte-
ryzuje je wyjątkowo bogata tradycja kulinarna, zróżnicowanie i odmien-
ność kuchni; tu produkty kulinarne należą do najliczniejszych i najlepiej 
wykorzystanych poprzez powiązania międzyproduktowe i promocję. Na 
dominację tej części Polski duży wpływ ma również bogata oferta kuli-
narna województwa śląskiego – tu jednak wysoki potencjał regionu (trady-
cja, odmienność, położenie) przejawia się głównie w licznych produktach 
tradycyjnych i uznanych jako chronione przez UE, brak jest natomiast wy-
raźnego wykorzystania i promocji tych produktów (imprezy kulinarne, 
muzea). Kolejną grupę stanowią województwa: wielkopolskie, dolnoślą-
skie, lubuskie i pomorskie – o średnim poziomie rozwoju oferty dla tury-
styki kulinarnej (tzn. że niektóre produkty są lepiej rozwinięte, ale nie 
wszystkie). W tych województwach dużą rolę odgrywa aktywność samo-
rządów oraz inicjatywa społeczności lokalnej. Ostatnią grupę stanowi sie-
dem pozostałych województw, w których podejmowane są już pierwsze 
kroki w stronę rozwoju turystyki kulinarnej, ale zdecydowanie można okre-
ślić tę grupę jako województwa o słabo rozwiniętej turystyce kulinarnej. 
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FOODIE W PODRÓŻY  

 
Wprowadzenie 

 
Jeszcze do niedawna „smakosz” czy „miłośnik jedzenia”, który dokądś wy-
jeżdżał, zyskiwał status turysty kulinarnego. Obecnie coraz częściej nazy-
wając go używa się angielskiego słowa: foodie (od: food – jedzenie) i sukce-
sywnie wprowadza się je do obiegu, także do turystyki kulturowej1. O foodie 
w podróży napisano do tej pory niewiele, co – jak sadzę – wiąże się z fak-
tem, że w ogóle turystom w polskiej nauce nie poświęca się zbyt dużo uwa-
gi, mimo że to właśnie oni są uczestnikami ruchu turystycznego, odbiorca-
mi turystycznych atrakcji czy konsumentami produktów turystycznych. 
Zaledwie kilka obszerniejszych opracowań powstało dotychczas na temat 
turystów kulturowych i nieliczne krótsze teksty można znaleźć stricte o tu-
rystach kulinarnych. Podjęcie tego tematu jest więc szczególnie ważne, 
zwłaszcza wobec rozwijającej się w większości miejsc na świecie oferty        
w zakresie kulinariów – pojawiających się szlaków tematycznych, warszta-
tów gotowania, muzeów, otwartych dla turystów zakładów produkcyjnych        
i wielu innych inicjatyw (zostaną one wymienione w dalszej części pracy),   
a także dlatego, że również polski turysta interesuje się tym, co je – za-

                                                 
1 Przykład: w problematyce IX Ogólnopolskiej Konferencji „Kultura i turystyka – wokół 

wspólnego stołu” (Łódź 4–5 listopada 2015 r.) znalazło się zagadnienie: Foodies – nowy typ tu-
rysty kulturowego; źródło: www.rotwl.pl. 
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równo w domu, jak i w podróży – a nawet coraz częściej wyrusza w nią 
właśnie w celach czysto kulinarnych2.  

Postaci „foodie” – która jak na razie brzmi dość tajemniczo – autorka 
przyjrzy się w niniejszym opracowaniu. Odniesie się też do tytułowego 
„foodie w podróży” – spróbuje rozszyfrować i omówić terminologię z nim 
związaną, wskazać cechy i jego powiązania z turystą kulinarnym.  

Praca ma charakter przeglądowy, przygotowana jest w oparciu o wy-
brane publikacje polskich autorów (artykuły naukowe oraz popularyzacyj-
ne), jak również o literaturę anglojęzyczną, a w szczególności dwie nowe na 
rynku naukowym książki: Foodies & Food Tourism (2014) D. GETZA, R. RO-
BINSONA, T. ANDERSSONA i S. VUJICIC oraz Food Tourism. A Practical Market-
ing Guide (2015) J. STANLEYA i L. STANLEY. W tekście autorka odniesie się 
jednak głównie do rozważań teoretycznych, albowiem na prezentację do-
tychczasowych oryginalnych wyników badań na temat foodies (a w szcze-
gólności foodies w podróży) nie ma w tym opracowaniu miejsca.  

 
 

Kłopotliwe słowo „foodie” 

 
Autorami pojęcia „foodie” są A. BARR I P. LEVY (1984), którzy wspólnie na-
pisali książkę pt. The Official Foodie Handbook. Słowo to dość szybko przyjęło 
się, co nie znaczy, że nie jest krytykowane za zinfantylizowanie czy spłasz-
czenie znaczenia osoby nim nazywanej. W języku polskim jest ono kłopot-
liwe w stosowaniu, ponieważ jako obce słowo z polskimi przyrostkami 
brzmiałoby dość dziwnie: odmiana przez przypadki musiałaby wyglądać 
następująco: „foodie, foodiego, foodiemu, z/o foodi(e)m” itd.; w liczbie 
mnogiej byłoby jeszcze gorzej: „foodies, foodi(e)sów, foodi(e)som” itd.  

Dziennikarz K. MAJAK (2013 lub 2014) – odnosząc się do foodies – za-
stosował w jednym ze swych tekstów słowo „jedzeniak”, ale nie jest ono 
zbyt zgrabnym sformułowaniem. Pisząc o nich podał też, że są oni „wyz-
nawcami foodyzmu”. Myślę więc, że może słowo: „foodysta” mogłoby stać 

                                                 
2 Jak możemy przeczytać u F. FRYDRYKIEWICZA (2013): „Świat ogarnęło istne kulinarne 

szaleństwo. Uczymy się gotować, zapisujemy się na rozmaite kursy, księgarnie uginają się 
pod ciężarem tysięcy tytułów kucharskich, szefowie kuchni to dziś gwiazdy telewizji prowa-
dzący własne programy. Rozmawiamy o jedzeniu, czytamy o jedzeniu, spotykamy się przy je-
dzeniu. To, co, jak i gdzie jadamy, świadczy o nas i naszym stylu życia. W Europie i na świe-
cie turystyka kulinarna stała się modą, sposobem poznawania miejsc”. 
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się alternatywą dla foodie – „foodysta” bowiem, podobnie jak florysta, ar-
tysta czy nudysta, to przecież hobbysta, którym foodie niewątpliwie jest3. 

Używanie słowa foodie w nieodmienionej postaci brzmi z kolei sztucz-
nie w niektórych zestawieniach, lecz podobnie jak było z wieloma innymi 
zapożyczonymi z języka obcego słowami, trzeba się do niego przyzwy-
czaić. Autorka pozostaje więc przy wersju nieodmienianej, stosując w licz-
bie pojedynczej termin „foodie”, a w liczbie mnogiej „foodies”.  

Foodie to osoba, którą może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna, tak 
więc można w przypadku tego rzeczownika stosować w języku polskim 
czasowniki w obu rodzajach.  

 
 

Kto to w ogóle jest foodie? 

 
„Foodie” – słowo niby oczywiste, zwłaszcza dla osób znających język an-
gielski, jednak – jak stwierdza dziennikarz tematyki slow food M. ROIK 
(2014): „o ile słysząc »smakosz«, »łasuch« czy po prostu »żarłok« przed na-
szymi oczami niemal od razu pojawia się określony typ entuzjasty kulina-
riów, o tyle słowo »foodie« mówi niewiele”. 

W publikacji wspomnianych już wcześniej autorów określenia „foodie” 
(BARR, LEVY 1984) można przeczytać, że „foodie to dziecko konsumenc-
kiego boomu”, będące już innym miłośnikiem jedzenia aniżeli wcześniejszy 
„smakosz” (ang. gourmet), kojarzący się ze starszym dżentelmenem z wyż-
szych sfer. Znalazła się tam też pierwsza definicja tej osoby, która w tłuma-
czeniu brzmi następująco: „Foodie to osoba bardzo, bardzo, bardzo intere-
sująca się jedzeniem. Foodies są tymi, których jedzenie interesuje w każ-
dym kontekście – ślinią się na widok restauracji, przepisów i na czerwonej 
cykorii. Foodies nie uważają siebie za trywialnych – foodies traktują jedze-
nie jak sztukę, na równi z malarstwem i teatrem”4. 

 Dwadzieścia lat później w amerykańskim słowniku dziedzictwa języ-
kowego (The American… 1992) podano, że „foodie to osoba, którą charakte-
ryzuje żarliwe lub wysublimowane zainteresowanie jedzeniem i napojami 

                                                 
3 Wielu foodies wpisuje hasła: „jedzenie”, „podróże kulinarne”, „kuchnia” w swoje CV, 

w rubrykę: „Hobby/Zainteresowania” (www.foodies.com).  
4 Tłumaczenie własne. W oryginale: „A Foodie is a person who is very, very, very interested in 

food. Foodies are the ones interested in food in any gathering – Salivating over restaurants, recipes and 
radicchio. They don’t think they are being trivial – Foodies consider food to be an art, on a level with 
painting and drama.” 
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alkoholowymi”5. Definicja ta, jako jedna z niewielu, zawiera oprócz wska-
zania na jedzenie, także podkreślenie znaczenia napojów. W innych defini-
cjach nie umieszcza się tego drugiego członu, uznając go za nierozerwalny 
z pożywieniem i sztucznie wydłużający opis foodies. 

Obecnie wyraźnie akcentuje się, że bycie foodie to znacznie więcej niż 
sama czynność jedzenia czy miłość do niego. Analizując dostępne definicje   
i opisy6 można dokonać zbiorczego zestawienia cech typowego foodie (na-
leży jednak zrobić zastrzeżenie, że nie ma konieczności posiadania ich 
wszystkich, by za foodie móc uchodzić oraz że lista cech nie jest zam-
knięta).  

Foodie jest to więc smakosz permanentnie zainteresowany kulinariami, 
który uwielbia gotować i eksperymentować w kuchni, wyszukiwać skład-
niki (chce mieć pewność, że spożywane przez niego pokarmy są bezpieczne 
i zdrowe) i wiele uwagi poświęca aspektom jedzenia. To osoba z pasją je-
dzenia, które stanowi nierozerwalny, bo nadrzędny element jego stylu ży-
cia (składają się na niego np. gotowanie, kupowanie, jedzenie, zapraszanie 
gości itd.) – foodie przedkłada jedzenie nad inne sfery swego bytu. Foodie 
ma wiedzę o kulinariach i ją nieustannie pogłębia – czyta książki i blogi 
kulinarne (nierzadko sam je prowadzi lub dzieli się przepisami w Inter-
necie), ogląda programy telewizyjne o tej tematyce. Foodie uwielbia jeść, ale 
nie jest obżartusem. Bywa zwolennikiem zdrowego jedzenia, a czasem 
nawet filozofii slow food. Chętnie bywa w restauracjach i ma dla niego zna-
czenie znajomość z szefami kuchni. Foodie docenia tradycyjne, regionalne    
i lokalne przysmaki, ale lubi też kuchnię fusion. Celebruje zarówno moment 
przygotowania posiłku, jego podania, jak i samego jedzenia. Zanim coś ku-
pi w supermarkecie, długo studiuje etykietę, gdyż jest świadomym konsu-
mentem. Wszystkie powyższe kwestie motywują foodie do odbywania 
podróży, gdyż pragnie odkrywać nowe smaki, miejsca i sposoby przyrzą-
dzania potraw7. 

Do powyższego zestawienia można też dołączyć definicję K. MAJAKA 
(2013 lub 2014), która w dość nietypowy sposób zwraca uwagę na kwestie 
najważniejsze dla foodie: „Foodie jest wyznawcą foodyzmu, czyli religii     
w której bogami są szefowie kuchni, świątyniami są dobre restauracje,           
a przepisy kulinarne świętymi księgami”. 

                                                 
5 Tłumaczenie własne. W oryginale: „A foodie is a person who has an ardent or refined interest 

in food and alcoholic beverages”. 
6 Lista publikacji, z których korzystano pokrywa się ze spisem bibliograficznym na koń-

cu opracowania.  
7 Nie znaczy to jednak, że każdy foodie podróżuje. 
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Na podstawie rozległych międzynarodowych badań nad foodies         
R. ROBINSON i D. GETZ  (2013) opublikowali listę czterech wymiarów zwią-
zanych z byciem foodie, uznanych za niezbędne, by można mówić o samo-
identyfikacji z tym określeniem. Wymiary ułożone zostały w kolejności wy-
nikającej ze wskazań poszczególnych stwierdzeń w kwestionariuszu badań 
przez foodies. Są one następujące:  

1) tożsamość kulinarna (ang. food-related identity) – foodies kochają go-
tować, a miłość ta widoczna jest też w wyglądzie ich kuchni, zgro-
madzonych w niej urządzeń, wydatków przeznaczanych na zakup 
produktów i wiecznym poszerzaniu wiedzy o kulinariach; 

2) więzy społeczne (ang. social bonding) – dla foodies jedzenie jest przy-
jemnością, ale uwielbiają robić to w towarzystwie i ogromną przy-
jemność sprawia im gotowanie dla innych, angażowanie ich w do-
świadczanie kulinariów, wspólne podejmowanie aktywności,            
a w kuchni nieustannie poszukują nowych smaków i doświadczeń; 

3) jakość jedzenia (ang. food quality) – jakość jest kwestią nadrzędną 
zarówno w przypadku zakupu produktów, jak i gotowych dań;  

4) świadomość kulinarna (ang. food consciousness) – foodies często są 
skrupulatni w procesie nabywania i zarządzania jedzeniem. 

W obszernej publikacji zespołu D. GETZ, R. ROBINSON, T. ANDERSSON      

i S. VUJICIC (2014) przeczytamy dodatkowo, że w związku z tym, iż różne 
osoby utożsamiają się z określeniem „foodie” i właściwie każdy może uzur-
pować sobie prawo do bycia nim, to jednak zależy to zasadniczo od tego, 
jakie kryteria przyjmie się lub będzie przyjmować na różnych etapach swo-
jego życia i kulinarnego zaangażowania oraz jakie rodzaje kulinarnych 
aktywności będzie się wówczas podejmować. Wiąże się to też z dokonywa-
nymi wyborami w zakresie:  

− aspektów jedzenia, którym poświęca się uwagę – raz foodie może 
być bliżej kuchni wegetariańskiej, zdrowej czy ekologicznej, a w in-
nym okresie życia bliżej kuchni wybranego regionu świata; 

− podejścia do gotowania – czynienia tego w domu (gotowania dań 
prostych lub urastających do rangi dzieł sztuki) lub jadania tylko 
„na mieście”; 

− stopnia potrzeby socjalizacji – jadania kameralnych posiłków w gro-
nie najbliższych lub zapraszanie wielu gości oraz gotowania samo-
dzielnie lub w grupie innych osób, czy nawet zdalnie – wspólnie       
z blogerami i użytkownikami kulinarnych portali społecznościowych;  
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− przyjętego stylu życia – bycie amatorem lub profesjonalistą w kuch-
ni, czy też wydawanie wielkich sum pieniędzy na jadanie w presti-
żowych restauracjach lub dopasowywanie się do posiadanego 
skromnego budżetu; 

− wyborów podróżniczych – pozostawanie w domu i zapoznawanie 
się z kulinariami świata i znanymi lokalami poprzez lekturę czy 
programy telewizyjne lub odbywanie wyjazdów kulinarnych.  

Poparciem tej teorii może być dyskusja, która miała miejsce na portalu 
„Na Temat”. Bloger G. Łapanowski twierdził tam wówczas, że „można być 
foodie nawet wtedy, gdy nie stać nas na kupowanie albumów kulinarnych 
za 150 zł”. Mówił też: „Można zaryzykować twierdzenie, że prawdziwi 
foodies to grupa osób bogatych, ale kulturowo. Nie trzeba pokazywać się   
w drogich restauracjach, ale mieć zaplecze kulturowe i wiedzę na temat go-
towania”. Inne zdanie miała z kolei dziennikarka W. Lewandowska, która 
uważała, że kultura jedzenia odbywa się przede wszystkim w restauracjach 
i że chodzenie do restauracji jest dla wielu foodies największą przyjemnoś-
cią, dla której są w stanie zrezygnować z zakupów (np. w przypadku pań   
z takich, jak buty czy torebki). 

Warto zwrócić też uwagę na to, że pojęcie „foodie” nie zawsze jest uży-
wane w pochlebnym znaczeniu i że niektórzy krytycy twierdzą, że bycie 
foodie jest snobistycznym, elitarnym trendem oraz że foodies są uprzywi-
lejowanymi, rozpieszczonymi, zamożnymi smakoszami, którzy angażują 
się w rzucającą się w oczy konsumpcję (GETZ i in. 2014). 

 
 

Kim jest polski foodie? 
 

Częściej niż w tekstach naukowych rozważania na temat foodies można 
znaleźć w Internecie. Tam też w 2013 r. z inicjatywy portalu Cooklet 
przeprowadzono badania ankietowe pod tytułem: „Kim jest polski foodie?” 
(por. Kim jest polski foodie? 2013). Internautów pytano m.in. o to, co foodie je, 
dla kogo gotuje, jaka jest jego ulubiona kuchnia i gdzie szuka przepisów 
oraz dlaczego? Wyniki ankiety autorka niniejszej pracy zapożyczyła z cza-
sopisma „Zwierciadło”, ponieważ dwa lata po zakończeniu badań nie ma 
już do nich dostępu na Cooklet. 

W efekcie przeprowadzonych wśród 505 internautów badań stwier-
dzono, że polski foodie jest kobietą w wieku od 25 do 34 lat z wyższym 
wykształceniem, która mieszka w dużym mieście. Najczęściej jada potrawy 
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robione w domu. Gotuje praktycznie codziennie i przygotowuje posiłki dla 
rodziny i najbliższych lub po prostu dla siebie. Gotowanie sprawia jej przy-
jemność. Gotuje w domu też dlatego, że jest to tańsze i zdrowsze, niż stoło-
wanie się na mieście. K. MAJAK (2013 lub 2014) podsumował to następująco: 
„badanie przeprowadzone przez Cooklet pokazuje, że wyjście do restau-
racji nad Wisłą to raczej wycieczka egzotyczna, niż chleb powszedni”. Jak 
się okazuje, polskie foodies gotują najczęściej potrawy kuchni polskiej            
i włoskiej, ale „nie boją się też innych kulinarnych kierunków – próbują 
swoich sił w kuchni chińskiej, meksykańskiej, amerykańskiej i francuskiej. 
Popularne są także dania kuchni greckiej oraz uznawanej za jedną z naj-
modniejszych na świecie – kuchni hiszpańskiej. Oprócz tego respondenci 
deklarowali, że przyrządzają potrawy wegetariańskie i fusion, łącząc ze 
sobą różne kuchnie, a także kierują się sezonowością” (MAJAK 2013 lub 
2014). Polski foodie „najczęściej gotuje ze składników, które ma w domu – 
sprawdza, co jest w lodówce i potem coś z tego tworzy. Wielu z ankieto-
wanych deklarowało też, że zdarza im się także najpierw poszukać prze-
pisu, a dopiero zgodnie z kluczem kupować składniki. Nie boją się także 
próbować nowości – jeśli jakiś produkt w sklepie ich zaciekawi, to szukają 
sposobu na jego wykorzystanie. Zazwyczaj przepisy wyszukiwane są w In-
ternecie – na blogach, poprzez wyszukiwarkę lub coraz bardziej popularne 
aplikacje kulinarne. Nieustanną popularnością cieszą się także książki ku-
charskie. Co ciekawe, często pomysły na dania brane są też po prostu z gło-
wy. Oczywiście doceniane są także przepisy od znajomych oraz ponadcza-
sowe receptury mam i babć. Kiedy foodies poszukują przepisu to najważ-
niejsza dla nich jest dostępność produktów, wygląd potrawy i oryginalność 
dania. Niewątpliwie ważnym czynnikiem jest także czas przygotowania 
potrawy oraz stopień trudności. Okazuje się, że dużo mniej ważne są war-
tości odżywcze, cena i kaloryczność” (MAJAK 2013 lub 2014). 

Jak łatwo można zauważyć, powyższa charakterystyka polskiego 
foodie tylko w pewnym stopniu pokrywa się z opisem cech typowego 
foodie, co potwierdza teorię, że bycie nim jest indywidualną kwestią. 

W opisie wyników badań Cooklet nie ma ani słowa o podróżach kuli-
narnych czy kulinarnych inspiracjach podróżami, co zapewne wynikało       
z braku takiego pytania w ankiecie (do ankiety już też niestety nie ma do-
stępu). Nie znaczy to jednak, że polscy miłośnicy jedzenia nie podróżują –  
o preferencjach kulinarnych tych osób wspomniano na końcu opracowania. 
Poniżej zostanie scharakteryzowany foodie w podróży, znany dotychczas 
jako turysta kulinarny.  
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Gdy foodie wyrusza w podróż... 
 

Foodies, którzy wyruszyli w podróż, nazywani bywają zazwyczaj tury-
stami kulinarnymi (ang. culinary/food/culinary-minded/gourmet tourists/travellers 
– pojęcia stosowane wymiennie, z lekkim rozgraniczeniem definicyjnym)     
i stanowią silną i ważną grupę turystów kulturowych. Foodies wyruszają 
albo w celach stricte kulinarnych albo cel ten jest jednym z równorzędnych. 

Jeżeli chodzi o postawę foodies wobec nowych potraw, to jadają zasad-
niczo wszystko, lecz zawsze odbywa się to w dyskursie z kulturą i w spo-
łecznym statusie danego jedzenia (GETZ i in. 2014). Zgodnie z określeniami 
wprowadzonymi przez C. Fischlera (1988, w: POVEY 2011), foodies to neo-
file (ang. neophilics), czyli osoby, które podróżują w celu gromadzenia nie-
zapomnianych nowych doświadczeń kulinarnych, niemające zasadniczo 
żadnych lub mające niewiele ograniczeń następującej natury8: higieny i spo-
sobów przygotowywania posiłków, religii, predyspozycji zdrowotnych (np. 
alergii), zwyczajów żywieniowych, rodzimej kultury stołu, przekonań, pre-
ferencji smakowych, niechęci do nowości itp. Determinantami satysfakcji są 
w przypadku tych osób: poziom egzotyzmu spożywanych potraw, dostęp-
ność potraw i lokali je serwujących, poziom i profesjonalizm obsługi, cena 
oraz sposób serwowania potraw (Cohen, Avieli 2004, w: POVEY 2011). 

A. MATUSIAK (2009) podaje, że na subiektywną ocenę potraw przez tu-
rystów kulinarnych wpływa atmosfera, związana ze stanem emocjonalnym 
turysty, jego nastawieniem, ale także z towarzystwem, w którym przeby-
wa, z otoczeniem, w jakim potrawa została przygotowana i skonsumowa-
na. Dodatkowo jednak wskazuje na istnienie pewnych typów turystów, 
wyróżnionych ze względu na ich oczekiwania i postawy związane z nawy-
kami żywieniowymi: mamy więc wśród foodies „konformistów kulinar-
nych”, u których identyfikacja bądź internalizacja postaw żywieniowych 
może mieć charakter tymczasowy (tylko w trakcie podróży), rzadziej trwa-
ły, oraz na „eksperymentatorów i smakoszy” – turystów, którzy próbują 
wybranych potraw i adaptują na grunt własnej kuchni wybrane produkty 
czy dania, zgodne z ich osądem smaku9. 

                                                 
8 Odwrotnie zachowują się w podróży tzw. neofobi (ang. neophobics), których doświad-

czanie nowych kulinariów jest bardzo ograniczone, a czasem wręcz zerowe. Jest to przede 
wszystkim uwarunkowane biologicznie i kulturowo, ale wynika też z poziomu posiadanego 
doświadczenia turystycznego (za Cohen, Avieli 2004, w: POVEY 2011). 

9 Trzecia wyróżniona przez A. MATUSIAK (2009) kategoria turystów kulinarnych – wąt-
pliwe jest nazywanie ich w ten sposób, gdyż to „konserwatyści kulinarni” – to osoby wierne 
własnym przyzwyczajeniom, niejednokrotnie przejawiające postawę roszczeniową wobec 
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Fascynacja kuchniami świata wyraźnie rozwija się wśród foodies w os-
tatnich kilkunastu latach10, co tłumaczone jest następującymi czynnikami: 

− ciekawością odkrywania nowości kulinarnych, stymulowaną przez 
większą ich dostępność w destynacjach wakacyjnych oraz przez 
rozliczne tematyczne programy telewizyjne (zwłaszcza prowadzone 

przez znanych kucharzy i znawców kuchni); 

− większą świadomością turystów na temat żywności oraz żywienia    
i zauważalną u wielu osób prozdrowotną postawą w codziennym 
życiu; 

− potrzebą zbliżenia się turystów do odwiedzanych społeczności, 
zwłaszcza w środowisku wiejskim (stanowiącym doskonałą uciecz-

kę od zurbanizowanych obszarów dnia codziennego); 

− pojawieniem się szerokiej oferty turystycznej i handlowej w zakresie 

kulinariów, co znacznie ułatwiło dostęp do nich; 

− chęcią wspierania rynku lokalnego, co stało się możliwe poprzez za-
kup żywności i potraw przez turystów bezpośrednio u detalicznych 

sprzedawców;  

− modą – jedzenie stało się po prostu modne, popularne i „trendy” 

wśród wszystkich grup pokoleniowych (STANLEY, STANLEY 2015). 

W efekcie zauważalny jest dynamiczny rozwój turystyki kulinarnej ja-
ko gałęzi turystyki. K. SOBIEPANEK-SZCZĘSNA (2014) zadała jednak pytanie, 
czym jest turystyka kulinarna?, odpowiadając sobie tak: „Pytanie banalne,  
a jednocześnie dające przestrzeń do niekończących się dywagacji na temat 
różnorodności i bogactwa trendu, jakim jest podróżowanie do miejsc pow-
stawania dań i produktów kulinarnych. Turystyki kulinarnej bowiem nie 
można opisać w dwóch słowach ani sprowadzić do kwestii związanych 
tylko z jedzeniem. Lokalne smakołyki czy trunki są dla turysty kulinarnego 
jedynie pretekstem, punktem wyjścia do poznania kultury i historii danego 
miejsca czy regionu. Oczywiście są to elementy dla smakosza pierwszo-
planowe, a nawet najważniejsze, ale z pewnością nie jedyne”. Turysta 

                                                                                                                     
ludności lokalnej, wyrażającą się oczekiwaniem serwowania potraw przynależnych ich włas-
nej kulturze. 

10 Zgodnie z tym, co podają J. STANLEY i L. STANLEY (2015), zainteresowanie turystów 
kuchnią odwiedzanych destynacji było słabo zauważalne jeszcze w XIX w. – wówczas, zwła-
szcza wśród mas podróżujących Brytyjczyków, oczywiste było wożenie i przygotowywanie 
na miejscu swoich własnych potraw. Eksperymentowanie z kuchnią lokalną (w miejscach, do 
których dotarła turystyka) zaczęto dopiero z czasem.  
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kulinarny jest turystą kulturowym, co znaczy, że wyróżnia go jeszcze sporo 
dodatkowych cech, charakterystycznych właśnie dla tego typu turysty11. 

Udział foodies w turystyce kulinarnej i ich w nią zaangażowanie zależy 
od kilku ważnych aspektów: 

– liczby oraz poziomu potrzeb i motywacji tych osób (wewnętrznych 
– osobistych, i zewnętrznych) – nierzadko związanych z wcześniej-
szymi doświadczeniami kulinarnymi, wynikającymi z aspektów 
tożsamościowych i stylu życia; 

– posiadanego doświadczenia kulinarnego, wiążącego się jednak z do-
konywaniem wyborów pomiędzy lojalnością wobec znanej kuchni  
a poszukiwaniem nowości; 

– procesu decyzyjnego – tego, czy dokonuje się wyboru po raz pierw-
szy czy już kolejny oraz związanych z tym ograniczeń;  

– posiadanych informacji, pochodzących z różnych źródeł: własnych 
wcześniejszych doświadczeń, reklamy i promocji, Internetu, portali 
społecznościowych; 

– zakładanych przez foodies zysków, w zależności od tego, czy jedze-
nie w podróży to aspekt nadrzędny czy komplementarny (GETZ i in. 
2014). 

Tak jak różnią się od siebie foodies w swoim codziennym otoczeniu, 
tak też zróżnicowanie pomiędzy nimi można obserwować, gdy wybierają 
się w podróż. E. Wolf podał kilka przykładów motywów skłaniających do 
podróży kulinarnych. Wśród nich wymienia chęć spotkania ze znanym res-
tauratorem, potrzebę uczestniczenia w konkursach gastronomicznych, 
wzięcia udziału w ceremoniach otwarcia nowych restauracji, poszukiwania 
„zwyczajnych” lokali gastronomicznych (służących miejscowej ludności), 
poszukiwania konkretnych składników potraw, uczestniczenia w festynach 
kulinarnych, kursach gotowania, czy poruszania się tzw. szlakami gastro-
nomicznymi (MATUSIAK 2009). Lista ta może być jeszcze dłuższa. Charak-
teryzując szczegółowo w 2014 r. typy turystów kulturowych autorka wy-
mieniła (BUCZKOWSKA 2014) osobno te rodzaje aktywności, które mogą po-
dejmować turyści kulinarni. Podczas wyjazdów mogą więc zwiedzać zakła-
dy, fabryki, przetwórnie i wytwórnie spożywcze, bywać na plantacjach, po-
lach czy w sadach, spędzać dużo czasu w restauracjach i innych miejsco-
wych lokalach oraz na targowiskach z warzywami, ziołami, rybami itp., 
uczestniczyć w posiłkach w domach tubylców. Niektórzy turyści kulinarni 

                                                 
11 Szczegółowa charakterystyka turysty kulturowego wraz z wzorcem kulturowym za-

warta jest w publikacji: Portret współczesnego turysty kulturowego (BUCZKOWSKA 2014).  
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są zainteresowani procesem produkcji i przygotowywania jedzenia, chętnie 
biorą osobiście w nich udział, a także rozmawiają z wytwórcami, restaura-
torami i kucharzami, kosztują specjałów (szczególne znaczenie mają tzw. 
wytwory markowe czy potrawy świąteczne). Nierzadko podążają kulinar-
nymi szlakami kulturowymi oraz udają się w podróż, by uczestniczyć         
w imprezach kulinarnych, takich jak: festiwale, jarmarki świąteczne, kon-
kursy gastronomiczne, ceremonie otwarcia nowych restauracji.  

A. MATUSIAK (2009) podkreśla, że turyści kulinarni są zainteresowani 
miejscem lub przestrzenią (lokalem, restauracją, wsią, miastem, regionem, 
związanym z daną potrawą czy produktem), historią kulinariów, a także 
technologią czy sposobem wytwarzania oraz podawania. 

Motywom i rodzajom aktywności gastronomicznej towarzyszą też te  
związane z zamiłowaniem do napojów. W publikacji Z. KRUCZKA (2009) 
wskazane zostały następujące: degustacja i chęć poznania nowych win oraz 
ich zakup; możliwość poznania wina w relacji z tradycyjną, lokalną kuch-
nią; możliwość wczucia się w wyjątkową, niepowtarzalną atmosferę miejsc 
i regionów, w których powstaje wino; chęć zdobycia informacji o konkret-
nym winie lub jego producencie; okazja do wypoczynku, „ucieczka za 
miasto” oraz do wspólnego spędzenia czasu z rodziną, partnerem lub przy-
jaciółmi; możliwość poszerzenia wiedzy o winie i winiarstwie. Jeżeli turyści 
są bardziej enoturystami niż smakoszami, to podczas wyjazdów zwiedzają 
winnice i zakłady winiarskie, spędzają dużo czasu w restauracjach i innych 
miejscowych lokalach, chętnie dają się zapraszać na posiłek „przy winku” 
do domów tubylców. Są zainteresowani procesem produkcji, przygotowy-
wania, butelkowania i przechowywania wina, chętnie biorą osobiście         
w nim udział, uczestniczą w kursach enologicznych, zwiedzają muzea          
i wystawy tematyczne, rozmawiają z winiarzami i enologami. Nierzadko 
podążają winnymi szlakami kulturowymi, zbierają korki i etykiety od bute-
lek oraz udają się w podróż, by uczestniczyć w imprezach winiarskich, 
takich jak: festiwale, dni świąteczne, winobrania czy konkursy. Pozostali 
„degustatorzy napojów” to podróżujący w celach zwiedzania, degustowa-
nia i uczestniczenia w „eventach” tematycznych, miłośnicy innych trun-
ków, takich jak piwo, szampan, whisky czy koniak12. 

                                                 
12 Dla przykładu, osoby, które są smakoszami i znawcami piwa to biroturyści. Interesują 

się jego znaczeniem i gatunkami w poszczególnych kulturach, dlatego podróżują, by je pró-
bować i poznawać. W czasie wyjazdu zwiedzają małe i duże browary i inne obiekty kompanii 
piwowarskich, spędzają dużo czasu w pubach i piwiarniach, zwiedzają muzea i wystawy te-
matyczne. Turyści ci są zainteresowani procesem produkcji, rozlewania, butelkowania/pusz-
kowania i kapslowania piwa, chętnie biorą osobiście w nich udział, a także rozmawiają z wy-
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Turyści kulinarni są coraz częściej definiowani w różnego rodzaju tek-
stach naukowych i popularnonaukowych. Mimo że definicje i charaktery-
styki tworzone są przez bardzo różne osoby, reprezentantów różnych dzie-
dzin i różnych punktów widzenia, zawierają wiele elementów wspólnych. 
Można przytoczyć kilka wybranych, spośród najnowszych, w których te 
korelacje są zauważalne. 

J. STANLEY i L. STANLEY (2015) rozgraniczają definicje, odnosząc je do 
dwóch różnych postaci – turysty smakosza (ang. gourmet tourist), który po-
szukuje prawdziwie autentycznych doświadczeń i jest gotów za nie zapła-
cić tyle, ile są warte oraz typowego turystę kulinarnego (ang. food tourist), 
który pragnie doświadczeń związanych z jedzeniem i chce się o jedzeniu 
uczyć, na co jest w podróży przygotowany. 

Według UN WTO (2012) turyści kulinarni są podróżnikami, którzy bio-
rą udział w nowych trendach konsumpcji. Poprzez kuchnię poszukują au-
tentyczności miejsc, które odwiedzają. Dla nich wartość gastronomiczna 
miejsca jest istotnym elementem socjalizacji, służącym wymianie doświad-
czeń. Wyróżniają się większymi niż przeciętne wydatkami na jedzenie, są 
wymagający, lecz potrafiący docenić jakość; wystrzegają się jednolitości. 
Dla nich gastronomia nie może być nijakim i anonimowym produktem, 
musi mieć „osobowość” – w przeciwnym razie stanie się bezradna, oderwa-
na od miejsca i fałszowana13. 

Dla M. Sekidy, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej, 
turysta kulinarny to „osoba przede wszystkim towarzyska, otwarta na 
świat i ludzi, odważna, ufna i na swój sposób odrobinę szalona – w pozy-
tywnym tego słowa znaczeniu. Odkrywając nowe miejsca i smaki turysta 
kulinarny wykazuje się śmiałością i odwagą, cechuje go w poczynaniach 
wytrwałość i cierpliwość. Turysta kulinarny poszukuje autentyczności i nie-
powtarzalności. Zależy mu na dotarciu do źródła, do miejsca i osób, które 
tradycyjnie są związane z wytwarzaniem danego produktu. Turysta kuli-

                                                                                                                     
twórcami. Nierzadko zbierają kapsle czy podkładki pod piwo. Udają się w podróż również po 
to, by uczestniczyć w imprezach piwnych, takich jak: festyny, festiwale czy konkursy (BUCZ-
KOWSKA 2014). 

13 Tłumaczenie własne. W oryginale: „They are travellers seeking the authenticity of the places 
they visit through food. They are concerned about the origin of products. They recognize the value of 
gastronomy as a means of socializing, as a space for sharing life with others, for exchanging experiences. 
Such tourists have higher-than average expenditure, they are demanding and appreciative, and they 
eschew uniformity. Therefore, gastronomy cannot become a bland and anonymous product; it must have 
personality, because otherwise it will become vulnerable, delocalized and subject to adulteration” (UN 
WTO 2012).  
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narny jest swego rodzaju odkrywcą i poszukiwaczem przygód, dla którego 
niezwykle ważne są relacje z ludźmi” (SOBIEPANEK-SZCZĘSNA 2014).  

M. SEKIDA (2013) wskazuje też trzy następujące grupy cech opisujących 
turystę kulinarnego: 1) towarzyski, dociekliwy, śmiały, ciekawski, wrażli-
wy; 2) odważny, ufny, otwarty, cierpliwy, trochę szalony; 3) wymagający, 
wytrwały, głodny i spragniony, bezpośredni. Dodatkowo wymienia też 
aspekty (są pogrupowane tematycznie), których foodie w podróży poszu-
kuje, są to: 1) autentyczność, tajemnica, tradycja, historia, niepowtarzalność; 
2) smak dzieciństwa, wspomnienia, niespodzianki, zapach; 3) relacje, 
odkrycie, przygoda, doznania. 

Autorka niniejszej pracy z kolei (BUCZKOWSKA 2014) wyróżnia „sma-
koszy” jako typ turystów kulturowych, podkreślając, że są to „osoby, które 
są smakoszami i znawcami kulinariów oraz interesują się ich przygo-
towywaniem i znaczeniem w poszczególnych kulturach, dlatego też podró-
żują, by próbować potraw i poznawać tajniki ich przygotowywania; nie-
rzadko są zwolennikami ruchu slow food […]. Z podróży wracają nie tylko   
z kulinarnymi pamiątkami, lecz także z przepisami na potrawy, które na-
stępnie przygotowują we własnych domach”. 

Podróżujący foodies doczekali się też wyodrębnienia spośród nich ty-
pów, w zależności od podejmowanych i preferowanych aktywności czy 
uszczegółowionych zainteresowań. Do międzynarodowego obiegu wszedł 
niedawno podział na 13 segmentów podróżników kulinarnych (ang. culinary 
travelers):  

1) podróżników przygody (ang. adventure travelers) – wyjeżdżających 
w odległe tereny i poszukujących tam przygód kulinarnych; 

2) podróżników atmosfery (ang. ambiance travelers) – bardziej szuka-
jących doświadczeń kulinarnych niż konkretnych potraw czy pro-
duktów; 

3) podróżników autentyczności (ang. authentic travelers) – poszukują-
cych autentycznej kuchni; 

4) budżetowców (ang. budget) – przy podejmowaniu działań kulinar-
nych kierujących się głównie zasobnością portfela; 

5) eklektycznych (ang. eclectic) – szukających szerokiej gamy ofert to-
warzyszących kulinariom; 

6) foodies smakoszy (ang. gourmet foodies) – będących podróżującymi 
foodies z tzw. najwyższej półki klientów; 

7) podróżników innowatorów (ang. innovative travelers) – poszukują-
cych nowych kulinarnych pomysłów; 
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8)  lokalnych (ang. localists) – skupionych na lokalnie wytwarzanych       
i przygotowywanych produktach i potrawach; 

9)  nowicjuszy (ang. novices) – turystów dopiero zaczynających kuli-
narną przygodę; 

10)  konsumentów żywności organicznej (ang. organic food consumers); 

11)  socjalizujących podróżników kulinarnych (ang. social food travelers) 
– nastawionych głównie na relacje przy stole; 

12)  modnych foodies (ang. trendy foodies) – podążających za kulinar-
nymi trendami; 

13)  wegetarian (ang. vegetarians) (STANLEY, STANLEY 2015). 
Na gruncie polskim wyróżnienia sześciu kategorii (typów) turystów 

kulinarnych, analizując motywy ich wyjazdów kulinarnych, dokonała       
M. DURYDIWKA (2013). Są to według niej: 

1) „smakosze kuchni regionalnej lub etnicznej”;  

2) „wykwintni smakosze” (korelacja z ang. gourmet) – goście wykwint-
nych restauracji i miłośnicy „wyszukanych” potraw; 

3) „snobistyczni smakosze” – osoby bywające tylko na otwarciach no-
wych restauracji i na spotkaniach ze znanymi szefami kuchni; 

4) „turyści kulinarni zdobywający umiejętności” – poprzez uczest-
nictwo w kursach i warsztatach kulinarnych; 

5) „turyści kulinarni rywalizujący”, biorący udział w konkursach gas-
tronomicznych;  

6) „turyści kulinarni aktywni”, przemierzający szlaki kulinarne. 

 
 

Polak w podróży a kwestie kulinarne – czy mamy 
podróżujących foodies? 

 
Postawione w tytule rozdziału pytanie to zadanie dla badaczy reprezen-
tujących liczne dziedziny nauki na wiele najbliższych lat. Badań takich nie 
wykonano do tej pory za wiele, a rosnąca liczba wyjazdów turystycznych 
Polaków wymaga ich. Z przeprowadzonych w ostatnich latach warto zwró-
cić uwagę na badania z 2013 r., zlecone przez region Podkarpacia – zrea-
lizowane techniką wywiadu internetowego. Było to ponad tysiąc osób z ca-
łej Polski, zamieszkujących miasta powyżej 100 tys. osób, które w przeciągu 
ostatnich 24 miesięcy przynajmniej dwa razy wyjechały w podróż na tere-
nie kraju w celach turystycznych lub wypoczynkowych. Wyniki badań są 
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powszechnie dostępne w Internecie (m.in. w artykule FRYDRYKIEWICZ 2013), 
więc w niniejszej pracy ograniczono się do zacytowania wybranych z nich, 
pozwalających uznać, że Polacy interesują się kulinariami w czasie podróży 
turystycznej i że fakt ten wpływa także na ich pozapodróżnicze rodzaje 
aktywności i postaw. Zagadnienie „Polak w podróży a kwestie kulinarne” 
charakteryzują następujące stwierdzenia: 
 

Możliwość próbowania kuchni regionalnej podczas wyjazdu wskazuje 
prawie 60 procent badanych, a co drugi ankietowany polski turysta           
(50 proc.) korzysta z okazji kupienia lokalnych produktów i potraw. Chęć 
spróbowania regionalnych specjałów jest nawet wyżej ceniona i bardziej 
pożądana niż udogodnienia dla rodzin z dziećmi (tylko 34 proc.) czy 
bliskość dyskotek lub klubów (18 proc.). 

[…] Badania potwierdziły, że najczęstsze skojarzenia z turystyką kuli-
narną dotyczą próbowania regionalnych potraw oraz poznawania nowych 
smaków (33 proc.) i wyjazdów połączonych z degustacją potraw regional-
nych (18 proc.). Widoczne jest też połączenie ze smacznym, zdrowym 
jedzeniem (12 proc.) i z poznawaniem kuchni regionalnej, tradycji i zwy-
czajów kulinarnych (11 proc.). Często jednak polscy turyści nie mają świa-
domości, że mogą odwiedzać miejsca związane z wytwarzaniem regional-
nych przysmaków i uczestniczyć w wydarzeniach czy warsztatach kulinar-
nych. 

[…] Polacy deklarują też, że mają w zwyczaju przywozić do domu ku-
linarne pamiątki (67 proc.). 

[…] Odwiedzając miejsca oraz lokale związane z tradycją kulinarną 
danego regionu, Polacy uprawiają swoisty kulinarny „clubbing”, prze-
mieszczając się po danej okolicy śladami najlepszych karczm, restauracji 
serwujących tradycyjne potrawy, browarów i winnic. 

[…] Większość turystów (85 proc.) za najbardziej atrakcyjne uznała 
możliwość próbowania podczas wypoczynku potraw kuchni regionalnej, 
dostępnych wyłącznie w danym regionie. Kulinaria prześcignęły takie 
atrakcje, jak poznawanie historii danego miejsca (78 proc.) i zwiedzanie 
historycznych obiektów (77 proc.), lokalnych muzeów, skansenów (69 proc.). 
[…] Ponad połowa respondentów (51 proc.) deklaruje chęć udziału w fes-
tiwalach kulinarnych, a nieco mniej (46 proc.) – udziału w warsztatach ku-
linarnych. 

[…] Za wysoką jakość, unikatowość i „prawdziwy” smak polscy turyś-
ci gotowi są zapłacić więcej.  
 

Czy opisany turysta jest też foodie w życiu codziennym? – być może 
tak, lecz tego dotąd nie badano i pytanie to musimy pozostawić bez jedno-
znacznej odpowiedzi. 
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Zakończenie 

 
Gdy kilka lat temu autorka po raz pierwszy spotkała się ze słowem 
„foodie” w odniesieniu do turysty kulinarnego, tak jak i wiele innych osób 
zastanawiała się, dlaczego zaczęło ono występować i czy w ogóle jest pot-
rzebne? Dzisiaj – po przestudiowaniu wielu materiałów na ten temat w lite-
raturze anglojęzycznej oraz po zakończonych własnych obszernych bada-
niach nad turystami kulturowymi (wśród których byli też turyści kulinarni) 
– nie ma już wątpliwości, że pojęcie „foodie” jest dużo szersze, gdyż jest 
wyznacznikiem stylu życia turysty i wiąże się ściśle z tym, co dzieje się przed 
podróżą i po niej. Podkreśla to zwłaszcza najnowsza definicja „foodie”, 
autorstwa D. GETZA i in. (2014), brzmiąca następująco: 
 

Foodie to miłośnik jedzenia, którego tożsamość jednostkowa i społeczna 
kształtowane są przez jakość jedzenia, czynność gotowania, dzielenie 
posiłków z innymi i przez kulinarne doświadczenia. Foodies włączają 
wszystkie aspekty kulinarne do swego stylu życia, co często prowadzi 
ich do podejmowania podróży w celu zdobywania nowych i auten-
tycznych doświadczeń w tym zakresie14. 
 

Dla wielu osób bycie turystą to rola, w jaką wcielają się oni sami lub 
inne osoby w czasie wolnym lub podczas urlopu, podejmując odmienne 
aktywności niż w codziennym życiu. Tak też niektórzy myślą o turystach 
kulinarnych – że interesują się i delektują tym, co odmienne na talerzu, 
właśnie na wakacjach czy podczas wypadu weekendowego, bo na co dzień 
mają inne zajęcia i nie mają czasu np. na gotowanie. Turystów, którzy „kuli-
nariami żyją” na co dzień, woleliby więc nazywać „pełniej”, tj. foddies        
w podróży. Choć określenie to jest dość przyjemne w odbiorze (i autorka 
pewnie będzie je używać, tak jak używa słowa „event” synonimicznie ze 
słowem: „wydarzenie”), to będzie broniła określenia „turysta kulinarny”. 
Będąc typem turysty kulturowego jest on bowiem postacią „silnie zmoty-
wowaną i przygotowaną kulturowo do licznie odbywanych podróży, 
wyjeżdżającą w celu wielozmysłowego aktywnego poznawania, doświad-
czania i wchodzenia w relacje z kulturą innych miejsc, w wyniku którego 
dokonuje się ich rozwój osobisty i kreuje styl życia” (BUCZKOWSKA 2014). 

                                                 
14 Tłumaczenie własne. W oryginale: „Foodie – A food lover, one whose personal and social 

identity encompasses food quality, cooking, sharing meals and food experiences. Foodies incorporate all 
aspects of food into their lifestyle, which often leads them to travel for new and authentic food 
experiences”.  
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Jak widać – tak, jak turystą kulturowym (kulinarnym) się jest, a nie by-
wa, tak i bycie „foodie w podróży” wiąże się ściśle z byciem foodie w co-
dziennym życiu. Czas pokaże, czy określenie „foodie” przyjmie się w języ-
ku polskim i w jakim rozumieniu, tym bardziej, że jak podaje D. GETZ i in.  
(2014) jest ono otwarte na interpretację i jeszcze zapewne wiele na jego te-
mat zostanie w przyszłości powiedziane.  
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FOODIES NA TURYSTYCZNYM SZLAKU,  
CZYLI OBRAZ TURYSTYKI KULINARNEJ  

WEDŁUG POLSKICH BLOGERÓW 
 
 

Pojęcie „turystyka kulinarna” zostało wprowadzone pod koniec lat 90. XX 
w. (KOWALCZYK 2005), niemniej odnosi się do zjawiska znanego człowie-
kowi od setek lat. Ludzie przemieszczając się w poszukiwaniu lepszych 
warunków życia, wypraw kupieckich czy pielgrzymek stykali się z produk-
tami spożywczymi i usługami gastronomicznymi. Odmienne jedzenie 
zachwycało, dziwiło, a czasami wywoływało negatywne emocje. Na kar-
tach pamiętników, dzienników czy powieści przetrwały liczne zapiski do-
tyczące konkretnych dań oraz szeroko rozumianej kultury żywieniowej. 
Współcześnie natomiast turystyka kulinarna to jeden z ważniejszych tren-
dów w turystyce kulturowej (DURYDIWKA 2013). Ze względu na duże zna-
czenie ekonomiczne i rosnące zainteresowanie ze strony samych konsu-
mentów tematyka turystyki kulinarnej poruszana jest nie tylko w publika-
cjach naukowych, ale budzi duże zainteresowanie mediów. 

Dodatkowym czynnikiem stymulującym turystykę kulinarną jest wzrost 
ogólnego zainteresowania kuchnią, kulinariami i jedzeniem, który nastąpił 
od początku XXI w. Kryzys ekonomiczny z 2007 r. miał ogromny wpływ 
zarówno na zainteresowanie samym gotowaniem, jako alternatywą dla je-
dzenia poza domem, co bezpośrednio przełożyło się na rozwój rynku książ-
ki kulinarnej oraz blogosfery. Miłośników dobrej kuchni, określanych an-
gielskim terminem „foodies” możemy podzielić na Homo Cooking – tych, któ-
rzy wolą gotować i karmić innych oraz na Homo Gourmand – poszukiwaczy 
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wiedzy i nowych smaków (TOMASZEWSKA-BOLAŁEK 2015). Niewykluczone, 
że jedna osoba może być zarówno Homo Cooking, jak i Homo Gourmand. Ta 
ostatnia grupa również żywo interesuje się turystyką kulinarną. Mimo że 
jest to w Polsce stosunkowo nowe zjawisko, rośnie liczba osób układających 
plan swojej podróży nie tylko z myślą o zabytkach i pięknie natury, ale 
także o atrakcjach kulinarnych.  

Szczególnym przypadkiem Homo Gourmand są blogerzy stanowiący 
specyficzną grupę, która opisuje na kartach internetowych pamiętników 
swoje przemyślenia i działania. Wśród bogatej tematyki pojawiają się też 
zagadnienia związane z doświadczaniem kulinariów. O bliższych i dal-
szych podróżach gastronomicznych piszą nie tylko blogerzy kulinarni. Jed-
nak ze względu na to, że jest to największa grupa interesująca się kulina-
riami zostanie ona omówiona jako pierwsza. 

Blogi kulinarne pojawiły się w Polsce w XXI w. i początkowo skupiały 
się wyłącznie na prezentowaniu przepisów. Do najstarszych, ciągle działa-
jących należą White Plate (2006, www.whiteplate.com), Moje Wypieki (2006, 
www.mojewypieki.com) i Kwestia Smaku (2007, www.kwestiasmaku.com). 
O skali zjawiska blogów kulinarnych świadczą liczby zarejestrowanych 
blogów na dwóch największych agregatorach blogów kulinarnych. Dzie-
więtnastego lipca 2015 r. na Durszlaku było zapisane 5675 blogów, a na 
Mikserze Kulinarnym 6212 blogów. Liczby te nie odzwierciedlają całej blogo-
sfery, bowiem: agregatorów blogów i stron zrzeszających blogi jest kilka-
dziesiąt; niektóre blogi powtarzają się w ramach różnych agregatorów; ist-
nieją osoby, które nie dodają swoich blogów do agregatorów.  

Kolejną istotną kwestią, jeśli chodzi o działalność blogów, jest często-
tliwość ich aktualizacji. Bardzo nieliczni blogerzy piszą więcej niż jeden 
post1 dziennie, ci zaangażowani umieszczają 4–7 postów tygodniowo, ale 
są też osoby, które tworzą nowy wpis raz na tydzień, czy raz na miesiąc.   
Ze względu na to, że blogi kulinarne mają zazwyczaj charakter hobby-
styczny, w wielu przypadkach ich autorzy, zmęczeni lub znudzeni pisa-
niem, robią dłuższe przerwy w publikowaniu postów lub zupełnie porzu-
cają to zajęcie.  

Nie bez znaczenia w przypadku blogów jest także liczba odwiedzin       
i liczba unikatowych użytkowników, którzy miesięcznie odwiedzają daną 
witrynę internetową. Wśród blogów polskich, to właśnie te o kulinariach są 
najchętniej czytane. W 2013 r. Kwestia Smaku przekroczyła 1 mln unikato-
wych użytkowników miesięcznie, stając się tym samym najpopularniej-

                                                 
1 Wpis na blog. 
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szym blogiem w naszym kraju (Wirtualne Media 2013, www.wirtualnemedia. 
com).  

Wraz z rosnącą liczbą osób regularnie czytających internetowe dzien-
niki pojawiła się możliwość ich monetaryzacji. Blogerzy umieszczają rekla-
my, recenzują produkty i usługi, wykorzystują produkty do przygotowania 
stylizacji czy jedzenia, a nawet zostają ambasadorami marek. Rozwój blo-
gosfery sprawił, że same blogi stanowią jedynie część rozbudowanego sys-
temu komunikacji z czytelnikami. Ogromną rolę odgrywają też media spo-
łecznościowe. Do najpopularniejszych w Polsce należą: Facebook, Google+, 
Instagram, Pintrest, Twitter oraz YouTube. Wartość blogera przeliczana jest   
w oparciu o statystki samego bloga, a także liczbę i zaangażowanie odbior-
ców na platformach mediów społecznościowych.  

Najchętniej czytani blogerzy postrzegani są jako liderzy opinii (CHWIAŁ-
KOWSKA, TURKIEWICZ 2014). Często też przestają być tylko blogerami, stają 
się celebrytami, występują w telewizji, publikują w prasie, wydają książki 
czy zakładają firmy związane z profilem bloga. Konsorcja doradcze, domy 
mediowe czy środowiska naukowe analizują blogi i ich wpływ pod różnym 
kątem. Badania wykazały, że blogosfera jest bardzo opiniotwórczym me-
dium stanowiącym ważne źródło informacji dla internautów, a sami blo-
gerzy mają pozytywny wizerunek (BARAN, MIOTK 2013).  

Mimo dynamicznego rozwoju blogosfery tylko niewielka grupa osób   
w każdym segmencie jest w stanie skupić się wyłącznie na prowadzeniu 
bloga i traktować go jako główne źródło utrzymania. Zarobki blogerów od 
kilku lat są gorącym tematem budzącym zainteresowanie mediów i mają 
charakter niejawny. Amerykańska blogerka modowa Danielle Bernstein 
opowiedziała, że mając na Instagramie ponad 1 milion fanów będzie mogła 
za jedno zdjęcie zawierające lokowanie produktu otrzymać honorarium     
w wysokości między 20 000 a 100 000 dolarów (www.vumag.pl 2015). Takie 
wyznania należą jednak do rzadkości. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że 
często podkreśla się fakt, że blogerzy modowi, mimo gorszych statystyk, 
mogą liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenia niż ci związani z kulina-
riami. W polskich warunkach nie są to tak duże kwoty jak w Stanach Zjed-
noczonych. Według różnych szacunków, w 2013 r. autorzy poczytnych blo-
gów specjalistycznych mogli zarobić od 50 000 do 150 000 złotych rocznie, 
autorki blogów modowych od 100 000 do 500 000 złotych rocznie, zaś 
zarobki popularnego bloga kulinarnego Kotlet.tv, wspieranego dużą liczbą 
fanów na Facebooku i YouTube, wyliczono na 250 000 złotych (www.gazeta 
prawna.pl 2013). 
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Osoby prowadzące blogi reprezentują bardzo różny stosunek do rekla-
my i współpracy z firmami oraz instytucjami. Niektórzy preferują wyłącz-
nie emisję treści reklamowych w specjalnie wyznaczonej strefie na blogu, 
inni testują produkty oraz usługi, które następnie opisują (mogą to być 
dowolne produkty, ale są też blogerzy, którzy współpracują tylko z firma-
mi, których produkty dobrze znają i lubią). Jawność działań również przy-
biera niejednorodne formy. Są blogerzy, którzy opisują tylko to, za co sami 
zapłacili, np. na blogu Restaurantica.pl autorka informuje czytelników, że 
recenzje lokali gastronomicznych mają charakter subiektywny i nie pisze 
ona tekstów sponsorowanych (www.restaurantica.pl 2013). Na blogu Crust 
and Dust autorzy przy opisie kompleksu białowieskich domków wspomi-
nają, że kiedyś zostali zaproszeni tam na wspólne gotowanie (www.crust 
anddust.pl 2015). Są też blogi, w przypadku których trudno jest określić, 
czy konkretny opis ma charakter własnego odkrycia, czy w jakiejś formie 
został sponsorowany. Wszystkie wspomniane aspekty prowadzenia bloga 
mają duży wpływ na sposób prezentowania treści związanych z turystyką 
kulinarną. 

Blogerzy kulinarni skupiają się na różnych zjawiskach. Najczęściej        
w ramach turystyki kulinarnej opisują lokale gastronomiczne, które odwie-
dzają w ramach podróży po Polsce lub wyjazdów zagranicznych. Relacje    
z restauracji można znaleźć np. na blogach: Restaurantica.pl, Froblog, Naj-
smaczniejszy blog, Wrocław od kuchni, Z widelcem po Krakowie, Latające talerze, 
Dania kontra Ania czy Street Food Polska. 

Kolejna forma to opisy wrażeń z wyjazdów studyjnych lub wyjazdów 
wygranych w ramach konkursów. W roku 2013 autorzy blogów: Crust and 
Dust, Madame Edith i Chilli Bite wzięli udział w wyjeździe do Szwajcarii, 
podczas którego mieli okazję poznać ten kraj także od strony kulinarnej. 
Pod koniec 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego      
w ramach promocji Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i szlaku kuli-
narnego Mazowieckiej Michy Szlacheckiej zaprosił autorów blogów: Chilli 
Bite, Crust and Dust, Ziołowy Zakątek i Kucharnia w podróż po regionalnych 
smakach. Blogerzy spotkali się z producentami, a także restauratorami. 

Znacznie rzadziej na polskich blogach kulinarnych pojawiają się wpisy 
poświęcone kulturze żywieniowej odwiedzanych krajów czy miejsc, np. 
Andrasz Kulinarnie  opisuje w szczególności bogactwo kuchni portugalskiej, 
autorki bloga Fasola z papryką (www.fasolazpapryka.wordpress.com) zapra-
szają w podróż do Ameryki Łacińskiej, a Kuchniokracja prezentuje informa-
cje o kuchniach z różnych zakątków świata. 
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Specjalną grupę blogów, na których pojawia się tematyka turystyki ku-
linarnej, a nawet konkretniej enoturystyki (turystyki winiarskiej), stanowią 
witryny poświęcone alkoholom. Relacje z wyjazdów, w trakcie których 
konsumenci odwiedzają miejsca związane z produkcją wina i degustacje 
opisują autorzy następujących blogów: Drywine, blog.winka.net, Powinowaci, 
Nasz świat win, Viniculture.pl czy Blisko Tokaju. Wśród trendów kulinarnych 
na najbliższe lata znajdziemy miedzy innymi piwa rzemieślnicze czy dobie-
ranie potraw pod piwo. Promocja tego trunku wpływa także na zaintereso-
wanie blogerów. O kulturze picia, domowych sposobach produkcji czy 
jedzeniu można poczytać na: Smaki Piwa, Piwolucja.pl, Tomasz Kopyra o piwie, 
piwowarstwie i..., Mój kufelek czy Beervault. Blogerzy piszący o alkoholach 
zwracają też uwagę na lokalną kuchnię i kulturę, tyczy się to w szczegól-
ności entuzjastów enoturystki (KRUCZEK 2014). 

Ponieważ tematyka kulinariów jest bliska każdemu człowiekowi, wpi-
sy poświęcone podróżom kulinarnym, próbowaniu i smakowaniu publiko-
wane są na blogach o różnej tematyce. Dużo niezbędnych, często nawet 
bardzo szczegółowych informacji dotyczących jedzenia prezentują autorzy 
blogów podróżniczych. Dzielą się oni z czytelnikami nie tylko swoimi 
wrażeniami, ale też szczegółami dotyczącymi etykiety, zwyczajów związa-
nych ze spożywaniem posiłków, kwestiami dotyczącymi higieny, cen 
produktów na miejscu, czy wiedzą na temat kontrowersyjnych dań, które    
z różnych powodów mogą nie przypaść polskim turystom do gustu. Tego 
typu informacje dostępne są np. na blogach: Blog Krzysztofa Matysa (o tu-
rystyce i enoturystyce), Taste away (blog kulinarno-podróżniczy), Paragon     
z podróży, Paczki w podróży, Kroniki Smaku (głównie o turystyce kulinarnej) 
czy Career Break. 

Tematykę kulinarną poruszają także blogerzy lifestylowi, modowo-life-
stylowi oraz osoby piszące blogi parentingowe. W tym segmencie jednak 
turystyka kulinarna przybiera najczęściej formę odwiedzin różnych lokali 
gastronomicznych, cukierni, barów oraz klubów, a w przypadku blogerów 
parentingowych także miejsc przyjaznych dzieciom. Autorzy blogów life-
stylowych i modowo-lifestylowych chętniej wybierają miejsca znane, popu-
larne, odwiedzane lub prowadzone przez celebrytów. Blogerki modowe 
np. fotografują kolorowe makaroniki (Make life easier), sushi (Maffashion), 
dania z restauracji Czaji, sygnowanej przez Magdę Gessler (Macademian 
Girl). Jeśli są w podróżach zagranicznych odwiedzają miejsca gotujących 
celebrytów, jedzą dania w lokalach znanych z filmów i seriali, np. cup-
cakes z Magnolia Bakery, rozsławione przez serial „Seks w wielkim mieście”,  
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czy śniadanie u Tiffaniego, znane z filmu o tym samym tytule będącego 
ekranizacją opowiadania Trumana Capote. 

Analizując wpisy blogerów poruszające tematykę kulinarną można 
dojść do kilku wniosków. Niezależni blogerzy (samofinansujący się) częś-
ciej prezentują zarówno pozytywne, jak i negatywne strony restauracji, pro-
duktu lub usługi, przez co w oczach czytelników są uważani za bardziej 
obiektywnych. Wpisy sponsorowane lub na podstawie sponsorowanych 
produktów czy usług znacznie rzadziej prezentują wady. W ostatnich la-
tach media mocno interesują się zarobkami i działaniami blogerów, co wią-
że się też ze zmianą nastawienia samych czytelników, którzy coraz częściej 
potrafią dopytywać o charakter wpisu. Przykładem takiej sytuacji jest post 
z 8 grudnia 2014 r. z bloga White Plate, w którym autorka opisała hotel Puro 
w Poznaniu. Elizie Mórawskiej zarzucono m.in., że jest to informacja spon-
sorowana (o czym miały świadczyć: wyjątkowo szczegółowy opis, podanie 
linków do strony internetowej hotelu oraz podziękowania za opiekę, zabie-
gi bardzo często wymagane przez sponsorów czy reklamodawców), że 
wpis nie pasuje do tematyki bloga, a także że nie jest w stylu samej autorki 
(www.whiteplate.com 2014). 

Współczesne blogi są nierozerwalnie związane z mediami społecznoś-
ciowymi, co ma duży wpływ na pojawiające się treści. Szczegółowe opisy 
wizyt w restauracjach, wspomnienia ze szlaków kulinarnych czy rozbudo-
wane relacje z wyjazdów kulinarnych są zapowiadane i uzupełniane dodat-
kowym materiałem w postaci zdjęć czy filmów udostępnianych na Face- 
booku, Instagramie czy Youtube. Ze względu na specyfikę każdej z tych pla-
tform umożliwia to dotarcie do nowych grup odbiorców. Ważne jest jednak 
to, by elementy graficzne przyciągały uwagę.  

Omawiając tematykę turystyki kulinarnej nie można pominąć zjawiska 
określanego mianem food porn, które nieodłącznie związane jest z tematyką 
kulinarną. Termin pochodzi od dwóch angielskich słów: food, oznaczają-
cego jedzenie, i porn będącego potocznym skrótem wyrazu pornography, 
czyli pornografia. W ten sposób określa się piękne, estetyczne, rozbudzające 
apetyt, a często nawet zmysłowe obrazy, których głównym tematem jest 
jedzenie, przygotowywanie posiłków, a także akt ich konsumpcji. Mimo że 
w Oxford English Dictionary wyrażenie to pojawiło się dopiero w 1991 r.,      
w użyciu było znacznie wcześniej. Na zjawisko zwrócił już uwagę Roland 
Barthes, francuski filozof. W zbiorze Mitologie z 1957 r. dokonał analizy po-
równawczej receptur dań pojawiających się w skierowanym do kobiet mie-
sięczniku „Elle” oraz w tygodniku „L’Express” (MENNELL 1996). Różnica 
była ogromna. Prasa kobieca przywiązywała bowiem szczególną wagę do 
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eleganckiego i ładnego sposobu prezentacji jedzenia, a same fotografie czę-
sto nie odpowiadały temu, co można było przygotować z wyszczególnio-
nych składników.  

Podobne wyrażenie – gastro porn – zostało użyte przez Michaela Jacob-
sona z Center of Science in the Public Interest w 1977 r. Odnosiło się ono do 
produktów apetycznych, ale niezdrowych. Współcześnie dobre zdjęcie, 
odpowiednio korespondujące z tekstem, ma duże znaczenie dla całego 
wpisu na blogu, a na platformach takich, jak Instagram czy Pintrest sku-
piających się głównie na komunikacji obrazkowej, jest głównym i najważ-
niejszym elementem. Komunikacja bazująca na formach wizualnych wpisu-
je się w visual turn oraz iconic turn, czyli w nowe zwroty kulturowe przeła-
mujące hegemonię kultury opartej na tekście (BACHMANN-MEDICK 2012). 

Blogi poruszające tematykę kulinarną można podzielić też na dwie 
główne grupy ze względu na lokowanie marek. W przypadku blogerów 
przygotowujących dania inspirowane podróżą, czy opisujących swoje ogól-
ne wrażenia dotyczące jakiegoś regionu nie muszą oni używać produktów 
konkretnych producentów czy podawać nazw lokali gastronomicznych, np. 
odwiedzając Paryż słynący obecnie z makaroników można opisać kulturę 
spożywania ciasteczek, dostępne smaki, anegdoty związane z łakociami, 
bez skupiania się na konkretnych miejscach, w których można słodycze 
kupić. Znacznie trudniej pisać ogólnie o winach czy piwach, w tej sytuacji 
bowiem autorzy blogów bez względu na to, czy podejmują współpracę ze 
sklepami czy dystrybutorami prezentują zarówno zdjęcia butelek, jak i naz-
wy trunków. 

Szczególną wartością blogów jest nie tylko ich zasieg, często porówny-
walny z prasą czy mediami internetowymi, ale także relacje z czytelnikami. 
Z jednej strony popularni blogerzy stają się celebrytami. Jednak w przeci-
wieństwie do wielu aktorów, sportowców czy gwiazd muzyki pozostają     
w bliskim kontakcie z odbiorcami swoich treści. Pomogą upiec ciasto i roz-
wieją wątpliwości związane z przepisem; doradzą w kwestii sklepów, res-
tauracji, hotelu, sprzętu. Wszystko to ma ogromny wpływ na decyzje 
czytelników. Produkty regionalne, szlak, festiwal kulinarny czy inna ak-
tywność związana z turystyką kulinarną, polecane przez blogera, mogą 
wzbudzić większe i żywsze zainteresowanie odbiorców, niż standardowe 
formy reklamy, bowiem rekomendacje odgrywają ogromną rolę w komu-
nikacji marketingowej (LANG, HYDE 2013), w szczególności jeśli osoba reko-
mendująca cieszy się zaufaniem oraz uznawana jest za specjalistę czy 
znawcę w jakiejś dziedzinie. 
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Ze względu na rosnący trend tematyka turystyki kulinarnej coraz 
częściej pojawia się na blogach, a blogosfera jest dobrym miejscem do jej 
promocji. Aby jednak działania te były korzystne dla obu stron, niezbędne 
jest wypracowanie dobrych praktyk, które pozwolą zachować równowagę 
między interesami blogera i reklamodawcy lub sponsora. Siła przekazu 
blogów tkwi w naturalności, ekspresji, oryginalności, niebanalnym podejś-
ciu do tematu, a także emocjach rodzących się pod wpływem chwili. Wyso-
ka jakość produktów oraz usług, odpowiednie dobranie bloga (nie zawsze 
związane z liczbą wyświetleń czy unikatowych użytkowników), a co za 
tym idzie także grupy odbiorców, jest gwarancją budowania wizerunku 
marki. Krytyka, o ile jest ona konstruktywna oraz przekazana w odpo-
wiedni, nienaruszający niczyjej godności sposób, może być nie tylko moto-
rem do poprawienia produktu czy usługi, ale także zwiększyć wiarygod-
ność marki, tak by w zgodzie z najnowszymi trendami stała się ona bardziej 
flawsome2 (www.novapr.pl). 
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BIROTURYSTYKA – „NOWA” FORMA  

TURYSTYKI KULINARNEJ W POLSCE 

 
Wprowadzenie 

 

Turystyka kulturowa w szerokim znaczeniu obejmuje różnorodne rodzaje 
aktywności turystycznej, gdyż potrzeby i preferencje turystów wynikają      
z uwarunkowań o charakterze kulturowym (KOWALCZYK 2008). Ponadto     
u podstaw większości wyjazdów stoi zainteresowanie walorami kulturo-
wymi. Jedną z wielu klasyfikacji walorów turystycznych przedstawili      
J.R. Ritchie i M. Sins (1978, cyt. za: MAŁEK 2003), gdzie w ramach dziedzic-
twa kultury została wyróżniona m.in. gastronomia (rys. 1). Ściślej można 
wskazać na dziedzictwo kulinarne regionu, które w ostatnim czasie zaczęło 
być w dużym stopniu dostrzegane przez turystów, a w związku z tym bar-
dzo często jest motorem napędzającym rozwój turystyki w regionie.   

A. MIKOS VON ROHRSCHEIDT (2008, s. 52), dokonując podziału form tu-
rystyki kulturowej, turystykę kulinarną zaliczył do tzw. powszechnej tury-
styki kulturowej. Również według A. KOWALCZYKA (2008) turystyka kuli-
narna jest jedną z ważniejszych form współczesnej turystyki kulturowej. 
Ponadto regionalne produkty turystyczne związane z turystyką kulinarną 
mogą podkreślać i promować tożsamość obszaru (PLUMMER i in. 2005). Dla-
tego ten rodzaj turystyki jest już w sposób oczywisty zaliczany do turystyki 
kulturowej. 
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Rysunek 1. Klasyfikacja atrakcji turystycznych 

Źródło: J.  MAŁEK (2003, s. 26) 

 
Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka wybranych aspek-

tów stosunkowo nowej, a na pewno dynamicznie rozwijającej się formy 
turystyki kulinarnej w Polsce, jaką jest biroturystyka. 

 
 

Biroturystyka jako część turystyki kulinarnej 

 
Turystykę kulinarną można rozumieć jako „wszelkie podróże do miejsc 
wytwarzania produktów żywnościowych, festiwali kulinarnych lub restau-
racji w celu degustacji potraw lub próbowania regionalnych specjałów” 
(Hall 2004, cyt. za MIKA: 2007, s. 223)1. W literaturze przedmiotu możemy 
znaleźć wiele terminów odnoszących się do omawianego zjawiska. Najbar-
dziej popularnym jest, bez wątpienia, wspomniana wcześniej „turystyka 
kulinarna” (culinary tourism, food tourism). Ponadto, według A. KOWAL-
CZYKA (2005), to właśnie ten zwrot najlepiej oddaje w języku polskim istotę 
zjawiska. Termin ten został wprowadzony przez L. Long w 1998 r. (cyt. za: 
KOWALCZYK 2005), jako jeden ze sposobów poznawania i doświadczania 
innych kultur. Jednak funkcjonują również inne pojęcia, takie jak: „tury-
styka gastronomiczna” (gastronomic tourism), „turystyka smakoszy” (gourmet 
tourism), „turystyka tradycji kulinarnych” (cuisine tourism). Niektórzy bada-

                                                 
1 Przegląd definicji turystyki kulinarnej można znaleźć w wielu opracowaniach (np. 

KOWALCZYK 2005, DURYDIWKA 2013), dlatego nie poświęcono temu zbyt dużo miejsca. 
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cze próbują dokonać identyfikacji poszczególnych rodzajów, wskazując na 
ich cechy charakterystyczne (por. KOWALCZYK 2005). Najszerszym zakreso-
wo rodzajem jest wówczas turystyka gastronomiczna (MATUSIAK 2009). 
Inni autorzy są zdania, że wszystkie wymienione terminy należy traktować 
jako synonimy, które określają to samo zjawisko (MIKA 2007).  

W literaturze przedmiotu czasami wyróżniana jest jeszcze „turystyka 
smakowania” (tasting tourism), w której jednym z ważnych elementów jest 
„turystyka napojów” (beverage tourism, drink tourism). Również i ten rodzaj 
turystyki staje się w ostatnich latach bardzo popularny (PLUMMER i in. 2005, 
KRAFTCHICK i in. 2014). W tej grupie najlepiej zbadana i opisana w litera-
turze przedmiotu jest turystyka winiarska (np. HALL i in. 2000, CHARTERS, 
ALI-KNIGHT 2002, KOWALCZYK 2003, 2010, GETZ, BROWN 2006). Jednak, choć 
w mniejszym stopniu, powstają opracowania dotyczące turystyki związanej 
z innymi napojami. Najczęściej są to: herbata, whisky, sake, piwo (np. MC 

BOYLE 1996, JOLIFFE 2003, PLUMMER i in. 2005, KRAFTCHICK i in. 2014). W tek-
ście skupiono uwagę na turystyce związanej z piwem, która nazywana jest 
turystyką piwną lub biroturystyką (beer tourism). Rozwój tego rodzaju tury-
styki w ostatnim dziesięcioleciu związany jest z ekspansją produkcji piwa 
rzemieślniczego i regionalnego (KRAFTCHICK i in. 2014). Zjawisko to często 
określane jest „rewolucją piwną”, w której istotą jest odejście od produkcji 
takiego samego jasnego piwa dla zunifikowanego odbiorcy, głównie przez 
duże koncerny piwowarskie. Powstaje coraz więcej małych browarów, bro-
warów rzemieślniczych, które produkują różne rodzaje piwa. Oczywistą 
konsekwencją tych zjawisk był wzrost zainteresowania piwem, zwłaszcza 
jego produkcją oraz rodzajami. Zaowocowało to opracowaniami naukowy-
mi dotyczącymi biroturystyki, które pojawiły się zarówno w literaturze za-
granicznej (np. PLUMMER i in. 2005, PECHLANER, RAICH, FISCHER 2009, 
MUNAR 2012, KRAFTCHICK i in. 2014), jak i w polskiej (np. KOSMACZEWSKA 

2008, ROGOWSKI, KUC, KUC 2012, ROGOWSKI, KUC 2013, DUDA-GROMADA 

2013a, 2013b). 
Ponieważ charakter biroturystyki jest podobny do bardziej zbadanego  

i opisanego zjawiska, jakim jest enoturystyka, dlatego wydaje się być zasad-
ne jej definiowanie w oparciu o rozumienie turystyki winiarskiej. Birotury-
styka (czy turystyka piwna) zatem obejmuje wyjazdy do browarów, udział 
w piwnych festiwalach i w innych wydarzeniach związanych z piwowar-
stwem i piwem, podczas których smakowanie piwa i doświadczanie piwnej 
kultury regionu są najważniejszymi motywami podejmowanych podróży 
przez odwiedzających (PLUMMER i in. 2005, s. 449). Należy podkreślić, że 
istotą biroturystyki jest realne zainteresowanie produkcją piwa, sposobami 
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warzenia, rodzajami piwa, tradycją piwowarską itp., natomiast degustacja 
jest tylko dodatkiem, a nie najważniejszym elementem podróży. 

W ostatnich latach w Polsce widoczny jest wyraźny wzrost zaintereso-
wania podróżami  związanymi z produkcją piwa. Ważnymi powodami sto-
sunkowo dynamicznego rozwoju biroturystyki w Polsce są m.in. (por. DU-
DA-GROMADA 2013b): 

– uwarunkowania przyrodnicze, które sprzyjają uprawie zbóż, dzięki 
czemu możliwa jest produkcja różnych rodzajów piwa; 

– uwarunkowania historyczne – historia piwowarstwa w Polsce sięga 
średniowiecza, dzięki czemu w wielu regionach możemy mówić      
o bogatej tradycji piwowarskiej; 

– uwarunkowania społeczne – współcześnie obserwuje się wzrost za-
interesowania sposobami produkcji i warzenia piwa oraz jego 
rodzajami, dodatkowo zauważalny jest wzrost spożycia napojów     
o mniejszej zawartości alkoholu2. 

Biorąc pod uwagę charakter zjawiska, jakim jest biroturystyka, można 
wskazać różne motywy, którymi kierują się jej uczestnicy. Wydaje się, że 
ważniejsze z nich to: chęć zwiedzania miejsc i obiektów związanych z pro-
dukcją piwa (browarów, muzeów piwowarstwa; chęć poznania procesu 
produkcji piwa, sposobów jego warzenia); udział w organizowanych wyda-
rzeniach związanych z piwowarstwem; degustacja dobrej jakości różnych 
rodzajów piwa. Ostatni z wymienionych motywów jest dość często pod-
kreślany w opracowaniach o charakterze popularnym czy w prasie. Wska-
zuje się, że Polacy zainteresowani są produktami z mniejszych browarów 
regionalnych aniżeli z dużych koncernów piwowarskich. Niegdyś restau-
racje podpisywały umowy z dużymi koncernami, jednak klienci coraz częś-
ciej nie byli zadowoleni z oferowanych produktów (www.biznes.gazeta 
prawna.pl). Efektem tego jest zauważalny trend wprowadzania produktów 
browarów regionalnych w restauracjach, zwłaszcza w dużych miastach. 
Potwierdzeniem powyższych rozważań są wyniki badań nad motywacjami 
turystów odwiedzających browary w Północnej Karolinie. Na ich podsta-
wie wyróżniono cztery grupy motywów (KRAFTCHICK i in. 2014, s. 45): 

– doświadczanie lokalnej produkcji piwa, degustację nowych sma-
ków, wzrost wiedzy związanej z piwowarstwem; 

– zabawa, rozrywka, wyjazd, oderwanie się od codzienności, minima-
lizacja stresu; 

                                                 
2 Na przeciętnego Polaka przypada ok. 98 l piwa rocznie (Rocznik statystyczny prze-

mysłu 2013). Produkcja piwa w Polsce w 2012 r. wynosiła 39,6 mln hl, natomiast w 2000 r. – 

25,2 mln hl (Rocznik statystyczny rolnictwa 2013). 
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– spotkanie w gronie rodzinnym, towarzyskim, poznanie osób z po-
dobnymi zainteresowaniami; 

– konsumpcja piwa. 
Miejsca uprawiania biroturystyki związane są przede wszystkim      

z obiektami produkcji piwa. Jednak dokonana identyfikacja atrakcji zwią-
zanych z uprawianiem turystyki piwnej pozwoliła wyróżnić dwie jej kate-
gorie i kilka rodzajów (tab. 1). 

 
Tabela 1. Klasyfikacja atrakcji związanych z biroturystyką 

 

Kategoria Rodzaj Przykłady 

Obiekty, w których produkowane jest 

piwo 
Browary (małe, średnie i duże) 

Obiekty restauracyjne, w których połączo-

na jest funkcja produkcyjna z funkcją ga-

stronomiczną 

Browary restauracyjne 

Obiekty poświęcone tematyce piwnej         

i stworzone z myślą o turystach 

Muzea piwowarstwa 

Wystawy 

Obiekty 

Obiekty gastronomiczne, w których ser-

wowane jest przede wszystkim piwo 

Puby 

Piwne lokale 

Ogródki piwne 

Sławne piwiarnie 

Wydarzenia poświęcone tematyce piwnej 

Festiwale piwne 

Pokazy warzenia piwa 

Giełdy birofilistyczne 
Wydarzenia 

Wydarzenia związane z turystyką 

kulinarną 

Imprezy kulinarne i regionalne, 

podczas których serwowane jest 

również piwo (często regionalne) 

 

Źródło: K. DUDA-GROMADA (2013b, s. 66). 

 
W kategorii „obiekty” można wskazać wiele miejsc związanych z upra-

wianiem biroturystyki, ale kilka wydaje się być szczególnie istotnych.         
W przekonaniu autorki są to przede wszystkim browary, browary restau-
racyjne oraz muzea piwowarstwa. Ponieważ w kilku poprzednich opraco-
waniach poświęcono więcej uwagi tym obiektom (DUDA-GROMADA 2013a, 
2013b), w niniejszej pracy postanowiono szerzej omówić wydarzenia zwią-
zane z piwowarstwem. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na wyniki 
badań przeprowadzonych wśród stowarzyszonych członków UNWTO, 
które wskazują, że spośród produktów turystycznych związanych z tury-
styką kulinarną największe znaczenie mają imprezy kulinarne (food events) – 
78% wskazań (Global Report on Food Tourism 2012). 
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Festiwale piwne w Polsce 

 
J. KACZMAREK, A. STASIAK I B. WŁODARCZYK (2010, s. 107) definiują „pro-
dukt turystyczny – wydarzenie” jako „zaplanowane i zorganizowane zda-
rzenie (lub zespół zdarzeń), integrujące produkty proste oraz walory tury-
styczne, nastawione na osiąganie korzyści w sferze psychologicznej, spo-
łecznej i gospodarczej”. Zatem ważne są elementy składowe – produkty 
proste (usługi, rzeczy), ale nacisk położony jest na organizację i zarządza-
nie. Produkt turystyczny – wydarzenie charakteryzuje się kilkoma specy-
ficznymi cechami (KACZMAREK, STASIAK, WŁODARCZYK 2010): 

– dużą spójnością tematyczną i organizacyjną; 
– konkretną lokalizacją w czasie i przestrzeni; 
– wyjątkowością; 
– cyklicznością. 
Organizowanych wydarzeń jest bardzo wiele, dlatego w celu uporząd-

kowania i usystematyzowania można je klasyfikować według różnych kry-
teriów. Cytowani autorzy proponują podział z punktu widzenia różnych 
cech takiego rodzaju produktu turystycznego. Są to: ranga i skala, związek 
z dziedzictwem miejsca występowania, tematyka, charakter i forma organi-
zacyjna. Szczególnie ciekawy wydaje się podział ze względu na rangę, czyli 
znaczenie wydarzenia, oraz na jego skalę, mierzoną liczbą uczestników. Na 
tej podstawie można wyróżnić: megawydarzenia, wydarzenia wyróżniają-
ce, wydarzenia większe oraz wydarzenia lokalne. Produkt turystyczny – 
wydarzenie może być samodzielnym produktem, elementem pakietu tury-
stycznego lub częścią produktu turystycznego o charakterze przestrzen-
nym, np. szlak (KACZMAREK, STASIAK, WŁODARCZYK 2010). Przykładem 
produktu turystycznego – wydarzenie jest Oktoberfest – jeden z bardziej 
znanych na świecie festiwali piwnych, który odbywa się corocznie w Mona-
chium. Jest to megawydarzenie nawiązujące do tradycji piwowarskich re-
gionu, przyciągające obecnie około 6 mln turystów.  

W Polsce nie ma tak znanego na całym świecie wydarzenia, ale wzrost 
zainteresowania produkcją piwa oraz sposobami jego warzenia zaowo-
cował organizacją wielu imprez i festiwali piwnych. Wydarzenia te mają 
różny charakter i zasięg – od lokalnych do megawydarzeń, które przycią-
gają wielu turystów, nie tylko z Polski. Bardzo często w okresie trwania 
Oktoberfest w Monachium również w wielu mniejszych i większych mias-
tach polskich organizowane są lokalne święta piwa o tej samej nazwie.      
W tabeli 2 zestawiono większość festiwali piwnych, które odbyły się lub 
odbędą w 2015 r. Należy podkreślić, że sytuacja z roku na rok dynamicznie  
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Tabela 2. Wybrane festiwale piwne w Polsce w 2015 r. 

 

Festiwal Miejsce Miesiąc Organizator 

Piwowary Targi Piw Regionalnych Łódź kwiecień Interservis Biuro Targów 

III Festyn Piwa Rzemieślniczego Poznań kwiecień Galeria MM 

Warszawski Festiwal Piwa Warszawa kwiecień 
Paweł Leszczyński 

Jacek Materski 

Festiwal Piwa w Szreniawie Szreniawa kwiecień 

Muzeum Narodowe Rolnictwa 

i Przemysłu Rolno- 

-Spożywczego 

Wrocławski Festiwal Dobrego 

Piwa (6. edycja) 
Wrocław maj Centrum Kultury Zamek 

Lubiński Festiwal Piwa Lubin maj 
Ośrodek Kultury Wzgórze 

Zamkowe 

Beer Friends Festiwal Poznań maj 
Kriek Belgian Pub&Cafe 

naturalnenapoje.pl 

Browar Fest Poznań Poznań maj Smak i Tradycja Sp. z o.o.  

IV Festyn Piwa Rzemieślniczego Poznań maj Galeria MM 

Lubuskie Święto Piwa Witnica czerwiec Browar Witnica 

Hevelka Festiwal Piw Gdańsk Gdańsk czerwiec 
Browar Brodacz, Agencja 

Reklamowa Medium 

Warmiński Festiwal Dziedzictwa 

Browarniczego 

Biskupiec 

Olsztyn 

Braniewo 

lipiec          

i sierpień 

Starostwo Olsztyńskie          

    i Gmina Biskupiec 

Chmielaki Krasnostawskie 
Krasny-

staw 
sierpień Krasnostawski Dom Kultury 

Festiwal Piwa BeerGoszcz 
Byd-

goszcz 
wrzesień 

Centrum Targowe Pomorza      

i Kujaw 

Warszawski Festiwal Piwa Warszawa 
paździer-

nik 

Paweł Leszczyński 

Jacek Materski 

Poznańskie Targi Piwne Poznań listopad 

Grzegorz Stachurski, Alicja 

Stachurska, Maria Banach, 

Bartosz Regulski, Setka Pub 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.dziennikpiwny.blogspot.com oraz 

stron internetowych poszczególnych festiwali.  

 
się zmienia. Najczęściej dotyczy to organizacji kolejnych, nowych festiwali. 
Bez wątpienia jest to bardzo dobra okazja do promocji regionu, jego historii  
i kultury, nie tylko aspektów związanych z piwowarstwem. Dlatego wiele 
regionów chce i próbuje wykorzystać swój potencjał w dziedzinie piwowar-
stwa, a przy tym wypromować się i przyciągnąć turystów. Swoistym po-
twierdzeniem popularności takich wydarzeń jest tworzenie zestawień festi-
wali piwnych na różnych stronach internetowych lub blogach (rys. 2).       
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W planowaniu festiwali piwnych najczęściej można wskazać na sezono-
wość w ciągu roku. We wrześniu i październiku odbywa się najwięcej tego 
rodzaju imprez (LYONS, SHARPLES 2008). W przypadku festiwali piwnych w 
Polsce w 2015 r. dominują raczej miesiące wiosenne i początek lata (kwie-
cień, maj, czerwiec) (tab. 2). 
 

 
 

Rysunek 2. Przykłady festiwali, które odbywały się w 2015 r. w Polsce 

Źródło: www.polskieminibrowary.pl 

 
Jednym z najstarszych festiwali piwnych w Polsce jest Wrocławski 

Festiwal Dobrego Piwa (w maju 2015 r. odbyła się jego 6. edycja). Pierwsze 
cztery edycje odbywały się na terenie Centrum Kultury Zamek oraz Parku 
Leśnickiego, natomiast dwie kolejne edycje (w 2014 i 2015 r.) zostały zor-
ganizowane na Stadionie Wrocław. Jest to impreza o zasięgu międzynaro- 
dowym, podczas której prezentowane są wyroby browarów z Polski oraz    
z zagranicy. W roku 2015 było 57 stoisk z piwami (rys. 3). Ponadto podczas 
kilku dni festiwalu odbywały się wykłady, pokazy warzenia piwa, war-
sztaty, kursy sensoryczne, szkolenia na temat tego, jak rozpoznać dobre pi-
wo, spotkania z piwowarami i wiele innych (www.festiwaldobregopiwa.pl). 
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Z roku na rok Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa cieszy się coraz wię-
kszą popularnością (rys. 4). Pierwszą edycję imprezy, w 2010 r. odwiedziło 
około 5000 osób, natomiast w 2015 r. było już około 50 000 uczestników. 
Zatem w ciągu sześciu edycji festiwalu liczba jego uczestników wzrosła    
10-krotnie. Organizator, Centrum Kultury Zamek, nie zamierza rezygno-
wać z kolejnej edycji, gdyż na stronie internetowej ogłoszono już datę festi-
walu w 2016 r. (www.festiwaldobregopiwa.pl). 

 

 
 

Rysunek 4. Liczba uczestników Wrocławskiego Festiwalu  
Dobrego Piwa w latach 2010–2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  
otrzymanych od organizatora 

 
Najczęściej organizatorami festiwali są browary lub domy kultury (cen-

tra kultury w regionie), czyli jednostki organizacyjne odpowiedzialne za 
sferę o charakterze kulturowym na danym obszarze. Jak już wcześniej 
wspomniano, główne cele takich wydarzeń to przede wszystkim populary-
zacja kultury piwa oraz promocja regionu (DUDA-GROMADA 2013b). Orga-
nizatorami mogą być również miłośnicy piwa, piwowarzy domowi. Tak 
jest w przypadku Warszawskiego Festiwalu Piwa, który w 2015 r. odbył się 
po raz drugi i trwał trzy dni – od piątku do niedzieli. Organizatorami są 
dwie osoby: „obaj jesteśmy piwowarami domowymi i fascynatami nowo-
falowego piwa” (Warszawski Festiwal Piwa 2015). Podczas festiwalu można 
było degustować różne rodzaje piwa od wielu dostawców (rys. 5 i 6), po-
rozmawiać z przedstawicielami wystawców, jak również wziąć udział       
w wykładach i prezentacjach, które zostały przygotowane przez Mazowiec-
ki Oddział Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. Można było 
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dowiedzieć się wielu informacji na temat piwa i kultury piwnej. Przewi-
dziana była również Strefa Piwowara Domowego, w której odbywały się 
warsztaty, prelekcje i spotkania (darmowe i płatne) dotyczące przede 
wszystkim piwowarstwa domowego. Podczas uczestnictwa w niektórych 
warsztatach można było zdobyć bardziej zaawansowaną wiedzę z zakresu 
produkcji piwa w warunkach domowych. 

 
 

 
 

Rysunek 5. Warszawski Festiwal Piwa w 2015 r. 
Źródło: fot. K. Duda-Gromada (2015) 

 
Jak już wspomniano, odbyły się dwie edycje Warszawskiego Festiwalu 

Piwa. Trudno więc mówić o tendencjach w odniesieniu do liczby uczest-
ników. Jednak warto zauważyć, że pierwszą edycję festiwalu w 2014 r. od-
wiedziło 7500 osób, natomiast w 2015 r., podczas drugiej edycji, uczest-
ników było dwa razy więcej – około 15 000. Podczas tego festiwalu byli 
goście z wielu krajów: Belgii, Białorusi, Chin, Czech, Litwy, Niemiec, Portu-
galii, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch (dane otrzymane od organi-
zatorów).  

Warszawski Festiwal Piwa w 2015 r. był również wyjątkowy ze wzglę-
du na miejsce jego organizacji – na stadionie miejskim Legia Warszawa. 
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Rysunek 6. Folder przedstawiający rozmieszczenie wystawców  
podczas Warszawskiego Festiwalu Piwa w 2015 r. 

Źródło: fot. K. Duda-Gromada (2015 r.) 
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Osoby degustujące piwo mogły skorzystać z okazji i obejrzeć stadion     
(rys. 7). Na stronie internetowej omawianego festiwalu można znaleźć już 
datę kolejnej odsłony tego wydarzenia w październiku, również na stadio-
nie Legii Warszawa (www.warszawskifestiwalpiwa.pl). 

 

 
 

Rysunek 7. Lokalizacja Warszawskiego Festiwalu Piwa w 2015 r. –  
stadion miejski Legia Warszawa 

Źródło: fot. K. Duda-Gromada (2015 r.) 

  
Festiwale piwne mają specyficzne cechy, które charakteryzują produkt 

turystyczny – wydarzenie. Są spójne tematycznie i organizacyjnie. Są wy-
jątkowe. Odbywają się w konkretnej lokalizacji oraz nierzadko cechuje je 
cykliczność. 

 

 

Podsumowanie 

 
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania i obserwując sytuację na rynku 
browarniczym, piwowarskim i turystycznym można mówić o dynamicznie 
rozwijającej się formie turystyki kulinarnej, jaką jest biroturystyka. Nie jest 
ona nową formą turystyki kulinarnej, ale ze względu na zmieniające się 
okoliczności przybiera zupełnie inny wymiar i charakter. Staje się coraz bar-
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dziej popularna wśród turystów. Jest to sprzężenie zwrotne, gdyż z drugiej 
strony powstają nowe, małe browary rzemieślnicze czy restauracyjne. 
Organizowane są kolejne edycje festiwali piwnych, a ponadto co roku do 
kalendarza wydarzeń dochodzą nowe miejsca, nowe festiwale. Należy za-
uważyć, że coraz częściej organizatorzy podkreślają, że jednym z głównych 
celów festiwalu jest edukacja w zakresie szeroko rozumianej kultury piw-
nej. Omawiane zjawisko podlega bardzo dynamicznym zmianom. „Rewo-
lucja piwna nabrała takiej szybkości, że nawet najbardziej wytrwali birofile 
nie są w stanie spróbować każdej nowości. Nie ma się czemu dziwić, 
gdyż w samym roku 2014 miało miejsce ponad pół tysiąca premier” (www. 
beerweek.krakow.pl).  

Potencjał rozwoju biroturystyki w Polsce jest duży i jeszcze nie w pełni 
wykorzystany. Dlatego należy oczekiwać kolejnych odsłon tego zjawiska. 
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STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

BIROTURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
 
 

Wstęp 

 

Turystyka jest pojęciem wieloznacznym i wieloaspektowym, co pozwala 
traktować ją między innymi jako sposób życia człowieka urzeczywist-
niający różne wartości i cele. To obcowanie z przyrodą, kulturą i ludźmi 
(TOMASZEWSKA 2012). Wskutek przyspieszonej globalizacji dużą rolę za-
częła odgrywać turystyka „smakowania” − tasting tourism, której elemen-
tem składowym jest turystyka napojów, tzw. beverage tourism. W jej obrębie 
coraz większe znaczenie, obok popularniejszej i wcześniej rozwijającej się 
także w Polsce enoturystyki (CHARZYŃSKI i in. 2013), zyskuje biroturysty-
ka. Jest mocno rozwinięta poza granicami Polski, gdzie stanowi składnik, 
tzw. piwnej kultury (np. w Belgii, Anglii, Irlandii, Niemczech, a także         
w Czechach). „Biroturystyka” jest definiowana jako: „rodzaj turystyki,        
w której głównymi czynnikami motywującymi do podjęcia podróży jest 
zwiedzanie browarów, uczestnictwo w tematycznych festiwalach oraz de-
gustacja lokalnie wytwarzanych rodzajów piwa” (KOSMACZEWSKA 2008,    
s. 350).  
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Długie tradycje oraz doskonałej jakości wyroby piwne umożliwiają 
przygotowanie bądź poszerzanie oferty turystycznej. Lokalne potrawy oraz 
napoje są sposobem przyciągnięcia zagranicznych i krajowych turystów. 
Powstają nowe browary, organizowane są festiwale piwne, produkowane 
są surowce piwne – chmiel i jęczmień. Producenci wytyczają ścieżki eduka-
cyjne, na których znajdują się zakłady piwowarskie. Znaczącą rolę odgry-
wają także browary restauracyjne, które przyciągają turystów oryginalnymi 
regionalnymi produktami piwnymi (KOSMACZEWSKA 2008).  

Polska posiada duży potencjał do rozwoju biroturystyki. Szczególną 
rolę w tym zakresie odgrywa województwo śląskie, które posiada bogate 
walory biroturystyczne w postaci licznych browarów restauracyjnych, 
przemysłowych oraz muzea piwne w Żywcu i w Tychach. Tradycje piwne 
na ziemiach polskich sięgają wieku XIII, na co wskazują pierwsze doku-
menty (w języku łacińskim), które dawały wójtom prawo do warzenia piwa 
w tawernach1 (SADOWSKI 2002). W Lwówku Śląskim, mieście założonym 
przed 1217 r. na Dolnym Śląsku na mocy przywileju warzenia piw, powstał 
pierwszy znany browar (RUM 2005). 

Pewnym paradoksem jest to, że chociaż branża piwowarska w woje-
wództwie śląskim zaczęła kształtować się wiele wieków temu, to jej połą-
czenie z turystyką jest zjawiskiem dość nowym. Dopiero w ostatnim 20-       
-leciu rozpoczęto promowanie biroturystyki. Dlatego wskazanie mocnych    
i słabych stron oraz czynników determinujących szanse i zagrożenia roz-
woju biroturystyki stanowi ważną metodę, która ukazuje wewnętrzne          
i zewnętrzne perspektywy rozwoju tej formy turystyki w województwie 
śląskim. 

 

 
Cel i zakres badań 

 
Celem opracowania jest wykazanie, iż województwo śląskie posiada poten-
cjał, który jest niedostatecznie wykorzystany dla rozwoju biroturystyki. 
Sformułowane zadania badawcze pozwoliły określić uwarunkowania jej 
dalszego rozwoju. Analizą objęto przepisy prawne, które determinują fun-
kcjonowanie browarów w Polsce, co przy wykorzystaniu literatury doty-
czącej restrukturyzacji przemysłu piwowarskiego pozwoliło na sporządze-
nie diagnozy stanu tego działu gospodarki. Na podstawie literatury usta-

                                                 
1 Tawerna (wł. taverna, z łac. taberna – buda, szopa) − słowo odnoszące się do gospody, 

oberży, karczmy (PODGÓRSCY i in. 2006).  
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lono genezę i rolę biroturystyki na ziemiach polskich, przedstawiono walo-
ry biroturystyczne w postaci charakterystyki infrastruktury browarniczej, 
która ma wpływ na wzrost zainteresowania regionem śląskim (nawiązano 
do wieloletniej tradycji biesiad śląskich). Zwrócono uwagę na przysto-
sowanie muzeów browarnictwa i browarów do oferowania usług tury-
stycznych oraz na atrakcyjność ofert skierowanych do biroturystów. Tą 
drogą uzyskano podstawowe informacje dotyczące wystaw, możliwości 
zwiedzania muzeów, przygotowano zestawienia imprez i festiwali, które 
promują turystykę piwną w województwie śląskim. Badając atrakcyjność 
imprez piwnych (np. „Birofilia 2013” w Żywcu) dokonano oceny atrakcyj-
ności festiwalu pod względem biroturystycznym. Ponadto opracowano 
profil biroturysty, jednak to zagadnienie, ze względu na ograniczenie ob-
jętości pracy, zostało jedynie zasygnalizowane. Przygotowano również pro-
pozycję strategii rozwoju biroturystyki w województwie śląskim, wskazu-
jąc na cechy regionu korzystne do dalszego promowania turystyki piwnej. 

Przedmiotowy zakres pracy dotyczy browarów, w tym także browa-
rów restauracyjnych, muzeów browarnictwa w Żywcu i Tychach, festiwali 
związanych z biroturystyką oraz wielu innych imprez kulturalnych, które 
zawierają element turystyki piwnej, np. poprzez pokazy warzenia piwa. 
Zakres podmiotowy pracy tworzą właściciele browarów, instytucje zajmu-
jące się tematyką piwną, organizacje wspierające rozwój biroturystyki, m.in. 
Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego − Browary Polskie, Pol-
skie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, Bractwo Piwne. Oprócz wy-
mienionych instytucji badaniem objęto również turystów przybywających 
na festiwale piwne, zwiedzających zakłady piwowarskie oraz użytkowni-
ków forów zrzeszających turystów piwnych. 

 
 

Metody badań 

 
Zastosowano kilka metod badawczych, które pozwoliły na uzyskanie od-
powiedzi na postawione pytania oraz zrealizowanie w pełni założonych 
celów. Kwerenda i studia literatury stanowiły podstawę do ustalenia defini-
cji biroturystyki, jej genezy i etapów rozwoju na ziemiach polskich oraz 
określenie prawnych podstaw działalności browarniczej. Oprócz analizy li-
teratury dokonano przeglądu stron internetowych dotyczących ofert biro-
turystycznych poszczególnych browarów, m.in. muzeów browaru w Żyw-
cu i Tychach. Natomiast przeglądy forów internetowych zrzeszających mi-
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łośników turystyki piwnej (www.browar.biz oraz www.piwo.org) i blogów 
tematycznych pozwoliły na poznanie opinii i poglądów biroturystów na 
temat poszczególnych browarów. Z kolei portale internetowe organizacji 
piwowarskich posłużyły do scharakteryzowania ich działalności. Strony 
internetowe dały także możliwość rozpowszechnienia kwestionariusza 
ankietowego, którego przeznaczeniem było zgromadzenie materiału nie-
zbędnego do charakterystyki profilu biroturysty. Poza tym strony inter-
netowe służyły do zebrania aktualnych informacji o organizowanych festi-
walach piwnych, konkursach przygotowywanych dla piwowarów domo-
wych itd. Wyjazdy terenowe do miejsc oferujących usługi biroturystyczne 
pozwoliły dokonać przeglądu wyposażenia zarówno browarów przemy-
słowych, restauracyjnych, jak i muzeów piwnych.  

Celem badań było dokonanie oceny atrakcyjności miejsc, produktów      
i usług oferowanych przez właścicieli browarów (m.in. Muzeum Browaru 
w Żywcu, a także Tyskie Browarium). Podczas zwiedzania stosowano me-
todę obserwacji uczestniczącej, czego efektem są notatki, fotografie oraz na-
grania. Kolejną metodą były wywiady z przewodnikami oraz koordynato-
rami muzeów. Udział w międzynarodowym festiwalu piwnym (organizo-
wanym corocznie w Żywcu) umożliwił szczegółowe zbadanie poszczegól-
nych elementów imprezy, tj. struktury organizacyjnej, miejsca, programu 
oraz atmosfery panującej podczas wydarzenia. Do ukazania dalszego roz-
woju biroturystyki wykorzystano analizę SWOT. Analiza ma charakter 
kompleksowy, ponieważ składa się z czynników wewnętrznych (samej or-
ganizacji) oraz zewnętrznych (otoczenia bliższego − konkurencyjnego i dal-
szego − makrootoczenia). Metoda ta pozwala wskazać szanse, zagrożenia, 
mocne i słabe strony rozwoju biroturystyki (GORANCZEWSKI, PUCIATO 2010). 

 
 

Obszar badań 

 
Województwo śląskie wybrano na obszar badań ze względu na jego ugrun-
towane historyczne powiązania z branżą piwowarską. Pod względem 
powierzchni (ponad 12 tys. km2) jest 14. województwem w kraju, natomiast 
pod względem liczby ludności (4,7 mln osób) drugim (Gospodarka Silesia – 
region, strona internetowa). Liczba turystów w województwie śląskim w ro-
ku 2012 przekroczyła 4 mln osób, w tym 270 tys. turystów zagranicznych. 
Najliczniejszą grupę stanowili turyści z Niemiec, Włoch, Rosji, Czech i Ukra-
iny (Silesia – SOT, strona internetowa).  
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Tabela 1. Browary w Polsce według województw 

 

Browary ze względu na wielkość         

produkcji piwa 

Województwo wielkie  

(powyżej  

500 tys. hl) 

duże 

(201– 

500 tys. hl) 

średnie 

(21– 

200 tys. hl) 

małe 

(do  

20 tys. hl) 

Restau-

racyjne 

Liczba 

browa-

rów 

Dolnośląskie – – 1 4   6   11 

Kujawsko-pomorskie – – 1 –   3     4 

Lubelskie 1 – 1 1   6     9 

Lubuskie – – 1 1   1     3 

Łódzkie – 2 – 3   2     7 

Małopolskie 1 – 1 1   7   10 

Mazowieckie 2 1 1 2   8   14 

Opolskie 1 1 – –   1     3 

Podkarpackie 2 – – 1   2     5 

Podlaskie 2 – – –   –     2 

Pomorskie – 1 – 1   8   10 

Śląskie 3 1 – 4 11   19 
Świętokrzyskie – – 1 –   –     1 

Warmińsko-mazurskie 1 – 1 –   –     2 

Wielkopolskie 1 – 4 1   2     8 

Zachodniopomorskie 2 1 – –   4     7 

Razem 16 7 12 19 61 115 
  

Źródło: opracowanie M. JASIŃSKA (2014) na podstawie: Mapa browarów, 1, 2, Polskie Mini-
browary, strona internetowa (uaktualnione 09/2015).  

 
W maju 2014 r. w województwie śląskim funkcjonowało 19, spośród 

prawie 120 browarów zlokalizowanych w Polsce (tab. 1, rys. 1), w tym dwa 
największe zakłady piwowarskie: Tyskie Browary Książęce i Browar Ży-
wiec, w których utworzono muzea piwowarstwa. Ponadto, do głównych 
atrakcji turystyki piwnej należą liczne browary restauracyjne. Wytwarzane 
tu według dawnych i współczesnych receptur trunki charakteryzują się 
oryginalnych smakiem. Na analizowanym obszarze znajduje się najwięcej 
(11) w skali całego kraju browarów restauracyjnych (rys. 1).  

W roku 2015 otwarto bądź zaplanowano uruchomienie kolejnych: Roy 
w Pszczynie, Jacob Gross w Bielsku-Białej, Pszczyna – browar restauracyjny 
w Park Hotelu w Tychach, Browar Jana w Zawierciu, Browar Przystań        
w Chorzowie i Browar Mariacki w Katowicach. Poza tym na 2017 r. zapla- 
nowano otwarcie browaru Pałac Donnersmarcków w Siemianowicach Śląs-
kich (Mapa browarów, 1 i 2, strony internetowe). 
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Rysunek 1. Rozmieszczenie browarów w województwie śląskim 

Źródło: opracowanie M. JASIŃSKA (2014) na podstawie:  

Mapa browarów 1, 2, strony internetowe 

 
Na terenie analizowanej jednostki administracyjnej odbywają się liczne 

wydarzenia kulturalne związane z piwowarstwem. Międzynarodowy festi-
wal piwny w Żywcu powstał z Międzynarodowej Giełdy Birofilów zaini-
cjowanej w 1996 r. (Birofilia – historia, strona internetowa), a biesiady piwne 
to od dawna stały element w kalendarzu kulturalnym mieszkańców. Przez 
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zakłady piwowarskie w Tychach i Żywcu, w których turyści poznają daw-
ne i współczesne metody warzenia piwa, przebiaga Szlak Zabytków Tech-
niki. A. STROJNY (2003) w swojej publikacji Piwnym szlakiem po Europie 
Środka zaproponował 11 tras turystycznych wiodących przez Europę Środ-
kową. Wśród nich na dwóch szlakach występują browary w Żywcu i Ty-
chach. 

 

 

Turystyczne atrakcje piwowarskie  

w województwie śląskim 

 
Browar w Tychach 

 

Zakład piwowarski Tyskie Browary Książęce rozwinął się z niedużego za-
kładu działającego w ramach typowego dla Śląska „pańskiego” folwarku. 
Data powstania Browaru Tyskiego nie jest znana. Istnieją dwa dokumenty 
zawierające zapiski odnoszące się do funkcjonowania browaru. Na przeło-
mie wieków XVI i XVII działalność gospodarcza i organizacyjna panów na 
Pszczynie z rodu Promnitzów rozwinęła się dynamicznie (GREINER 2004), 
co potwierdzają zapisy w rocznych księgach dochodów, prowadzonych od 
1613 r. Kolejny dokument, który został umownie uznany za początek istnie-
nia browaru, to urbarz państwa pszczyńskiego z roku 1629, zawierający 
pełną informację o browarze w Tychach (GREINER 2004). Rozwój tego bro-
waru nastąpił pod rządami księcia Jana Henryka XI Hochberga (1855–
1907). Rozpoczął on budowę nowoczesnego browaru z warzelnią, chłodnią, 
słodownią, młynem, lodownią i suszarnią (STROJNY 2009). W roku 1945 bro-
war znacjonalizowano, a w 1981 r. rozpoczął samodzielną pracę pod nazwą 
Zakłady Piwowarskie w Tychach. Rok później browar stał się jednooso-
bową spółką należącą do Skarbu Państwa − Browary Tyskie Górny Śląsk 
SA. W 1996 r. Kompania Piwna przejęła większość pakietu akcji, po trzech 
latach na skutek połączenia ze spółką Lech Browary Wielkopolskie prze-
kształciła się w Kompanię Piwowarską SA (STROJNY 2003). Współcześnie 
browar funkcjonuje pod nazwą Tyskie Browary Książęce i zakład w Ty-
chach jest największym browarem w Polsce. Na terenie zakładu utworzono 
piwne muzeum – Tyskie Browarium, które zostało otwarte oficjalnie           
w 2004 r. z okazji jubileuszu 375-lecia Tyskich Browarów Książęcych (Tyskie 
Browarium, strona internetowa). Wówczas było to pierwsze tego typu mu-
zeum w Polsce. Pomysł zrodził się z przeświadczenia, że browarnictwo jest 
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silnie związane z tym regionem i jego historią, a Tychy to najbardziej od-
powiednie miejsce na powstanie tego typu obiektu (KACZMAREK 2004).  
 
 

Żywiec 
 

Tradycje piwowarskie Żywca sięgają czasów średniowiecza, wtedy wpro-
wadzono przywilej uprawy jęczmienia i warzenia piwa oraz nadano Żyw-
cowi prawo do tzw. mili ochronnej (SPYRA, ZWIERZYNA 2001). Położony      
w tym miejscu kolejny zakład piwowarski nosił nazwę Arcyksiążęcy Bro-
war w Żywcu. Browar żywiecki powstał w 1856 r. i początkowo był włas-
nością Habsburgów żywieckich, a założycielem zakładu był arcyksiążę 
Albrecht Fryderyk Habsburg; po jego śmierci w 1895 r. dobra przeszły we 
władanie arcyksięcia Karola Stefana, który zarządzał browarem przez 38 
lat. Kolejnym właścicielem browaru z dynastii niemieckiej był najstarszy 
syn Stefana − Karol Olbracht. W roku 1919 dobra żywieckie znalazły się 
pod zarządem państwowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnic-
twa i Dóbr Państwowych. Dopiero w 1924 r. majątek Habsburgów wrócił 
we władanie Karola Stefana. W 20-leciu międzywojennym browar produ-
kował pięć podstawowych gatunków piwa, a w latach powojennych nastą-
piła jego rozbudowa i modernizacja. W 1994 r. głównym udziałowcem 
browaru stał się holenderski koncern Heineken International Beheer B.V. 
Dzięki inwestycjom Browary Żywiec SA stały się najnowocześniejszym za-
kładem branży piwowarskiej w Polsce i jednym z najnowocześniejszych    
w Europie (SPYRA, ZWIERZYNA 2001). Zakład posiada również piwne mu-
zeum, które jest największym tego typu obiektem w Polsce. Muzeum Bro-
waru Żywiec zostało utworzone jesienią 2006 r., w rocznicę 150-lecia istnie-
nia browaru. Muzeum znajduje się w wykutych w skale dawnych piwni-
cach leżakowych o powierzchni 1600 m2 (DUDA-GROMADA 2013b).  
 
 

Browary restauracyjne 
 

Browary restauracyjne inaczej nazywane minibrowarami, łączą w sobie ce-
chy lokalu gastronomicznego z produkcją piwa. Produkcja piwa zwykle nie 
przekracza rocznie 1–2 tys. hl. Wytwarzane trunki są dostępne w miejscu 
produkcji lub w firmowych hotelach, klubach. Minibrowary nawiązują do 
dawnych średniowiecznych europejskich karczm, w których na miejscu 
warzono piwo. Intensywny rozwój browarów restauracyjnych nastąpił       
w drugiej poł. XX w., a prekursorami w tej dziedzinie byli Niemcy, Bry-
tyjczycy i Amerykanie (DUDA-GROMADA 2013a). W Polsce pierwsze bro-
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wary restauracyjne zaczęły powstawać w latach 90. XX w. Były kreowane 
na wzór popularnych niemieckich zakładów. Pierwszy lokal Spiż MiniBro-
war i Restauracja powstał w 1992 r. we Wrocławiu. Następny obiekt – C.K. 
Browar – powstał w 1996 r. w Krakowie. Gwałtowny rozwój browarów 
restauracyjnych nastąpił od 2004 r. (DUDA-GROMADA 2013a). Minibrowar 
Częstochovia założono w 2009 r. w Częstochowie. Możliwości produkcyjne 
browaru wynoszą 400 hl piwa rocznie (Częstochovia, strona internetowa). 
Warzenie piwa odbywa się według tradycji piwowarskich w obecności gości.  

W Gliwicach (w 2011 r.) został otwarty w nowym budynku browar 
MajEr. W skład obiektu wchodzi restauracja, hotel oraz minibrowar z wa-
rzelnią firmy Kaspar Schulz o wydajności 10 hl. W 2011 r. został otwarty 
Browar Miejski Bielsko-Biała, położony na Starówce w odległości 30 m od 
browaru, który produkował piwo w latach 1805–1870. Obecnie jest to jedy-
ny czynny browar w mieście, ulokowany w odrestaurowanej zabytkowej 
kamienicy (Browar Miejski, strona internetowa). W lokalu w widocznym 
miejscu ulokowano warzelnię o wydajności 3 hl. Poza tym minibrowar po-
siada 5 unitanków produkcji czeskiej. Browar ten pełni także funkcję edu-
kacyjno-kulturalną poprzez zapoznawanie gości z procesem warzenia piwa 
oraz stworzenie możliwości konwersacji z piwowarem (Bielski Browar Miej-
ski, strona internetowa).  

 
 

Wydarzenia biroturystyczne 
 

Jedną z najpopularniejszych imprez kulturalnych, jaką turyści najczęściej 
preferują jest festiwal. Według S. Kopalińskiego (za: RATKOWSKA 2010,         
s. 31) festiwal oznacza „okresową uroczystość, złożoną z imprez (często tak-
że konkursów) artystycznych oraz spotkań, umożliwiających przybyłym     
z różnych stron uczestnikom nawiązanie kontaktów kulturalnych (niekiedy 
i politycznych)”. Natomiast Encyklopedia powszechna PWN (2010) definiuje fe-
stiwal następująco: „impreza artystyczna, często cykliczna i połączona z kon-
kursem, prezentująca utwory, wykonawców z różnych dziedzin sztuki”.  

W województwie śląskim organizowane są liczne wydarzenia związa-
ne z piwem. Największym z nich jest Festiwal Birofilia w Żywcu, który od-
bywa się (od 1996 r.) każdego roku w czerwcu na terenie Browaru Żywiec    
i Piwiarni Żywieckiej. Partnerami imprezy są Grupa Żywiec SA, Piwiarnia 
Żywiecka, firma Browamator, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
marszałek województwa śląskiego i burmistrz Żywca (Birofilia – partnerzy, 
strona internetowa; ulotka informacyjna Festiwal Birofilia Żywiec 2013). Edy-
cja Birofilia Żywiec 2013 składała się z giełdy birofilów, konkursu piw do-
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mowych, konkursu piw rzemieślniczych, konkursu etykiet piw domowych 
i konkursu dziennikarzy „Pszeniczna bomba”. W festiwalu w 2013 r. ucze-
stniczyło 5 tys. gości z Polski i z zagranicy (Birofilia – podsumowanie, strona 
interetowa).  

Święto piwa, tzw. Beerfest, od roku 2000 corocznie organizowane jest 
w Chorzowie. Impreza piwna odbywa się na terenie Wojewódzkiego Parku 
Kultury i Wypoczynku i ma charakter biesiady śląskiej. Święto odbywa się 
w ostatni weekend wakacji, patronem jest marka Tyskie (BeerFest, strona in-
ternetowa). Program imprezy nawiązuje do korzeni i tradycji śląskich bie-
siad. Biesiada śląska to przede wszystkim koncerty na żywo w namiocie 
festiwalowym, giełdy birofilskie, występy śląskich zespołów i kabaretów. 
Festiwal rozpoczyna się „Hymnem śląskiego piwosza” zagranym przez 
śląską orkiestrę. Biroturyści zainteresowani przynależnością do Księstwa 
otrzymują specjalny paszport (Biesiada w Chorzowie, strona internetowa). 
Powstała strefa piwnych umiejętności, turyści mogli wcielić się w rolę bar-
mana. Zorganizowano także jarmark piwny i Beerum Historicum, miejsce 
gromadzące pamiątki związane z piwnymi tradycjami Śląska (BeerFest 2013, 
strona internetowa).  

Cieszyn to kolejne miasto promujące turystykę piwną. We wrześniu 
organizowana jest impreza piwna pod nazwą Bracka Jesień, która oferuje    
z roku na rok coraz liczniejsze atrakcje dla miłośników piwa. W roku 2013 
odbył się III Bracki Konkurs Piw Domowych – Porter Bałtycki Piwowarski 
Skarb Polski, pokaz warzenia oraz serwowania piwa, warsztaty kulinarne 
oraz giełda kolekcjonerska. Organizatorem tego wydarzenia kulturalnego 
jest Piwiarnia Żywiecka. Biroturysta podczas tej imprezy może odwiedzić 
stoiska z piwami cieszyńskimi, zakupić pamiątki i materiały o tematyce 
piwnej. Ponadto utworzono stanowiska sprzedaży piw z polskich browa-
rów rzemieślniczych oraz piw importowanych. W trakcie imprezy obowią-
zywał Dzień Otwarty Brackiego Browaru Zamkowego. Zwiedzanie wnęt-
rza browaru odbywało się zarówno w dzień, jak i w nocy. Stoisko Polskiego 
Stowarzyszenia Piwowarów Domowych przygotowało akcję edukacyjną na 
temat piwowarstwa domowego. Sztuka serwowania piwa stanowi kolejny 
przykład akcji edukacyjnej połączonej z praktycznymi warsztatami dla 
uczestników imprezy. Jednak za największą atrakcję dla biroturysty można 
uznać oficjalne otwarcie pierwszej beczki piwa Mastne Brackie, po raz dru-
gi uwarzonego przez Bracki Browar Zamkowy specjalnie na tę okazję (Brac-
ka Jesień 2013, strona internetowa). Nazwa piwa nawiązuje do pierwszej 
udokumentowanej nazwy piwa pochodzącego z Cieszyna z XVII w. (Brac-
kie Mastne, strona internetowa).  
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Górnictwo i piwowarstwo mają długie tradycje w województwie śląs-
kim. W celu uczczenia i powiązania tych dwóch dziedzin w gminie Świerk-
lany w powiecie rybnickim zorganizowano Świerklańskie Gwarki Piwne2. 
Impreza odbywa się cyklicznie od kilkunastu lat w Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Rekreacji. Celem imprezy jest rozrywka połączona z tradycjami górni-
czymi i piwnymi. Gwarki Piwne nawiązują do imprez organizowanych      
w kopalniach podczas święta Barbórki (Gwarki piwne, strona internetowa).  

Święto Szlaku Zabytków Techniki – Industriada rozpoczęło się w roku 
2010. Od tego momentu corocznie w czerwcu odbywa się kolejna edycja. 
Podczas Industriady turyści na szlaku odwiedzają browary w Żywcu i Ty-
chach. Głównym celem tego festiwalu jest organizowanie w industrialnych 
obiektach różnego rodzaju imprez. Ich programy zawierają liczne piwne 
konkursy, koncerty, wystawy, pokazy warzenia piwa, degustacje, zwiedza-
nie Tyskiego Browarium i Muzeum Browaru w Żywcu. Za główne zalety 
Industriady można uznać niecodzienność oferowanych wrażeń, interak-
tywny charakter poszczególnych imprez, autentyczność i oryginalność 
obiektów, w których są one organizowane. Wskazane zalety pozwalają za-
kładać, że Industriada może wpisać się na stałe w nowy paradygmat tury-
styki stawiającej nacisk na emocje, edukację, estetykę i rozrywkę. Projekt 
stworzenia Industriady jest rezultatem wymiany eksperckiej między Śląs-
kiem a Północną Nadrenią-Westfalią. Imprezą, na której się opierano jest 
ExtraSchicht − Noc Kultury Przemysłowej, organizowana od 2001 r. w Za-
głębiu Ruhry (HAJDUGA 2011). Industriadę można zaliczyć do tzw. hallmark 
event, czyli wydarzenia specyficznego i charakterystycznego dla danego 
obszaru.  

 
 

Analiza SWOT turystyki piwnej  

dla województwa śląskiego 

 

Wzmożony ruch turystyczny połączony ze wzrostem wydatków turystycz-
nych spowodował, że turystyka stała się zjawiskiem masowym. Trendom 
ilościowym towarzyszą tendencje jakościowe w postaci rozwoju technolo-
gicznego. W rzeczywistości oznacza to poszerzenie oferty skierowanej do 
przeciętnego konsumenta oraz zwiekszenie konkurencji między podmio-
tami podaży turystycznej. Szczególność struktury przestrzennej turystyki 

                                                 
2 Gwarek − górnik mający pozwolenie na kopanie kruszcu (Gwarek, strona internetowa). 
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prowadzi do rozpatrywania jej rozwoju głównie na szczeblu lokalnym i re-
gionalnym. To w docelowych miejscowościach czy regionach występuje 
wzrost napływu turystów, z pozytywnymi i negatywnymi oddziaływania-
mi na dane jednostki. Zwiększenie roli turystyki w gospodarce lokalnej        
i regionalnej w jednostkach terytorialnych prowadzi do wzrostu zaintereso-
wania gmin i regionów koncepcją zarządzania strategicznego obszarem re-
cepcji turystycznej.  

Najpowszechniejszą metodą analizy strategicznej jest SWOT (GORAN-
CZEWSKI, PUCIATO 2010). Zastosowanie tej metody pozwoliło na określenie 
pozytywnych i negatywnych stron oraz szans i zagrożeń wpływających na 
rozwój biroturystyki w województwie śląskim.  
 
 

Tabela 2. Analiza SWOT dla biroturystyki województwa śląskiego 

 

Uwarunko-

wania 
Cechy i możliwości 

[1] [2] 

Wewnętrzne Mocne strony: 
− największe skupisko browarów w Polsce, w tym restauracyjnych; 

− obiekty biroturystyczne posiadające dawne urządzenia do produkcji piwa;  

− placówki muzealne posiadające eksponaty piwowarskie w Tychach         

i Żywcu; 

− organizowanie festiwali, imprez piwnych, np. największy w Polsce mię-

dzynarodowy Festiwal Birofilia w Żywcu, czy Beerfest, przeprowadzanie 

konkursów piwnych, programów edukacyjnych o tematyce piwnej; 

− występowanie szlaków tematycznych, tj. Szlak Zabytków Techniki Woje-

wództwa Śląskiego, Szlak Kulinarny Śląskie Smaki; 

− dziedzictwo niematerialne w postaci długich tradycji piwowarskich, bie-

siad popularnych na Śląsku od średniowiecza;  

− liczne zabytki architektury; 

− bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna w postaci trans-

portu drogowego (autostrady A1, A4, drogi ekspresowe, krajowe i woje-

wódzkie), kolejowego, lotniczego z międzynarodowym lotniskiem Kato-

wice-Pyrzowice; 

− duża liczba placówek kulturalnych, zróżnicowana kultura regionu wyni-

kająca z obecności mniejszości narodowych; 

− bliskość granic z Czechami i Słowacją; 

− zróżnicowane ukształtowanie terenu w postaci gór, wyżyn i nizin stanowi 

atrakcję dla aktywnych turystów. 

Słabe strony:  
− słaba promocja dostępnych ofert turystycznych; 
− małe browary nieukierunkowane na masowego turystę; 
− piwa wytwarzane w regionalnych browarach niedostępne w innych rejo-

nach województwa; 
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[1] [2] 

Wewnętrzne − liczne placówki piwowarskie nieprzystosowane do zwiedzania; 
− brak lub nieliczne hasła odnoszące się do regionu Śląskiego w nazwach 

produktów piwnych; 
− brak stron internetowych wielu browarów restauracyjnych; 
− nikła oferta potraw regionalnych w minibrowarach; 
− większość browarów restauracyjnych w wystroju lokalu nie nawiązuje do 

długich tradycji piwowarskich regionu;  
− brak odpowiedniej reklamy festiwali, imprez, obiektów biroturystycz-

nych w kraju i na świecie; 
− brak lub niewielka współpraca między browarami; 
− słabe oznakowanie lokalizacji placówek turystycznych; 
− brak skojarzenia Polski z turystyką piwną na arenie międzynarodowej; 
− brak odpowiednio rozwiniętej bazy noclegowej; 
− słaba jakość lokali gastronomicznych (brak dostatecznej znajomości 

języków obcych pracowników). 
Szanse: 
− wzrost zainteresowania turystyką kulturową, w tym kulinarną w Polsce   

i na świecie; 

− zmiana kultury konsumpcji piwa, kreowanie pozytywnego wizerunku 

spożywania alkoholu doprowadziła do zwiększonego zainteresowania 

piwem regionalnym; 

− coraz częstsze zainteresowanie konsumentów procesem produkcji piwa; 

− wzrastająca liczba kolekcjonerów piwnych w Polsce i na świecie; 

− poszukiwanie nowych gatunków piw przez hobbystów, pasjonatów; 

− wsparcie regionów przez programy UE udzielające środki pieniężne na 

rozwój infrastruktury turystycznej; 

− stworzenie wojewódzkiego Szlaku Piwnego, który skupiałby małe bro-

wary regionalne; 
− popularyzowanie nowoczesnych form turystyki; 

− rozbudowa lotniska w Pyrzowicach, otwarcie nowych kierunków lotów; 

− realizacja nowych inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Śląskiego; 

− dostrzeżenie roli turystyki jako czynnika poprawy sytuacji gospodarczej 

regionu; 

− zwiększenie międzynarodowego ruchu turystycznego. 

Zewnętrzne 

Zagrożenia: 
− negatywne postrzeganie Śląska jako zanieczyszczonego obszaru przemy-

słowego, nieciekawego pod względem turystycznym; 
− silna konkurencja Czech, kraju z mocno rozwiniętą ofertą turystyki piwnej; 
− brak w małych browarach odpowiedniej infrastruktury oraz kapitału, aby 

konkurować z dużymi zakładami piwowarskimi; 

− niedostępność większości browarów do zwiedzania; 

− zbyt mała liczba przewodników w placówkach; 

− ograniczona dostępność ofert biroturystycznych w językach obcych; 

− sezonowość turystyki: w okresie letnim wzmożony ruch, w okresie zimo-

wym spadek liczby zwiedzających; 
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[1] [2] 

Zewnętrzne − lokalizacja obiektów poza centrum miasta ograniczająca ich dostępność; 

− zagrożenie uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w browarach; 

− niedostateczna ilość środków finansowych przeznaczonych na promocję. 

 

Źródło: opracowanie własne autorów. 

 
Województwo śląskie posiada liczne pozytywne czynniki wewnętrzne 

przedstawione w postaci mocnych stron, które stwarzają możliwość rozwi-
nięcia biroturystyki. Największą grupę stanowią browary. Ich lokalizacja      
i stosunkowo duże zagęszczenie determinuje decyzje turystów piwnych       
o przyjeździe do województwa śląskiego. Różnica w ofercie w porównaniu 
np. z województwami warmińsko-mazurskim bądź kujawsko-pomorskim 
jest olbrzymia (CHARZYŃSKI i in. 2015). W omawianym regionie znajdują się 
również liczne minibrowary, w których turyści piwni poszukują nowych, 
wyjątkowych smaków piwnych. Duże znaczenie dla turystyki piwnej mają 
utworzone muzea w Tychach i Żywcu. Ponadto biroturystów przyciągają 
organizowane festiwale, imprezy, konkursy o tematyce piwnej. Potencjał 
do rozwoju biroturystyki stanowi dziedzictwo niematerialne w postaci dłu-
gich tradycji piwowarskich. To dzięki nim można propagować dzieje bro-
warnictwa w województwie śląskim jako atrakcję turystyczną. Poza tym 
Muzeum Piwowarstwa w Żywcu i Tyskie Browarium już wyróżniają się 
wyjątkowo wysoką frekwencją. Korzystny czynnik wpływający na rozwój 
turystyki może stanowić dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna. 
Dodatkowym atutem regionu jest obecność szlaków tematycznych, m.in. 
Szlaku Zabytków Techniki, należącego do Europejskiego Szlaku Dziedzic-
twa Przemysłowego.  

Poza licznymi mocnymi stronami występują niestety także słabe stro-
ny, które podkreślają fakt, że turystyka piwna w tym rejonie wymaga 
wdrożenia nowych rozwiązań poprawiających jej atrakcyjność. Przede 
wszystkim należy przystosować pozostałe obiekty browarniane do zwiedza-
nia przez masowego turystę. Browary regionalne i minibrowary w swoim 
wystroju i produktach powinny zawrzeć historię regionu. Dominująca 
część biroturystów w przeprowadzonym badaniu ankietowym wskazała, 
że najchętniej odwiedza browary lokalne i regionalne oraz to, że najczęściej 
czerpie informacje na temat danego miejsca z Internetu. Dlatego warto za 
pomocą stron internetowych promować obiekty w skali kraju i świata. Bro-
wary restauracyjne serwujące tradycyjne śląskie potrawy stanowiłyby ko-
lejny atut województwa. Jedynie jeden obiekt Minibrowar Częstochovia 
znajduje się na liście Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki. Większość małych 
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browarów ma charakter sezonowy; wstęp do palcówek jest możliwy jedy-
nie podczas weekendowej imprezy kulturalno-rozrywkowej. Większość tu-
rystów spoza grona kolekcjonerów piwnych eksponatów nie ma dostępu 
do informacji o piwnych festiwalach w województwie śląskim. W regionie 
brakuje Szlaku Piwnego, który w ciekawy sposób połączyłby regionalne 
browary. Polska nie kojarzy się na arenie międzynarodowej z turystyką 
piwną i jest to kolejna słaba strona rozwoju twgo typu turystyki. Bliskie 
położenie Czech, kraju kojarzonego z piwem, może stanowić zagrożenie 
rozwoju biroturystyki w województwie śląskim. Nawiązanie współpracy    
z Republiką Czeską mogłoby wpłynąć pozytywnie na rozwój biroturystyki 
w tym regionie Polski. Współpraca może dotyczyć m.in. zaprojektowania 
wspólnego transgranicznego szlaku piwnego, na trasie którego znalazłyby 
się zakłady piwowarskie oraz mniejsze browary w Czechach (w rejonach: 
morawsko-śląskim i ołomunieckim) oraz w województwie śląskim. Przy-
kładowa trasa mogłaby rozpocząć się w browarze w Tychach i dalej biec 
przez Katowice, Chorzów, Gliwice, Racibórz, Opavę, Litovel, Ołomuniec, 
Přerov, Nošovice, Třinec, Cieszyn i Żywiec.  

Turystyka piwna zyskuje coraz większe grono zwolenników, jednak 
wymaga wdrożenia odpowiedniej strategii, która doprowadziłaby do ulep-
szenia funkcjonowania obiektów turystycznych, a następnie pomogła wy-
promować tę odmianę turystyki kulinarnej nie tylko w kraju, lecz również 
za granicą.  

 
 

Podsumowanie 

 
W ostatnich latach rośnie popularność turystyki kulinarnej, w tym birotu-
rystyki. Turystyka kulinarna promowana w poszczególnych rejonach po-
woduje wzrost gospodarczy regionu. Odpowiednia promocja zjawiska 
może stanowić alternatywę rozwoju gospodarczego dla obszarów pozba-
wionych np. atrakcyjnych walorów przyrodniczych.  

Tradycje piwowarskie na ziemiach polskich wywodzą się ze średnio-
wiecza. Liczne browary położone na terenie naszego kraju mają wielowie-
kową, bogatą historię. Obecnie w Polsce model konsumpcji alkoholu ulega 
zmianie, coraz więcej mieszkańców wybiera słabsze trunki w postaci piw 
czy wina. Wskaźnik spożycia wynosi 98 litrów piwa przypadającego na 
jedną osobę w ciągu roku. Turyści piwni poszukują trunków o wyjątko-
wych, oryginalnych walorach smakowych. Takie produkty są wytwarzane 
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w głównej mierze przez małe browary oraz browary restauracyjne (mini-
browary).  

Przeprowadzone badania terenowe w województwie śląskim wskazały 
obszary, na których uprawiana jest turystyka piwna. Właściciele zakładów 
piwowarskich dostrzegli możliwość pozyskania nowych środków pienięż-
nych poprzez włączenie turystyki w swoją działalność, a dostateczny kapi-
tał firmy pozwala na rozwój tego zjawiska. Przygotowana oferta birotu-
rystyczna to przede wszystkim zwiedzanie otwartych muzeów piwowar-
stwa (Muzeum Browaru Żywiec oraz Tyskie Browarium). 

Z badań nad sylwetką biroturysty wynika, że turysta piwny to młody, 
ambitny mężczyzna, który częściej niż enoturysta podróżuje do miejsc wią-
żących się z jego zainteresowaniami kulinarnymi (JASIŃSKA 2014). Podczas 
wyjazdów zwiedza przede wszystkim browary regionalne, w których de-
gustuje produkowane trunki. Ponadto jest zainteresowany historią danego 
obiektu, jego infrastrukturą oraz technologią produkcji piwa. Turysta 
odwiedzając browary również dokonuje zakupu piw. Jest uczestnikiem 
organizowanych wydarzeń piwowarskich, dokąd podróżuje najczęściej            
w towarzystwie swoich znajomych. Aktualnych informacji na temat da-
nych imprez poszukuje głównie w Internecie, ale także duży wpływ na jego 
decyzję o podróży wywiera opinia znajomych. Biroturyści wyrażają swoje 
zadowolenie z organizowanych festiwali, deklarując swój ponowny udział 
w wydarzeniach. Badanie ankietowe wskazało również, że wzrasta zainte-
resowanie tą formą turystyki kulinarnej. 

Na przestrzeni kilku lat widoczny jest dynamiczny wzrost liczby bro-
warów restauracyjnych. Piwowarzy domowi otwierają własne minibro-
wary, w których produkują wyjątkowe piwa. Organizują również mniejsze 
imprezy tematyczne w postaci pokazów warzenia piwa, konkursów i war-
sztatów piwowarskich. Ich działalność skierowana jest głównie do indywi-
dualnych turystów piwnych, którzy poszukują nowych odmian trunków. 
Działalność mniejszych browarów wspierają stowarzyszenia piwowarskie 
poprzez promocję ich produktów w kraju oraz na arenie międzynarodowej. 
Ze względu na rosnące zainteresowanie turystyką piwną w Polsce należy 
wspierać jej rozwój, bowiem istnieje jeszcze wiele browarów, które należa-
łoby przystosować do zwiedzania. Ponadto wskazane jest utworzenie szla-
ków piwnych łączących obiekty położone na terenie kraju, a także poprawy 
wymaga promocja biroturystyki w mediach.  
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KREOWANIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO  

NA PRZYKŁADZIE BROWARU „ZWIERZYNIEC” 

 
Wprowadzenie 

 
Produkt turystyczny jest definiowany w literaturze przedmiotu na wiele 
sposobów. Według J. ALTKORNA (1994) produktem turystycznym jest 
wszystko to, co stanowi przedmiot transakcji i musi go cechować usługowy 
charakter. V.T.C. MIDDLETON (1996) wyróżnia dwa poziomy produktu tu-
rystycznego: ogólny i specyficzny. Ogólny stanowi mieszankę trzech 
głównych składników: atrakcji, infrastruktury w miejscu docelowym oraz 
dostępności. Według tego autora składnikami produktu turystycznego 
ogólnego są: atrakcje i środowisko miejsca docelowego, infrastruktura, do-
stępność, wizerunek i cena. Produkt ogólny składa się z produktów spe-
cyficznych oferowanych przez poszczególnych producentów. Zdaniem     
M. NOWACKIEGO (2000), do produktów turystycznych można zaliczyć 
obiekty zabytkowe, naturalne obszary chronione i atrakcje przyrodnicze, 
budowle zabytkowe, muzea, galerie, parki rozrywki oraz zabytki techniki. 

Produktem turystycznym są także browary. Główną funkcją pełnioną 
przez browary jest funkcja produkcyjna i dlatego większość z nich nie jest 
przystosowana do zwiedzania przez turystów. Jednak udostępnianie funk-
cjonującego zakładu produkcyjnego dla ruchu turystycznego (turystyka 
przemysłowa) wpływa na wzrost popularności produktów. Potencjał tury-
styczny browarów zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest historia 
obiektu i długość funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Dziedzictwo 
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materialne wraz z ciekawą historią piwowarstwa oraz opisem metod wa-
rzenia piwa może stać się główną atrakcją turystyczną. W przypadku bro-
warów dziedzictwo materialne to przede wszystkim zabytkowe budynki, 
stare maszyny oraz urządzenia wykorzystywane do produkcji piwa            
w przeszłości. Istotne jest także istnienie placówek muzealnych oraz organi-
zacja festiwali i wydarzeń (DUDA-GROMADA 2013). 

 W obecnych czasach właściciele browarów odkryli, że tworzenie z bro-
waru obiektu turystycznego przekłada się na sprzedaż piwa. Na początek 
w największych browarach stwierdzono, że jest to świetny sposób na przy-
wiązanie konsumentów do marki i to one jako pierwsze zaczęły zachęcać 
do przyjazdów podróżników podążających piwnym szlakiem (birofili). 
Browary nie tylko otworzyły swoje zakłady uczestnikom wycieczek, lecz 
zaczęły także tworzyć przy nich specjalne muzea. W 1988 r. Heineken prze-
niósł produkcję z historycznego browaru w centrum Amsterdamu i prze-
znaczył go na Heineken Experience – muzeum nie tylko samej produkcji 
piwa, lecz także historii kultury picia trunku w różnych częściach świata.  
W Muzeum Browaru Carlsberg w Kopenhadze, które odwiedza rocznie  
150 tys. osób, jedną z większych atrakcji jest kolekcja 16 tys. butelek po pi-
wach z całego świata. Do czeskiego Pilzna zaś coraz więcej turystów przy-
ciąga Muzeum Piwowarstwa utworzone przy browarze produkującym Pil-
sner Urquell (CZUBKOWSKA, OTTO 2012). 

Do najbardziej znanych i popularnych muzeów piwowarstwa w Polsce 
należą Muzeum Browaru Żywiec oraz Tyskie Browarium (DUDA-GROMA-
DA 2013).  

Tyskie Browarium powstało w 2004 r. Początkowo prezentowana była 
przy browarze w Tychach wystawa z kolekcjami fotografii, kufli, beczek, 
butelek, podkładek – wszystko powiązane ze zwiedzaniem browaru. W ro- 
ku 2006 na własne muzeum, zlokalizowane w dawnych wykutych w skale 
piwnicach leżakowych Arcyksiążęcego Browaru, zdecydował się browar    
w Żywcu. Muzeum stało się częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa 
Przemysłowego, a miasto Żywiec, by przyciągnąć turystów organizuje co 
roku Festiwal Birofilia, podczas którego można kupić piwa z tak odległych 
miejsc, jak Trynidad, Mauritius czy Sri Lanka (CZUBKOWSKA, OTTO 2012). 

Zdaniem Z. BUJDOSÓ i C. SZŰCS (2012) turystyka piwna (biroturystyka) 
może przybierać dwie formy. W pierwszej piwo i jego spożycie w danym 
miejscu jest głównym źródłem motywacji przyjazdów turystów. W drugiej 
formie o odwiedzeniu browaru decydują inne motywy, np. turysta jest 
zainteresowany przede wszystkim miejscem podróży, które może być przy 
okazji związane z piwem i jego produkcją. W tym przypadku spożycie 
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piwa jest okazjonalne lub w ogóle może nie mieć miejsca (BUJDOSÓ, SZŰCS 
2012).  

Jak podje V. Kozák piwa rzemieślnicze, które są zwykle produkowane 
w małych ilościach przy użyciu wyłącznie naturalnych składników, bez do-
datków i konserwantów, stają się coraz bardziej popularne za sprawą cha-
rakterystycznego aromatu i smaku i są poszukiwane przez birofilów. We-
dług tego autora celem podróży kulinarnej może być wizyta w browarze, 
serwującym poza piwem popularne posiłki przygotowane w restauracji na 
bazie piwa. Lokalne specjały, takie jak zupa piwna, ser marynowany w pi-
wie, pieczone i grillowane mięso w piwnej marynacie, gulasz z dodatkiem 
piwa, a nawet desery – lody z piwem, stanowią ciekawą i oryginalną ofertę 
kulinarną browarów (KOZÁK 2013).  

Celem niniejszej pracy jest ukazanie najważniejszych elementów stano-
wiących o atrakcyjności turystycznej browaru w Zwierzyńcu oraz poznanie 
opinii na temat tradycyjnego produktu kulinarnego, jakim jest piwo „Zwie-
rzyniec”.  

 
 

Charakterystyka browaru w Zwierzyńcu 
 

Browar w Zwierzyńcu jest najstarszym browarem na Lubelszczyźnie. Po-
czątkowo należał do dóbr Ordynacji Zamojskiej, a inicjatorem jego budowy 
był Stanisław Kostka Zamoyski – XII ordynat. Piwo produkowano w Ordy-
nacji Zamojskiej od początku jej założenia, czyli od 1589 r. W najstarszym 
dokumencie pochodzącym z 1639 r. wymieniane są istniejące w osadzie 
Zwierzyniec: browar, winiarnia i karczma. Produkowane wówczas piwo 
określano mianem „zwierzynieckie” i miało ono zasięg lokalny (PODGÓRSKI 
i in. 2006). Produkcja piwa na skalę przemysłową w kilku gatunkach wy-
magała działań bardziej złożonych.  

W tamtych czasach najlepszą opinię miało piwo angielskie, ale sprowa-
dzanie go z Anglii było kosztowne, dlatego Stanisław Kostka Zamojski 
podjął decyzję o wytwarzaniu tego trunku na terenie dóbr Ordynacji 
Zamojskiej. W 1802 r. wymurowano browar piwny, piwnicę i magazyny,          
a w latach 1805–1806 browar piwa porterowego „angielskiego” z piwnica-
mi, magazynami, bednarnią i wozownią. Rok 1806 uważa się za rok pow-
stania browaru. W początkowym okresie istnienia zakładu produkcją piwa 
kierowali sprowadzeni przez ordynata angielscy piwowarzy: Milhard 
(1806–1808), a po nim jego rodak Kalembach (1809–1810). Browar produ-
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kował wówczas piwo w dwóch gatunkach – zwykłe, zwane „ordynaryj-
nym”, i „dubeltowe” o większej zawartości alkoholu. Angielskie piwa 
dzięki swej jakości szybko znalazły uznanie nie tylko lokalnych piwoszy 
(Zamość i okolice), ale wysyłano je do Puław, Maciejowic, Lublina, Lwowa.  

W 1810 r. budynki browaru zniszczył pożar, po którym dokonano nie-
zbędnych napraw, dalszej rozbudowy i modernizacji. Wielką nowością 
wprowadzoną do zakładu w 1836 r. była maszyna parowa. W tym czasie 
udoskonalono również urządzenia ujmujące wodę ze Świerszcza; zainsta-
lowane metalowe rury doprowadzały ją od strumienia do studni w browa-
rze. Do produkcji piwa sprowadzano wówczas jęczmień produkowany      
w folwarkach w Mokrem, Niedzieliskach, Sitańcu, Pniówku oraz z dóbr 
hrubieszowskich. Chmiel pochodził z Kocudzy, Chmielka, Rogoźna i Żda-
nowa. W 1832 r. na potrzeby browaru, po prawej stronie Wieprza urządzo-
no w Zwierzyńcu chmielnik, jednak na słabych piaszczystych glebach uzys-
kiwano niskie plony i po 10 latach plantację zlikwidowano.  

Kierownikami produkcji w browarze byli zazwyczaj cudzoziemcy, 
Zamoyscy cenili szczególnie umiejętności angielskich fachowców. Przez 
kilka lat dyrektorem browaru był Anglik Cunning (1835–1840) oraz współ-
pracujący z nim Mittman (1837–1838) i Czech Franciszek Hedliczko (1838–
1840). Po śmierci Cunniga na krótko dzierżawcą browaru został Hedliczko, 
który popadłszy w tarapaty finansowe zrujnowany uciekł ze Zwierzyńca. 
W 1843 r. najpierw dyrektorem, a później dzierżawcą browaru był Anglik 
Fryderyk Jerzy Neill. Trafił jednak na trudne lata spadku konsumpcji piwa, 
na co miały wpływ zamieszki krajowe oraz epidemia cholery. Kolejny 
dzierżawca Konstanty Brandt (od 1860 r.) musiał zmierzyć się z rozwijającą 
się w tym czasie konkurencją podobnych wytwórni. Po sześciu latach zre-
zygnował z dzierżawy i przez pewien czas browar administrował Zarząd 
Ordynacji Zamojskiej. W 1878 r. zakład przeszedł generalny remont, a kie-
rownictwo powierzono piwowarowi Józefowi Rzątkowskiemu (do 1893 r.). 
W zakładzie wówczas produkowano trzy gatunki piwa: zwyczajne, bawar-
skie i porter. Pod koniec XIX wieku browar wydzierżawił Maurycy Eigier 
(MATŁAWSKA 1991). Podczas I wojny światowej browar został niemal całko-
wicie zniszczony, ale po odbudowie ponownie zaczął funkcjonować.          
W okresie międzywojennym rodzina Zamoyskich podjęła się promocji bro-
waru i dystrybucji produkowanego w nim piwa na terenie całej Polski.       
W tym celu między innymi w 1929 r. Maurycy Zamoyski zlecił malarzowi 
Wojciechowi Kossakowi wykonanie plakatu reklamowego. Przedstawiał on 
żołnierza trzymającego butelki z piwem i opatrzony był hasłem: „Pijcie 
piwo browaru Zwierzyniec nad Wieprzem Ordynacji Zamoyskiej” (fot. 1). 
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Fotografia 1. Plakat reklamowy browaru Zwierzyniec autorstwa Wojciecha Kossaka 
Źródło: www.zamosconline.pl; data pobrania 30.06.2015 

 
 W latach 1939–1944 browar warzył piwo na potrzeby okupanta, który 

przejął kontrolę nad browarem w Zwierzyńcu. W czasie II wojny światowej 
została uruchomiona produkcja wód gazowanych, a zakład przyjął nazwę 
Browar Parowy i Fabryka Wód Gazowanych. W 1945 r. browar przejęła 
Samopomoc Chłopska w Zwierzyńcu, a w 1949 r. Ministerstwo Rolnictwa    
i Reform Rolnych przekazało zakład Centralnemu Zarządowi Przemysłu 
Fermentacyjnego w Warszawie, który w 1950 r. utworzył przedsiębiorstwo 
pod nazwą Zwierzynieckie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze w Zwie-
rzyńcu. W skład zakładów weszły browary w Zamościu i Zwierzyńcu 
oraz hurtownie piwa w Biłgoraju i Zamościu. W 1970 r. browar wszedł    
w skład Zakładów Piwowarskich w Lublinie (www.zwierzyniec.pl/sekrety-
piwowara).  

W latach 80. XX w. uruchomiono przy browarze nową rozlewnię piwa, 
a także przeprowadzono remont generalny głównego budynku. W latach 
80. i 90. popularną i cenioną marką było piwo „Kryształ”. Po restrukturyza-
cji polskiego przemysłu piwowarskiego dzierżawcą browaru w Zwierzyń-
cu w latach 1992–2010 były kolejno: spółki Zakłady Piwowarskie w Lublinie 
i Perła – Browary Lubelskie.  W 2008 r. firma Perła – Browary Lubelskie po 
przedłużeniu umowy dzierżawy zakładu do 2033 r. wstrzymała produkcję 
piwa w browarze i przeniosła ją do browaru w Lublinie. Od tego czasu      
w zakładzie czynna była jedynie rozlewnia. Sprawa nagłego zaprzestania 
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produkcji piwa w browarze i zwolnienia części pracowników stała się        
w 2009 r. powodem kontroli Najwyższej Izby Kontroli (PANAS 2009).  W ro-
ku 2010 spółka Perła – Browary Lubelskie wycofała się z dalszej dzierżawy 
browaru. Zdemontowano większość wyposażenia zakładu, które trafiło do 
Lublina (WÓJTOWICZ 2010). W 2011 r. odbył się przetarg, który wyłonił no-
wego dzierżawcę zakładu. Zgodnie z umową zawartą ze starostwem po-
wiatowym w Zamościu dzierżawca miał wznowić produkcję w ciągu jed-
nego roku. Zwycięzca procedury nie wywiązał się jednak z umowy i rozpi-
sano w 2012 r. nowy przetarg. Po jego zakończeniu dzierżawcą zakładu 
została ponownie firma Perła – Browary Lubelskie. Od kilkunastu lat sta-
rania o odzyskanie browaru w Zwierzyńcu prowadzi także rodzina Za-
moyskich (www.wikipedia.com). 

 

 
 

Fotografia 2. Browar w Zwierzyńcu – widok na dawny magazyn, słodownię i warzelnię 
Źródło: zasoby własne 

 
Obecnie kompleks browaru w Zwierzyńcu składa się z dwóch części 

przedzielonych ulicą Browarną. Tak zwany stary browar to przede wszyst-
kim pochodzący z XIX w. zabytkowy budynek główny w kształcie podko-
wy. Jest to trzykondygnacyjny, boniowany, otynkowany i nakryty blasza-
nym dachem dwuspadowym budynek produkcyjny. Znajduje się w nim 
m.in. dawna fermentownia z otwartymi kadziami i stara warzelnia o wy-
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dajności 140 hl. Od frontu do budynku głównego przylega niesymetrycznie 
magazyn słodu (dawna słodownia wieżowa i suszarnia). Budynek starego 
browaru jest obecnie niezwykle cennym i wartościowym zabytkiem archi-
tektury przemysłowej (fot. 2) (CYGNAROWSKI 2007).  

Z tyłu za budynkiem znajduje się kotłownia z lat 70. XX w. Z budyn-
kiem głównym sąsiadują jeszcze: dawna remiza, kilka zabudowań gospo-
darczych i warsztatów. Najbardziej charakterystycznym z nich jest zabytko-
wa portiernia przy bramie głównej (por. fot. 3). 

Naprzeciwko budynku głównego, po drugiej stronie ulicy Browarnej, 
znajduje się tzw. nowy browar. Jest to zespół obiektów przemysłowych 
wzniesionych w okresie ostatniej modernizacji i rozbudowy zakładu piwo-
warskiego w Zwierzyńcu (lata 60., 70. i 80. XX w.). Do 2010 r. mieściły się 
tam działy produkcyjne leżakownia i rozlewnia. W 2013 r. w budynkach 
tych została zamontowana nowa linia produkcyjna browaru o wydajności 
34 tys. hl rocznie. Nowe wyposażenie (warzelnię, unitanki) dostarczyła 
czeska firma Destila (www.prumyslovaautomatizace.com). 

Na terenie kompleksu browaru w Zwierzyńcu poza budynkami prze-
mysłowymi i gospodarczymi znajduje się również kilka domów mieszkal-
nych (w tym m.in. zabytkowa willa Borowianka) oraz hydrofornia ze stud-
nią głębinową. 

Po wznowieniu produkcji w 2014 r., w browarze „Zwierzyniec” produ-
kowane są cztery gatunki piwa, sygnowane jako seria „Szlachetne Gatunki 
z Roztocza”. W stałej sprzedaży znajduje się tylko piwo „Zwierzyniec”, po-
zostałe gatunki to piwa sezonowe. 

Charakterystyka piw produkowanych w browarze „Zwierzyniec”: 
1) Zwierzyniec – piwo typu Pils, dolnej fermentacji, warzone ze słodu 

jęczmiennego metodą dekokcji dwuwarowej;  
2) Dzikie – piwo typu Brown Ale, ciemne, górnej fermentacji, warzone 

z mieszanki słodu zwykłego i skarmelizowanego (piwo sezonowe); 
3) Roztoczańskie Dymione – piwo typu Rauchbier, ciemne, dolnej 

fermentacji; charakterystyczny aromat zawdzięcza słodom (pięć ro-
dzajów) suszonym na otwartym ogniu z drzewa bukowego (piwo 
sezonowe); 

4) Ordynackie Lekkie – piwo typu Lager, warzone ze słodów pilzneń-
skiego i karmelowego ciemnego oraz trzech odmian chmielu: Ma-
rynki, Perle i Lubelskiego; na dorocznym święcie piwa w Krasnym-
stawie (Chmielaki 2014) zajęło I miejsce w stylu Leichtbier o zawar-
tości ekstraktu do 11˚Plato (piwo sezonowe) (www.zwierzyniec.pl 
/sekrety-piwowara). 
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Badania własne 

 
Na potrzeby niniejszej pracy wykonano badania ankietowe. Zostały one 
przeprowadzone na terenie powiatu zamojskiego i miasta Zwierzyniec       
w maju i czerwcu 2015 r. wśród losowo napotkanych osób. Kwestionariusz 
ankiety zawierał pięć pytań metryczkowych oraz 11 pytań zamkniętych 
dotyczących piwa „Zwierzyniec” oraz atrakcji turystycznych na terenie 
browaru i jego otoczenia. Łącznie zebrano i poddano analizie 119 ankiet. 
Autorka dokonała również kwerendy literatury przedmiotu oraz stron in-
ternetowych. W pracy wykorzystano także obserwacje własne oraz infor-
macje uzyskane od przewodników turystycznych. 
 

Charakterystyka badanej grupy 
 

Ankietowani w zdecydowanej większości pochodzili z Lubelszczyzny,         
a źródłem tej informacji była rozmowa wstępna poprzedzająca wypełnienie 
kwestionariusza ankiety. Na taki stan rzeczy wpłynął prawdopodobnie 
termin przeprowadzenia badania (najwięcej turystów odwiedza browar      
w lipcu i sierpniu). W badanej grupie przeważali mężczyźni (67,2%) w sto-
sunku do kobiet (32,8%). Ankietowani to przeważnie ludzie młodzi; 62,2% 
stanowiły osoby w wieku od 18 do 35 lat, 26% w wieku 36–50 lat i starsi niż 
50 lat – 11,8%. Większość respondentów deklarowała stan wolny (63,9%), 
pozostałe osoby były w związkach małżeńskich (36,1%). Co do wykształ-
cenia ankietowanych, wyniki przedstawiały się następująco: podstawowe – 
3,4%; zasadnicze zawodowe – 26,9%; średnie – 44,5%; wyższe – 25,2%. Ba-
dani swoją sytuację materialną określili jako przeciętną (45,4%) i dobrą 
(37,85%). Nieliczne osoby podały odpowiedź „bardzo dobra” (10,9%) i „zła” 
(5,9%).  

 
Analiza wyników badań własnych 

 

Browar w Zwierzyńcu produkuje kilka gatunków piwa jednak jedynie pi-
wo „Zwierzyniec” jest dostępne w ciągłej sprzedaży i jest flagowym pro-
duktem browaru.  

Na pytanie dotyczące cech piwa branych pod uwagę przy zakupie, 
zdecydowana większość ankietowanych wybrała smak (47,9%) i markę pi-
wa (32,8%). Rodzaj opakowania był istotną cechą dla 12,6% respondentów, 
a zawartość alkoholu dla 5,95%. Ze wszystkich cech najmniej ważny okazał 
się kolor piwa (1%).   
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Spośród miejsc, w których badani najchętniej spożywają piwo (rys. 1) 
najwięcej wskazań uzyskał dom (39,5%) oraz bar (21,8%), a najmniej browar 
(7,6%).  

 

 
 

Rysunek 1. Miejsca spożywania piwa 
Źródło: badania własne 

 
Piwo „Zwierzyniec” znane było 98% ankietowanych, a jego jakość od-

powiadała 68,9% osób badanych. Pozytywną opinię w stosunku do smaku 
piwa „Zwierzyniec” wyraziło 62,6% respondentów. 

Potwierdzeniem jakości piwa „Zwierzyniec” może być zdobycie w ro-
ku 2014 I miejsca w kategorii „napoje” w X edycji konkursu „Wojewódzki 
Lider Smaku” (www.zwierzyniec.pl/sekrety-piwowara). 

W badanym okresie cena piwa „Zwierzyniec” kształtowała się nastę-
pująco: w sklepie butelka 0,33l – 2,30 PLN, a 0,5l – 3,40 PLN; w pijalni piwa 
przy browarze 0,3l – 4,0 PLN, a 0,5l – 5,0 PLN.  Wyniki badań pokazują, że 
cena piwa była odpowiednia dla 61% respondentów, pozostali (39%) uznali 
ją za zbyt wygórowaną.   

Z punktu widzenia turystyki browar „Zwierzyniec” ma świetną lokali-
zację. W pobliżu znajdują się cenne zabytki Ordynacji Zamojskiej, tj. kościół 
„na wodzie”, pałac plenipotenta – obecnie dyrekcja Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, willa Zamoyskich (STROJNY 2009). Budynek browaru jest 
obiektem należącym do Szlaku Ordynacji Zamojskiej (www.roztocze.org. 
pl). Przebiega tu także Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, a w promieniu 
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100 m od obiektu rozpoczyna się wiele szlaków poznawczych, ścieżek 
pieszych i tras rowerowych (www.roztoczanskipn.pl). 

Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu wskazała na 
wysokie walory turystyczne miejscowości, w której zlokalizowany jest 
browar. Niemal wszyscy ankietowani (90,8%) określili Zwierzyniec i okoli-
cę (Roztocze Środkowe) jako miejsce atrakcyjne turystycznie.  

Wykorzystując położenie obiektu oraz nasilenie ruchu turystycznego 
władze spółki Perła – Browary Lubelskie SA podjęły decyzję o uruchomie-
niu na terenie browaru wypożyczalni rowerów. Funkcjonuje ona tylko        
w sezonie turystycznym (od czerwca do października), podobnie jak pijal-
nia piwa mieszcząca się w zabytkowym budynku portierni (fot. 3). 

 

 
 

Fotografia 3. Pijalnia piwa browaru „Zwierzyniec” 
Źródło: zasoby własne 

 
W związku z dużym zainteresowaniem w sierpniu 2014 r. na terenie 

browaru uruchomiono trasę turystyczną. Prowadzi ona przez autentyczne 
pomieszczenia tzw. starego browaru. W tej części zakładu zaprzestano 
produkcji i udostępniono ją do zwiedzania. Browar można zwiedzać             
z przewodnikiem od piątku do niedzieli w godz. 10–16.00. Czas zwiedzania 
to około 20 min. Bilet w cenie 10 zł umożliwia degustację piwa. Podczas 
zwiedzania można posłuchać historii browaru, historii piwa, dowiedzieć 
się o jego głównych składnikach, zapoznać się z procesem produkcji, zoba-
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czyć zabytkowe urządzenia z różnych epok oraz galerię fotografii. Wyciecz-
kę do browaru w swoich ofertach posiadają także lokalne biura turystyczne 
(www.roztocze.org.pl). Z informacji uzyskanych od przewodników tury-
stycznych wiadomo, że browar odwiedzany jest przede wszystkim przy 
okazji pobytu w Zwierzyńcu czy na Roztoczu i dla większości nie jest głów-
nym celem podróży.  

W badanej grupie chęć zwiedzania browaru połączoną z degustacją 
piwa i zakupem pamiątek zadeklarowało 84,9% ankietowanych. Dla 15,1% 
osób browar nie stanowi atrakcji turystycznej. Mimo dużego zainteresowa-
nia ze strony turystów browar „Zwierzyniec” nie prowadzi sprzedaży pa-
miątek.  

Od 2000 r. na dziedzińcu starego browaru w Zwierzyńcu organizowa-
ne są, w ramach Letniej Akademii Filmowej (LAF), pokazy plenerowe fil-
mów. LAF to impreza o randze międzynarodowej, przyciągająca konese-
rów ambitnego kina. Towarzyszą jej także koncerty zespołów z czterech 
stron świata reprezentujących różne gatunki muzyczne, które odbywają się 
po projekcji filmów (zwykle o godz. 0.00), na scenie nocnej browaru. Do 
tradycji akademii należą także koncerty Orkiestry Symfonicznej im. K. Na-
mysłowskiego z Zamościa, które stanowią muzyczne tło dla filmów kina 
niemego (www.laf.net.pl). 

 
 

 
 

Fotografia 4. Kino letnie na dziedzińcu browaru 
Źródło: zasoby własne 
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Fotografia 5. Piwo „Zwierzyniec” wypro-
dukowane z okazji 200. rocznicy powstania 
browaru, produkowane w latach 2006–2008 

Źródło: www.wikipedia.com 

 
Fotografia 6. Piwo „Zwierzyniec” 
produkowane w browarze „Zwie-

rzyniec” w Zwierzyńcu 
Źródło: www.perła.pl 

 

 
Fotografia 7. Piwo Zwierzynieckie produkowane 

 w browarze nr 1 w Lublinie 
Źródło: www.perła.pl 
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W sezonie turystycznym (od czerwca do października) na ścianie bro-
waru w ramach projektu „Kino Perła” od środy do niedzieli po zachodzie 
słońca wyświetlane są filmy (fot. 4). Wstęp do kina jest bezpłatny, a projek-
cjom towarzyszy często konsumpcja piwa (www.kinoperla.pl). 

Mimo 15-letniej tradycji Letniej Akademii Filmowej 67,2% ankietowa-
nych nie słyszała nic o imprezach organizowanych na terenie browaru. 
Większość respondentów – 88,2% uważa, że wydarzenia organizowane 
przez Browar „Zwierzyniec” mogą mieć wpływ na promocję obiektu oraz 
wzrost sprzedaży piwa.  

Piwo „Zwierzyniec”, jako znany i rozpoznawalny produkt kulinarny 
Roztocza, w opinii 95% ankietowanych ma szansę zostać markowym pro-
duktem turystycznym regionu. Wyniki te potwierdzają także inne badania 
przeprowadzone na grupie studentów kierunku „turystyka i rekreacja” 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu im. Szymona Szy-
monowica. W opinii ankietowanych piwo „Zwierzyniec” i piróg biłgorajski 
zostały uznane za markowe produkty regionalne (BEKIER-JAWORSKA, BO-
CHENEK 2014).  

W czasach współczesnych największy wpływ na ugruntowanie marki 
na rynku miało piwo „Zwierzyniec” (fot. 5) wyprodukowane z okazji dwu-
setnej rocznicy powstania browaru. Zwierzynieccy piwowarzy dołożyli 
wszelkich starań i zadbali o najwyższą jakość piwa, dzięki czemu zaczęło 
ono zdobywać rynek nie tylko lokalny. W 2006 r. piwo „Zwierzyniec” za-
jęło I miejsce w Konsumenckiej Ocenie Jakości na Chmielakach w Kras-
nymstawie. Niestety, dobra passa została przerwana w 2008 r. za sprawą 
spółki Perła – Browary Lubelskie SA, która całkowicie wstrzymała produk-
cję w browarze w Zwierzyńcu.   

Obecnie piwo „Zwierzyniec” (fot. 6) produkowane w browarze w Zwie-
rzyńcu zawiera 6% alkoholu, 13% wagowych ekstraktu. W jego skład 
wchodzi woda (z własnego ujęcia położonego u podnóża ścisłego rezer-
watu przyrody Bukowa Góra), słód jęczmienny (Pilzneński) oraz chmiel 
(Lubelski, Marynka, Perle). Piwo „Zwierzyniec” przez konsumentów często 
bywało mylone z piwem „Zwierzyniec” produkowanym od 2013 r. w bro-
warze nr 1 w Lublinie, które obecnie występuje na rynku pod nazwą 
„Zwierzynieckie” (fot. 7). Wpływ na zmianę nazwy piwa miały protesty 
mieszkańców Zwierzyńca i władz lokalnych.  
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Podsumowanie 
 

Browar „Zwierzyniec” jest cennym zabytkiem przemysłowym o bogatej 
historii. Jako najstarszy tego typu obiekt na Lubelszczyźnie stanowi atrakcję 
turystyczną regionu. W czasach współczesnych, oprócz funkcji produk-
cyjnej, jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych. Na terenie obiektu sys-
tematycznie zwiększa się również liczba świadczonych usług dla turystów 
(pijalnia piwa, wypożyczalnia rowerów, letnie kino Perła, koncerty, trasa 
turystyczna). Władze spółki powinny rozważyć także wprowadzenie 
sprzedaży pamiątek związanych z obiektem oraz rozszerzenie oferty kuli-
narnej, np. o dania przyrządzane na bazie piwa. Wykorzystując dogodne 
położenie browaru oraz zasoby lokalowe (zabytkowa willa Borowianka) 
można pokusić się o przygotowanie oferty noclegowej dla turystów czy 
stworzenie łaźni piwnej.  

Najbardziej rozpoznawalnym produktem browaru „Zwierzyniec” jest 
piwo „Zwierzyniec”. Na przestrzeni ostatnich lat piwo to zmieniało kilka-
krotnie swoją recepturę i producenta, mimo to jest uznanym na rynku mar-
kowym produktem regionalnym.  
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TURYSTYKA KULINARNA  

W PRZESTRZENI MUZEÓW SKANSENOWSKICH 

 
Wprowadzenie 

 
W ostatniej dekadzie polskie muzea przeżywały okres dynamicznego roz-
woju, gdyż powstało wiele nowych placówek muzealnych, a liczne do tej 
pory już istniejące poddano reorganizacji i modernizacji. Muzeum w od-
biorze szerokiej publiczności jest postrzegane jako przestrzeń ekspozycji,    
w którą wkracza się mniej lub bardziej okazjonalnie – często w ramach całe-
go ciągu działań, które są uporządkowane w określony sposób. Dawniej 
wystawowa przestrzeń była miejscem, gdzie oglądało się zgromadzone 
artefakty, na ogół odizolowane od siebie i oddzielone od zwiedzających 
szkłem gabloty oraz zakazami dotykania (KOSIŃSKI 2015, s. 33). Dzisiejsze 
ekspozycje stały się platformą dialogu ze zwiedzającymi, którzy powoli 
przestają być biernymi widzami, a stają się uczestnikami interaktywnej 
przygody. Nie są oni już jedynie pasywnymi odbiorcami, a uczestnicząc w 
kreacji stają się ,,aktorami” współtworzącymi doświadczenie muzealne 
(NIEZABITOWSKI 2015, s. 41). 

Rozwój muzealnictwa na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat,          
a przede wszystkim profilowanie poszczególnych instytucji powoduje sy-
tuację, w której optymalnym miejscem do prezentacji obiektów kultury ma-
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terialnej wsi stały się muzea typu skansenowskiego. W 2015 r. mijają 124 
lata od początków założenia pierwszego na świecie muzeum skansenow-
skiego na wyspie Djurgården w Sztokholmie i 109 lat od czasu, gdy Gul-
gowscy kupili na Pomorzu podcieniowy dom we Wdzydzach Kiszewskich, 
tworząc w nim wnętrza muzealne, które zapoczątkowały historię realizacji 
muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. 

Działalność podejmowana przez polskie muzea skansenowskie w cią-
gu ostatnich kilkunastu lat  zmierzała do uatrakcyjnienia oferty usług na 
rzecz zwiedzających, a co za tym idzie doskonalenia własnego produktu 
turystycznego. Na wielkie uznanie zasługują działania tego typu muzeów 
etnograficznych, które wyzwoliły w skali całego kraju wiele ciekawych ini-
cjatyw, m.in.: zaowocowały urozmaiceniem ekspozycji muzealnych i pod-
noszeniem ich jakości, uatrakcyjnieniem form zwiedzania, wprowadzeniem 
tradycyjnych upraw roślin i hodowli dawnych ras zwierząt, organizacją 
folklorystycznych zakładów gastronomicznych, a przede wszystkim liczny-
mi imprezami i pokazami w ramach ,,żywego skansenu” – cieszącymi się 
rosnącą popularnością wśród miejscowej ludności i turystów (CZERWIŃSKI 

2006, s. 69). 
Muzea skansenowskie ze względu na swoje nieocenione walory są au-

tentyczną scenerią dla popularyzacji wiejskiego dziedzictwa kulturowego, 
a zwłaszcza pożywienia ludowego na ogół związanego z jednym, dwoma 
lub kilkoma regionami etnograficznymi, które ukazywane są w odwiedza-
nej przez turystę placówce muzealnej (ORŁOWSKI, WOŹNICZKO 2012, s. 382). 
Wszystkie osoby uprawiające turystykę kulinarną w trakcie pobytu w mu-
zeum na wolnym powietrzu spotykają się z tematyką dziedzictwa kulinar-
nego podczas oglądania stałych ekspozycji muzealnych prezentujących wy-
gląd i wyposażenie dawnej kuchni lub spiżarni – zlokalizowanych w po-
szczególnych chałupach, dworze oraz plebanii, aranżacji wiejskiej karczmy – 
czy też poznając dawne zakłady przemysłowe związane z przetwórstwem 
żywności, np. olejarnię, młyn lub rzeźnię (WOŹNICZKO, ORŁOWSKI 2014,      
s. 146). 

Turyści kulinarni mogą skorzystać także z regionalnej oferty gastro-
nomicznej w karczmach, które zlokalizowane są na terenie lub przy wejściu 
do muzeów skansenowskich, gdyż w ostatnich latach jest coraz większe za-
interesowanie wiejskim, autentycznym dziedzictwem kulinarnym. Wyko-
rzystywane jest to przez folklorystyczne zakłady gastronomiczne, które 
swoją architekturą, wystrojem, działalnością rozrywkową oraz regional-
nym menu przyciągają turystów, którzy po lub w trakcie zwiedzania mu-
zeum chcą spożyć posiłek przygotowany na bazie lokalnych surowców        
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i produktów żywnościowych. Dodatkowym atutem jest spożywanie trady-
cyjnych potraw z widokiem na muzealną wieś oraz zakup w karczmie go-
towych specjałów kulinarnych jako swoistej pamiątki turystycznej (ORŁOW-
SKI, WOŹNICZKO 2010, s. 326). 

Inną możliwością kontaktu turystów z tradycjami kulinarnymi regionu 
jest bezpośredni udział w folklorystycznych imprezach plenerowych i od-
bywających się podczas nich pokazach prowadzonych przez pracowników 
merytorycznych muzeum, lokalne zespoły obrzędowe, członkinie Kół Gos-
podyń Wiejskich oraz pasjonatów wiejskich kulinariów. Wszystkie te osoby 
prowadzą dla zwiedzających oryginalne pokazy kulinarne, które związane 
są z przetwórstwem surowców spożywczych, przechowywaniem pożywie-
nia oraz gotowaniem potraw przy wykorzystaniu typowych sprzę-         
tów i urządzeń, jakie dawniej były wykorzystywane w wiejskiej kuchni 
(ORŁOWSKI, WOŹNICZKO 2007, s. 237, WOŹNICZKO, ORŁOWSKI 2014, s. 148).         
W przeważającej liczbie organizowanych pokazów mogą bezpośrednio 
uczestniczyć sami turyści i wykonywać konkretne czynności, które towa-
rzyszyły tradycyjnemu przygotowaniu posiłków naszych przodków. Tury-
ści kulinarni odwiedzający muzea skansenowskie odczuwają w nich nie-
powtarzalny klimat autentycznej przestrzeni, co skłania ich do refleksji         
o przemijaniu smaków, które były dawniej charakterystyczne wśród spo-
łeczności zamieszkującej konkretną wieś lub region. 

Celem pracy jest ukazanie turystyki kulinarnej w przestrzeni muzeów 
skansenowskich, które w ostatnim czasie sprzyjają dynamicznemu rozwo-
jowi tego rodzaju turystyki w Polsce. Do przygotowania opracowania za-
stosowano badania niereaktywne – metodę analizy treści, w których wyko-
rzystano dane wtórne pochodzące z literatury przedmiotu i technikę obser-
wacji uczestniczącej podczas wizyt studyjnych w muzeach skansenowskich 
zlokalizowanych w różnych częściach Polski w latach 2010–2015. 

 
 

Przestrzeń muzeów skansenowskich i jej atrakcyjność  
turystyczna dla zwiedzających 

 
Muzea na wolnym powietrzu typu skansenowskiego to szczególny rodzaj 
placówek muzealnych organizowanych celowo z typowych zabytkowych 
obiektów tradycyjnego budownictwa oraz z innych historycznych budyn-
ków związanych z kulturą ludową, wiejską i małomiasteczkową przeno-
szonych w określone miejsce (CZAJKOWSKI 1984, s. 76). Obecnie sieć mu-
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zeów skansenowskich obejmuje prawie wszystkie regiony Polski, stano-
wiąc dobrą reprezentację tradycyjnego budownictwa oraz kultury ludowej. 
W 40 muzeach tego typu zgromadzono blisko 1500 zabytkowych obiektów 
tradycyjnego budownictwa – z czego jeszcze około 500 oczekuje na odbu-
dowę. Jest to olbrzymia liczba zabytkowego materiału dokumentująca his-
torię i kulturę polskiej wsi, która znajduje się na otwartej przestrzeni 
(LASOWA 2013, S. 120, BARWIK 2014, s. 4). 

Podstawą prawie każdej ekspozycji skansenowskiej jest architektura 
przedstawianego regionu lub społeczności, począwszy od największych 
obiektów sakralnych, przemysłowych, mieszkalnych i gospodarczych do 
tych najmniejszych, takich jak: studnie, gołębniki, pasieki, wędzarnie, su-
szarnie owoców, psie budy, ustępy oraz ogrodzenia, przełazy, bramy i furt-
ki których różnorodność form jest coraz ciekawej eksponowana w prze-
strzeni muzeów skansenowskich. Wszystkie obiekty zabytkowe wzboga-
cają u zwiedzających ilustrację dawnego krajobrazu kulturowego. To pierw-
sze wrażenie, którego doznaje się w muzeum na wolnym powietrzu zwią-
zane jest z wielością form i funkcji obiektów architektury. Powinno ono być 
pogłębione poprzez wcześniejsze odtworzenie ukształtowania terenu, tra-
dycyjnej szaty roślinnej i wprowadzenie charakterystycznych ras zwierząt 
(OKONIEWSKA 2002, s. 100).  

Bardzo ważnym aspektem ekspozycji skansenowskich są prezentacje 
wnętrz budynków. Przygotowanie ich jest kolejnym elementem, częstokroć 
ważniejszym dla turysty od samych obiektów, gdyż mają one na celu przy-
bliżenie zwiedzającej osobie specyfiki regionalnej kultury ludowej. W mu-
zeach skansenowskich aranżacje wnętrz odpowiadają zamożności właści-
ciela konkretnej zagrody, jak również okresowi, z jakiego pochodzi dana 
zagroda. Dzięki temu umożliwia się turyście zapoznanie się z w miarę peł-
nym spektrum zróżnicowania dawnej wsi, której obraz jest prezentowany 
w przestrzeni skansenowskiej. Efektem dopracowanych i dobrze przygoto-
wanych ekspozycji jest uczucie uczestnictwa, a raczej podglądania życia 
rodziny, która kiedyś mieszkała w danej chałupie. Poprzez to turysta jest 
niejako wprowadzany do dawnego świata, który jest na tyle rzeczywisty by 
mógł on chłonąć przygotowany przekaz całym sobą i w hermeneutyczny 
sposób uczestniczyć w czymś, z czym na co dzień nie ma do czynienia 
(PIOTROWSKI 2009, s. 67). 

W muzeach skansenowskich statyczna forma prezentacji zbiorów jest 
coraz częściej uzupełniana dynamicznymi sposobami ekspozycji, które 
realizowane są w przestrzeni muzealnej w dwojaki sposób (KASPERSKA 
2011, s. 344–345): 
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1) prezentacje życia wiejskiego – pokaz pracy kowala, rzeźbiarza, ple-
cionkarza, garncarza, młynarza, tkaczki, prządki, koronczarki, wy-
rób masła, wypiek chleba, wytapianie świec z wosku pszczelego, 
pokazy obrzędów i zwyczajów ludowych itp.; 

2) współudział zwiedzających w odtwarzaniu czy prezentowaniu 
dawnych form aktywności wiejskiej – nauka haftowania, wykony-
wanie ozdób z kolorowej bibuły, wyrób palm wielkanocnych, zdo-
bienie pisanek, wycinanie firanek z papieru, pranie i maglowanie 
bielizny, wyrabianie gontów, udział w pracach polowych oraz gos-
podarczych czy w przygotowywaniu tradycyjnych potraw, które 
połączone są z ich degustacją itp. 

Tworzenie atrakcji związanych z autentyczną kulturą w zainscenizo-
wanej przestrzeni muzealnej jest nazywane ,,żywą interpretacją dziedzic-
twa” (NOWACKI 2012, s. 42, KRUCZEK 2014, s. 15). Działania muzealnictwa 
skansenowskiego powinny polegać na dążeniu do możliwie jak najdosko-
nalszych metod rekonstruowania i eksponowania tzw. teraźniejszości sensu 
minionego, która dociera do zwiedzających z przeszłości pod postacią gro-
madzonych wytworów kulturowych (STACHOWIAK 2005, s. 54).  

W ekspozycji muzealnej bez względu na jej wartość merytoryczną nie 
można w sposób wyczerpujący przekazać zwiedzającym informacji o zło-
żoności życia mieszkańców dawnej wsi, m.in. o obrzędach czy tradycjach 
związanych z cyklem świąt dorocznych i rodzinnych. Dlatego też ze wzglę-
du na szybko postępujące zmiany cywilizacyjne pojawiła się w muzeach 
skansenowskich potrzeba odtwarzania dawnych przejawów życia. Idealną 
okazją do prezentowania zwyczajów, obrzędów, twórczości, rzemiosła,        
a także tradycji kulinarnych okazały się organizowane w plenerze wyda-
rzenia folklorystyczne. Celem tych działań jest nie tylko urozmaicenie ruty-
nowego zwiedzania muzealnej ekspozycji, ale przede wszystkim zapozna-
nie turystów z tradycyjnymi formami wiejskiej twórczości i obrzędowości 
(GRODEK 2011, s. 80). 

 
 

Turystyka kulinarna – ukazywanie na nowo 
 zapomnianych „smaków regionów” 

 
Kuchnia stanowi równie ważny element dziedzictwa narodowego co kul-
tura i historia, a w przepisach przekazywanych z pokolenia na pokolenie 
kryje się nasza tożsamość. Promowanie tradycji, szukanie jej źródeł i poszu-
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kiwanie odrębności regionów stało się w dobie ogólnej globalizacji nie tylko 
bardzo popularne, ale i konieczne w celu zachowania własnej tożsamości. 
Zainteresowanie sporządzaniem potraw regionalnych lub narodowych sta-
je się współcześnie prawdziwą modą, a dla niektórych osób wręcz podsta-
wowym celem do podjęcia podróży turystycznej (ZIELIŃSKI 2014, s. 6).  

Istniejąca u turystów kulinarnych, chęć zdobycia wiedzy i doświadczeń 
sprawia, że odwiedzają nie tylko np. festiwale smaków, jarmarki regionalne 
czy targi żywności. Z biernego obserwatora i konsumenta pragną stać się 
uczestnikiem tzw. kulinarnej przygody, gdyż zależy im również na osobi-
stym uczestnictwie w rytuale przyrządzania narodowego, regionalnego lub 
lokalnego pożywienia. Ten bezpośredni i emocjonalny udział w pozna-
waniu autentycznych tradycji kulinarnych, odwiedzanego przez nich regio-
nu, pozwala im samym lepiej zrozumieć tradycyjne smaki, które charak-
teryzują dane miejsce oraz historię poznawanej przez nich kuchni (ORŁOW-
SKI, WOŹNICZKO 2015). 

Turystyka kulinarna według D. ŚWITAŁY-TRYBEK (2014, s. 31): ,,kon-
centruje się na wyprawach śladem typowych w określonych regionach pro-
duktów kultury materialnej, związanych z szeroko rozumianym pożywie-
niem, np. uprawą charakterystycznych roślin i tradycyjną hodowlą zwie-
rząt, przetwórstwem owoców, warzyw, mięsa, zbóż czy mleka”. Ta sama 
autorka słusznie stwierdza, że: ,,współcześnie rynek turystyczny, nastawio-
ny na dobrze poinformowanego i wymagającego turystę, musi uwzględ-
niać w swoich ofertach kwestie konsumpcyjne, gdzie jedzenie i napoje 
niezaprzeczalnie wpisują się w atrakcyjność turystyczną poszczególnych 
obszarów”.  

Tradycyjna i lokalnie wytwarzana żywność oraz napoje stanowią czę-
sto pierwsze skojarzenie, które przychodzi do głowy turystom na myśl        
o pobycie w miejscowościach turystycznych. Smakowanie przez turystów 
oryginalnych produktów kulinarnych ma obecnie wpływ na ich doświad-
czenia, które są porównywalne do zwiedzania rozmaitych atrakcji tury-
stycznych występujących w odwiedzanym kraju lub regionie (GRALAK 
2013, s. 57). Na całym świecie turyści coraz chętniej podejmują wyprawy 
gastronomiczne, a poznając historię lokalnych wyrobów oczekują pozytyw-
nych, a zwłaszcza niecodziennych doświadczeń. W znakomity sposób kuli-
naria umożliwiają podróżującym bezpośredni kontakt z kulturą oraz rozwój 
intelektualny i duchowy wynikający ze styczności turysty z nowymi spo-
łecznościami, a przede wszystkim z tradycjami (CHOJKA 2009, s. 26). 

Faktem jest, że w bardziej zglobalizowanym świecie ludzie z jednej 
strony mają większą wiedzę o różnych zwyczajach żywieniowych, bardziej 
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i mniej odległych, z drugiej zaś „ciągnie ich” do lokalności, dającej w pew-
nym sensie złudzenie obrony przed wszelkimi negatywnymi skutkami tych 
globalnych procesów. To z kolei rodzi okazję dla miejsc chcących przy-
ciągnąć turystów, mimo że nie dysponują one typowymi walorami tury-
stycznymi, jak dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Turystyka kulinarna 
daje duże możliwości promocji danego regionu i zwykle – co jest istotne – 
nie jest uzależniona od sezonowości. Zważywszy na fakt, że turysta niemal 
zawsze dąży do ,,pożarcia przestrzeni”, które odwiedza, to turystyka kuli-
narna stwarza bezpośrednie, a nie metaforyczne możliwości takiej kon-
sumpcji (GAWRYCKI 2014, s. 362). 

Turyści kulinarni, którzy pasjonują się typowymi zwyczajami żywie-
niowymi dla odwiedzanego miejsca są w stanie dostrzec wykreowane 
sztucznie wartości i dlatego zaczęli oni poszukiwać autentyzmu. Konsek-
wencją tego zjawiska dla turystyki jest odważniejsze kosztowanie regional-
nego dziedzictwa kulinarnego, co ma prowadzić do doświadczania praw-
dziwej unikatowości. Turystyka kulinarna stwarza możliwość wykorzy-
stania wszystkich pięciu zmysłów. W zależności od turysty – smak, zapach, 
wzrok, słuch czy dotyk mogą mieć różny stopień dominacji. Ważne zatem 
staje się oddziaływanie na wszystkie zmysły z tą samą siłą. Wygląd potra-
wy, jej aromat, unikatowy smak i sposób podania powodują, że turysta 
kulinarny może czuć się jak odkrywca. Utworzenie szerokiego wachlarza 
wartości dla turysty prowadzi do powstania pozytywnych doświadczeń      
i doznań, które na długo pozostaną w jego sercu i umyśle (CHOJKA 2009,        
s. 26–27). 

Poszukiwanie niepowtarzalnych specjałów kulinarnych, które różnią 
się od tych masowych, a także odkrywanie nowych smaków i zapachów 
charakteryzujących kuchnie regionalne, związanych z miejscowymi trady-
cjami żywieniowymi – kształtuje obraz współczesnego ruchu turystycznego 
w Polsce i na świecie (ŚWITAŁA-TRYBEK 2014, s. 31). Dlatego też za M. DURY-
DIWKĄ (2013, s. 14) można wyróżnić kilka przyczyn rosnącej popularności 
turystyki kulinarnej: 

1) podczas podróży wszyscy turyści spożywają posiłki i piją napoje; 
2) spożywanie posiłku jest jedną z ulubionych czynności turystycz-

nych; 
3) regionalna kuchnia coraz częściej staje się jednym z motywów przy 

wyborze kierunku podróży; 
4) regionalne dziedzictwo kulinarne jest elementem, który jako jeden  

z nielicznych przemawia do wszystkich pięciu zmysłów turysty; 
5) turystykę kulinarną można uprawiać w ciągu całego roku; 
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6) jest to rodzaj turystyki we wszystkich grupach wiekowych; 
7) kuchnia pozytywnie wpływa na wszystkie odczucia turysty. 
W ciągu ostatnich kilku lat można zauważyć wzrastające zaintereso-

wanie turystyką kulinarną w Polsce. Z roku na rok powstają wyjątkowe 
atrakcje kulinarne, które niezwykle podnoszą atrakcyjność turystyczną ca-
łego kraju. We wszystkich regionach organizowane są liczne wydarzenia 
kulinarne, otwierane są karczmy regionalne, powstają szlaki kulinarne,       
a muzea, w tym zlokalizowane na wolnym powietrzu, prezentują komplek-
sowo lub częściowo jakiś wybrany element kultury gastronomicznej (OR-
ŁOWSKI, WOŹNICZKO 2014, s. 14). 

 

 
 

Rysunek 1. Ważniejsze formy turystyki kulinarnej uprawiane  
przez turystów w Polsce 

Źródło: opracowanie własne 

 
Na rys. 1 pokazano najważniejsze formy turystyki kulinarnej w Polsce, 

które można wyodrębnić z punktu widzenia turystów zainteresowanych 
poznawaniem rozmaitych aspektów narodowego, regionalnego lub lokal-
nego dziedzictwa kulinarnego. Wśród tych form wyróżnia się uczestnicze-
nie w różnego rodzaju imprezach kulinarnych, które w znacznym stopniu 
wpływają motywująco na przyjazd do danego miejsca recepcji turystycznej 
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i uatrakcyjniają tym samym pobyt turystów w regionie. Następnie wędro-
wanie szlakami kulinarnymi, które mają na celu wypromowanie regio-
nalnych tradycji kulinarnych oraz lokalnych produktów żywnościowych. 
Innym przejawem turystyki kulinarnej są wizyty w folklorystycznych za-
kładach gastronomicznych, gdzie turyści mogą w autentycznych lub styli-
zowanych wnętrzach spróbować regionalnych potraw sporządzonych na 
bazie lokalnych surowców i produktów spożywczych. Ważne miejsce zaj-
muje również uczestniczenie w pokazach kulinarnych, które urozmaicają 
ofertę turystyczną w trakcie pobytu np. w gospodarstwach agroturystycz-
nych. Na szczególną uwagę turystów zasługuje także zwiedzanie muzeów 
o tematyce kulinarnej, które przyjmują różnorodną postać – ogólne, spe-
cjalistyczne lub mające wyodrębnione działy, gdzie wśród nich istotne miej-
sce zajmują muzea skansenowskie. Należy podkreślić, iż wydzielone formy 
często przenikają się wzajemnie oraz tematycznie nakładają się w tym sa-
mym miejscu i czasie – fakt ten wyraźnie ilustruje rys. 1. 

 
 

Demonstrowanie kulinarnej autentyczności w turystycznej 
 przestrzeni muzeów skansenowskich 

 
Muzea skansenowskie są charakterystyczne ze względu na szczególny 
sposób skoncentrowania prezentacji muzealnej tradycyjnego sposobu życia 
w zrekonstruowanym środowisku historycznym, kulturalnym i przyrod-
niczym przy obecnym zachowaniu znaczących świadectw tradycyjnych 
kultur ludowych. Tego rodzaju placówki muzealne stanowią fenomen, 
który w okresie wzrastającego zagrożenia środowiska naturalnego i zagra-
żającej utraty tożsamości są zdolne do zachowania tego, co dokumentuje 
różnice danych krajów. W czasach globalizacji, modernizacji i rozwoju mul-
timedialnego mogą one skutecznie zapobiec unifikacji świata (ZUSKINOVÁ 

2006, s. 131–132). 
Doskonałym pretekstem do ożywiania muzeów skansenowskich stały 

się rozmaite tradycje, zwyczaje, obyczaje i obrzędy, w które bogata jest na-
sza rodzima kultura ludowa. W ostatnich latach oferta turystyczna polskich 
muzeów na wolnym powietrzu jest coraz bardziej atrakcyjna, a jedną z naj-
popularniejszych form ożywiania ekspozycji skansenowskich stała się reali-
zacja koncepcji ,,żywego skansenu” w trakcie plenerowych imprez folklory-
stycznych. Ekspozycje stałe lub czasowe wzbogacają organizowane przez 
muzea skansenowskie różnego rodzaju wydarzenia, które są połączone        
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z pokazami oraz prezentacjami dawnych rzemiosł i tradycyjnych zajęć lud-
ności wiejskiej czy małomiasteczkowej. Towarzyszą temu występy zespo-
łów folklorystycznych oraz kiermasze rękodzieła tradycyjnych produktów 
żywnościowych i regionalnych potraw. Dzięki takim imprezom promowa-
ne są m.in. tradycje kulinarne oraz przypominane dawne sposoby pozys-
kiwania surowców spożywczych i metody produkcji żywności (WOŹNICZ-
KO, ORŁOWSKI 2007, s. 61, ZAKRZEWSKA 2011, s. 16, ZIÓŁKOWSKA-WEISS 2013, 
s. 397). 

Wszystkie elementy związane z ożywianiem przestrzeni skansenow-
skiej są przygotowywane z dbałością o szczegóły, ponieważ prezentowane 
zajęcia dobierane są pod kątem ich występowania w regionie, a także odby-
wają się w odpowiednich pod względem czasowym budynkach i za pomo-
cą dostosowanych do konkretnej zagrody muzealiów czy też ich wiernych 
kopii. Osoby demonstrujące pokazy mają natomiast odpowiednie do 
wykonywanej pracy i epoki stroje. Dzięki tym zabiegom, które mistyfikują 
życie, wizyta w muzeum na wolnym powietrzu jest dla zwiedzających pod-
różą w czasie i przestrzeni. Wrażenie to potęgują emocje związane z podję-
ciem próby samodzielnego wykonania niektórych prac, zobaczenia wciąż 
funkcjonujących nieużywanych już gdzie indziej sprzętów i urządzeń – 
przywołujących u najstarszej publiczności wspomnienia z dzieciństwa czy 
w przypadku młodszych osób pozwalających na poznanie czegoś zupełnie 
nowego. Wszystko to tworzy odmienny obraz ekspozycji skansenowskiej     
i nadaje jej wymiar autentyczności, bo przedmioty ją budujące znajdują 
swoje zastosowanie, np. torfem pali się w piecu kuchennym, z pompy leci 
woda, w dzieży wyrabiane jest ciasto, a w żeliwnej wafelnicy smaży się 
wafle, zresztą według receptury umieszczonej na jej pokrywie (WŁODARSKA 
2005, s. 85). 

W muzeach skansenowskich nie ma już „szklanych gablot”, a właści-
wie zaaranżowaną ekspozycję kuchni wraz z towarzyszącymi jej poka-
zami można odbierać wszystkimi zmysłami (WOŹNICZKO, ORŁOWSKI 2007, 
s. 61): 

− słuchem, np. odgłosy ubijania masła w maselnicy; 
− węchem, np. rozchodzący się zapach chleba wypiekanego w wolno 

stojącym piecu; 
− dotykiem, np. bezpośrednie uczestniczenie w pokazie szatkowania 

kapusty; 
− wzrokiem, np. obserwowanie procesu wędzenia ryb; 
− smakiem, np. degustowanie potrawy regionalnej. 
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Niewątpliwie muzea skansenowskie mają olbrzymie możliwości kreo-
wania niezapomnianych doznań kulinarnych. Przede wszystkim obecność 
w nich wiąże się z dobrowolnością, co już otwiera turystę na nowe do-
świadczenia. Placówki etnograficzne tego typu powinny dążyć do zwięk-
szenia poziomu uczestnictwa zwiedzających w kreowaniu oferty turystycz-
nej, poprzez inscenizowanie doświadczeń o charakterze poznawczym, 
edukacyjnym lub eskapistycznym w zakresie kulinariów oraz do zdobycia 
ich większej uwagi, czyli pragnąc ekscytować uczestników doświadczenia.  

Ze względu na specyfikę prezentowanej oferty niemal już od przekro-
czenia bramy muzeum skansenowskiego turysta jest otoczony wrażeniami 
natury zmysłowej – zapachy, doznania wzrokowe i słuchowe, aż do pozna-
nia poprzez dotyk i smak przyrządzanych potraw. Istotne są także wra-
żenia natury emocjonalnej, gdzie następuje sprzężenie między miłymi 
odczuciami, jakie zazwyczaj towarzyszą turystom zainteresowanym pozna-
waniem wszelkich aspektów pożywienia ludowego, a personelem, który 
ma wykreować nastrój zabawy, szacunku czy powagi wobec pokazu kuli-
narnego, który ukazywany jest w autentycznym wnętrzu i przy użyciu 
oryginalnych sprzętów lub ich kopii. Nie można zapominać o wrażeniach 
natury behawioralnej, np. jedzenie za pomocą drewnianej łyżki ze wspólnej 
glinianej miski czy spożywanie posiłku na sianie lub siedząc na podłodze 
przy niskiej ławie sprawiają, że turyści wkraczają w nowe obszary doznań. 
Ponadto dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii można zachęcać 
turystów kulinarnych do uczestnictwa w konkursach, np. opartych na 
wiedzy na temat kuchni regionalnej charakterystycznej dla miejscowości,   
w której znajduje się muzeum skansenowskie. 

Z praktycznego punktu widzenia istotna jest właściwa inscenizacja do-
świadczenia. Muzea skansenowskie w trakcie organizacji imprez kulinar-
nych często decydują się na określony motyw przewodni, jednak najważ-
niejsze jest dostarczanie pozytywnych bodźców, które na każdym kroku 
będą potwierdzać niezwykłość doświadczenia, w jakim uczestniczy turysta 
kulinarny. Ważnym elementem jest także zadbanie o sensoryczną oprawę 
pokazów, która nie musi ograniczać się do widoku, zapachu czy smaku ser-
wowanych potraw. W pewnym sensie jako miarę niezwykłości doświad-
czeń można uznać skłonność turystów do kupowania w trakcie imprez 
folklorystycznych pamiątek związanych z kulinariami, jak np. słoik powi-
deł, dzbanek do mleka czy koszyk na pieczywo, które oferowane są w mu-
zeum, bowiem to one będą później przywoływać w ich pamięci przeżyte 
chwile (DZIEWANOWSKA 2012, s. 20). 
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Zdaniem autorów niniejszej pracy w muzeach skansenowskich w trak-
cie licznie organizowanych z roku na rok wydarzeń prezentujących dawne 
tradycje żywieniowe występują dwie grupy turystów kulinarnych, którzy 
poprzez swoją wizytę w danym muzeum chcą poznać rozmaite aspekty re-
gionalnej kultury kulinarnej: 

1) aktywny turysta kulinarny, czyli ,,eksperymentator-odkrywca”; 
2) bierny turysta kulinarny, czyli ,,podglądacz-widz”. 
Do pierwszej grupy zaliczają się osoby, które w sposób aktywny chcą 

uczestniczyć we wszystkich pokazach kulinarnych, a związane są one z po-
zyskiwaniem surowców, przetwórstwem konkretnych produktów żywno-
ściowych czy sporządzaniem regionalnych potraw. Aktywni turyści kulinar-
ni są przede wszystkim znawcami dziedzictwa kulinarnego i w trakcie 
swojego pobytu w muzeum skansenowskim chcą oni poznawać-odkrywać 
„od kuchni” autentyczny proces technologii produkcji oraz sporządzania 
konkretnego produktu żywnościowego, np. masła, kiełbasy czy miodu albo 
wybranej potrawy regionalnej. Przede wszystkim bardzo chętnie biorą bez-
pośredni udział w samym pokazie, gdzie wykonują daną czynność pod 
okiem osoby, która demonstruje ją w przestrzeni skansenowskiej. Ważne jest 
dla nich również zdobywanie lub poszerzanie swojej dotychczasowej wie-
dzy w zakresie pożywienia ludowego. Dlatego też aktywny turysta kulinar-
ny zawsze rozmawia z wytwórcami konkretnego produktu lub potrawy, 
czyli pracownikiem merytorycznym muzeum, jakim jest etnograf czy opie-
kun ekspozycji lub z gospodynią należącą do lokalnego Koła Gospodyń 
Wiejskich, które współpracuje z muzeum.  

Natomiast do drugiej grupy turystów kulinarnych spotykanych w mu-
zeach skansenowskich zaliczają się osoby, którym satysfakcję daje bierny 
sposób uczestniczenia we wszystkich pokazach związanych z szeroko ro-
zumianym dziedzictwem kulinarnym. Bierni turyści w przeciwieństwie do 
aktywnych występują na terenie muzeum skansenowskiego w roli ,,wi-
dzów-podglądaczy”, gdyż ich zdaniem wystarczy im tylko obserwowanie 
poszczególnych etapów wytwarzania danej potrawy lub tradycyjnego pro-
duktu żywnościowego. Dużą satysfakcję sprawia im przebywanie w prze-
strzeni muzealnej, która odzwierciedla wygląd dawnej kuchni, spiżarni, 
karczmy czy olejarni itp. Tego rodzaju turyści bardzo często są estetami, 
którzy z zadowoleniem obserwują aranżacje wnętrz kuchennych ukazują-
cych warunki codziennego lub świątecznego przygotowania posiłków oraz 
przemysłowe zakłady przetwórstwa spożywczego, które występowały 
dawniej na wsi. Istotne miejsce w trakcie demonstrowanych czynności ku-
chennych przynosi im także podpatrywanie osób wykonujących rozmaite 
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pokazy kulinarne w autentycznych lub stylizowanych strojach, a także po-
dziwianie wszystkich naczyń, sprzętów i urządzeń wykorzystywanych do 
przygotowania posiłków lub sporządzania konkretnych produktów żyw-
nościowych. 

Polskie muzea skansenowskie realizują od początku maja do końca 
września wiele rozmaitych wydarzeń folklorystycznych, których podsta-
wowym lub dodatkowym celem jest kultywowanie oraz promowanie 
tradycji kulinarnych odwiedzanego przez nich regionu. W ich przestrzeni 
są najczęściej organizowane tematyczne imprezy plenerowe – połączone      
z licznymi pokazami i prezentacjami dotyczącymi dawnej kuchni ludowej 
(ORŁOWSKI, WOŹNICZKO 2007, s. 237, WOŹNICZKO, ORŁOWSKI 2014, s. 148). 
W muzeach skansenowskich na terenie Polski organizowane są zdaniem 
autorów następujące rodzaje wydarzeń kulinarnych związanych 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. 
 
 

Tabela 1. Pokazy kulinarne w muzeach skansenowskich w Polsce 
 

Rodzaj pokazów 
kulinarnych              

w skansenach 

Przykłady pokazów kulinarnych  
w muzeach skansenowskich 

[1] [2] 

Pozyskiwanie  
i przetwórstwo 
żywności 

Tradycyjny zbiór warzyw i owoców, wykopywanie ziemniaków, 
szatkowanie i ubijanie drewnianym tłukiem kapusty, kiszenie ogór-
ków w szklanych słojach lub w kamionkowych garnkach, łuskanie 
nasion fasoli, pęczkowanie i suszenie ziół przy kuchennym piecu, 
suszenie owoców na płachtach, drylowanie wiśni, tłoczenie soku 
jabłkowego w prasie, wyciskanie soku z czereśni, robienie soku z po-
rzeczki, marynowanie grzybów w słoikach, suszenie grzybów na pie-
cu kuchennym, podbieranie i odwirowywanie miodu, tłuczenie zia-
ren na kaszę w stępie, mielenie mąki na żarnach, zarabianie ciasta    
w dzieży, przesiewanie mąki przez sito, odciskanie serwatki z twaro-
gu w płóciennym rożku, odciskanie sera w drewnianej prasie piono-
wej lub poziomej, wirowanie śmietany za pomocą centryfugi, świnio-
bicie, nadziewanie jelit kaszanką za pomocą rogów bydlęcych, kon-
serwowanie kiełbasy w smalcu, wędzenie kiełbas i szynek w muro-
wanych wędzarniach lub kominach, wędzenie węgorzy na zimno lub 
gorąco, marynowanie ryb w słoikach, palenie w blaszanych młynkach 
ziaren zbóż na kawę, tłoczenie oleju w prasie, tradycyjny zbiór chmie-
lu, gromadzenie zapasów na zimę w piwniczce itp. 
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[1] [2] 

Wyrób tradycyjnych 
produktów 
żywnościowych 
 

Wypiek chleba na zakwasie, pieczenie podpłomyków na ,,fajerkach”, 
pieczenie bab drożdżowych w kamionkowych formach, wypiekanie 
w żeliwnej ,,wafelnicy” drożdżowych wafli, pieczenie i zdobienie 
pierników lukrem, wyrób cukierków z karmelu lub z syropu bura-
czanego, smażenie powideł w miedzianych kotłach, smażenie na pły-
cie kuchennej borówek z gruszkami, sporządzanie twarogu, wyrabia-
nie serów owczych, ubijanie masła w maselnicy klepkowej, wyrób ba-
ranków w drewnianych foremkach do masła, tradycyjne sporządza-
nie kiełbasy białej, pieczenie na metalowej blasze jabłek z konfiturą 
wiśniową, parzenie herbat ziołowych, warzenie piwa, wyrób wina, 
pędzenie bimbru itp. 

Przygotowywanie 
regionalnych potraw 

Gotowanie zupy z żółtej brukwi, gotowanie zupy śliwkowej ,,klitund-
plome” 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, wy-
piek ,,paski bukowińskiej” w piecu, pieczenie kołaczy na blachach, 
wypiekanie ,,fafernuchów” i ,,nowych latek”, smażenie ,,ruchanek”, 
tradycyjny wypiek sękacza nad ogniem itp. 

Wykonywanie lub 
pielęgnacja naczyń  
i sprzętów 
kuchennych, 
wykorzystywanych  
do bezpośredniego  
lub pośredniego 
kontaktu  
z pożywieniem 

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 kuchen-
nych, toczenie na kole garncarskim naczyń z gliny do potraw i na-
pojów, drutowanie garnków ceramicznych, wykuwanie noży i tasa-
ków 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, malo-
wanie naczyń fajansowych do potraw i napojów, wyplatanie koszy 
wiklinowych do zbioru warzyw i owoców, wyrób sieci do połowu 
ryb, czyszczenie garnków popiołem, noszenie wody do kuchni za 
pomocą nosideł, zmywanie naczyń kuchennych po posiłku itp. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji poczynionych podczas aktywnego 
uczestnictwa w imprezach kulinarnych na terenie muzeów skansenowskich w Polsce. 

 
W tab. 1 podano przykłady rozmaitych pokazów, które wskazują na 

bogatą i urozmaiconą ofertę turystyczną odnoszącą się do prezentacji wiej-
skiego dziedzictwa kulinarnego w przestrzeni skansenowskiej. 

W czasie trwania folklorystycznych imprez kulinarnych na terenie mu-
zeów skansenowskich organizowane są także jarmarki lub targi żywności 
regionalnej, w trakcie których wszystkie zainteresowane osoby, a zwłaszcza 
turyści kulinarni, mogą kupić szeroki asortyment rozmaitych chlebów, 
ciast, wędlin, ryb, serów, miodów, soków, powideł, konfitur, przetworów 
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warzywnych, domowych win czy nalewek spirytusowych. Przygotowy-
wane są najczęściej na bazie lokalnych surowców i wielopokoleniowych 
receptur, a wytwarzają je miejscowe koła gospodyń wiejskich, indywidual-
ne gospodynie prowadzące gospodarstwa agroturystyczne oraz małe ro-
dzinne manufaktury, które poprzez okazjonalną sprzedaż swoich wyrobów 
mają szansę na dodatkowy zarobek. Dla turystów kulinarnych jest to 
przede wszystkim możliwość bezpośredniego kontaktu z regionalnymi 
specjałami będącymi dodatkowymi atutami w turystyce kulinarnej. Poniżej 
ukazano przykładowe wydarzenia folklorystyczne odbywające się w mu-
zeach skansenowskich, które zapoznają turystów kulinarnych z wszelkimi 
aspektami przygotowania pożywienia ludowego (WOŹNICZKO, ORŁOWSKI 
2014, s. 149–163).  

 
1. „Dobre, smaczne, bo lubuskie” w Muzeum Etnograficznym z sie-

dzibą w Ochli (woj. lubuskie) organizowane jest w ostatnią niedzielę lipca. 
W poszczególnych zagrodach prezentowane są tradycyjne potrawy zwią-
zane z dziedzictwem kulinarnym mieszkańców regionu, a więc reprezen-
tujące nie tylko Ziemię Lubuską czy Wielkopolskę, ale i specjały kulinarne  
z Wileńszczyzny, Bukowiny Rumuńskiej i Polesia Białoruskiego. W czasie 
imprezy uruchomione zostają zabytkowe piece piekarnicze, gdzie wypie-
kana jest ,,paska bukowińska” (fot. 1) i przyrządza się ,,tocie bukowińskie” 
oraz wiejski chleb na zakwasie. Gospodynie domowe i pracownicy Mu-
zeum przygotowują ziemniaki z parnika, sporządzają z lokalnego twarogu 
,,gzik”, smażą na kuchni opalanej drewnem racuchy drożdżowe, gotują 
,,cepeliny wileńskie”, parzą herbaty ziołowe (fot. 2), a także pokazują, jak 
ubija się w maselnicy z wiejskiej śmietany masło oraz to, jak odwirowy-
wany jest miód z plastrów podebranych w muzealnej pasiece. Między za-
bytkowymi obiektami usytuowane są liczne stragany z żywnością regio-
nalną, gdzie turyści mogą degustować m.in.: potrawy z dziczyzny, łazanki 
z Barcikowic (fot. 3), pierogi poleskie i budachowskie, kiszone buraczki, 
placki drożdżowe, grzyby marynowane i ogórki w musztardzie z Wicho-
wa. Prezentowane są także w szerokim asortymencie piwa, wina, miody 
pitne i nalewki regionalne, które turyści mogą nabyć jako pamiątkę na sto-
iskach lubuskich winiarzy, piwowarów czy miodosytników. W trakcie im-
prezy ma miejsce „Konkurs kulinarny potraw z runa leśnego, win regional-
nych i nalewek” oraz występy zespołów folklorystycznych, które przedsta-
wiają obrzędy związane z tradycjami kulinarnymi grup etnograficznych       
i etnicznych żyjących na terenie województwa lubuskiego. 
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Fotografia 1. Degustacja  
po wypieku ,,paski 

bukowińskiej” 

 
 

Fotografia 2. Pokaz  
parzenia herbat  

ziołowych 

 
 

Fotografia 3. Pokaz 
sporządzania ,,łazanek          

z Barcikowic” 
 

Źródło: zbiory własne 

 
2. „Jesień się pyta, co lato zrobiło” w Muzeum Wsi Słowińskiej          

w Klukach (woj. pomorskie) odbywa się w trzecią niedzielę września, 
gdzie w trakcie tego wydarzenia turyści kulinarni mają wyjątkową moż-
liwość zapoznania się z zajęciami przedstawiającymi czynności związane    
z wypełnianiem wiejskiej spiżarni na zimę. Organizowane są rozmaite po-
kazy przypominające dawne sposoby:  

– pozyskiwania żywności, takie jak zbiór warzyw i owoców;  
– przetwarzania, np.: ubijanie masła w kierzance (fot. 4), wyrób twa-

rogu w prasie, wyrób białej kiełbasy, smażenie borówek z dodat-
kiem gruszek, wyciskanie soku z buraków do przygotowania mela-
sy, palenie w blaszanych młynkach ziaren zbóż, z których przyrzą-
dzana jest kawa zbożowa;  

– gotowania np. ,,klitundplome” (fot. 5) – zupy śliwkowej na wywa-
rze gęsim z lanymi kluskami, zupy z żółtej brukwi na pomorskiej 
gęsinie;  

– konserwowania, np. wędzenie ryb, kiszenie kapusty, suszenie grzy-
bów;  

– przyrządzania produktów i potraw regionalnych, jak np. wypieka-
nie chleba słowińskiego (fot. 6) czy bab drożdżowych pieczonych      
w kamionkowych formach w piecu wolno stojącym, albo wafli        
w kształcie serc wypiekanych w żeliwnych formach na płycie ku-
chennej, pod którą pali się drewnem.  

Dużą atrakcją turystyczną jest degustacja tych produktów i potraw       
w scenerii ekspozycji muzealnych, które znajdują się w poszczególnych 
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chałupach. Turyści mogą również spróbować maślanki, żuru słowińskiego, 
zupy grzybowej, wędzonego węgorza, grzybów marynowanych, dżemu     
z truskawki kaszubskiej, powideł śliwkowych oraz rozmaitych ciast. 
Wszystkie te specjały kulinarne są bardzo chętnie kupowane przez tury-
stów, gdyż są przygotowywane z żywnościowych produktów lokalnych, 
przy użyciu starych naczyń i urządzeń kuchennych oraz z wykorzystaniem 
wielopokoleniowych receptur, które charakteryzują kuchnię pomorską. 

 

 
 

Fotografia 4. Pokaz 
 ubijania masła  

w kierzance 

 
 

Fotografia 5. Pokaz 
gotowania zupy 
,,klitundplome” 

 
 

Fotografia 6. Pokaz 
wypiekania chleba 

słowińskiego 
 

Źródło: zbiory własne 

 
3. „Pożegnanie lata” w Wielkopolskim Parku Etnograficznym            

w Dziekanowicach (woj. wielkopolskie) odbywa się w drugą niedzielę 
września. W scenerii wiejskich zagród i wnętrz odbywają się pokazy daw-
nych prac gospodarskich, rzemieślniczych i rękodzielniczych związanych    
z porą jesienną i przygotowaniem zapasów na zimę, w tym szczególnie 
różnych aspektów związanych z pożywieniem ludowym. Turyści kulinarni 
mogą zobaczyć m.in. to, jak piecze się chleb w wolno stojącym piecu mu-
rowanym, wypieka podpłomyki na płycie kuchni opalanej drewnem, miele 
mąkę na kamiennych żarnach, szatkuje (fot. 7) i ubija tłukiem drewnianym 
kapustę w beczce, odwirowuje miód za pomocą specjalnej wirówki, praży 
w blaszanym młynku jęczmień na kawę, tłoczy sok z jabłek (fot. 8), suszy 
gruszki na lnianej płachcie, smaży placki ziemniaczane na patelni, piecze na 
metalowej blasze jabłka z konfiturą, gotuje syrop z buraków cukrowych, 
smaży powidła w miedzianym kotle, wyrabia biały twaróg czy robi zacierki 
do ,,nawarki” lub gotuje na trzonie kuchennym ,,zupę z korbola” – dyni 
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(fot. 9). Uczestnicy imprezy mogą także obserwować lub aktywnie brać 
udział w tradycyjnych pracach przy zbiórce chmielu, a także zobaczyć 
tradycyjną obróbkę zbóż i lnu. 

 

 
 

Fotografia 7. Pokaz 
szatkowania  

kapusty 

 
 

Fotografia 8. Pokaz   
tłoczenia soku  

z jabłek 

 
 

Fotografia 9. Pokaz 
gotowania zupy                      

z ,,korbola” 
 

Źródło: zbiory własne 

 

 

Podsumowanie 
 

Tradycje kulinarne stanowią jeden z najważniejszych elementów kultury na 
przestrzeni dziejów człowieka, gdyż dostarczają podróżującym nie tylko 
wiedzy o historii kuchni, ale przede wszystkim o istniejącym bogactwie 
lokalnych i regionalnych specjałów kulinarnych. Pozyskiwanie oraz spo-
rządzanie tradycyjnych produktów żywnościowych oraz potraw regional-
nych, które są podporządkowane porom roku i kalendarzowi obrzędowe-
mu, współcześnie stanowi fenomen kulturowy w dynamicznie rozwijającej 
się turystyce kulinarnej.  

Połowa drugiej dekady XXI w. jest okresem odrodzenia lokalizmu i re-
gionalizmu, które wywołują ożywienie różnorodnych działań w zakresie 
pożywienia ludowego. Dziedzictwo kulinarne jest obecnie nadzwyczaj is-
totnym i pożądanym produktem turystycznym, który bardzo często decy-
duje o atrakcyjności turystycznej odwiedzanego przez turystów miejsca. 
Skoro turyści na całym świecie poszukują różnorodności kulinarnych, 
odkrywają w trakcie swoich wyjazdów regionalne potrawy oraz tradycyjne 
produkty żywnościowe, to z pewnością ich znaczącym celem podróży tury-
stycznej mogą być muzea skansenowskie w Polsce. 
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Wzrastająca popularność turystyki kulinarnej wpływa na zaintere-
sowanie turystów tematycznymi podróżami o charakterze kulinarnym oraz 
tworzenie nowych ofert turystycznych w tym zakresie. Przykładem tego 
rodzaju oferty mogą być etnograficzne muzea na wolnym powietrzu, gdzie 
wiejskie dziedzictwo kulinarne jest niezwykle pożądaną atrakcją tury-
styczną w ofercie tego rodzaju muzeów i przez to zdaniem autorów cha-
rakteryzuje się ono: 

1) unikatowością – w trakcie imprez folklorystycznych wszystkie pre-
zentowane specjały kulinarne są wytwarzane na podstawie wielo-
pokoleniowych receptur i technologii wyrobu, a przez to tworzą na-
szą ,,pamięć smaku”, np. dla starszego pokolenia zapach świeżo 
upieczonego chleba na liściach tataraku lub chrzanu w opalanym 
drewnem tradycyjnym piecu chlebowym jest w obecnie zunifikowa-
nym świecie rzadko spotykane; 

2) wyjątkowością – zwiedzający muzea skansenowskie w trakcie oglą-
dania wystaw tematycznych lub wydarzeń poznają rozmaite oby-
czaje kulinarne. Tego rodzaju tematyka dotyczy zwłaszcza świąt 
takich, jak Wielkanoc lub Boże Narodzenie, czy życia odmierzanego 
rokiem obrzędowym, np. świniobicia, miodobrania, żniw, wykop-
ków, pozyskiwania i przetwarzanie surowców na zimę oraz groma-
dzenia zapasów w spiżarniach, które znajdują się w chałupie lub we 
dworze; 

3) autentycznością – po przekroczeniu bramy do muzeum skanse-
nowskiego wśród zwiedzających następuje bardzo często oderwa-
nie się od rzeczywistości. Wywoływane jest również u nich wraże-
nie przeniesienia się w czasie, co jest szczególnie istotne dla tu-
rystów zainteresowanych poznawaniem dawnego życia na wsi,       
w którym istotne miejsce zajmowało pozyskiwanie surowców spo-
żywczych, przetwórstwo żywności, sporządzanie pożywienia oraz 
sposób podania posiłku. Zwiedzający w trakcie organizowanych 
imprez kulinarnych poznają działanie rozmaitych sprzętów i urzą-
dzeń wykorzystywanych w kuchni, m.in.: maselnica, centryfuga, 
szatkownica albo w spożywczych zakładach przemysłu wiejskiego, 
np. olejarnia, mleczarnia, rzeźnia, kaszarnia, młyn wodny czy wiet-
rzny. W przestrzeni muzealnej turyści doświadczają autentycznej 
kuchni regionalnej poprzez aktywne lub bierne uczestnictwo w licz-
nych pokazach kulinarnych, takich jak: kiszenie kapusty, wyciska-
nie soku z owoców, wędzenie ryb, wyrób twarogu, smażenie 
powideł czy sporządzanie konkretnych potraw regionalnych.  
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Turyści kulinarni wiedzą, że rodowodu autentycznego dziedzictwa ku-
linarnego należy szukać przede wszystkim na obszarach wiejskich we dwo-
rze i w chłopskiej zagrodzie. Dlatego też odtwarzanie w muzeach skan-
senowskich poszczególnych czynności związanych z przygotowaniem sze-
roko rozumianego pożywienia ludowego, skutkuje każdego roku zwięk-
szoną liczbą oraz nowymi pomysłami na organizację plenerowych wyda-
rzeń folklorystycznych, które prezentują kuchnię regionalną. 
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Od pradawnych czasów człowiek skłaniał się 
przed Bogiem i chlebem. Chleb dla nas wszyst-
kich jest szczęściem, radością, miłością, pracą, 
dostatkiem. 

Mądrość ludowa 

 
ZNACZENIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH  
DOTYCZĄCYCH CHLEBA W POPULARYZACJI  

TURYSTYKI KULINARNEJ NA LITWIE 

 
Wprowadzenie 

 
Dziedzictwo kulinarne oraz jego różnorodność wskazują na specyfikę i tra-
dycje regionu turystycznego. Współczesnym badaczom przekazuje ono 
wiele interesujących informacji o stylu życia i zamożności mieszkańców 
(LERTPUTTARAK 2012, s. 112) oraz ich upodobaniach kulinarnych. Również 
na Litwie dziedzictwo kulinarne w znaczny sposób przyczynia się do roz-
woju i popularyzacji turystyki kulinarnej. Współcześni turyści z tym rodza-
jem dziedzictwa zapoznają się coraz częściej poprzez różnego rodzaju pro-
gramy edukacyjne.  

W tym opracowaniu najwięcej uwagi poświęcono tradycyjnemu chle-
bowi litewskiemu, bowiem od wieków zajmował on ważne miejsce nie tyl-
ko na stołach, ale i w tradycjach oraz obyczajach litewskich. Współcześnie 
chleb jest jednym z najważniejszych składników litewskiego dziedzictwa 
kulinarnego. Coraz więcej przygotowuje się zatem programów edukacyj-
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nych, których celem jest nie tylko zapoznanie uczestników z technologią 
pieczenia chleba, ale i przybliżenie tradycji i wyjątkowości tego produktu.  

W trakcie badań zauważono, że programy dotyczące chleba litew-
skiego są ściśle powiązane nie tylko z rozwojem turystyki kulinarnej, ale      
i edukacyjnej. Bo te rodzaje turystyki najczęściej wybierają bowiem osoby, 
którym zależy na zdobywaniu nowej wiedzy oraz poznawaniu innych 
kultur i ich wyjątkowości.  

Większość programów edukacyjnych dotyczących chleba adresowana 
jest przede wszystkim do uczniów i pedagogów, a tylko niewielka ich część 
do osób dorosłych. Programy te, z uwagi na barierę językową, są prawie 
niedostępne dla turystów zagranicznych. I tu powstaje pytanie, w jakim 
stopniu unikatowy produkt jest wykorzystywany w popularyzacji tury-
styki kulinarnej. Celem niniejszej pracy było ukazanie programów eduka-
cyjnych dotyczących chleba i ich znaczenia w popularyzacji turystyki kuli-
narnej na Litwie.  

Do osiągnięcia celu posłużyła analiza najnowszych badań dotyczących 
niniejszej problematyki, a także aktów prawnych oraz stron internetowych. 
Za pomocą analizy aktów prawnych przedstawiono formalnoprawną sy-
tuację chleba litewskiego, kryteria jego autentyczności oraz proces certyfi-
kowania. Natomiast analiza stron internetowych dotyczących promocji 
chleba litewskiego pozwoliła zaprezentować różnorodność produktów       
i programów edukacyjnych (proces wypiekania chleba). Sprawdzano, jaka 
informacja o tym elemencie dziedzictwa kulinarnego przekazywana jest 
turystom, kto jest jego głównym odbiorcą oraz co ma wpływ na treść pro-
gramu. Badano 30 stron internetowych, na których są publikowane progra-
my edukacyjne dotyczące chleba. Zastosowano następujące kryteria: do-
stępność informacji, akcent historyczności, zakres informacji, autentyczność 
wystroju pomieszczenia, powiązanie z tradycjami i obyczajami, możliwość 
wzięcia czynnego udziału, dodatkowe atrakcje, język programu, czas trwa-
nia programu oraz grupa docelowa.  

 

 

Znaczenie edukacji w rozwoju turystyki 
 

Jak wiadomo, podróż od wieków ma niebagatelny wpływ na rozwój osobo-
wości podróżującego. Ten sposób spędzania wolnego czasu ściśle powią-
zany jest z gromadzeniem nowych informacji, co sprzyja poszerzaniu świa-
topoglądu. W efekcie w ostatnich latach wyodrębnił się nowy rodzaj tury-
styki, który jest bezpośrednio powiązany z edukacją (RITCHIE i in. 2003, s. 10).  
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Jednak jak wskazują badania, początki turystyki edukacyjnej sięgają 
XVII–XVIII w., gdy młodzieńcy z zamożnych rodzin wyjeżdżali do Francji, 
Włoch, Szwajcarii, Niemiec, aby zdobyć lepsze wykształcenie (RITCHIE et al. 
2003, s. 10). Tradycyjnie turystyka edukacyjna określana jest jako podróż 
(od 24 godzin do 6 miesięcy), której celem i motywem jest zdobywanie wie-
dzy lub wykształcenia, a także podnoszenie kwalifikacji (LUNIN 2009). Z ba-
dań jednak wynika, że współcześnie turystyka edukacyjna staje się czymś 
więcej, a samo pojęcie nabywa szerszego znaczenia. Bo turysta nową wie-
dzę zdobywa nie tylko poprzez naukę i edukację, ale także w trakcie krót-
kich podróży i jednodniowych wycieczek.  

Jak podkreślają B.W. RITCHIE et al. (2003), proces nauczania w turystyce 
może być uważany za ogólny motyw podróży, gdy turystyka jest pierwszo-
planowym celem, jednak w trakcie podróży turysta poznaje i uczy się no-
wych rzeczy (ang. tourism first). W wyjątkowych przypadkach nauka może 
być specyficznym celem podróży (ang. education first). Do takich podróży 
(ang. education first) możemy zaliczyć wycieczki szkolne, kursy językowe 
oraz praktyki studentów. Chociaż głównym motywem tych podróży jest 
nauka, niemniej jednak mogą one być identyfikowane jako rodzaje aktyw-
ności turystycznej. Uczestnicy takich wyjazdów często sami siebie nie uzna-
ją za turystów, choć faktycznie nimi są, bo w trakcie podróży korzystają       
z infrastruktury turystycznej oraz mają niebagatelny wpływ na regiony tu-
rystyczne.  

Turystyka edukacyjna współcześnie jest ściśle powiązana z procesem 
uczenia się przez całe życie. Są to czynności, których nie ogranicza wiek        
i wykształcenie odbiorców. Warto wspomnieć, że badacze wyróżnili trzy 
główne grupy odbiorców turystyki edukacyjnej, a mianowicie: osoby doro-
słe i seniorzy (ang. adult and seniors’ educational tourism), uczniowie (szkol-
ni)1 oraz studenci szkół wyższych i uniwersytetów (RITCHIE et al. 2003).     
W trakcie podróży każda z tych grup może zdobywać nową lub uzupełniać 
posiadaną wiedzę, a także rozwijać kompetencje i umiejętności powiązane 
z ich społecznym, obywatelskim, zawodowym lub osobistym życiem. Tury-

                                                 
1 Brak jest wyczerpujących informacji na temat wycieczek szkolnych na Litwie jako 

segmentu turystyki edukacyjnej. Nie ma dokładnych statystyk dotyczących zarówno liczby 
wycieczek szkolnych, jak i liczby ich uczestników. Szacunkowo podaje się, że w Europie ok. 
70 mln uczniów uczestniczy w 100 mln jednodniowych wycieczek i 15–20 mln wycieczek         
z noclegiem (DALE, RITCHIE, KEATING 2012). Jak widać, jest to duży segment turystyki, które-
go głównym celem jest uczenie się poza klasą i szkołą (DALE 2013, s. 23). Wstępnie można 
przyjąć, że właśnie ta grupa odbiorców najczęściej korzysta także z programów edukacyjnych 
dotyczących chleba na Litwie.  
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styka edukacyjna ma także wpływ na podnoszenie jakości życia człowieka 
(TUROS 2001, s. 154), przyczynia się do głębszego poznania odmiennych 
kultur, tradycji i obyczajów (GĘBORA 2014, s. 161). Jednym ze sposobów 
zdobywania nowej wiedzy jest udział w programach edukacyjnych2. Ich 
popularność zależy głównie od: ceny, przestrzeni, odległości, możliwości 
aktywnej działalności, dostępności opisu programu w Internecie itp. (DALE 
2013, s. 25).  

Z analizy literatury przedmiotu wynika, że turystyka edukacyjna jest 
dosyć mało zbadanym rodzajem turystyki (TASHLAI, IVANOV 2014). W ośrod-
kach naukowych w Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej oraz Australii 
prowadzone są badania dotyczące powiązań turystyki edukacyjnej z inny-
mi sektorami turystyki i jej wpływu na nie (TASHLAI, IVANOV 2014, LUNIN 

2009). Na Litwie takie badania nie były jeszcze prowadzone i dysponujemy 
niewielką ilością informacji o faktycznym stanie turystyki edukacyjnej.  

Podsumowując można stwierdzić, że dziedzictwo kulinarne stwarza 
możliwość połączenia dwóch rodzajów turystyki: edukacyjnej i kulinarnej, 
dzięki czemu można zwiększyć popularność i konkurencyjność regionów 
turystycznych.  

 

 
Rola edukacji w rozwoju turystyki kulinarnej 

 
Zachowanie i kontynuacja wytwarzania produktów dziedzictwa kulinarne-
go ma wielkie znaczenie nie tylko dla samych rzemieślników i producen-
tów, ale także dla odbiorców (w naszym przypadku – dla turystów) (RUDZ-
KIENĖ, SKRODENYTĖ 2012, s. 71). Miejscowe zwyczaje żywnościowe oraz 
unikatowe przepisy coraz częściej stają się obiektem zainteresowań turystów 
(ŽUROMSKAITĖ, LEIŠIENĖ 2014, s. 156). Jak twierdzi S. LERTPUTTARAK (2012), 
jedzenie to jednocześnie atrakcja, produkt turystyczny, doświadczenie oraz 
fenomen kulturowy. Bo poprzez kuchnię turyści mogą lepiej zrozumieć       
i „poczuć” odwiedzaną miejscowość turystyczną (SIMS 2009, s. 322).  

Jak zostało już wspomniane, turystyka, w tym turystyka kulinarna, jest 
ściśle powiązana z samokształceniem, które wyraża się poprzez szukanie 
informacji i źródeł wiedzy o różnych regionach i mieszkańcach (TUROS 
2001, s. 105). Aspekt edukacyjny w rozwoju turystyki kulinarnej ma nie-

                                                 
2 Na podstawie badań możemy wyróżnić dwa typy wycieczek/programów edukacyj-

nych: wycieczki ściśle powiązane z treścią programów nauczania oraz wycieczki pozapro-
gramowe. 
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bagatelne znaczenie (rys. 1), bowiem turystom kulinarnym w trakcie pod-
róży zależy na:  

– poznawaniu regionalnych kuchni oraz tradycji;  
– zdobywaniu nowych doświadczeń poprzez degustacje;  
– pogłębianiu wiedzy o tradycyjnych i nowoczesnych technologiach; 
– zapoznawaniu się z historią regionu poprzez potrawy;  
– spożywaniu żywności lokalnej i ekologicznej (STEWART, BRAMBLE, 

ZIRALDO 2008, s. 302, CHUANG 2009, s. 99, STALKER 2009, s. 2, HORNG, 
TSAI 2012, s. 41, LAKICEVIC, ŽAREVAC, PANTIC 2012, s. 75, LOPEZ, 
MARTIN 2006).  

 

 
 

Rysunek 1. Aspekty turystyki kulinarnej 
Źródło: opracowanie własne 

 
Jednym ze sposobów, za pomocą których można pomóc turystom poz-

nać wyjątkowość dziedzictwa kulinarnego odwiedzanego regionu są pro-
gramy edukacyjne. Aby turyści zdobyli wysokiej jakości wiedzę kulinarną 
należy zadbać, by: 

– program edukacyjny miał uzasadnienie historyczne (w zależności 
od grupy wiekowej należy akcentować różne aspekty, a także ko-
rzystać z innych źródeł historycznych); 

– program edukacyjny łączył historię regionu z produktem dziedzic-
twa kulinarnego; 

– w programie znalazł się element aktywności (turysta własnoręcznie 
powinien wykonać produkt lub potrawę); 

– prowadzący program miał wiedzę nie tylko praktyczną, ale i histo-
ryczną; 
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– program nawiązywał do obrzędów i tradycji, które kiedyś towarzy-
szyły wytwarzaniu danego produktu; 

– program powinien odbywać się w autentycznym miejscu/otoczeniu 
/wystroju. 

Jak wielokrotnie już podkreślano w badaniach naukowych, turyście 
kulinarnemu zależy przede wszystkim na jakości i autentyczności produk-
tu, dlatego produkt, który nie spełnia wymogów i oczekiwań klientów 
może nie tylko zniechęcić ich do produktów (np. innych programów edu-
kacyjnych), ale i do całego regionu.  

 
 

Chleb jako produkt dziedzictwa kulinarnego Litwy 
 

Poprzez produkcję chleba można opowiedzieć turystom nie tylko historię 
„stołu litewskiego”, ale także o stylu życia poszczególnych grup społecz-
nych. Chleb jest ważną częścią litewskiego folkloru i tradycji. Symbol chle-
ba odnajdujemy w pieśniach, opowiadaniach, legendach i modlitwach. Jest 
on również nieodłącznym elementem dawnych wierzeń i obrzędów (MAR-
TINAITIS 2008, s. 36). Jak wykazują badania P. DUNDULIENĖ (2007), chleb był 
obecny we wszystkich obrzędach rolniczych, podczas takich prac, jak orka, 
siew, żniwa, zbiór, omłot i inne. Chleb był także ważnym elementem cele-
browania świąt rodzinnych (np. śluby, imieniny, stypy) (DUNDULIENÈ 2007). 

Od dawnych czasów ludzie na Litwie wypiekali chleb i bardzo go ce-
nili (DUNDULIENÈ 2007). Gdy jeszcze w domach nie mieli pieców, piekli go 
na rozgrzanych kamieniach3 (DUNDULIENÈ 2007). W XII–XIII w. stawiano 
coraz więcej młynów wodnych, zwiększała się też uprawa żyta i pszenicy, 
co miało wpływ na wzrost spożycia pieczywa (KORCZAK 2003).  

Jakość i rodzaj chleba świadczyły o zamożności rodziny. Pieczywo z mą-
ki pszennej i żytniej było obecne na stołach bogatszych, natomiast u bied-
niejszych chleb pieczono z mąki razowej, jęczmiennej czy owsianej (KOR-
CZAK 2003, s. 58). Podczas nieurodzajnych lat dodawano do niego porosty, 
korę oraz opiłki (DUNDULIENÈ 2007, s. 23). W czasach nowożytnych dla 
części ludności Rzeczypospolitej chleb był luksusem (FERENC 2003, s. 151), 
co powodowało, że ludzie go szanowali, a nieraz nadawali mu znaczenie 
magiczne.  

                                                 
3 Najstarszy piec do pieczenia chleba odnaleziono w Wilnie. Jego pochodzenia datuje się 

na XIII–XIV w. 
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Na Litwie tradycyjnie pieczono chleb żytni (DUNDULIENÈ 2007, s. 22). 
Najwięcej rodzajów wypiekało się w Dzukii, gdzie są takie rodzaje chleba, 
jak: gryczany, marchewkowy, grochowy, ze szczawiem oraz sarniną (Lietu-
vos kulinarinis...). Natomiast na Suwalszczyźnie był pieczony czarny żytni 
chleb na liściach kapusty lub klonowych (Lietuvos kulinarinis...). Także od 
wieków pieczono chleb na ajerach (tataraku). 

Wypiekanie chleba było ważną częścią obowiązków gospodyni domo-
wej. Im lepszy chleb piekła kobieta, tym za lepszą gospodynię była uważa-
na. Wiele pracy pochłaniał sam proces produkcji chleba. Na Litwie gospo-
dynie robiły go na zakwasie (zamieszane ciasto stało do 2 dni) (DUNDU-
LIENÈ 2007, s. 29). Dawniej do chleba nie dodawano soli, natomiast dla sma-
ku dodawano kminu. Na pierwszym bochenku zawsze był stawiany znak 
krzyża, natomiast inne, w zależności od upodobań gospodyni, były zdo-
bione innymi ornamentami (DUNDULIENÈ 2007, s. 32).  

Tradycje pieczenia chleba i przepisy przekazywano z pokolenia na po-
kolenie. Razem z nimi przekazywano magiczne obrzędy, które towarzyszy-
ły temu procesowi. Jednak z biegiem czasu część z nich zanikło, bo coraz 
mniej ludzi własnoręcznie piekło chleb. Również fakt, że coraz mniej do-
mów posiadało piece, które niegdyś były wykorzystywane do pieczenia 
chleba, spowodował odchodzenie od tej tradycji. Na zanikanie dawnych, 
magicznych obyczajów duży wpływ miało także chrześcijaństwo, bowiem 
część z tych obrzędów uznano za pogańskie i zrezygnowano z nich. Jednak 
współcześnie historycy oraz etnografowie odszukują w źródłach historycz-
nych bogatą literaturę nt. pieczenia chleba litewskiego i starają się przeka-
zać ją współczesnym odbiorcom.  

Współcześnie część tych zapomnianych zwyczajów odradza się w pro-
gramach edukacyjnych i w gospodarstwach agroturystycznych. Organiza-
torzy pragną pokazać turystom nie tylko sam proces powstawania chleba, 
ale i jego symbolikę.  

 

 

Tradycyjny chleb litewski w świetle aktów prawnych 
 

Chleb, jako ważna część dziedzictwa kulinarnego Litwy, objęty jest odpo-
wiednią ochroną. Zostały przyjęte specjalne ustawy, których głównym ce-
lem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń tradycji i technologii wypieku 
chleba litewskiego. Warto podkreślić, że w ustawie o tradycyjnych pro-
duktach zostały wyróżnione kryteria, wedle których produkty uznaje się za 
narodowe dziedzictwo. Ocenia się: technikę produkcji, historię, powiązanie 
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z regionem etnograficznym (forma, składniki i inne wskaźniki) (LR Tautinio 
paveldo ... 2008).  

Także zgodnie z ustawą o klasyfikacji rzemiosł i rzemieślników piecze-
nie chleba jest uznawane za tradycyjne litewskie rzemiosło (LR Žemės ūkio 
ministro... 2008). Warto wspomnieć, że została opracowana lista tradycyj-
nych wyrobów piekarnictwa Litwy, na której znalazł się nie tylko chleb 
litewski, ale i inne produkty, które są nieodłączną częścią tradycyjnego 
stołu litewskiego (rys. 2). 

 

 
 

Rysunek 2. Tradycyjne wyroby piekarnictwa Litwy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o klasyfikacji rzemiosł i rzemieślników 

 
Warto wspomnieć, że ważną częścią kuchni litewskiej są pierniki, 

szczególnie okolicznościowe (np. serca kaziukowe). Od wieków mają one 
znaczenie nie tylko symboliczne, ale i tradycyjne4. Szczególnie popularny 
wśród krajowych i zagranicznych turystów jest jeszcze jeden produkt pie-
karnictwa, a mianowicie sękacze5.  
                                                 

4 Serca kaziukowe można nabyć podczas jarmarku odbywającego się w Wilnie (teraz 
także w innych miastach Litwy). Początki wileńskiego jarmarku kaziukowego sięgają XVII w., 
kiedy zaczęto obchodzić rocznicę śmierci św. Kazimierza.  

5 Mamy na Litwie również programy edukacyjne, podczas których można zapoznać się 
z historią i technologią wypiekania sękaczy.  
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Tabela 1. Oznakowanie produktów dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Litwy 
 

Symbol Nazwa Charakterystyka 

A kategoria Odpowiada wymogom stawianym autentycznym pro-
duktom, a do jego powstania wykorzystywana jest ręcz-
na praca (więcej niż połowa). 
Jest on produktem „żywej tradycji” i odtwarza auten-
tyczne dziedzictwo. 
Tym znakiem często jest oznakowany tradycyjny chleb 
litewski.  

B kategoria  Odpowiada wymogom stawianym autentycznym pro-
duktom, jednak do produkcji zostały wykorzystane 
współczesne technologiie.  
To nie jest produkt całkowicie autentyczny i odzwiercie-
dlający ówczesne tradycje. 
Produkcja jest zbliżona do autentycznej. 
Tym znakiem często jest oznakowany tradycyjny chleb 
litewski. 

 

Fundusz 
dziedzictwa 
kulinarnego  

To wskaźnik jakości produktu. Także pomaga klientom 
wybrać najlepszy produkt, który odpowiada tradycyjne-
mu jedzeniu. 
Tym znakiem często jest oznakowany tradycyjny chleb 
litewski.  

 

 

Chroniona 
nazwa 
pochodzenia 
 
 
 
Gwarantowana 
tradycyjna 
specjalność  
 
 
Chronione 
oznaczenie 
geograficzne 

Znakami tymi oznacza się produkty, które potwierdzają 
wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych pochodzą-
cych z konkretnych regionów, jak i charakteryzujących 
się tradycyjną metodą produkcji. 
Na Litwie znakiem Chronione Oznaczenie Geograficzne 
w 2014 r. został oznakowany Daujėnų domowy chleb. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawieA. ŠIMONĖLIENĖ (2012); ES SKVN/SGN registre 
įregistruoti Lietuvos produkta.  

 
Omawiając tradycyjny chleb litewski nie można zapominać o jego 

oznakowaniu. Wiele rzemieślników produkujących chleb zgodnie z dawną 
technologią uzyskuje znaki jakości (tab. 1) i opatruje nimi własne wyroby. 
Oznakowanie pomaga klientom nabyć naprawdę jakościowo bardzo dobre 
produkty, które wyróżniają się nie tylko smakiem, ale i ekologicznością. Dla 
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turystów natomiast są one wskazówką, która pomaga rozpoznać tradycyj-
ny produkt kulinarny Litwy.  

Przyjęte ustawy były ważnym krokiem do ochrony tradycyjnych pro-
duktów litewskich, w tym także chleba. Stało się to swoistym bodźcem dla 
piekarzy, by odtworzyć dawne technologie, jak i przepisy. Natomiast wy-
mogi oznakowania produktów stają się swoistym sposobem kontroli i zna-
kiem jakości, gwarancją, że nabywa się wartościowy produkt dziedzictwa 
kulinarnego Litwy.  

 
 

Różnorodność programów edukacyjnych  
dotyczących produkcji chleba 

 
W ostatnich latach wypiek chleba staje się częstym elementem programów 
edukacyjnych na Litwie. Podczas warsztatów uczestnicy nie tylko zapoz-
nają się z historią tradycyjnego litewskiego chleba, ale i mają świetną za-
bawę.  

Współcześnie w muzeach lub ich oddziałach odbywa się 15 progra-
mów edukacyjnych (tab. 2, rys. 3). Większość z nich trwa od 1 do 1,5 go-
dziny. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z historią chleba – od ziarna 
do bochenka. Ponieważ większość programów odbywa się na terenie mu-
zeów lub należących do nich oddziałów, turyści mają możliwość zapozna-
nia się również ze zbiorami muzealnymi.  

Jak wykazała analiza, mimo jednakowego ogólnego tematu, problema-
tyka poszczególnych zajęć jest dość zróżnicowana. W ośmiu programach 
można uczestniczyć w procesie pieczenia chleba, w pięciu warsztatach – 
uformować własny bochenek, w trzech programach – mleć ziarna, a w po-
jedynczych zajęciach – przesiewać mąkę, młócić cepem, rozcierać zboża      
w żarnach, a także przygotowywać piec do wypieku. W poszczególnych 
obiektach jest możliwość wybrania tego, jaki chleb będzie się wypiekać (np. 
w programie „Kretyngańskie wypieki dworskie” uczestnicy mogą wybrać 
chleb świąteczny, biały lub żytni). 

Najbardziej znanym programem edukacyjnym dotyczącym chleba są 
warsztaty w Muzeum Konia. Jednak na stronie internetowej placówki mo-
żemy zapoznać się tylko z krótkim jego opisem. Należy podkreślić, że jest 
to jedyny program, który jest dostępny w języku angielskim. Innym pro-
gramem, który jest bardzo popularny wśród różnych grup wiekowych jest 
„Droga chleba  do stołu”.  Realizowany jest on w Muzeum Regionalnym 
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Tabela 2. Programy edukacyjne w muzeach i ich oddziałach na Litwie 
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Muzeum Konia  
(rej. oniksztański) 

Chleb powszechni ++ + + 
 

+ Lit, 
ang. 

3 Młodzież 
i dorośli 

Historyczne Mu-
zeum Małej Litwy  

Szlak chleba – – + 
 

– Lit. 1-1,5 Uczniowie  
klas 2–6 

Centrum Rzemieśl-
nicze w Muzeum 
Kretyngi 

Kretyngańskie 
wypieki dworskie 

+ + + 
 

+ Lit. 1-1,5 Młodzież  
i dorośli 

Muzeum Regionalne 
w Poswolu  

Szlak chleba – + – + Lit.  Młodzież 

Muzeum Regionalne 
w Prenach  

Droga chleba do 
stołu 

+ 
 

+++ 
 

++ 
 

++ 
 

Lit. 2,5 Młodzież  
i dorośli 

Muzeum Regionalne 
w Prenach  

Wartości litews-
kiej kultury etnicz-

nej i ich miejsce   
w edukacji 

+ +++ + + Lit.  Młodzież 
szkolna i peda-

godzy 

Regionalne Muzeum 
Historyczne w Ro-
sienie  

Chleb w litew-
skich gospodarst-
wach domowych 

– – – + Lit.  Uczniowie 

Skansen w Rum-
szyszkach 

„Chleb nie z wiat-
rem przychodzi” 

++  + + Lit. 1 Uczniowie klas 
podstawowych 

Skansen w Rum-
szyszkach  

„Pracowity chleb 
robi, a leniwy bie-

dę hoduje” 

++ + ++ + Lit. 2 Dzieci i dorośli 

Žaliūkių Gospodar-
stwo Młynarskie       
w Szawlach Oddział 
Muzeum Aušra 

Wypiekanie 
chleba 

++  ++  Lit. 1-1,5 Uczniowie 

Muzeum w Szyło-
karczmie 

Wypiekanie 
chleba 

 +  + Lit. 1,5 Uczniowie 

Užugirio Muzeum  Szlak chleba  +   Lit. 1-1,5 Uczniowie 
Muzeum 
Zanawyków  

Szlak chleba   + + Lit. 1 Przedszkolaki  
i uczniowie klas 
podstawowych 

Muzeum w Kupisz-
kach Centrum Rze-
mieślnicze Uoginių 

„Izba A. Petraus-
kasa – chlebem 

pachnie” 

+ + +  Lit. 2,5 Niewskazana 

Muzeum Vladasa 
Statkevičiausaw 
Szyłele 

Szlak chleba    + Lit.  Uczniowie klas 
1–6 

 

         Źródło: opracowanie własne.  
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Rysunek 3. Miejsca realizacji programów edukacyjnych organizowanych 
 w muzeach na Litwie 

Źródło: opracowanie własne 

 
w Prenach od 2005 r. W zajęciach udział biorą zarówno uczniowie i pe-
dagodzy, jak i turyści6. Wielkim plusem tych programów jest możliwość 
aktywnego udziału w procesie produkcji chleba. Dzięki temu uczestnicy 
nie tylko zapoznają się z procesem wytwarzania pieczywa, ale także zdo-
bywają wiedzę o miejscu chleba w obyczajach i tradycjach litewskich7. 

Programy edukacyjne dotyczące tradycyjnego chleba litewskiego pro-
wadzą również różne przedsiębiorstwa (piekarze, gospodarstwa turystyki 
wiejskiej, rolnicy i inni), jak i organizacje pozarządowe (np. społeczności 
lokalne) (rys. 4). Trzeba zaznaczyć jednak, że te podmioty więcej uwagi po-
święcają promocji swoich produktów (np. prezentacja programu). Dość czę-
sto zdarza się, że programy edukacyjne stają się częścią pakietów turystycz-

                                                 
6 Organizatorom programu zależy na ciągłym udoskonalaniu produktu. Dlatego na swej 

stronie internetowej umieścili zakładkę „Listy chlebowe”, gdzie uczestnicy mogą wpisywać 
swoje refleksje, propozycje i rekomendacje.  

7 http://www.prienumuziejus.lt; Prienų krašto muziejus. Edukacinės programos. 
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nych lub występują razem z innymi atrakcjami (np. degustacje). Grupą 
docelową tych zajęć są nie tylko uczniowie8 i młodzież, ale także dorośli9.  

Warto podkreślić, że rolnicy, piekarze i gospodarstwa agroturystyczne 
prowadzące programy edukacyjne z reguły posiadają także oznaczenia, 
które gwarantują wysoką jakość produktów (tab. 3). Stwarzają więc uczest-
nikom nie tylko okazję do zapoznania się z procesem pieczenia chleba, ale 
także możliwość zakupu wyrobów piekarniczych. Podmioty posiadające 
certyfikowane produkty poświęcają również więcej uwagi autentyczności 
miejsca, gdzie odbywa się program. Częściej podkreślany jest też związek 
chleba z obyczajami, a także ekologiczność produktu. W tym miejscu warto 
wspomnieć o programie „Piecze się, piecze się cudowny chleb”, podczas 
którego gospodyni opowiada wielowiekową historię chleba, a także dzieli 
się z uczestnikami przepisem, który jest w jej rodzinie już od ponad 100 lat 
(również on jest wpisany na listę dziedzictwa narodowego)10. 

Od roku 2002 realizowany jest oryginalny program „Pieczenie chleba 
domowego zgodnie z dawnymi tradycjami i inne dawne rzemiosła”. Jego 
wyjątkowość polega na tym, że chleb pieką mężczyźni11. Ten program 
można nabyć jako osobny produkt lub też połączyć z odpoczynkiem w tym 
gospodarstwie agroturystycznym. Warto również wspomnieć o progra-
mach edukacyjnych, które są organizowane w gospodarstwie agrotury-
stycznym „Dalgedų sodyba”, które znajduje się w rejonie trockim. Właśnie 
tu oprócz tradycyjnego programu dotyczącego wypiekania chleba, organi-
zowane są specjalne warsztaty dla młodych dziewczyn – „Chleb panny 
młodej”12.  

                                                 
8 UAB Vėjų fėja organizuje obóz „Žemyna”. Częścią programu jest także „Szlak Żyta”. 

W drewnianym domu został wybudowany piec chlebowy, w którym uczestnicy obozu wedle 
dawnych technologii pieką chleb. Więcej informacji: http://www.vejufeja.lt; Stovyklos Pratkūnų 
kaime. 

9 Na dworze w Pakruojusi do osób dorosłych adresowany jest program „W gościach       
u młynarza”. Jego celem jest zapoznanie uczestników z produkcją chleba. Więcej informacji: 
http://www.pakruojo-dvaras.lt; Pakruojo dvaras: Scvečiuose pas Malūnininką. 

10 http://ringaudai.eu; Edukacinė programa „Kepa kepa stebuklinga duona...”. 
11 Piekarze wielką uwagę przywiązują do procesu pieczenia chleba. W piecu palą zaw-

sze brzozowym drewnem, natomiast popiół wymiatają sosnową miotłą. Wszystkie narzędzia 
wykorzystywane do wypieku zostały zrobione według dawnych tradycji i technologii. Wszy-
stko to robi się, aby mieć lepszy zakwas i jakość chleba. Zgodnie z tradycją, na każdym wypie-
czonym bochenku czynią znak krzyża. Więcej informacji: http://www.vilnijosvartai.lt. 

12 Program przeznaczony dla wieczorów panieńskich. Przyszła panna młoda powinna, 
zgodnie z dawnymi obyczajami, wykazać się swoimi zdolnościami i przygotowaniem do 
życia małżeńskiego, w tym do prowadzenia gospodarstwa domowego. Więcej informacji: 
http://www.dalgedusodyba.lt. 
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Tabela 3. Programy edukacyjne organizowane przez przedsiębiorstwa i organizacje 
pozarządowe 
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

„Szlak żyta” Rej. 
koszedarski 

Obóz dziecięcy 
„Žemyna” 

Spółka akcyjna 
typu zamknię-

tego 

+ + ++ + Lit. Ucznio-
wie 

“W gościach         
u młynarza” 

Rej. 
pokrojski 

Spółka akcyjna 
typu zamknię-

tego 

+ + + + Lit. Dorośli 

„Piecze się, pie-
cze się cudowny 
chleb” 

Rej. 
kowieński 

Gospodarstwo 
Pypliai 

+ ++ + + Lit. Nie 
wskazano 

„Pieczenie chleba 
domowego zgod-
nie z dawnymi 
tradycjami i inne 
dawne rzemiosła”  

Rej. wiłko-
mierski 

Gospodarstwo 
turystyki wiej-

skiej 

+ ++ ++ + Lit. Dzieci 
i dorośli 

Pieczenie dzu-
kiskiego chleba 
domowego  

Rej. trocki Kaimo turizmo 
sodyba 

„Dalgedų 
sodyba” 

+ ++ + – Lit. Dzieci        
i dorośli 

Chleb panny 
młodej  

Rej. trocki Gospodarstwo 
turystyki wiej-
skiej „Dalgedų 

sodyba” 

+ ++ + + Lit. Dziew-
czyny 

Mój bochenek  Poniewież Mała 
wspólnota 

+ + – – Lit. Przedszko
la i szkoły 

podsta-
wowe 

Droga chleba do 
stołu  

Olita Alovės wspól-
nota lokalna 
„Susiedai“ 

++ ++ ++ + Lit. Dzieci       
i dorośli 

„...jeszcze pieką 
chleb na 
Żmudzi“ 

Rej. 
kielmski 

 

Wspólnota 
lokalna Kru-

tekli 

++ +++ ++ + Lit. Dzieci        
i dorośli 
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

Szlak chleba Rej. 
możejski 

Centrum Kul-
tury Urvikis 

– + +  Lit. Dzieci 

„Wypiekanie 
żytniego chleba“ 

Rej. 
pokrojski 

Lokalna grupa 
działania „Pa-
kruojo rajono 
partnerystė” 

+ + + + Lit. Dzieci        
i dorośli 

Program 
wypiekania 
chleba  

Troki Asocjacja troc-
kiej ziemi jej 
kultury i rze-

miosł 

+ ++ + + Lit., 
ang., 
ros., 

franc. 

Dzieci        
i dorośli 

Šlyninkos młyn 
wodny 

Rej. 
jezioroski 

Przedsię-
biorstwo 

– + + + Lit. Dzieci       
i dorośli 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

 
 

Rysunek 4. Miejsca organizowania programów edukacyjnych  
przez różne przedsiębirstwa na Litwie 

Źródło: opracowanie własne 

 
Nie tylko przedsiębiorstwa komercyjne, ale także lokalne wspólnoty 

przygotowują i realizują programy dotyczące tradycyjnego litewskiego 
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chleba. To właśnie głównie one rekonstruują charakterystyczne dla ich te-
renu tradycje i obyczaje, a także techniki pieczenia chleba. Tego typu pro-
gramy pomagają młodemu pokoleniu, a także wszystkim zainteresowanym 
poznać i nauczyć się tradycyjnego rzemiosła, jak również pogłębić wiedzę   
o swoich obyczajach. Często takie programy powstają przy współpracy        
z placówkami muzealnymi (np. teatralizowana wycieczka, którą organizuje 
Alovės wspólnota lokalna „Susiedai”)13.  

Niestety, większość opisanych programów odbywa się wyłącznie w ję-
zyku litewskim, nie jest więc dostępna dla cudzoziemców. Wyjątek stano-
wią warsztaty w rejonie trockim (dostępne też w języku angielskim, rosyj-
skim i francuskim)14 oraz w Muzeum Konia.  

 

 
Podsumowanie 

 
Na Litwie zachowały się nie tylko autentyczne przepisy wypieku pieczywa, 
które różnią się w zależności od regionu etnograficznego, ale również rze-
mieślnicy nadal potrafią piec chleb zgodnie z pradawnymi technologiami. 
Baza prawna Litwy stworzyła dobre podstawy do ochrony tego dziedzic-
twa kulinarnego, a stosowane oznakowanie pomaga turystom wybrać pro-
dukt wysokiej jakości.  

Tradycyjny chleb litewski jest świetnym sposobem poznawania wyjąt-
kowości i archaiczności kultury litewskiej. Może być także wykorzystywa-
ny do pogłębiania wiedzy w zależności od wieku i płci uczestników (pro-
gram i tradycje wieczorów panieńskich). Jednak, jak wykazała analiza stron 
internetowych opisujących programy edukacyjne, istnieje jeszcze wiele 
problemów, które ograniczają popularność tego produktu nie tylko wśród 
turystów krajowych, ale i zagranicznych. Jeden z najważniejszych to słaba 
dostępność informacji. Większość stron jest dostępnych jedynie w języku li-
tewskim. Rzadko kiedy można odnaleźć informacje w języku angielskim. 
Poza tym informacje, które udostępniają muzea są mało atrakcyjne i bardzo 
często nie odzwierciadlają wyjątkowości produktu. Ale problem ten doty-
czy też innych popularnych programów edukacyjnych (np. w Muzeum Ko-

                                                 
13 Wycieczka odbywa się w autentycznym XIX-wiecznym domu chłopskim. Także ten 

program dostosowany jest do różnych grup wiekowych. Uczestników zachęca się nie tylko do 
obserwacji, ale i czynnego udziału tylko w procesie pieczenia oraz obrzędach rytualnych. 
Więcej informacji: http://www.alytus-tourism.lt; Alytaus kraštas: Edukacinės programos. 

14 http://trakukrastas.lt; Duonelės kepimo edukacinė programa. 
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nia). Trochę lepiej prezentują się informacje podawane przez przedsiębior-
ców oraz wspólnoty lokalne, które wykazują większe zaangażowanie         
w promocję swoich produktów. 

Odrębny problem stanowi fakt, że większość tych ciekawych progra-
mów edukacyjnych przeznaczonych jest dla wycieczek szkolnych i innych 
grup zorganizowanych, a prawie niedostępna dla indywidualnie podróżu-
jących turystów. Niestety, tylko nieliczne z nich przeznaczone są dla tu-
rystów zagranicznych (jedynie dwa programy z 30).  

Podsumowując należy stwierdzić, że programy edukacyjne dotyczące 
chleba to jeszcze mało wykorzystany produkt, który jednak przy odpo-
wiednim działaniu marketingowym może w znaczący sposób przyczynić 
się do popularyzacji turystyki kulinarnej na Litwie. 
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POZNAJ SMAK PIELGRZYMOWANIA –  
TRADYCJE KULINARNE I KREOWANIE NOWYCH 

PRODUKTÓW NA SZLAKU POMORSKIEJ  
DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA 

 
Wstęp 

 
Doświadczanie świata wszystkimi zmysłami, różnorodność emocji oraz ele-
menty poznawcze, edukacyjne kształtują współcześnie charakter nowo-
czesnej turystyki. Dotyczy to niemal wszystkich rodzajów podejmowanych 
podróży i coraz częściej wyznacza nowe trendy w kreowaniu lub prze-
kształcaniu przestrzeni turystycznych. Rozwijająca się niezwykle dyna-
micznie na całym świecie turystyka kulturowa w dużej mierze zaspokaja 
zapotrzebowania turystów i stanowi realną alternatywę dla szeroko rozu-
mianej turystyki masowej. 

Do najbardziej popularnych i niezwykle lubianych form spędzania 
wolnego czasu podczas podróży od wielu lat należy smakowanie i pozna-
wanie oryginalnych potraw charakterystycznych dla odwiedzanego regio-
nu. W wielu przypadkach to właśnie bogactwo kuchni determinuje atrak-
cyjność turystyczną miejsca (np. w Indiach, Chinach, Francji, Włoszech, 
Hiszpanii czy Grecji). Oryginalność i autentyczność potraw, jak również lo-
kalne odmiany wina, piwa czy tradycyjnych lub regionalnych nalewek, 
każdego roku przyciągają miliony podróżujących do niezliczonych lokali 
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gastronomicznych na całym świecie. Stały się one swoistym produktem 
turystycznym, doskonałymi ambasadorami regionów, a często nawet ele-
mentami ich kampanii promocyjnej. Ciekawa oferta kulinarna stanowi rów-
nież skuteczną kartę przetargową miejsc nieposiadających innych wybit-
nych walorów turystycznych, przyczyniając się tym samym do wyraźnego 
zwiększenia w nich ruchu turystycznego i wzrostu zainteresowania trady-
cjami i kulturą lokalną. 

Z jednej strony uniwersalność i powszechność, z drugiej oryginalność    
i autentyczność kuchni regionalnej sprawiają, że mimo jej rozpoznawalnoś-
ci na całym świecie stanowi unikatową i niepodważalną wizytówkę często 
niewielkiego obszaru. Wizyta w tym regionie łączy się zatem z porusza-
niem zmysłów i całą gamą emocji wynikających z doznań towarzyszących 
podróżowaniu. Kuchnia jest elementem niepowtarzalnej atmosfery miejsca, 
tzw. genius loci, która często jest podstawą i motywem wypraw turystyki 
kulturowej. 

  

 
Camino od strony kuchni – zwyczaje i produkty regionalne 

 na drogach jakubowych w Europie 
 

Drogi Świętego Jakuba (nazywane często z jęz. hiszp. Camino de Santiago) 
stanowią największą sieć szlaków pielgrzymkowych w Europie. Niegdyś 
przemierzały je tysiące pątników, którzy wędrowali często przez cały kon-
tynent, by dotrzeć do grobu Apostoła w hiszpańskim Santiago de Compo-
stela. Wędrowali od progu własnego domu, przemierzając setki kilomet-
rów, nocując u lokalnych gospodarzy lub (najczęściej) w przyklasztornych 
schroniskach pielgrzymich i zdając się na łaskę ludzi mieszkających wzdłuż 
trasy. Do Santiago wędrowali zarówno zwykli ludzie, jak i koronowane 
głowy. Wielka popularność pielgrzymowania trwała do wieków XVI–XVII, 
kiedy większą część Europy zdominowała reformacja, a także (nieco póź-
niej) Rewolucja Francuska. Na wiele wieków ruch pątniczy wyraźnie 
osłabł, a liczne spośród popularnych wcześniej szlaków uległy zatarciu            
i zniszczeniu (DUDA 2015). Obecnie, po latach przestoju, drogi te ponownie 
zapełniają się wędrowcami, są na nowo znakowane i prowadzone w więk-
szości po śladach średniowiecznych traktów. Ich znaczenie jako tras piel-
grzymkowych zdecydowanie zmalało, ustępując walorom kulturowym        
i historycznym. Hiszpańska część tego szlaku została wpisana na Listę Świa-
towego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Rada Europy w 1989 r. ogło-
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siła również Drogi Świętego Jakuba pierwszym oficjalnym Szlakiem Kultu-
rowym Europy. Przez wielu określana najpiękniejszą autostradą kontynen-
tu, jest dziś niezwykle popularną drogą, na którą każdego roku wychodzi 
ponad 250 tys. wędrowców (dane z tzw. Drogi Francuskiej – od Pirenejów 
w kierunku Santiago de Compostela) (TANCO 2012). 

Droga od zawsze była podstawową osią obszarów terytorialnych, ale 
również elementem budowania jedności, swoistym pasem transmisyjnym 
myśli, idei, kultur i tradycji. Wkład Szlaku Świętego Jakuba w kulturę euro-
pejską pozostaje poza wszelką wątpliwością. Jest na pewno czynnikiem 
budowania tożsamości czy nawet osobowości europejskiej. Wszyscy, któ-
rzy wędrują tą drogą, idą śladami tysięcy pielgrzymów przez wieki podą-
żających w poszukiwaniu sensu, bez względu na ich pochodzenie, rasę czy 
status społeczny. Od samego początku byli oni pod specjalną opieką nie 
tylko udzielających im gościny, ale również prawa, nadanego często przez 
najwyższe władze. Bezpieczeństwo wędrowca na międzynarodowym szla-
ku było priorytetem działań regionalnych i lokalnych rządów, gdyż decy-
dowało to o postrzeganiu i szerokiej promocji miejsca poza jego granicami, 
co miało realne przełożenie ekonomiczne (ROSZAK 2012). Wzdłuż trasy 
powstały więc specjalne schroniska (tzw. albergue), które nie tylko udzielały 
schronienia i noclegu pielgrzymom, ale również zapewniały opiekę me-
dyczną i wyżywienie. Z czasem narodziła się nawet pewnego rodzaju kon-
kurencja pomiędzy ośrodkami, której podstawą była jakość świadczonych 
usług i oryginalność serwowanych pielgrzymom potraw. Coraz częściej      
w ofercie menu pielgrzyma zaczęły pojawiać się produkty regionalne, nie 
tylko w kontekście braku dostępu do innych, lecz jako element promocyjny, 
karta przetargowa i przebicie oferty konkurencyjnych miejsc na trasie. 

 
Oryginalność i autentyczność potraw jako element  

promocyjny szlaku 
 

Dziesiątki tysięcy kilometrów dróg jakubowych w Europie wiedzie przez 
różnorodne regiony i niemal wszystkie kraje Starego Kontynentu. Każdy     
z nich przez wieki historii wytworzył swoje tradycje i kulturę, które prze-
jawiają się m.in. w bogactwie regionalnych potraw i napojów. Sam odcinek 
tzw. Drogi Francuskiej (od Pirenejów przez Pampelunę i Leon do Santiago 
de Compostela) reprezentuje tradycje kilkunastu regionów Hiszpanii, ofe-
rując wędrowcom kilkadziesiąt oryginalnych charakterystycznych jedynie 
dla tych obszarów produktów kulinarnych (http://caminoways.com). Na-
leżą do nich m.in.: 
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a) białe szparagi z rejonu Navarry – jedne z najbardziej znanych dań  
w Hiszpanii, oryginalnie przyrządzane w Kraju Basków; 

b) sos Chilindrón – tradycyjny sos produkowany w rejonie Kraju Bas-
ków i w Aragonii z czerwonych warzyw (głównie pomidorów i czer-
wonej papryki) i podawany z mięsem jagnięcym; 

c) potrawy z ziemniaków a la Riojana, typowe dla winnego regionu La 
Rioja; 

d) lody z Logroño o niezwykłym połączeniu smaków, np. marcepanu, 
koziego sera i wiśni; lody tradycyjnie wytwarzane są tu od XVIII w., 
a wiele z lokalnych lodziarni posiada wielowiekowe rodzinne tra-
dycje; 

e) przekąski tapas w Burgos – ciekawe połączenia smaków spowodo-
wały, że tradycyjne hiszpańskie tapas właśnie z Burgos postrzegane 
są za najbardziej oryginalne, a samo miasto stało się w 2013 r. hisz-
pańską stolicą gastronomiczną; 

f) suszone mięsa z León – lokalna odmiana suszonych udźców woło-
wych, spotykana w rejonie Castilla-León; do najbardziej popular-
nych należy m.in. wędzona cecina; 

g) wypieki i czekolada z Astorgi, miasta, które może poszczycić się aż 
64 prywatnymi wytwórniami czekolady; największą popularnością 
cieszą się mantecados – małe maślane ciasteczka oraz hojaldres – bar-
dzo słodkie wypieki w kształcie patyczków; 

h) botillo w rejonie El Bierzo – suszona i wędzona wieprzowina ze 
specjalną kompozycją przypraw; potrawa znana w rejonie El Bierzo, 
a także w części Portugalii; 

i) pulpo galego – ośmiorniczki po galicyjsku, to jedna z najbardziej zna-
nych i najbardziej charakterystycznych potraw Hiszpanii; wpraw-
dzie podawana w tradycyjnych tawernach nie tylko w regionie Ga-
licji, jest oryginalną i autentyczną potrawą znaną w tym regionie już 
od średniowiecza – wspominają o niej również kroniki pielgrzy-
mów wędrujących do Santiago;  

j) ser z Arzúa – lokalny ser wytwarzany tradycyjną metodą jedynie    
w rejonie miejscowości Arzúa w Galicji; bardzo popularny wśród 
pielgrzymów jakubowych ze względu na jego smak i… przystępną 
cenę. 

Przedstawione przykłady potraw to jedynie niewielka część bogactwa 
tradycji kulinarnych, które spotkać można na szlaku Drogi Świętego Jaku-
ba. To co niegdyś było jedynie elementem życia codziennego mieszkań-
ców, dziś często stanowi o atrakcyjności regionu. Oryginalność potraw oraz 
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wielowiekowe zwyczaje w ich przyrządzaniu i podawaniu są częścią kul-
tury lokalnych społeczności i przedmiotem zainteresowania wędrowców, 
w tym także pielgrzymów, niezależnie od głównego motywu podjęcia 
przez nich podróży. 

O ile w Hiszpanii czy południowej Francji popularność Drogi Świętego 
Jakuba nie podlega dyskusji, to w pozostałych rejonach, gdzie odległość od 
celu, jakim jest grób Apostoła, znacznie wzrasta, na trasę wychodzi propor-
cjonalnie mniej pielgrzymów. Pojawiają się również inne motywy podjęcia 
trudu wędrówki, spychające duchowość i religijne idee na dalszy plan. 
Wprawdzie tradycje takich wędrówek sięgają w całej Europie wczesnego 
średniowiecza, dziś najczęściej potrzebna jest odpowiednio przygotowana 
strategia promocyjna, aby zachęcić do wybrania się w tak daleką drogę. 
Dawne szlaki pielgrzymkowe są więc postrzegane jako dobrze prosperu-
jące i oznakowane szlaki kulturowe, oferujące znacznie więcej aniżeli jedy-
nie przeżycia o charakterze duchowym. Tradycje gastronomiczne i kulinar-
ne stały się zatem jednym z podstawowych i najbardziej pożądanych ele-
mentów promocji regionów, a dzięki temu również i samego szlaku (LOIS-
GONZALES, SANTOS 2015). 

 
 

Wykorzystanie produktów tradycyjnych w kreowaniu wizerunku 
dziedzictwa kulturowego szlaków pielgrzymich 

 

Tematyczne szlaki kulturowe przecinające w wielu miejscach kontynent 
europejski stanowią najważniejsze osie wymiany myśli, idei oraz kultury. 
Już w czasach historycznych szlaki handlowe i pielgrzymkowe traktowane 
były jako „pasy transmisyjne” wymiany międzykulturowej, dzięki którym 
mieszkańcy nawet odległych od siebie terenów uzyskiwali wiedzę na temat 
swoich tradycji, religii czy sztuki. Ich zasięg i rozprzestrzenienie zwiększało 
się wraz z mobilnością mieszkańców Europy oraz możliwościami ekono-
micznymi i społecznymi podejmowania takich podróży. Niezależnie od 
charakteru, szlaki były zatem doskonałymi nośnikami wszystkich elemen-
tów, które kreowały tożsamość kulturową społeczeństw (DUDA 2011). 

Szlaki dziedzictwa kulturowego, obok historycznych miejscowości, 
krajobrazów kulturowych i historycznych kanałów, zostały zaliczone przez 
UNESCO do naturalnych kandydatur do wpisu na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego (MIKOS V. ROHRSCHEIDT 2010). Na-
daje im to znaczący prestiż oraz wskazuje jako wyjątkowe i zalecane cele 
dla turystyki. Zgodnie z zaleceniami UNESCO zadaniem takich dużych 
systemów szlaków jest więc ukazywanie, poprzez koncepcję podróży          
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w czasie i przestrzeni, w jaki sposób dziedzictwo poszczególnych państw 
Europy (w przypadku Dróg Świętego Jakuba – głównie Hiszpanii i Francji) 
współtworzy wspólne dziedzictwo całego kontynentu. Realizacja tego za-
dania jest prowadzona dzięki różnorodności działań zmierzających do wy-
korzystania szlaku jako dobrze wypromowanego złożonego produktu tury-
stycznego. Może on wówczas zespalać wokół swojego tematu i związanych 
z nim określonych miejsc i obiektów różnorodne usługi turystyczne zlokali-
zowane wzdłuż jego przebiegu. Szlak jako produkt turystyczny łączy po-
nadto wiele produktów cząstkowych w jedną całość, które są przypisane do 
konkretnej lokalizacji przestrzeni geograficznej (STASIAK 2006). Wyróżnia 
się trzy rodzaje podstawowych koncepcji spajających szlak – tematyka, mo-
tywy oraz sposób wędrowania, obejmujący preferowany rodzaj turystyki. 
O ile dwie pierwsze koncepcje przez wielu badaczy uważane są za wiodą-
ce, trzecia jest najczęściej postrzegana jako drugorzędna, dodatkowa. Wy-
daje się jednak, że w przypadku szlaku o charakterze pielgrzymkowym 
wszystkie trzy koncepcje należałoby uznać za równorzędne. To właśnie 
wybór sposobu podróżowania (pieszo, rowerem lub konno) stanowi często 
o uznaniu wędrowca za pielgrzyma (tak jest np. w przypadku wydania cer-
tyfikatu pokonania Drogi Świętego Jakuba). Jednymi z komponentów skła-
dających się na pełną strukturę produktu turystycznego są usługi, w tym 
będące przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania – usługi 
gastronomiczne oraz wydarzenia (w tym „eventy” kulinarne bazujące na 
tradycjach i produktach regionalnych). Nie stanowią one wprawdzie rdze-
nia (istoty) produktu, którym w tym przypadku będą potrzeby religijne 
(duchowe) oraz elementy niematerialnego i materialnego dziedzictwa reli-
gijnego, ale tworzą zarówno część produktu rzeczywistego i poszerzonego 
umożliwiającego pobyt i przemieszczanie się w przestrzeni szlaku, jak rów-
nież znacznie zwiększają atrakcyjność systemu (STASIAK 2007). 

Wizerunek stanowi klucz do rozwoju obszaru, szlaku czy obiektu. 
Powszechnie rozumiany jest jako obraz, subiektywne wyobrażenie zjawisk 
(społecznych i przyrodniczych), przedmiotów, produktów i usług. W rozu-
mieniu ekonomicznym jest natomiast wyobrażeniem w świadomości na-
bywców, dotyczącym dostarczanych korzyści, co można przełożyć na ob-
szar (szlak) turystyczny (KUCZAMER-KŁOPOTOWSKA, ŁUCZAK 2009). W kreo-
waniu i kształtowaniu wizerunku Drogi Świętego Jakuba podstawowym 
działaniem jest określenie elementów wiodących szlaku (silnie związanych 
z jego tematyką – obiektów i tradycji nawiązujących do historii i idei piel-
grzymowania), wyróżniających go spośród innych podobnego typu szla-
ków. W tym celu ważne jest sporządzenie listy produktów i miejsc kojarzo-
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nych ze szlakiem. Badania diagnozujące przeprowadzono latem 2014 r. 
wśród 50 uczestników wędrówki różnymi odcinkami szlaku jakubowego. 
Na podstawie ich opinii wyróżniono sześć najbardziej charakterystycznych 
elementów, które wpływają na wizerunek Drogi Świętego Jakuba. Są to: 

a) Droga Francuska wraz z historycznymi świątyniami, miejscami oraz 
krajobrazem (87% respondentów wyróżniło ten odcinek, jako naj-
bardziej charakterystyczny element i kształtujący wizerunek całego 
szlaku); 

b) albergue – charakterystyczne miejsce noclegowe, przygotowywane 
specjalnie do obsługi pielgrzymów wędrujących do Santiago de 
Compostela (71%); 

c) charakterystyczna muszla – znak i logo Drogi Świętego Jakuba (59%); 
d) paszport pielgrzyma, w którym zbiera się stemple dokumentujące 

pobyt w miejscach etapowych szlaku (55%); 
e) unikatowa i oryginalna kuchnia w punktach gastronomicznych na 

szlaku hiszpańskim (38%); 
f) znajomości i przyjaźnie zawierane podczas marszu (22%). 
Powyższe zestawienie pokazuje, że jednym z ważniejszych elementów 

związanych z wizerunkiem całego szlaku jest bogactwo i oryginalność re-
gionalnej kuchni. Należy jednak przy tym zauważyć, że wynik badania od-
nosi się do odcinków na terenie Hiszpanii. Czy podobnie jest w pozostałych 
rejonach Europy? Do tej pory nie prowadzono kompleksowych badań mo-
gących dać odpowiedź na postawione pytanie. Wydaje się jednak, że tra-
dycje kulinarne oraz autentyczne produkty regionalne coraz częściej w całej 
Europie stają się elementem kampanii promocyjnej nie tylko miejsc, ale 
również szlaków kulturowych położonych w ich bezpośrednim sąsiedz-
twie. Szlaki jakubowe nie stanowią tu więc żadnego wyjątku. 
 
 

Tradycje kulinarne Pomorza – produkty tradycyjne                    
i regionalne wzdłuż  

Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba 
 
Pomorska Droga Świętego Jakuba (PDŚJ) jako oznakowany i opisany szlak 
jest systemem bardzo młodym, powołanym do życia w 2013 r. W dużej 
mierze nawiązuje jednak do dawnych traktów handlowo-komunikacyjnych 
z pewnością (na co wskazują nieliczne, ale pewne dowody) wykorzysty-
wanych przez podążających do miejsc świętych pielgrzymów. Jego zna-
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czenie oraz funkcjonowanie w przestrzeni sakralnej regionu podkreślają 
również współczesne ważne obiekty religijne oraz miejsca związane z wę-
drowaniem śladami świętego Ottona (patrona i misjonarza Pomorza), 
Szlakiem Cysterskim oraz trasami najważniejszych pielgrzymek lokalnych, 
w tym na Jasną Górę. Niestety, skomplikowana historia i liczne zniszczenia, 
jakich dokonały na tym terenie wojna trzydziestoletnia w XVII w. oraz        
II wojna światowa, spowodowały, że do czasów współczesnych zachowały 
się jedynie pojedyncze dowody i dokumenty precyzyjnie określające trasy     
i główne motywacje średniowiecznych wędrówek do Santiago de Compo-
stela oraz pozostałych miejsc ważnych dla chrześcijaństwa w Europie i Zie-
mi Świętej. 

Poza elementami z natury przypisanymi do dróg o charakterze piel-
grzymkowym, a mianowicie pewnej duchowości, możliwości wyciszenia 
się od zgiełku codziennych spraw, zabrania także ze sobą osobistych in-
tencji, z którymi trudy wędrówki jest znosić łatwiej, szlakom tym towarzy-
szą również miejsca utylitarne, a więc takie, gdzie pielgrzym może zaspo-
koić swoje podstawowe potrzeby związane z odpoczynkiem i jedzeniem.    
Z racji ogromnej odległości do pokonania, pątnikom chcącym zacząć pod-
róż do grobu św. Jakuba na polskim odcinku szlaku wydaje się, że częściej 
trasa ta jest wykorzystywana jako jeden z wielu pieszych szlaków tury-
stycznych. Wśród większości osób przemierzających PDŚJ cel religijny nie 
stanowi jedynego czy głównego motywu udania się w podróż. Z powodu 
przyziemnej konieczności zaspokojenia głodu, jedzenie jest istotnym ele-
mentem pielgrzymki. Niemniej jednak zarówno zwykli turyści, jak i piel-
grzymi chętnie skorzystają z możliwości zjedzenia czegoś, co stanowi lokal-
ny koloryt, jest związane z regionem, jego kulturą rolniczą, a także du-
chową. O wyjątkowości i niepowtarzalności dróg jakubowych świadczy 
zwyczaj przygotowywania specjalnego menu składającego się wyłącznie     
z tego, co produkowane jest na miejscu, który wszedł na stałe do tradycji 
miejsc goszczących pielgrzymów. Dla osób niezainteresowanych wyłącznie 
duchowym wymiarem wędrowania jest to dodatkowa atrakcja, a także 
ogromny atut, który może nawet przyczynić się do tego, by taki pielgrzymi 
wysiłek wykonać, w myśl sentencji: „Pan Bóg stworzył jedzenie, a diabeł 
kucharzy”. 

Pomorska Droga Świętego Jakuba w granicach Polski przebiega przez 
trzy województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie i zachodniopomor-
skie (rys. 1). Każde z nich pod względem kulturowym, historycznym i sma-
kowym ma co innego do zaoferowania potencjalnym turystom, co czyni 
taką podróż jeszcze ciekawszą. Zaczynając od wschodu – szlak wiedzie 
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przez Warmię i Mazury. Przepiękny region wśród lasów i licznych jezior, 
które doskonale nadają się zarówno do wypoczynku, jak i aktywnej tury-
styki, szczególnie żeglarskiej i kajakowej. Przed wiekami był to obszar 
zamieszkiwany przez pogańskie plemiona pruskie: Galindów, Warmów, 
Sambów, Pogezanów i Jaćwingów. Wiara chrześcijańska przyszła na te 
ziemie wraz z zakonem krzyżackim, który ludność tubylczą wytępił, zastę-
pując ją przybyszami niemieckimi, litewskimi, a także słowiańskimi z Ma-
zowsza, Kujaw i Pomorza Wschodniego.  

 

 
 

Rysunek 1. Przebieg szlaku pomorskiego Drogi Świętego Jakuba 
Źródło: opracowanie własne 

 
Okres kończący II wojnę światową dla większości ziem w Polsce ozna-

czał ponownie istotne zmiany w strukturze i liczbie ludności. Dotyczyło to 
oczywiście obecnego województwa warmińsko-mazurskiego, z którego 
wysiedlono ludność niemiecką, na miejsce której przybyli osiedleńcy z Kre-
sów (obecnej Litwy i Białorusi), z Kurpiów i centralnej Polski (BYSZEWSKA, 
KURPIŃSKA 2012). Ówczesna sytuacja polityczna przyczyniła się do tego, że 
obecnie w województwie mamy do czynienia z mieszanką kultur i różno-
rodnych tradycji, które dotarły na te ziemie wraz z ludnością napływową. 
Stąd też wiele przepisów czy sposobów przyrządzania potraw ma swój ro-
dowód poza granicami dzisiejszego województwa, a nawet kraju. Różnice 
pomiędzy Mazurami a Warmiakami w przeszłości wyznaczała religia, gwa-
ra oraz ubiór. Obecnie nie są one już dostrzegalne, zaś kuchnia zarówno 



Tomasz DUDA, Natalia TROCIŃSKA 

 

 
  300                                   KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU  
 

jednych, jak i drugich czerpała z tych samych bogactw natury, a więc z łąk, 
lasów i jezior (SZYMANDERSKA 2010).  

Warmińsko-mazurski odcinek PDŚJ przebiega przez trzy większe mia-
sta regionu – Braniewo, Frombork i Elbląg. Braniewo to najstarsze miasto 
Warmii, a także dawny hanzeatycki port morski. Pod względem kulinar-
nym, na fali panującej obecnie mody na lokalne browary, warto zwrócić 
uwagę na mieszczący się tam od roku 1854 zakład produkujący piwo, który 
z przerwami działa do dziś. Obecnie warzy piwo o tej samej nazwie co 
miasto, w którym jest produkowane. Jak reklamuje trunek producent: „Bra-
niewo to tradycyjne piwo jasne pełne, warzone na bazie wody oligoceńskiej 
z ujęć głębinowych znajdujących się na terenie browaru w Braniewie. 
Wpływa ona bezsprzecznie na niepowtarzalny i wyjątkowy smak tego 
piwa.” Od trzech lat odbywa się tu Warmiński Festiwal Dziedzictwa Bro-
warniczego, któremu towarzyszą liczne koncerty, pokazy filmów, a także 
regaty oraz inne dodatkowe atrakcje urozmaicające imprezę (http://www. 
browarnamyslow.com.pl). Innym ciekawym wydarzeniem jest organizo-
wany w okresie letnim festyn pod nazwą Święto Śledzia. Jego pomysło-
dawcą oraz wykonawcą jest Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”.  

W Braniewie, a także na terenie innych miast północnej Polski działa 
ponadto piekarnia Warmińska, która może poszczycić się 75-letnią tradycją 
wypieku pieczywa.  

Elbląg jest miastem leżącym u ujścia rzeki o tej samej nazwie do Za-
lewu Wiślanego. Tu, podobnie jak w Braniewie, kultywuje się tradycje bro-
warnicze, a ostatnio postanowiono przywrócić na krajowy rynek markę 
kultowego piwa EB, popularnego w latach 90. minionego stulecia. Dodat-
kowo w wyniku zaangażowania Lokalnej Grupy Działania „Wysoczyzna 
Elbląska” wyłoniono miejscowe specjały w konkursie pod nazwą „Produkt 
lokalny Wysoczyzny Elbląskiej”. W wyniku plebiscytu wyróżniono m.in. 
nalewkę pokrzywowo-ziołową i konfiturę z jarzębiny Ewy Nisiewicz, dżem 
z tolkmickich rajskich jabłuszek i naleśniki po rybacku Klubu Gosposia       
z Tolkmicka, tolkmicki serek jabłkowy Emilii Piaścik, śledzik zalewowy 
Danuty Bondarenko czy rosołowy sok malinowy Teresy Rosół. Warmia       
i Mazury to region, gdzie można zjeść takie przysmaki, jak kibiny mazur-
skie (pierogi), dzyndzałki (pierożki z mięsem wołowym i czosnkiem), golce 
(kluski kartoflane), plince (placki ziemniaczane), pokuczaj (klopsy), kiszkę 
ziemniaczaną, gęś faszerowaną po warmińsku, a także wiele potraw z ryb, 
m.in. szynkę z suma, sielawę w kwaśnej śmietanie, szczupaka po braniew-
sku, sandacza po olecku. 
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Obszar województwa pomorskiego stanowi jeden z najbogatszych 
pod względem tradycji kulinarnych regionów w Polsce. Wynika to głównie 
z tradycji zamieszkujących je Kaszubów, ludzi trwale związanych z ziemią  
i morzem, a przede wszystkim ze swoją kulturą. To tu zarejestrowano aż 
165 różnorodnych dań, wyrobów i przetworów, które znalazły się na mini-
sterialnej Liście Produktów Tradycyjnych (LPT). Oznacza to, że artykuły 
tam wpisane mogą pochwalić się przynajmniej 25-letnią udokumentowaną 
historią wytwarzania, a co najważniejsze stanowią element ściśle związany 
z kulturą regionu. Pod względem geograficznym województwo pomorskie 
jest to obszar leżący między Słupią a Wisłą, zaś północne jego granice oble-
wają wody Bałtyku. W początkach naszej państwowości zamieszkiwali go 
Słowianie pomorscy, potem przybyli tu osadnicy z Niemiec, z centralnej 
Polski, a także z dalekich Niderlandów (BYSZEWSKA, KURPIŃSKA 2012). 
Obecnie najbardziej wyróżniającą się grupą etniczną Pomorza są Kaszubi    
z własnym językiem, ubiorem, obyczajami i oczywiście kuchnią, będącą od-
zwierciedleniem regionalnego bogactwa przyrodniczego, z którego przez 
wieki czerpali miejscowi. Ze względu na piaszczyste i na ogół nieurodzajne 
ziemie tubylcy zmuszeni byli swój jadłospis oprzeć na tym, co złowili         
w morzu lub jeziorze, a także na tym, co udało się zebrać w lesie lub na 
polu.  

Najważniejsze miejsce wśród kaszubskich produktów zajmowały zaw-
sze rebe (ryby), bulwe (ziemniaki), chlyb (chleb) i... malene (truskawki), a ze 
zwierząt te, które były mało kosztowne w utrzymaniu, stąd też najbardziej 
rozwinięta była hodowla gęsi (KUKIER 1968). Wszystkie te produkty stano-
wią jedne z głównych składników większości potraw w regionie. Wśród 
nich królują ryby, których połów już od wczesnego średniowiecza uzna-
wano za uprzywilejowany dział gospodarki i w związku z tym w feudal-
nych stosunkach własnościowych stanowiły one domenę panujących ksią-
żąt i zakonników. W ośrodkach miejskich, m.in. w Gdańsku, Słupsku, 
Ustce, a nawet Łebie, ryby stanowiły też obiekt handlu i wymiany na płody 
rolnicze. W kuchni kaszubskiej ryby przygotowuje się na niezliczone sposo-
by, m.in. smaży, dusi, gotuje, nadziewa, wędzi, marynuje. Ponadto wyko-
rzystuje się je do sporządzenia różnego rodzaju sałatek, kotletów, past, zup 
czy nadzienia do pierogów. Wspomniana gęsina również zachwyci niejed-
nego smakosza. Szczególnie warto spróbować okrasę kaszubską (óbóna lub 
łobona) – tutejszy przysmak, na który składa się surowe mięso mielone z gęsi 
wraz tłuszczem, czosnkiem i ziołami, doskonałe do smarowania pieczywa 
(SZYMANDERSKA 2010).  
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Wśród większych miejscowości, które znajdują się na Pomorskiej 
Drodze Świętego Jakuba w woj. pomorskim należy wymienić: Gdańsk, Lę-
bork, Łebę i Słupsk (DUDA, DUDA 2008). Każde z nich, poza duchową stra-
wą, ma również, a może przede wszystkim, bardzo wiele kulinariów do 
zaoferowania przebywającym tam turystom. W Gdańsku pod względem 
kulinarnym dzieje się bardzo dużo. Ze względu na położenie, a także fun-
kcjonujące porty morski i lotniczy oraz wspaniałe zabytki, które rokrocznie 
przyciągają turystów nie tylko z Polski, miasto to pod względem gastrono-
micznym jest różnorodne i można w nim skosztować kuchni niemalże 
wszystkich narodów. Ponadto od kilku lat w Gdańsku funkcjonuje prog-
ram pod nazwą „Pomorskie Culinary Prestige”, którego celem jest promocja 
lokalnej kuchni w niebanalnym, wykwintnym wydaniu, nastawionej na 
gościa zagranicznego. Dodatkowo imprezą, która na stałe weszła do kalen-
darza trójmiejskich wydarzeń kulturalnych jest Jarmark Dominikański, 
gdzie poza obejrzeniem czy kupnem rękodzieła, biżuterii, można również 
spróbować lokalnej kuchni. Innym tego typu wydarzeniem jest Pomorskie 
Święto Produktu Tradycyjnego, odbywające się w pobliżu oliwskiej katedry. 
Stanowi ono doskonałą okazję do skosztowania i nabycia tego, co najsmacz-
niejsze w regionie. W Łebie można z kolei uczestniczyć w Festiwalu Pomu-
chla, czyli po kaszubsku dorsza, w Słupsku natomiast najlepiej wybrać się 
do Karczmy pod Kluką, gdzie serwuje się dania kuchni regionalnej i staro-
polskiej. Dodatkowe atuty stanowią wystrój lokalu i kaszubski strój obsługi, 
które są regionalnym dopełnieniem tego, co jest podawane na talerzu.  

Najdłuższy odcinek Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba przebiega przez 
województwo zachodniopomorskie. Do większych ośrodków miejskich na 
szlaku należą: Darłowo, Koszalin wraz z Górą Chełmską, Kołobrzeg, Trze-
biatów, Kamień Pomorski, Wolin oraz Świnoujście i Szczecin. Tu, podobnie 
jak w dwóch poprzednich regionach Polski, istnieje pewien potencjał umoż-
liwiający uatrakcyjnienie traktu poprzez serwowanie nań produktów lub 
dań osadzonych w historii i kulturze regionu. Obecne województwo za-
chodniopomorskie to ziemie, o które przez wieki toczyli walki Duńczycy, 
Szwedzi, Niemcy i Polacy. Każda z tych nacji odcisnęła swe piętno na 
współczesnym obrazie tej krainy, dostrzegalnym w dziedzictwie material-
nym ocalałym z dziejowych zawieruch. Jednakże to, co stanowi o kulturze    
i tradycji danego miejsca czy kraju nierozerwalnie związane jest z ludźmi, 
którzy są zdolni taką substancję wytworzyć. W wyniku najnowszej historii, 
szczególnie II wojny światowej, na Ziemiach Zachodnich, dokonała się pra-
wie całkowita wymiana ludności. W miejsce wcześniej żyjących tu Niem-
ców napłynęli osadnicy z Wielkopolski, centralnej Polski, repatrianci z Kre-
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sów Wschodnich, Ukraińcy i Łemkowie przymusowo przesiedleni w wyni-
ku Akcji Wisła, a także wiele innych mniejszych grup (LEOŃSKI 2006). Trud-
no więc mówić tu o tożsamości regionalnej mieszkańców popartej specy-
ficzną obyczajowością czy poczuciem odrębnej tradycji, również kulinarnej. 
W zamian mamy do czynienia z konglomeratem narodowości, kultur, zwy-
czajów. W związku z powyższym na obszarze Pomorza Zachodniego trud-
no szukać regionalnej kuchni w rozumieniu takim, jak ma to miejsce na 
sąsiednich Kaszubach. Jest ona raczej zlepkiem różnorodnych praktyk 
przyrządzania potraw oraz receptur, które przybyły na te ziemie wraz          
z osiedlającymi się tu ludźmi. Dodatkowo pewne jej elementy zostały za-
czerpnięte od dawnych mieszkańców tych terenów – Niemców. Nie sposób 
również wskazać jednoznacznie typowe cechy kuchni zachodniopomor-
skiej, a jedynie akcenty mające swój rodowód najczęściej poza granicami 
obecnego województwa czy kraju.  

Na Pomorzu Zachodnim spotkamy jednak wiele produktów wpisa-
nych na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. Region jest ponadto 
zrzeszony w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, w której obecnie 
partycypuje 41 podmiotów, a wśród nich lokale gastronomiczne, wytwórcy 
żywności oraz punkty jej sprzedaży. Z ciekawych pod względem atrakcji 
kulinarnych miejsc na szlaku należy wymienić Trzebiatów, w którym od 
2007 r. wytwarza się norbertańskie pierniki, nawiązujące do średniowiecz-
nej zakonnej tradycji mnichów z pobliskich Białoboków. W Trzebiatowie 
rokrocznie organizowane jest również Święto Kaszy, które związane jest     
z miejscową legendą. Do szlaku pielgrzymiego nawiązuje też Mrzeżyński 
Festiwal Ryby na PDŚJ, który od dwóch lat jest organizowany w tutejszym 
porcie. Zgłodniali pielgrzymi powinni swoje kroki skierować również do 
wędzarnio-smażalni w Kamieniu Pomorskim, gdzie serwowany jest cie-
szący się uznaniem kiszony łosoś według rodzinnej receptury. W okolicy 
świąt wielkanocnych warto natomiast zajrzeć do Wolina, w którym w tym 
czasie organizowany jest okazjonalny jarmark. 

 
 

Pielgrzymi-turyści a nowe oferty turystyki kulinarnej  
na szlaku 

 

Szczegółowa analiza oferty kulinarnej, jaka jest do dyspozycji uczestników 
wędrówek szlakiem Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba wykazała, że piel-
grzymi-turyści mają kilka możliwości zetknięcia się z miejscową kuchnią 
jako walorem (rzadko produktem) turystycznym. Są to: 
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A. Nocleg lub przerwa obiadowa w jednym z tradycyjnych gospo-
darstw, w którym oficjalnie podawane są tego typu potrawy 

Wzdłuż całej trasy PDŚJ występuje zaledwie kilkanaście takich obiek-
tów, z czego najwięcej na terenie Pojezierza Kaszubskiego, Wysoczyzny 
Elbląskiej oraz w bezpośredniej bliskości wybrzeża Morza Bałtyckiego. Są 
to przede wszystkim karczmy, gościńce oraz gospodarstwa agroturystycz-
ne, które powstały niezależnie od rewitalizacji szlaku PDŚJ, a większość      
z nich ma już wieloletnią renomę. Od dwóch lat (w 2013 r. oddano do użyt-
ku oznakowaną PDŚJ) miejsca te coraz częściej odwiedzane są przez podą-
żających szlakiem pielgrzymim turystów-pielgrzymów, co dodatkowo 
wzmacnia atrakcyjność samej drogi jakubowej. Pomimo niewątpliwej i bez-
dyskusyjnej marki, część obiektów chętnie włącza się w nurt i idee jakubo-
wego pielgrzymowania, dzięki czemu nie tylko ubogacają ofertę i promują 
nowy szlak kulturowy na Pomorzu, ale również zwiększają zasięg swojego 
oddziaływania i potencjalne grono klientów. Obiekty takie dodatkowo są 
wpisane do oficjalnego przewodnika i na stronę internetową PDŚJ, jak 
również polecane między sobą przez samych użytkowników trasy. Coraz 
częściej wśród pielgrzymów znajdują się osoby, których głównym moty-
wem wybrania się w trasę jest wizyta w konkretnym obiekcie noclegowym 
lub lokalu gastronomicznym. 

B. Gościna u prywatnych gospodarzy, którzy w celu urozmaicenia 
pobytu oferują wędrowcom regionalne (często unikalne) potrawy 

Przyjmowanie w gościnę przez prywatnych gospodarzy, mieszkańców 
regionu położonego na trasie pielgrzymkowej, należy do najstarszych tra-
dycji ruchu pątniczego w Europie. Tego typu wizyty opisywane są już        
w średniowiecznych kronikach z IX czy X w. Współcześnie takie inicjatywy 
są wprawdzie dużo rzadsze, jednak wiele regionów chcąc zachęcić do siebie 
pielgrzymów kultywuje dawne zwyczaje, kreując w ten sposób oryginalny 
wizerunek szlaku pielgrzymkowego. Tego typu działanie często związane 
jest z nietypową ofertą gastronomiczną. Gospodarze oferują lokalne potra-
wy, zwykle nawiązujące do tradycji regionalnych, aby urozmaicić i uatrak-
cyjnić pobyt turysty-pielgrzyma u siebie. Przykłady z zagranicy pokazują, że 
przekłada się to na szybką promocję i w konsekwencji zysk ekonomiczny. 

C. Zakup produktów tradycyjnych/regionalnych w punktach sprze-
daży i sklepach z żywnością 

Punkty sprzedaży certyfikowanych produktów tradycyjnych nie są 
jeszcze w Polsce popularne. Najczęściej znajdują się w dużych miastach (na 
trasie PDŚJ jedynie w Elblągu, Gdańsku, Słupsku, Kołobrzegu, Świnoujściu 
i Szczecinie) lub w pobliżu ośrodków o bardzo dużym znaczeniu dla ruchu 
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turystycznego w regionie. Oferują jednak produkty, które oficjalnie zostały 
uznane za tradycyjne bądź regionalne i są silnie związane z dziedzictwem 
kulinarnym regionu. Cechą charakterystyczną obiektów gastronomicznych 
lub firm produkujących żywność związanych z drogami jakubowymi są 
specjalnie przygotowywane potrawy (lub pojedyncze produkty) nawiązu-
jące nazwą, charakterem lub kształtem do szlaku. Przykładem mogą być 
wypiekane „Muszle św. Jakuba” ze Szczecina lub tradycyjne „Śledzie Jaku-
bowe” z Mrzeżyna. 

D. Udział w okolicznościowych jarmarkach lub targach żywności      
w miejscowościach lub skansenach na szlaku PDŚJ 

Podobnie jak w pozostałych regionach Polski i całej Europy na Pomo-
rzu od wczesnego średniowiecza organizowane były różnego rodzaju 
jarmarki i festyny, nierzadko mocno powiązane z odpustami parafialnymi 
lub innymi uroczystościami o charakterze religijnym. Jednym z najważniej-
szych przejawów świętowania było szykowanie olbrzymich ilości jedzenia   
i picia, często potraw, które kojarzone były tylko i wyłącznie z określonym 
dniem i regionem. Tradycje organizowania jarmarków przetrwały w wielu 
miejscach na Pomorzu do czasów współczesnych. Jarmarki w Gdańsku, Lę-
borku, Szczecinie czy Kartuzach to jedne z wielu przykładów kontynuacji 
bogatych tradycji i kultur pomorskich. Gdański Jarmark św. Dominika to 
obok Weihnachtsmarkt i Oktoberfest największa plenerowa impreza w Euro-
pie, której tradycje liczą ponad 750 lat (!). Szczególnie związanymi z Pomor-
ską Drogą Świętego Jakuba oraz pomorskimi tradycjami pielgrzymkowymi 
są organizowane od paru lat Jarmarki Świętego Jakuba – przy sanktuarium 
w Lęborku oraz przy katedrze w Szczecinie. Mają one charakter zarówno 
religijny, związany z odpustem świętego Jakuba i uroczystościami 25 lipca, 
w dniu patrona, jak i handlowo-rozrywkowy (liczne koncerty, stragany        
i punkty gastronomiczne). To między innymi podczas szczecińskiej imprezy 
przyznawane są nagrody przedsiębiorcom za oryginalny produkt trady-
cyjny oraz prezentowane są wyniki konkursu „Nasze kulinarne dziedzic-
two – smaki regionów”. Jarmarki te są doskonale znane osobom wybierają-
cym się na szlak. Jakubowe pielgrzymowanie urozmaicają wówczas kilku-
dniowym pobytem w czasie dni jakubowych w Szczecinie lub Lęborku. 

E. Wizyta w skansenie lub innym obiekcie przedstawiającym dzie-
dzictwo kulinarne regionu 

Wzdłuż trasy PDŚJ znajduje się jedynie kilka obiektów, które funkcjo-
nują na zasadach edukacyjnych i muzealnych, a które przedstawiają dzie-
dzictwo kulinarne regionu. Największą popularnością cieszy się Skansen 
Chleba w Ustroniu Morskim, który nie tylko prezentuje tradycyjne wypieki 
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i posiada w swojej ofercie produkty wpisane na Listę Produktów Trady-
cyjnych, ale również organizuje warsztaty dla zorganizowanych grup oraz 
turystów indywidualnych.  

Współcześni pielgrzymi-turyści wędrujący szlakiem Pomorskiej Drogi 
Świętego Jakuba coraz częściej kierują się dualizmem lub nawet multi-
plikacją motywów podjęcia tego typu podróży (DUDA 2014b). Oprócz wra-
żeń czysto duchowych, religijnych przeżywają także różnorodne emocje 
związane z kontemplowaniem krajobrazu, ciekawą historią mijanych 
miejsc oraz tradycjami i kulturą ich mieszkańców (w tym także tradycjami 
kulinarnymi). Doświadczanie smaków jest dziś jednym z najważniejszych 
elementów poznawania świata, niezależnie od formy czy kierunku podej-
mowania podróży. Posiłki to już nie tylko zaspokajanie głodu, ale również 
(a często przede wszystkim) sposób na spędzenie czasu i element edukacji 
regionalnej. 

Na potrzeby niniejszej publikacji autorzy dokonali oceny postrzegania 
szlaku przez jego użytkowników. W tym celu przeprowadzono ankiety 
w grupie 50 osób (z każdego województwa, przez które przechodzi trasa 
PDŚJ), które przynajmniej raz wędrowały PDŚJ i przebyły nim 100 km pie-
szo lub 200 km na rowerze (kryteria identyczne z tymi, według których cer-
tyfikuje się pielgrzymów w Santiago de Compostela). Odpowiedzieli oni 
m.in. na następujące pytania: 

1. Czy motyw religijny był jedynym, którym kierowała się Pan/Pani 
przy podejmowaniu decyzji wyjścia na szlak? 

2. Który (poza religijnym) z podanych motywów dominował przy po-
dejmowaniu decyzji wędrowania PDŚJ (wypoczynkowy, poznaw-
czy, rekreacyjny, kulinarny, kulturowy)? 

3. Czy pomorskie tradycje (historia, kultura, kulinaria itp.) są istotnym 
elementem promocji wizerunku szlaku? 

4. Czy szlak PDŚJ jest atrakcyjny ze względu na regionalne walory ku-
linarne? 

5. Który z elementów dziedzictwa (poza religijnym) powinien być le-
piej wypromowany w kontekście wędrowania szlakiem PDŚJ (przy-
roda, historia, architektura, kulinaria, muzyka)? 

6. W jaki sposób zetknęli się Państwo z tradycjami kulinarnymi na tra-
sie PDŚJ (do wyboru respondenci mieli odpowiedzi A, B, C, D i E 
opisywane powyżej w niniejszym tekście)? 

Odpowiedzi respondentów, w zależności od województwa (zachod-
niopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie) zestawiono w tab. 1. 
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Tabela 1. Ocena postrzegania szlaku PDŚJ przez użytkowników  
 

Odpowiedzi na pytania 1–6 (procent odpowiedzi) 
Województwo 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Zachodnio-
pomorskie 

tak (17) 
poznawczy 
kulturowy 
kulinarny 

tak (76) 
tak (12) 
nie (88) 

architektura (68)  
kulinaria (39) 
historia (19) 

D 
A 

Pomorskie tak (29) 
kulturowy 
kulinarny 

poznawczy 
tak (69) 

tak (35) 
nie (65) 

architektura (71) 
przyroda (35) 
kulinaria (18) 

D 
B 

Warmińsko- 
-mazurskie 

tak (27) 
kulturowy 
kulinarny 

poznawczy 
tak (83) 

tak (21) 
nie (79) 

historia (51) 
kulinaria (29) 
przyroda (17) 

B 
A 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Pomimo że zdecydowana większość respondentów stwierdziła, że szlak 

PDŚJ niezależnie od województwa nie jest zbyt atrakcyjny pod względem 
turystyki kulinarnej (pytanie 4. – tak twierdziło, odpowiednio do kolejności 
w tab. 1, 88%, 65% i 79% respondentów), to jednak częste wskazania na ten 
typ waloru pokazują jego niemałe znaczenie w tematycznych szlakach kul-
turowych. Opinię tę potwierdza fakt, że niemal wszyscy respondenci uzna-
wali motyw kulinarny za jeden z trzech najważniejszych (poza religijnym) 
motywów podjęcia przez nich wędrówki szlakiem PDŚJ (pytanie 2.). Odpo-
wiedzi takie zanotowano głównie na terenie województw pomorskiego 
(niemal 35%) i warmińsko-mazurskiego (32%), gdzie motyw ten znalazł się 
na drugim (za kulturowym) miejscu. Wynika to z bogatych tradycji kuli-
narnych oraz dużej liczby zarejestrowanych produktów tradycyjnych i re-
gionalnych, zwłaszcza w rejonie Kaszub i Żuław Wiślanych. Pod tym 
względem województwo zachodniopomorskie wypadło najsłabiej (przed-
ostatnie miejsce w kraju – 32 produkty tradycyjne). Niemniej jednak zapot-
rzebowanie na regionalne smaki wskazywano jako trzecią najważniejszą 
potrzebę użytkowników szlaku. Potwierdzają to również odpowiedzi na 
pytanie trzecie, odnoszące się do promocji elementów dziedzictwa. Na tere-
nie Pomorza Zachodniego niemal 40% respondentów opowiedziała się za 
potrzebą zwiększenia sił w promocji walorów i tradycji kulinarnych regionu. 

Odpowiedź na ostatnie pytanie (6.) pozwala na wstępną ocenę do-
stępności tradycji kulinarnych i produktów tradycyjnych wzdłuż PDŚJ. 
Okazuje się, że najlepszym sposobem na skosztowanie potraw regional-
nych i kontakt z kulinarnymi tradycjami regionu jest uczestnictwo w róż-
nego rodzaju jarmarkach i tym podobnych „eventach”, które z jednej strony 
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tematycznie związane są ze szlakiem, z drugiej natomiast promują walory 
kulturowe miejsca. Na terenie województwa zachodniopomorskiego i po-
morskiego są to m.in. Jarmarki Jakubowe (w Szczecinie i Lęborku) oraz 
Jarmark Dominikański w Gdańsku, a także lokalne odpusty przy san-
ktuariach (Sierakowo, Łeba) i targi (m.in. Święto Kaszy w Trzebiatowie, 
Targ Rybny w Mrzeżynie i Ustce). Nie mniej popularne (w województwie 
warmińsko-mazurskim uważa tak niemal połowa ankietowanych) są spot-
kania z lokalnymi gospodarzami, którzy często oferują regionalne potrawy 
na bazie własnych wyrobów i produktów. Tradycje wizyt i spotkań z lokal-
nymi mieszkańcami na szlakach pielgrzymich sięgają czasów średniowie-
cza. W wielu regionach pielęgnuje się je kreując w ten sposób kulturową 
wartość i tożsamość miejsc. Wprawdzie w obecnych czasach zwyczaj ten 
zanika, można jednak spotkać się jeszcze z jego przejawami. Użytkownicy 
szlaku PDŚJ wskazali region Warmii i Mazur jako najbardziej sprzyjający 
tego typu kontaktom. Część gospodarzy prowadzi również ośrodki agrotu-
rystyczne lub pensjonaty i przyjmuje na nocleg pielgrzymów jakubowych 
(oferta musi wówczas obejmować możliwość uzyskania stempla do pasz-
portu pielgrzyma oraz niedrogiego wyżywienia i schronienia, najczęściej na 
jedną noc). Jedną z ofert takich gospodarstw jest możliwość kosztowania 
tradycyjnych i regionalnych potraw. Spotyka się także obiekty, które oferu-
ją wędrowcom (za okazaniem paszportu pielgrzyma) specjalnie przygoto-
wane tzw. menu pielgrzyma, wzorując się tym samym na bardzo popular-
nych, zwłaszcza w Hiszpanii, Francji i Niemczech, menu peregrino. 

 

 

Podsumowanie 
 

Pielgrzymowanie, a zwłaszcza indywidualne wędrówki szlakami Drogi 
Świętego Jakuba, to dziś już nie tylko akt religijny, ale również zorgani-
zowany ruch turystyczny. Motywy jego podjęcia są niezwykle zróżnico-
wane, a oprócz wiodącego motywu religijnego podróżnym towarzyszą in-
ne – krajoznawcze, edukacyjne, rekreacyjne czy kulinarne. Jednym z przeja-
wów różnorodności na trasach jakubowych w całej Europie jest promocja 
dziedzictwa kulturowego regionów. Szlaki pielgrzymie, które od wieków 
były nośnikami idei, tradycji i kultury, stały się dziś doskonałymi produk-
tami turystycznymi, oferującymi w pakiecie niemal wszystkie walory, jaki-
mi dysponują poszczególne miejsca na trasie (DUDA 2013). 

Tradycje kulinarne, oryginalne potrawy i produkty regionalne należą 
do najbardziej poszukiwanych i pożądanych przez turystów walorów 
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związanych z odwiedzanymi przez nich miejscami. Powszechna globali-
zacja i znajomość podstawowych potraw narodowych różnych krajów 
sprawiają, że współczesny turysta oczekuje podczas swojego pobytu moż-
liwości konsumpcji autentycznych dań i doświadczenia zwyczajów kulinar-
nych. Ofert tego typu szuka zatem nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, 
ale również wzdłuż tras turystycznych, szlaków kulturowych oraz przy 
obiektach o dużej atrakcyjności. Wielkie szlaki pielgrzymkowe (w tym 
m.in. Drogi Świętego Jakuba, trasa Via Francigena lub Droga Świętego 
Olafa w Skandynawii) nie stanowią tu żadnych wyjątków. Wędrowanie do 
grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela wykształciło przez 
wieki liczne tradycje i zwyczaje, które dziś kształtują wizerunek szlaku. 
Wiele z nich dotyczy dziedzictwa kulinarnego, które prezentowane i pro-
mowane jest wzdłuż całej trasy w Hiszpanii, we Francji i wielu innych rejo-
nach Europy. Na wędrowców czekają oferty specjalne, m.in. przygoto-
wywane pod kątem pielgrzymów menu peregrino, tradycyjne potrawy         
w schroniskach pielgrzymich (tzw. albergue), regionalne produkty lokal-
nych gospodarzy czy unikatowe rozwiązanie na skalę europejską – lokalne 
wino z kranu na trasie, w okolicach winnicy Bodegas Irache (inskrypcja na 
ścianie nietypowej fontanny głosi: „Pielgrzymie, jeśli pragniesz dotrzeć do 
Santiago w pełni sił witalnych, wypij to wspaniałe wino i wznieś toast za 
szczęście”). 

Pomorska Droga Świętego Jakuba jest systemem młodym i nie wy-
kształciła jeszcze bogatych tradycji, czy nawet stałej grupy użytkowników. 
Z roku na rok pojawia się jednak na niej coraz więcej pielgrzymów/tury-
stów, którzy oczekują profesjonalnej obsługi i informacji na temat mijanych 
przez nich regionów (DUDA 2015). Wyruszają oni na trasę z zamiarem poz-
nania tradycji regionu, bogactwa krajobrazowego i historycznego oraz nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego (m.in. kulinaria). Rejon Polski pół-
nocnej i północno-zachodniej postrzegany jest raczej jako obszar ubogi pod 
względem turystyki kulturowej. Skomplikowana historia i spora mieszanka 
kulturowa, na którą składają się tradycje ludności napływowej z centralnej 
Polski oraz Kresów Wschodnich, sprawiły, że braki w tradycyjnych i regio-
nalnych potrawach nadrabia się kreowaniem nowych, bazujących na uni-
katowej kompilacji różnorodnych zwyczajów. Istnieją jednak (zwłaszcza na 
Kaszubach, na terenie nadmorskim oraz na Żuławach Wiślanych) obszary, 
gdzie kontynuowane są dawne tradycje, a ich podstawą jest zrówno-
ważony rozwój terenów wiejskich. Przekłada się to na aspekt gastro-
nomiczny, a turyści wędrujący PDŚJ mają możliwość zapoznania się z bo-
gactwem potraw i zwyczajów. Można zatem powiedzieć, że „smakowanie” 
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pielgrzymowania należy obecnie do najszybciej rozwijających się pozare-
ligijnych jego elementów. Drogi Świętego Jakuba na terenie całej Europy, 
niezależnie od stopnia rozwinięcia i liczby wędrujących nimi pielgrzymów, 
coraz częściej swoją promocję opierają właśnie na tej formie turystyki kul-
turowej. 
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MIEJSCE KULINARIÓW W TURYSTYCE  

NA PRZYKŁADZIE MAZOWSZA 

 
Wstęp 

 
Gastronomia jest ważnym, bowiem podstawowym składnikiem różnorod-
ności oferty turystycznej regionów, miast i krajów. Dla każdego człowieka 
żywienie należy do jego potrzeb podstawowych, warunkujących utrzyma-
nie dobrego zdrowia, również sprawności fizycznej i psychicznej orga-
nizmu. 

Analizując usługi gastronomiczne w aspekcie udziału w turystyce, 
warto zwrócić uwagę na uniwersalizm gastronomii, który oznacza, że: 

– wszyscy turyści dokonują wyborów o charakterze kulinarnym, po-
nieważ korzystają z posiłków podczas podróży; 

– korzystanie z usług gastronomicznych możliwe jest przez cały rok, 
o każdej porze dnia i w każdą pogodę; 

– zainteresowani działalnością gastronomiczną mogą być wszyscy 
turyści, niezależnie od płci, wieku, wykształcenia czy narodowości; 

– żywienie uwarunkowane jest zwyczajami, jakie panują w określonej 
społeczności; 

– gastronomia jako sztuka kulinarna jest dziedziną, która korzysta ze 
wszystkich pięciu zmysłów (KRUPA, KRUPA 2010). 

Organizacje branży turystycznej zajmujące się promocją krajowej tury-
styki, analizując potencjał oferty kuchni polskiej, potwierdziły fakt, że Pol-
ska szczególnie dla turysty zagranicznego jest kojarzona z ofertą kulinarną 
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(OLSZEWSKI-STRZYŻOWSKI 2010). Dla organizacji rządowych, krajowych i re-
gionalnych, m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej oraz regionalnych organizacji turystycznych, ważne jest zatem 
to, aby tworzyć, promować i utrwalać ten pozytywny i konkurencyjny 
obraz polskiej kuchni. Strategia marketingowa Polski w sektorze turystyki 
na lata 2012–2020 określa tendencje w gastronomii, wskazując na wzrost za-
interesowania turystów gastronomią oraz żywnością regionalną, a przeja-
wem tego jest rosnący udział wydatków w tym sektorze gospodarki,          
w kosztach ponoszonych zarówno przed, jak i w trakcie podróży (WALAS, 
CICHOŃSKA, BUCZAK i in. 2014). Te tendencje mogą świadczyć o zmie-
niających się upodobaniach co do wypoczynku, gdzie bardziej decydujący 
oprócz miejsca staje się motyw wyboru podróży – nie tyle ważne jest dokąd 
jedziemy, lecz w jakim celu. 

Turystyka oferuje walory, które przyciągają turystów do danego miej-
sca: środowisko naturalne, powietrze, atrakcje terenu, kultura, w tym rów-
nież kuchnia i tradycja. Między gastronomią a turystyką tworzy się sprzę-
żenie zwrotne, czego dowodem jest wzrost wyjazdów w celach turystycz-
nych oraz wzrost zainteresowania usługami gastronomicznymi w turystyce 
(OZIMEK 2010). Coraz większą popularnością w ofercie gastronomicznej cie-
szą się potrawy kuchni regionalnej i tradycyjnej, które są szansą na pokaza-
nie tożsamości danego obszaru i jego mieszkańców. Świadomość znaczenia 
dziedzictwa kulturowego, w tym także tradycji kulinarnych, jest niezbędna 
wśród organizatorów usług turystycznych jako wartość unikatowa i wyróż-
niająca Polskę, będącą krajem atrakcyjnym turystycznie, ale również zaska-
kującym ciekawą ofertą gastronomiczną (KRUPA, KRUPA 2010). 

 

 

Elementy turystyki kulinarnej 
 

Różnorodność i bogactwo współczesnej oferty gastronomicznej wpływa na 
zmianę postrzegania usług gastronomicznych w ofercie turystycznej. Pod-
róże turystyczne rozbudzają w człowieku ciekawość świata, poznania 
miejsc dotąd nieznanych, realizacji własnych pasji i marzeń. Doceniane jest 
coraz bardziej znaczenie dobrej kuchni w codziennym życiu, co przekłada 
się również na udział w turystyce. Zwiększona dostępność usług gastrono-
micznych oraz popularyzacja tematyki kulinarnej zmieniają postrzeganie 
kuchni polskiej jako atrakcyjnej i niezwykłej. 

Oczekiwaniom kulinarnym turystów może sprostać szczególny rodzaj 
podróżowania, jakim jest turystyka kulinarna. Postrzeganie turystyki kuli-
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narnej jako części turystyki kulturowej wymaga potwierdzenia związku 
gastronomii z kulturą. Charakter kulturowy podróży kulinarnych jest two-
rzony przede wszystkim dzięki tradycyjnym potrawom i napojom, specy-
fice serwowanych dań charakterystycznych dla regionu. Przedmiotem zain-
teresowania turystów jest całe dziedzictwo kulinarne i kulturowe regionu, 
które wpływa na atrakcyjność miejsca, zwłaszcza dzięki zróżnicowaniu re-
gionalnemu, odmienności i różnorodności danej kuchni, a także historii        
i kultury regionu (DOMINIK 2011). Oferta turystyki kulinarnej powinna 
sprostać indywidualnym potrzebom oraz oczekiwaniom klientów ze 
względu na różnorodne preferencje kulinarne, ale należy dbać o różnorod-
ność atrakcji, zapewnienie prawdziwych wrażeń i doświadczeń kulturo-
wych (CHOJKA 2010). Wyróżniająca się oferta turystyczna potrafi przyciąg-
nąć do nieznanego regionu dzięki różnorodnym elementom programu 
podróży, m.in.: 

– wizyty w obiektach gastronomicznych serwujących tradycyjne po-
trawy; 

– uczestniczenie w festynach i festiwalach wyłącznie gastronomicz-
nych oraz turystycznych; 

– uczestniczenie w konkursach gastronomicznych; 
– wizyty na targach spożywczych z tradycyjnymi produktami; 
– zwiedzanie muzeów i wystaw związanych ze sztuką kulinarną; 
– poznawanie procesu technologii w zakładach wytwórczych (m.in. 

mleczarnie, browary, winnice); 
– posiłki w gospodach regionalnych; 
– degustacje lokalnych produktów; 
– kursy kucharskie; 
– odwiedzanie miejsc historycznych związanych z tradycją kulinarną, 

którego wystrój i oprawa nawiązuje do regionalnej kultury; 
– podróżowanie szlakami kulinarnymi (ROHRSCHEIDT 2008). 
Elementy turystyki kulinarnej to również takie działania, jak: pobyty    

w gospodarstwach rolnych, sprzedaż produktów rolnych w sklepach z żyw-
nością ekologiczną. Turystyka kulinarna stwarza okazję poznania atutów 
kulinarnych miejsca. W Polsce również jest wiele niezwykłych miejsc atrak-
cyjnych pod względem kulinarnym i kulturowym, z bogatą tradycją, gdzie 
mieszkają wartościowi ludzie, twórcy ludowi, tereny, które mimo rozwoju 
cywilizacyjnego zachowały elementy z dawnych czasów, wiele miejsc nie-
odkrytych lub zapomnianych. 
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Lokale gastronomiczne na Mazowszu 
 

Gastronomia Mazowsza jest elementem atrakcyjności turystycznej, która 
przejawia się głównie poprzez obiekty gastronomiczne: restauracje, karcz-
my, gospody, które funkcjonują również w zajazdach, pałacach, dworach    
i hotelach. Atrakcyjność podnoszą gospodarstwa agroturystyczne, które 
świadczą usługi żywieniowe, muzea związane z tradycjami kulinarnymi, 
imprezy typowo kulinarne, konkursy gastronomiczne oraz atrakcje – zabyt-
ki kulinarne specyficzne dla regionu. 

 
Restauracje 

 

Wśród lokali popularyzujących polską kuchnię oraz kulturę należy wy-
mienić, mieszczącą się w Warszawie na Saskiej Kępie, restaurację „Dom 
Polski”. Jest ona zlokalizowana w urokliwej willi z ogrodem, dzięki czemu 
jest chętnie odwiedzana o każdej porze roku. To miejsce słynne ze stoso-
wania tradycyjnych receptur staropolskich oraz korzystania z naturalnych 
sezonowych produktów. Restauracja pozwala odnaleźć smaki Mazowsza, 
ale również dania charakterystyczne dla kuchni polskiej. Na uwagę zasłu-
gują dania promowane jako dziedzictwo kulinarne Mazowsza: flaki po 
warszawsku, zrazy kasztelańskie oraz jabłecznik z jabłek grójeckich (www. 
restauracjadompolski.pl  2014). 

Dorobek kulinarny regionu można spotkać również w okolicach Szyd-
łowca – na obszarach naturalnego krajobrazu – lasów i rzek, oraz atrakcji 
turystycznych: renesansowego zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów, ryn-
ku miasta, kościoła pw. św. Zygmunta, a także ratusza, w którym znajduje 
się restauracja „Piwnica Szydłowiecka”. Specyfikę tego miejsca tworzy nie 
tylko otoczenie restauracji, lecz również wystrój wnętrza, z charakterystycz-
nymi gotyckimi sklepieniami oraz siedzeniami z pni drzew. Niewątpliwie 
najbardziej interesujące jest jednak bogate w regionalne dania menu, dzięki 
któremu Piwnica Szydłowiecka została wpisana do Złotej Księgi Gastro-
nomii Polskiej. Spróbować tam można m.in.: rosołu z kołdunami, zupy ce-
bulowej, chleba wiejskiego na chrzanowych liściach, smalcu z jabłkami, 
staropolskich wyrobów szynek i pasztetów, czy też sławnych w Szydłowcu 
cepelinów (www. mazowsze.travel 2014). 

Kolejnym przykładem jest restauracja „Zajazd przy Gościńcu” znajdu-
jąca się w południowej części Mazowsza w miejscowości Garbatka Let-
nisko. To jedno z ciekawszych miejsc w regionie, które swym wystrojem       
i atmosferą nawiązuje do staropolskich obyczajów, a zwłaszcza tradycji pol-
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skich biesiad. Niezwykłą atmosferę spożywania posiłków tworzy wystrój 
wnętrza stworzony przez lokalnego rzeźbiarza, stylizowany na staropolski 
drewniany dworek, z kominkiem wewnątrz, oraz zadaszonym strzechą 
ogrodem z utrzymanym w klimacie tego miejsca źródłem. Posiłki kuchni 
staropolskiej w takiej scenerii smakują wyjątkowo. Organizowane są tu uro-
czystości w ogrodzie, spotkania przy kominku, przyjęcia weselne, a także 
obsługiwane są grupy turystyczne. 

Godna uwagi jest oferta hotelu i restauracji „Stary Dwór” w okolicach 
Radziejowic, w miejscowości Krze Duże. Hotel zapewnia spokojny nocleg 
w domowej atmosferze, a podstawą dobrego wypoczynku jest również 
oferta tradycyjnych i staropolskich posiłków w restauracji. Specjalnością 
tego miejsca są m.in.: kaczka i schab po staropolsku, golonka opiekana czy 
polędwiczki wieprzowe. Stary Dwór to miejsce ciekawe pod względem tu-
rystycznym. Niewątpliwą atrakcją, zwłaszcza dla fanów motoryzacji, jest 
zlokalizowana przy hotelu galeria starych samochodów. Okolica zachęca 
do spacerów, wycieczek po parku z zabytkową aleją oraz do Pałacu w Ra-
dziejowicach (www.starydwor.oit.pl 2014). 

Gościnność mazowiecka może poprowadzić turystów do miejsc, w któ-
rych odkrywanie smaków regionu jest ściśle związane z rejonem, z którego 
pochodzą. Przykładem może być restauracja „Zaścianek Polski” znajdująca 
się w centrum Siedlec. Tutaj turyści mogą smakować miejscowe specjały; są 
to m.in.: pierogi szlacheckie, bęcwały, parowańce, kiszka ziemniaczana czy 
kruche ciastka ze skwarkami. Wizyta w restauracji to okazja do poznania 
bogactwa smaków Mazowsza w przyjemnej atmosferze stylizowanych 
wnętrz. Należy również wspomnieć, że Zaścianek Polski to obiekt, który 
znajduje się na szlaku folkloru i smaków Mazowsza pod nazwą „Mazo-
wiecka Micha Szlachecka” (KOC, SIMANOWICZ 2012). 

Przejawu polskiej gościnności, tradycji i historii w otoczeniu naturalnej 
przyrody można doświadczyć na terenach nadbużańskich w miejscowości 
Gródek Dwór, w okolicach Jabłonnej Lackiej, gdzie znajduje się miejsce nie-
zwykle urocze i specyficzne – „Gródek nad Bugiem”. To teren położony     
w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bug, czym może zachwycić niejednego 
turystę. Ośrodek dysponuje pokojami gościnnymi, domkami letniskowymi 
oraz posiada sale konferencyjne. Turyści zachęcani są do korzystania           
z atrakcji Gródka: przejażdżek bryczkami, rejsów łodziami motorowymi po 
Bugu, organizowania biesiad i ognisk, a także do udziału w kuligach            
i wspólnego wędkowania. Goście zmęczeni przeżyciami i wrażeniami, jakie 
oferuje nadbużańskie środowisko, mogą posilić się w restauracji, która ofe-
ruje dania oparte na polskich tradycjach (www.grodeknadbugiem.pl 2014). 
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Niezwykły klimat regionu można odnaleźć w „Chacie Smaku”, re-
stauracji, która znajduje się w wyremontowanej stuletniej chacie w miejsco-
wości Rybitwy w okolicach Płońska. Mieści się ona w malowniczej okolicy, 
a wielu gościom jej obraz przypomina czasy dzieciństwa spędzonego          
u babci na wsi. Specjalnością restauracji jest żurek z kiełbasą, barszcz z koł-
dunami, kartoflanka z kurkami. Można zjeść tam pieczeń chłopską z kar-
kówki, placki ziemniaczane ze śmietaną, świeżo lepione pierogi, a na deser 
warto spróbować domowej szarlotki. „Chata Smaku” to nazwa prawdziwie 
odzwierciedlająca charakter miejsca – otwarta, gościnna i przede wszystkim 
ze smaczną kuchnią (www. mazowsze.travel 2014). 

W wielu restauracjach, karczmach i gospodach na terenie Mazowsza 
dominują potrawy kuchni staropolskiej. Oferta gastronomiczna tych lokali 
często wpisuje się w krajobraz turystyczny miejsca jako dodatkowa, a cza-
sem nawet główna atrakcja. Przykładem może być restauracja „Złoty Dwo-
rek” zlokalizowana w Rembelszczyźnie, niedaleko Nieporętu. To miejsce, 
którego styl przypomina polski dworek szlachecki, a wnętrze nawiązuje te-
matyką do polskiej wsi. Restauracja szczególnie poleca zrazy radziwiłłow-
skie z kopytkami i buraczkami oraz kociołek kwaśnicy podwędzonej żeb-
rem. Restauracja ma charakter tradycyjny, dlatego wiele potraw jest przy-
rządzanych według starych, sprawdzonych przepisów, a specjalnością są 
własnoręcznie wykonane dodatki do potraw – makarony, kopytka oraz pie-
rogi. Oprócz szerokiej oferty żywieniowej „Złoty Dworek” dysponuje rów-
nież pokojami gościnnymi, na poddaszu, dzięki czemu zainteresowani noc-
legiem turyści mogą dłużej smakować staropolską kuchnię oraz podziwiać 
malowniczą okolicę (www. mazovia.travel.pl 2014). 

Gastronomia daje możliwość odkrywania nieznanych smaków, często 
w połączeniu z historycznymi pamiątkami, tworząc atrakcję kulinarno-kul-
turową. Jest na Mazowszu miejsce, w którym wspomnienie dawnych cza-
sów zarówno dzięki wystrojowi, pamiątkom, a także menu nawiązuje do 
postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwanego przez Polaków „Dziad-
kiem”. Upamiętniając tę legendarną postać, pobudowano dom restaura-
cyjny „U Dziadka” niedaleko dworku Milusin w Sulejówku, gdzie mieszkał 
Piłsudski z rodziną. Ważne miejsce w jadłospisie zajmuje tam polędwica 
wieprzowa à la marszałek, która była przysmakiem Piłsudskiego. Warto 
spróbować także pierogów z kaszanką podanych ze smażoną cebulą i bocz-
kiem, schabowego „dziadek” czy też zup w kociołku (KOC, SIMANOWICZ 
2012). To miejsce jest przykładem na to, jak tradycja kulinarna tworzy dzie-
dzictwo kulturowe regionu i w jaki sposób warto wykorzystywać je w two-
rzeniu oferty gastronomicznej. 
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Karczmy i gospody 
 

W zakładach gastronomicznych nowoczesność często łączy się z elemen-
tami tradycyjnymi. Przykładem jest „Karczma Jakuba” w Legionowie, 
gdzie tradycja ujawnia się nie tylko poprzez wygląd obiektu, wystrój sali 
konsumenckiej, ale również poprzez sposób serwowania potraw. Na klimat 
tego miejsca składają się drewniane figury, kamienne mozaiki, ciepłe świat-
ło tworzące przyjazną atmosferę oraz smaczna kuchnia. Potrawy przyrzą-
dzane według tradycyjnych oraz sprawdzonych przepisów są wartością 
poszukiwaną przez konsumentów. W menu można znaleźć np. kotlet szyd-
łowiecki, soliankę, flaki po warszawsku, schab po warszawsku, czy też do-
mowe ciasta. Karczma słynie z organizacji gościnnych przyjęć, różnych 
uroczystości, wesel, a także dysponuje pokojami gościnnymi dla turystów 
(www.karczma-jakuba.pl 2014). 

Ciekawym przykładem może być również „Gospoda Pazibroda”, poło-
żona w urokliwym zakątku województwa, w miejscowości Chrzanowo, 
koło Makowa Mazowieckiego. Naturalny krajobraz łąk i lasów otaczający 
obiekt, to dobre miejsce na smaczny posiłek tradycyjnej kuchni chłopskiej. 
Goście mogą smakować takie dania regionalne, jak: kartoflak, czernina         
z kaczki, świeżonka z cebulką, placek po staropolsku czy też regionalne 
piwo kozicowe. „Pazibroda” to oprócz gospody także hotel, który w swojej 
ofercie proponuje usługi noclegowe oraz sale konferencyjno-bankietowe.  
W obiekcie możliwe jest biesiadowanie i grillowania dzięki wiacie grillowej, 
a także zakup koszy podarunkowych ze specjalnościami tradycyjnych sma-
ków restauracji w sklepiku „Pazibroda” (ww.gospoda-pazibroda.pl 2014). 

Miejscem, gdzie można podziwiać prawdziwą tradycyjną kulturę ludo-
wą Mazowsza jest skansen w Sierpcu. Wizytówką skansenu jako miejsca     
o silnie zakorzenionych tradycjach, jest „Karczma Pohulanka”, która urzeka 
nie tylko gościnnością, ale również regionalnymi daniami: bigosem mazo-
wieckim, kluchami kartoflanymi ze skwarkami i twarogiem, zupą grzybo-
wą na zakwasie z kiszonej kapusty, czy też specjalnością zakładu – chlebem 
domowego wypieku, który waży około siedmiu kilogramów, a najlepiej 
smakuje ze smalcem i ogórkiem (mwmskansen.pl 2014). 

Niezwykle atrakcyjnym turystycznie miejscem na Mazowszu jest Za-
lew Zegrzyński. W pobliskiej miejscowości Nieporęt uwagę turystów może 
zwrócić hotel „Folwark Klepisko”, który oprócz oferowania noclegów, za-
chęca do korzystania z wielu atrakcji towarzyszących: klubu, minizoo, rejsu 
statkiem po Zalewie Zegrzyńskim oraz ze sportów wodnych, czy też zwie-
dzenia skansenu, z dawnymi maszynami rolniczymi, i 200-letniej chatki 
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krytej strzechą. Ciekawą ofertę tworzy również bar „Świeża Rybka”, ale 
przede wszystkim „Karczma Klepisko”. To wyjątkowe miejsce do organi-
zacji różnych przyjęć rodzinnych, wesel, a także biesiad, pokazów ludo-
wych i pikników. Karczma jest przykładem na to, jak lokal gastronomiczny 
może uatrakcyjnić miejsce turystyczne oraz jak atmosfera i otoczenie 
miejsca wpływają na konsumpcję i zadowolenie gościa. Wodny „klimat” 
sprawia, że konsumenci oczekują dań z ryb, które mogą spróbować w ba-
rze, ale także w karczmie. Powodzeniem wśród smakoszy cieszą się rów-
nież takie potrawy, jak: kartacze, bigos staropolski na winie, zupa rybna 
zegrzyńskiego wędkarza czy klepiskowe pierogi (www.klepisko.pl 2014). 

Poszukując mazowieckich smaków turyści powinni odwiedzić karcz-
mę i hotel „Wiatrak Polski” w Pułtusku. To pewność spokojnego odpoczyn-
ku w otoczeniu przyrody oraz dobrego jedzenia. Do dyspozycji gości jest 
zarówno restauracja, drinkbar oraz chata grillowa. Zagospodarowanie 
turystyczne hotelu: ogród, plac zabaw, łąki i lasy oraz sąsiedztwo rzeki Na-
rew, a także stylizowane wnętrze karczmy stwarzają niezwykłą atmosferę 
podróży o turystyczno-kulinarnym charakterze. Karczma specjalizuje się    
w serwowaniu dań kuchni polskiej, dań z ryb i dziczyzny. Dodatkową 
atrakcją hotelu jest organizowanie spływów kajakowych, wycieczek rowe-
rowych, łowienia ryb, a także korzystanie ze sprzętu wodnego czy zwie-
dzanie pobliskiego zabytkowego zamku biskupów płockich w Pułtusku 
(www.booking.com 2014). 

Ciekawi smaków regionu powinni odwiedzić znajdującą się w Sokoło-
wie Podlaskim małą, drewnianą karczmę „Mak Kargul”, która specjalizuje 
się w mazowieckiej kuchni. Atutem kulinarnym zakładu są: zupy cebulowa 
i grochówka oraz barszcze, a także karkówka po zbójnicku oraz typowe 
swojskie jedzenie – golonka staropolska z rusztu, kiszka ziemniaczana i, już 
mało znana, biała kaszanka. Charakter tego miejsca podkreśla ogródek oraz 
znajdujące się przy karczmie stare urządzenia rolnicze, związane z historią 
regionu (www. mazowsze.travel 2014). 

Propozycji, by miło spędzić czas i smacznie zjeść na Mazowszu jest 
wiele. Nie może zabraknąć ofert takich miejsc, jak: „Karczma pod Strzechą” 
w Płocku, „Karczma pod Strzechą” w Dzierżeninie k. Pokrzywnicy, restau-
racja „Wesoła Oberża” w Pokrzywnicy, „Zubiakowa Karczma” w Nowej 
Pogorzeli k. Siennicy czy też karczmy „Człekówka” w Kołbieli, których cie-
kawa architektura, położenie, smaczna, domowa kuchnia oraz możliwość 
zaznania staropolskiej gościnności, sprawiają, że jest to idealne miejsca na 
zorganizowanie przyjęć okolicznościowych czy rodzinnego obiadu w ma-
zowieckim klimacie. 
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Niezwykły staropolski charakter i klimat regionu można poczuć w pół-
nocno-wschodniej części województwa, na Kurpiowszczyźnie, która cha-
rakteryzuje się odrębnością kulturową i kulinarną Mazowsza, a dzięki temu 
jest regionem atrakcyjnym turystycznie i kulturowo oraz chętnie odwie-
dzanym przez turystów. Kurpie to najlepszy przykład kultywowania i za-
chowania kultury i folkloru ludowego. Odrębność regionu widoczna jest 
również w tradycjach kulinarnych. Specjałów kurpiowskiej kuchni można 
spróbować w karczmie „Ostoja” w Ostrołęce. Tradycyjne potrawy, które od-
zwierciedlają charakter regionu, to: jajecznica po kurpiowsku, kulebiak           
z mięsem i kapustą, przekładaniec kurpiowski, pieczeń z dzika po kurpiow-
sku oraz regionalny napój z jałowca i miodu „kozicak” (www. mazowsze. 
travel 2014). 

Kuchnia kurpiowska jest znana przede wszystkim z tradycyjnej potra-
wy ziemniaczanej, jaką jest rejbak. Dzięki tej potrawie karczma „Ostoja”     
w 2002 r. znalazła się w Księdze Rekordów Guinnessa – za najdłuższy rej-
bak świata mierzący 103,5 m długości (LODZIŃSKA, WIECZOREK, KRYCIŃSKI  
i in. 2009). Ponadto karczma oferuje wiele atrakcji, m.in. pokazy rękodzieła 
artystycznego, sprzedaż pamiątek i obrazów o charakterze regionalnym 
oraz specjałów kuchni kurpiowskiej. Jednak najciekawszą atrakcją tej karcz-
my jest biesiada regionalna pod nazwą Wesele Kurpiowskie. 

 
Obiekty hotelowe 

 

Wiejskie klimaty to coraz częściej motyw poszukiwany przez podróżnych 
ceniących spokój i odpoczynek. Takie warunki może spełnić „Lipowy Goś-
ciniec” – kompleks hotelowy z zapleczem konferencyjnym oraz restauracją 
znajdujący się w Otwocku Wielkim. Gościniec stanowi często bazę dla im-
prez firmowych i integracyjnych oraz konferencji, ale jest to także dosko-
nałe miejsce na wypoczynek, zwiedzanie okolicznych zabytków, kontakt    
z naturalnym środowiskiem czy też na rodzinną biesiadę. Staropolskie mo-
tywy wystroju wnętrz tworzą spójną całość z otoczeniem kompleksu tury-
stycznego, jakie tworzy stara polska wieś. W restauracji dominują staropol-
skie potrawy. Można tam smakować m.in.: wiejskie placki ziemniaczane      
z kwaśną śmietaną, barszcz czerwony zabielany podany z ziemniakami        
i skwarkami, udziec króliczy w sosie śmietanowo-musztardowym. Nato-
miast specjalnością wśród wielu serwowanych napojów jest miód pitny 
Staropolski Dwójniak czy też Trójniak Kasztelański, przyrządzane według 
dawnych receptur (www.lipowygosciniec.pl 2014). 
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Podróżujących po Mazowszu turystów może zainteresować wiele ofert 
turystycznych, takich, które zawierają elementy tradycyjne, ale również te, 
które zachwycają nowoczesnością. Organizatorzy w różny sposób próbują 
dostosować ofertę do potrzeb gości, starając się nieraz łączyć oba elementy 
ze sobą. Jednym z takich miejsc w regionie jest „Willa Zagórze” koło Oku-
niewa. To obiekt konferencyjno-bankietowy z hotelem i restauracją. Idealne 
miejsce na różne rodzinne imprezy, zwłaszcza dzięki restauracji, której 
menu łączy tradycję z nowoczesnością. Warto spróbować domowego pasz-
tetu z żurawiną, zupy borowikowej na grzybach z zagórskich lasów, pot-
raw z cielęciny, schabu z dzika, czy też zagórskich mięs grillowanych. Sa-
tysfakcję z pobytu dają nie tylko smaczne potrawy, ale również spokojna 
okolica oraz sąsiedztwo Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 
 

Obiekty tworzące szlak kulinarny 
 

Charakteryzując ofertę gastronomiczną Mazowsza jako elementu atrakcyj-
ności turystycznej regionu, nie można pominąć oferty jedynego jak na razie 
w tym regionie szlaku kulinarnego ze staropolskimi tradycjami „Mazo-
wiecka Micha Szlachecka”. To różnorodna oferta turystyczna, która poz-
wala turystom poznać elementy mazowieckiego folkloru oraz smaki kuchni 
tego regionu. Szlak oferuje wiele atrakcji kulinarnych – można uczestniczyć 
np. w warsztatach z rękodzieła oraz wypieku „księżyców szlacheckich”. 
Miłośnicy aktywnego spędzania czasu mogą skorzystać z rajdów rowero-
wych, spływów kajakowych, przejazdu bryczką, a także miło spędzić czas 
podczas biesiad i zabaw przy ognisku. Te atrakcje i wiele innych oferują 
m.in. „Dwór Mościbrody”, gdzie można spróbować wiśniowej nalewki 
dworskiej, tradycyjnych pasztetów i wędlin, pieczonych mięs i dziczyzny. 
W „Pałacu w Patrykozach” można podziwiać zróżnicowany styl architekto-
niczny obiektu, a uzupełnieniem oferty jest gościnność pałacowa w restau-
racji z regionalną kuchnią. Atrakcją na szlaku jest również „Gorzelnia 
Chopin w Krzesku”, gdzie można poznać proces powstawania alkoholi,       
a także degustować je we wnętrzach starego spichlerza. Turyści podró-
żujący szlakiem kulinarnym powinni odwiedzić dwór „Retro Skibniew”, 
koło Sokołowa Podlaskiego, w którym mogą uczestniczyć w uczcie w stylu 
rycerskim, poczuć klimat dawnych czasów. Zapewniają to stroje balo-      
we z epoki, w które przebierają się goście, a atrakcją kolacji są podawane 
przez rycerzy w drewnianych misach obfite dania – mięso i pierogi, lub po-
trawy przygotowywane w żeliwnym kociołku nad ogniskiem. Można też 
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skosztować skibniewianki, czyli nalewki własnego wyrobu (www. szlak-
kulinarny.pl 2014). 

 
 

Zakłady produkcyjne 
 

W ofercie gastronomicznej regionu Mazowsza należy wymienić zakłady, 
które przygotowują produkty według dawnych receptur oraz dbają o tra-
dycje rodzinne i regionalne. Naturalne, zdrowe i smaczne pieczywo jest 
atutem Piekarni Ratuszowej Radzikowscy w Siedlcach, która od ponad      
80 lat wytwarza pieczywo na bazie tradycyjnej, przedwojennej receptury. 
W piekarni warto nabyć staropolskie chleby: chleb razowy ratuszowy           
z Siedlec oraz chleb „Razowiec Marszałkowski” również z Siedlec.  

Znakomite wypieki cukiernicze i smaczne pieczywo oferuje od ponad 
50 lat Piekarnia i Cukiernia Gromulska w miejscowości Dobre. Warto wstą-
pić do piekarni po pieczywo: pszenno-żytnie razowe na miodzie, chleb 
drwala, zdrówko, chleb miłości, św. Antoniego czy św. Agaty. W sklepie 
Gromulskich można również zobaczyć fotografie upamiętniające tradycje     
i historię piekarni. 

W wielu małych miejscowościach w regionie nadal prowadzone są 
dawne sklepy zwane GS (Gminnej Spółdzielni), w których można kupić 
tradycyjny chleb na zakwasie. Funkcjonują również sklepy spożywczo-          
-przemysłowe, w asortymencie których znajdują się własne wyroby mięsne 
właścicieli przygotowywane według rodzinnych przepisów: kaszanki, kieł-
basy, salcesony. W Sobienich Jeziorach jest sklep spożywczy M. Trzaskow-
skiej i M. Głaszczka, gdzie można kupić pasztet dziadka Wawrzyńca, który 
został wyróżniony w konkursie pod nazwą „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów”. 

Na Mazowszu znane są z tradycji, wysokiej jakości i smaku m.in. Za-
kłady Mięsne „Somianka”, w skład których wchodzi ubojnia, zakład pro-
dukcyjny i sklepy firmowe, dzięki czemu wytwarzane są świeże produkty 
dobrej jakości. Specjalnością jest wiejski stół z różnymi specjałami mięs-
nymi, który jest modnym uzupełnieniem jadłospisu weselnego, oraz przy-
smak staropolski – pieczone prosię, a w każdy czwartek gorąca kiełbasa 
krucha pieczona. 

W regionie znane są również Zakłady Mięsne Jadów, jako przykład tra-
dycyjnych polskich wędlin o charakterystycznym wyglądzie i smaku przy-
gotowywane w oparciu o naturalne przyprawy i według sprawdzonych 
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receptur. Specjalnością są różne kiełbasy podsuszane, wędzonki tradycyjne 
oraz wędliny.  

Opisane miejsca zaznaczono na rys. 1.  
 

 
 

Rysunek 1. Lokale gastronomiczne na Mazowszu 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

Regionalne i tradycyjne produkty są wytwarzane zarówno przez rol-
ników, którzy sprzedają swoje wyroby w gospodarstwie lub na miejskich 
targach, jak i przez lokalnych producentów – niewielkie masarnie, piekar-
nie oraz zakłady przetwórcze owoców i warzyw. Zakup produktów trady-
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cyjnych pochodzących z regionalnych surowców to gwarancja bezpiecznej, 
smacznej i zdrowej żywności, nie tylko dla indywidualnych konsumentów, 
ale również dla zakładów gastronomicznych, jako podstawa wysokiej 
jakości potraw i napojów serwowanych gościom. 

 

 
Oferta gastronomiczna w gospodarstwach  

agroturystycznych i ekoturystycznych 

 
Na Mazowszu jest wiele gospodarstw agroturystycznych, które warto od-
wiedzić. Jedną z ciekawych ofert prezentuje gospodarstwo agroturystyczne 
„Bania na Mazowszu”, które zapewnia przyjazne warunki wypoczynku na 
wsi, rodzinną atmosferę, a także różnorodną kuchnię pełną potraw trady-
cyjnych, a na życzenie gości także posiłki dietetyczne i wegetariańskie. Goś-
cie mogą odkryć wiele ciekawych smaków dzięki wyrobom własnej roboty 
dżemów, serów, wędlin, domowych wędzonek i pieczeni. Można spróbo-
wać tradycyjnej kuchni z pogranicza Mazowsza i Podlasia – dań z ziemnia-
ków, mięs i ryb. Podczas posiłków w drewnianej karczmie oraz przy ogni-
sku opowiadane są miejscowe legendy o Twardowskim, Żółtej Damie,         
o Kaśce, co z diabłami tańcowała. Gospodarstwo zapewnia wiele atrakcji, 
m.in.: wspólne wycieczki po okolicy – Krainie Mistrza Twardowskiego, za-
jęcia rekreacyjne z ceramiką i wikliną, plac zabaw, spływ kajakowy rzeką 
Liwiec, grę w szachy i brydża (www.bania.mazowsze.pl 2014). 

Atrakcyjność turystyczną regionu podnosi również oferta ekologicz-
nego gospodarstwa agroturystycznego „Dom nad Wierzbami” w miejsco-
wości Jackowo Dolne w powiecie wyszkowskim. Znajduje się na działce     
w środku małej wioski z tradycyjną zabudową wiejską. Dom wykonany jest 
ze stuletnich bali, a w otoczeniu tradycyjnych wiejskich kwiatów doskonale 
wpisuje się w nadbużański krajobraz. To również miejsce, w którym można 
zorganizować ognisko, posmakować ryby z miejscowej rzeki, spróbować 
dań z polskiej kuchni regionalnej z ekologicznych produktów. 

Przyjazny wypoczynek czeka na turystów w gospodarstwie agrotury-
stycznym „Korysiówka” w miejscowości Nowa Piasecznica w powiecie 
sochaczewskim. Na terenie gospodarstwa znajduje się zabytkowy park z II 
poł. XIX w. oraz dwa stawy, co sprawia, że teren ten jest idealnym miejscem 
na wypoczynek. Dodatkową atrakcję stanowi drewniana stodoła, która 
wyposażona jest w stoły oraz barek, co umożliwia organizację przyjęć i bie-
siad ze smacznymi domowymi posiłkami. 
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Wielu turystów pragnących spędzić czas wśród naturalnego środo-
wiska na wsi, oprócz ciszy i spokoju oczekuje atrakcji związanych z regio-
nem. Grzybobranie, wędkowanie, przejażdżki bryczką i kuligi z zaprzę-
giem konnym, to tylko niektóre atrakcje, jakie proponuje gospodarstwo 
agroturystyczne „Dolina Bobrów” w Wólce Dłużewskiej w powiecie miń-
skim. Zainteresowani mogą skorzystać z zajęć gospodarczych i rolniczych, 
uczestniczyć w procesie powstawania chleba, kwaszenia kapusty i ogór-
ków, pozyskiwania lnu, wytwarzania przetworów mlecznych, zbierania 
ziół czy też wziąć udział w wycieczce szlakiem młynów. Poznawanie twór-
czości ludowej i rolniczej można wzbogacić o zakup świeżego mleka, jaj 
oraz domowych wędlin wytwarzanych w gospodarstwie. Do odwiedzenia 
miejsca zachęcają również okoliczne atrakcje przyrodniczo-krajobrazowe 
na obszarze Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, m.in. re-
zerwaty Świder i Wólczańska Góra, oraz pamiątki historyczne, kościoły        
i klasztory. Niektórych zaciekawić może również znajdująca się w sąsied-
niej gminie miejscowość Jeruzal, w której można odwiedzić plan znanego 
serialu „Ranczo”, a także kupić słynnego „Mamrota” (www.dolinabobrow. 
pl 2014). 

W regionie jest wiele propozycji, które umożliwiają interesujące spę-
dzanie czasu, poznanie tradycji i zwyczajów regionu, obserwacje z bliska 
tego, jak wygląda życie na wsi, poznanie procesu pozyskiwania produktów 
w codziennej pracy rolnika. Świeże owoce z własnego sadu, degustacja 
miodu z własnej pasieki, smakowanie potraw przygotowanych z produk-
tów z własnego gospodarstwa, to atuty, jakie posiada gospodarstwo agro-
turystyczne „Zygmuntówka” w miejscowości Kisielany-Żmichy w powie-
cie siedleckim. 

Wiele gospodarstw na Mazowszu jest przykładem na to, że gastro-
nomia wraz z licznymi atrakcjami turystycznymi może tworzyć ciekawą 
propozycję wypoczynku, nie tylko w dużych miastach, ale również w ma-
łych miejscowościach i wioskach. Powodzenie zależy w dużej mierze od 
właścicieli gospodarstw, ich możliwości, ale przede wszystkim pomysłów 
na oryginalny, ale też tradycyjny wypoczynek. 

 
Muzea związane z tradycjami kulturowymi i kulinarnymi 

 
Na Mazowszu, oprócz szerokiej oferty gastronomii regionalnej i tradycyj-
nej, turyści mają możliwość poznania tradycji kulinarnych w lokalnych 
muzeach i skansenach. 
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Skanseny są placówkami, w których prezentowana jest dawna kultura 
ze specyficznym układem przestrzennym oraz zagospodarowaniem gospo-
darczym, które wpisuje się w naturalny krajobraz otoczenia. Dzięki istnie-
niu skansenów chronione są pamiątki kultury, a atrakcyjność turystyczną 
zapewniają liczne imprezy plenerowe, często połączone z prezentacją daw-
nego rzemiosła i tradycji codziennego życia ludzi, występy zespołów folk-
lorystycznych oraz kapel ludowych. Imprezom towarzyszą często konkur-
sy kulinarne o charakterze regionalnym, a także kiermasz lokalnych wyro-
bów spożywczych oraz rękodzieła (ORŁOWSKI, WOŹNICZKO 2007). 

Najbardziej znanym miejscem w regionie, gdzie można zobaczyć 
prawdziwą mazowiecką wieś, jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 
To miejsce idealne dla turystów pragnących poznać tradycje regionu i zwy-
czaje żywieniowe poprzez pokazy rzemiosła i rękodzieła ludowego, co-
dzienne wiejskie zajęcia, zwiedzanie wystaw, zabaw przy dźwiękach kapeli 
ludowej. Dla wielu jednak największą atrakcją może być karczma, która 
oferuje charakterystyczne dla regionu tradycyjne potrawy, czym zyskuje 
grono wielu smakoszy. Chętnie odwiedzane są również prezentowane        
w muzeum wystawy stałe: kolekcje rzeźby, ekspozycje transportu dwor-
skiego oraz wnętrz dworskich, a także ekspozycje czasowe: „Wielkanoc na 
Mazowszu”, „Boże Narodzenie na Mazowszu” lub „Rok Polski w trady-
cyjnych zajęciach codziennych” (PIOTROWSKA, PIOTROWSKI 2011). Elemen-  
ty dawnej kultury są przybliżane poprzez wystawy prezentujące pracę 
pszczelarza, wikliniarza, kowala czy też ekspozycje dotyczące zbóż i żniw 
(SIECZKO 2010). Największym jednak doświadczeniem są prace rolnicze, ta-
kie jak np. „Wykopki w skansenie”, „Żniwa w skansenie” czy „Miodobra-
nie”, dzięki którym turyści mogą zobaczyć, ile trudu i pracy kosztuje pozy-
skiwanie produktów, darów ziemi, którymi żywiła się dawna ludność. 
Pobyt w skansenie to żywa lekcja kultury i historii oraz zachowania pa-
mięci o dziedzictwie regionu, a także ciekawy sposób popularyzowania 
wiedzy na temat tradycyjnego żywienia. 

Jako kolejny przykład można podać Muzeum Mazowsza Zachodniego 
w Żyrardowie. To tradycyjne muzeum, które posiada zbiory z różnych 
działów: historii, etnografii, ikonografii i sztuki. Z dziedziny tradycyjnej 
kultury mogą zainteresować turystów etnograficzne zbiory muzealne ilu-
strujące wnętrze mieszkalne rodziny wiejskiej. Są to zarówno eksponaty 
meblarskie, tradycyjne stroje, a przede wszystkim sprzęty gospodarstwa 
domowego, wyposażenia kuchni – a zwłaszcza dawnych moździerzy i ma-
selniczek. W muzeum znajdują się również sprzęty związane z kultem 
religijnym oraz wiejskim folklorem (www.muzeumzyrardow.pl 2014). 
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Na Mazowszu warto odwiedzić prywatne Warszawskie Muzeum Chle-
ba, które stanowi źródło wiedzy na temat wszelkich obrzędów i obyczajów 
polskiej tradycji wypieku chleba. W zbiorach muzeum znajdują się urzą-
dzenia, narzędzia, różne eksponaty, które ukazują historię wyrobu chleba. 
Wielu zwiedzających oprócz historii chleba, może poznać tam również 
przysłowia oraz przesądy związane z jego wypiekiem. Ponadto można 
uczestniczyć w warsztatach pieczenia chleba i bułek oraz kupić tradycyjne 
wypieki w piekarni (www.warszawskie-muzeum-chleba.pl 2014). 

Skanseny to miejsca, gdzie można poczuć się jak za dawnych czasów. 
Ważne jest jednak, aby szanować i pielęgnować kulturę i tradycje poprzez 
utrwalanie zarówno kultury materialnej, jak i kultywowanie zwyczajów. 
Takie możliwości na Mazowszu stwarza Skansen w Kuligowie nad Bu-
giem. Turyści mogą podziwiać zagospodarowanie terenu dawnymi budyn-
kami, są tam: kuźnia, wiejska chata, stodoła, spichlerz, wozownia, a także 
zabytkowe narzędzia i sprzęt. Skansen zapewnia zwiedzanie, warsztaty 
artystyczne, występy zespołów ludowych oraz pokazy ginących zawodów. 
Gospodarz tego miejsca dba także o zwyczaje żywieniowe, poprzez orga-
nizację kiermaszu potraw regionalnych, promocję zdrowej, swojskiej żyw-
ności, m.in. domowe pierogi, wiejski chleb czy ryby (www.skansen. 
powiatwolominski.pl 2014). 

Atrakcyjność turystyczna i kulturowa regionu Mazowsza to również 
obszar Kurpiowszczyzny. Najbardziej znanymi miejscowościami są Kadzi-
dło i Myszyniec, będące głównymi ośrodkami skupiającymi się na folklorze 
kurpiowskim. Specyficznym miejscem jest Zagroda Kurpiowska w Kadzid-
le, która jest niewielkim skansenem, oddziałem Muzeum Kultury Kurpiow-
skiej w Ostrołęce. Obiekt umożliwia turystom poznanie architektury tego 
regionu, obyczajów, tradycji, regionalnych strojów, gwary, a także trady-  
cji kulinarnych. Najlepszym sposobem na poznanie kultury są imprezy: 
„Wesele na Kurpiach” czy „Niedziela Kadzidlańska”. Lokalnych przysma-
ków można spróbować także podczas imprezy folklorystycznej „Kurpiow-
skie Miodobranie” w Myszyńcu (LODZIŃSKA, WIECZOREK, KRYCIŃSKI i in. 
2009). 

Przedstawione wybrane przykłady prezentują dziedzictwo kulturowe  
i kulinarne regionu, pokazują jak ważne jest kultywowanie tradycji regionu 
i podtrzymywanie tożsamości kulturowej. 
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Wykorzystanie produktów tradycyjnych  
w gastronomii regionalnej 

 
Oferta gastronomiczna na rynku zapewnia klientom możliwość wyboru 
różnorodnych produktów. Półki sklepowe obfitują w towary często podob-
ne wizualnie, ale różniące się jakością i właściwościami zdrowotnymi. 
Klienci poszukują produktów, które utożsamiane są ze zdrowiem i są war-
tościowe, cieszące się wysoką renomą wśród innych konsumentów, ale 
przede wszystkim odpowiadają potrzebom. 

Turyści podróżują, aby odpocząć, zmienić otoczenie, poznać nowe 
miejsca, ciekawych ludzi, a przy tym również kulturę ich życia i lokalne 
zwyczaje. Wzajemne przenikanie się tych tradycji, kultur i zwyczajów jest 
szczególnym wyróżnikiem regionu, dla wielu kojarzącym się z dzieciń-
stwem, opowieściami dziadków, znajomych, utożsamianym ze spokojem     
i harmonią, dzięki czemu turyści częściej odwiedzają wybrany obszar. Nie-
wątpliwie tradycyjna kuchnia, ciekawostki w zakresie żywności i żywienia, 
a także oryginalny sposób świadczonych usług wpływają na satysfakcję      
z pobytu. 

Potwierdzeniem znaczenia regionalnych produktów jest coraz większe 
przekonanie, że jakość zdrowotną mogą zapewnić sprawdzone receptury     
i tradycyjne technologie (PABIAN, GWORYS 2010).  

Sposób żywienia jest istotnym elementem, który składa się na odręb-
ność narodową oraz zróżnicowanie poszczególnych regionów. Wiedza na 
temat kuchni i znajomość różnorodnych smaków wpływają na upodobania 
kulinarne, ale też przyzwyczajenia do określonej żywności, które utrwalają 
się często w dorosłym życiu, i wpływają na zainteresowanie zwyczajami 
kulinarnymi innych społeczności (MAKAŁA 2011). 

Wiedza i świadomość możliwości korzystania z produktów lokalnych, 
regionalnych i tradycyjnych to ważny element, którego potencjał może być 
właściwie wykorzystany dzięki stworzeniu odpowiedniego rynku dla tych 
produktów i dostępności ich dla konsumentów. Każdy produkt regionalny 
dowodzi tego, jak bogata jest historia kulinarna. Efektem wykorzystania 
regionalnej kuchni podczas różnych inicjatyw w regionie jest nie tylko uat-
rakcyjnienie pobytu, ale może być mobilizacja mieszkańców obszarów wiej-
skich oraz spożytkowanie ich umiejętności kulinarnych, wiedzy i doświad-
czeń do stworzenia alternatywnego źródła dochodu (NOWAK, CZARNIECKA-    

-SKUBINA 2010). 
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Wydarzenia kulinarne w regionie 

 
Przekazywanie wiedzy na temat regionalnych produktów kulinarnych od-
bywa się m.in. poprzez działalność organizacyjną różnorodnych konkur-
sów oraz imprez folklorystycznych. Największymi i najbardziej powszech-
nymi imprezami na Mazowszu są: 

1) Targi Produktów Regionalnych i Ekologicznych „Regionalia” w War-
szawie, podczas których głównym motywem jest prezentacja i pro-
mocja produktów tradycyjnych oraz oferty turystyczno-kulturalnej 
regionu; 

2) Festiwal Produktów Regionalnych w Zwoleniu, organizowany przez 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” jako możliwość integracji 
społeczności wiejskich, kultywowania i przekazywania młodszym 
pokoleniom ludowej tradycji i zwyczajów; 

3) Święto Chleba i Krajowe Dni Ziemniaka w Warszawie, organizowa-
ne przez Centralną Bibliotekę Rolniczą. To impreza dotycząca popu-
laryzacji tradycji mazowieckiej wsi, promocji regionalnych wypie-
ków, wyrobów twórców ludowych, a przede wszystkim rozpow-
szechniania obrzędów związanych z chlebem i ziemniakami; 

4) Święto Kwitnących Jabłoni w Grójcu to impreza propagująca sady 
owocowe, a zwłaszcza jabłonie, których owocem są znane i popular-
ne jabłka grójeckie. Podczas święta można zobaczyć oraz kupić sa-
dzonki czy sprzęt sadowniczy, a także wyroby rękodzieła ludowego. 

W ciągu roku niektóre gminy zapraszają na własne organizowane 
święta i pikniki, którym towarzyszy przede wszystkim tematyka kultural-
no-rozrywkowa, nawiązująca do tradycji, regionalnych zwyczajów i folk-
loru. Przykładem mogą być: piknik „Mazowsze. Weekend dwa kroki stąd” 
w Pułtusku, piknik sołecki „Pieczenie Ziemniaka”, festyn „Sójka Mazo-
wiecka” w Cegłowie, Festiwal Chleba w Mińsku Mazowieckim i wiele in-
nych świąt związanych z obrzędami religijnymi, np. dożynki. 

 
 

Podsumowanie 

 
Mazowsze jest regionem, który posiada ogromny potencjał turystyczny. 
Dzięki wykorzystaniu tych walorów można stworzyć ciekawą ofertę tury-
styczną. O atrakcyjności Mazowsza decyduje przede wszystkim bogactwo 
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przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe i kulinarne, regionalne zróżnico-
wanie, a przede wszystkim gościnność i otwartość ludzi. 

Ważnym czynnikiem rozwoju Mazowsza może stać się wzrastające 
zainteresowanie oraz rozwój turystyki kulinarnej, będącej podróżowaniem 
w celach poznawania, poszukiwania i próbowania nowych smaków. Tury-
styka kulinarna jest częścią turystyki kulturowej, przez co charakter pod-
róży kulinarnych jest związany z regionalną kuchnią, tradycyjnymi sposo-
bami przygotowywania dań, odmiennością, regionalnym zróżnicowaniem, 
a także historią i kulturą regionu.  
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WYBRANE WYDARZENIA GASTRONOMICZNE  
W ŁODZI JAKO EFEKT TRENDÓW EUROPEJSKICH 

 
Wstęp 

 
Gastronomia jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi usług, która     
w ostatnich czasach staje się bardzo ważnym czynnikiem pobudzającym 
rozwój turystyki kształtując stosunkowo nowy rodzaj aktywności – tury-
stykę kulinarną. W literaturze turystykę, której głównym motywem jest 
poznawanie czy smakowanie sztuki kulinarnej, określa się m.in. pojęciami: 
„turystyka gastronomiczna”, „turystyka kulinarna” czy „turystyka smako-
szy”. „Turystyka kulinarna” jako pojęcie została wprowadzona do literatu-
ry w 1998 r. przez L. Long (cyt. za: KOWALCZYK 2005) z założeniem, że za-
interesowanie potrawami może być sposobem do poznania innych kultur. 
E. Wolf (cyt. za: KOWALCZYK 2005) podaje, że: „turystyka kulinarna to 
podróżowanie i smakowanie gotowych potraw i napojów”, wymieniając 
przy tym liczne powody podjęcia tego typu aktywności. Przykładowym 
celem może być uczestnictwo w konkursach gastronomicznych, uczestnic-
two w ceremoniach otwarcia nowych lokali, branie udziału w festynach 
kulinarnych, poszukiwanie konkretnych składników potraw. Turystyka ku-
linarna to obecnie bardzo dynamicznie rozwijająca się aktywność turystycz-

                                                 
1
 Opracowanie powstało na podstawie pracy magisterskiej pt. Wydarzenia i aktywności 

gastronomiczne jako elementy turystyki kulinarnej w Łodzi (2015) przygotowanej na seminarium 
prof. Bogdana Włodarczyka w Zakładzie Turystyki Instytutu Geografii Miast i Turyzmu UŁ. 
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na, o czym świadczą liczne publikacje naukowe zarówno empiryczne, jak     
i teoretyczne na ten temat (m.in. MILEWSKA, PRĄCZKO, STASIAK 2010, SALA 
2011, Turystyka kulinarna 2013). 

Łódź to miasto o bogatej tradycji kulinarnej związanej przede wszyst-
kim z jego historyczną wielokulturowością (JASKULSKI 2012, KRZYWIK KAŹ-
MIERCZYK 2014, WOJCIECHOWSKA 2014). Jednak to nie ona obecnie wyznacza 
miejsce miasta na kulinarnej mapie Polski. Obecnie Łódź to miasto licznych 
obiektów gastronomicznych z bogatą i bardzo różnorodną ofertą gastrono-
miczną oraz oryginalnymi wydarzeniami, które stają się ważnym elemen-
tem oferty turystycznej miasta. Celem opracowania jest przedstawienie wy-
branych wydarzeń organizowanych w Łodzi, które w opinii autorów są 
wynikiem oddziaływania różnorodnych europejskich trendów w zakresie 
gastronomii czy sztuki kulinarnej. 

   
 

Wpływ wybranych sfer życia i związanych  
z nimi trendów na ofertę gastronomiczną 

  
W Polsce w ciągu ostatnich 25 lat miały miejsce głębokie przemiany rynku 
gastronomicznego, wynikające m.in. ze zmian politycznych i społecznych, 
które umożliwiły nieskrępowaną dyfuzję trendów europejskich i świato-
wych w tym zakresie. Są to m.in. zmiany stylu żywienia wynikające z roz-
woju świadomości na temat żywienia, napływ turystów oraz coraz bardziej 
znacząca w gospodarce turystycznej zagraniczna turystyka przyjazdowa 
(MILEWSKA, PRĄCZKO, STASIAK 2010).  

Rozwój ten jest determinowany przez tzw. megatrendy. Megatrendy są 
to powszechne, globalne zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze, kultu-
rowe i polityczne, odciskające silne piętno na kierunkach i charakterze pro-
cesów gospodarczych w większości krajów, implikujące określone pra-
widłowości rozwoju branży (MILEWSKA, PRĄCZKO, STASIAK 2010). Autorzy 
książki Podstawy gastronomii wymieniają 10 megatrendów, które mają zna-
czenie w procesie kształtowania gastronomii. Są to: demografia, ekonomia, 
edukacja (świadomość), ekologia, technologie informatyczne, kultura i sztu-
ka, zdrowie, styl życia, zwyczaje żywieniowe oraz turystyka (czas wolny). 
W zależności od kraju, kontynentu czy kręgu kulturowego mają one bardzo 
różny wpływ na tę sferę gospodarki, jaką jest gastronomia. Trzeba zauwa-
żyć także, że mogą one występować pojedynczo, w grupach, a nawet 
wszystkie jednocześnie lub rozłożone w czasie. 
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Tabela 1. Przykłady i konsekwencje wpływu megatrendów na gastronomię 
 

Megatrendy Trendy Konsekwencje 

[1] [2] [3] 

 

Demograficzne 
 

– starzenie się społeczeństwa 
– zmiana modelu rodziny 
– wzrost liczby osób nieposiadają-

cych dzieci, rodziny (singli) 

 

– zapotrzebowanie na placówki 
żywiące osoby starsze 

– częstsze spożywanie w ciągu 
dnia posiłków w lokalach gas-
tronomicznych 

 

Ekonomiczne 
 

– w krajach rozwiniętych większa 
aktywność turystyczna, co wiąże 
się z wzrostem popytu na usługi 
gastronomiczne 

– coraz częściej spotykane żywienie 
poza miejscem zamieszkania  

 

– coraz większe wydatki na gas-
tronomię 

– rozwój usług typu catering, ban-
kiety, obsługa konferencji 

– wprowadzenie do restauracji 
ofert typu lunch 

 

Edukacyjne 
(świadomość) 

 

– wzrost możliwości w zdobywaniu 
wiedzy 

– łatwość i szybkość dostępu do 
informacji 

 

– coraz większe zainteresowanie 
kuchniami z całego świata 

– wzrost zainteresowania składni-
kami, producentami i informa-
cjami na temat kupowanych 
produktów 

– ochrona prawna produktów 
lokalnych i regionalnych  

 

Zdrowotne 
 

– chęć racjonalnego, zdrowego 
żywienia 

– walka z otyłością i nieprawidło-
wymi nawykami żywienio-  
wymi 

– chęć zdrowego żywienia poza 
miejscem zamieszkania 

 

– rozwój lokali posiadających 
zdrową żywność 

– spadek zainteresowania sieciami 
oferującymi jedzenie typu fast 
food 

 

Styl życia 
 

– coraz szybsze tempo życia 
– chęć odniesienia sukcesów 

zawodowych 
– chęć podkreślenia statusu, pogoń 

za nowinkami gastronomicznymi 

 

– wolne zawody, praca poza 
„biurem”, w kawiarniach, res-
tauracjach 

– rozwój cateringu, cateringu 
socjalnego  

– rozwój restauracji o nietypo-
wych daniach czy nietypowych 
lokalizacjach 

 

Zwyczaje 
żywieniowe 

 

– wzrost populrności żywności 
typu fast food 

– wymuszona przez globalizację 
ochrona własnych zwyczajów        
i tradycji kulinarnych 

– zmiany domowego modelu 
żywieniowego 

 

– kuchnia fusion (łączenie daw-
nych elementów kuchni etnicz-
nej przy wykorzystaniu nowo-
czesnych technik gotowania) 

– wzrost liczby kawiarni 
– wprowadzenie ofert typu     

happy hours 
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[1] [2] [3] 

Turystyczne 
(czas wolny) 

– lepsza dostępność komunikacyjna 
– zmiany w spędzaniu czasu wol-

nego  

– wzrost podróży ze względów 
kulinarnych (np.: enoturystyka) 

– tworzenie restauracji przyjaz-
nych rodzinom z dziećmi 

Kultura i sztuka – wzrost oczekiwań w stosunku do 
oferty lokali 

– chęć osobistej styczności z kulturą 
i sztuką poza miejscami typu gale-
ria czy muzeum 

– wzbogacenie się ofert lokali o kul-
turalne usługi uzupełniające 

– warsztaty z fotografii jedzenia 
– przywiązywanie jeszcze więk-

szej wagi do wyglądu jedzenia 
Technologiczno- 
informatyczne 

– nowoczesne rozwiązania tech-
nologiczne w gastronomi 

 

– programy sprzedaży żywności 
na wynos przez Internet 

– większa liczba kanałów informa-
cji gastronomicznej dla klientów 

Ekologiczne – uwrażliwienie na problematykę 
ekologiczną , ochronę środowiska 

– wzrost zainteresowania naturalną 
żywnością 

– dbanie firm o wizerunek lokali 
przyjaznych środowisku 

– żywność certyfikowana 

 

Źródło: opracowanie na podstawie M. MILEWSKA, PRĄCZKO, A. STASIAK (2010, zmienione). 

 
Tabela 1 przedstawia przykładowe skutki oddziaływania megatrendów 

na gastronomię. Rozwój technologii informatycznych przyspiesza dostęp-
ność do informacji na całym świecie. Ludzie coraz więcej podróżują oraz 
zdobywają w szybszym czasie wiedzę, np. poprzez Internet. Skutkuje to 
większą świadomością społeczeństwa, co prowadzi m.in. do podejmowania 
poszukiwań nowych doznań kulinarnych i wzrostu wymagań gastrono-
micznych. W Polsce zauważa się coraz większy wpływ ogólnoświatowych 
oraz zachodnioeuropejskich trendów i mód kulinarnych. Stymuluje to roz-
wój rynku gastronomicznego, a wizyty w lokalach gastronomicznych prze-
stały służyć tylko zaspokajaniu głodu, lecz stają się także sposobem spędza-
nia wolnego czasu, zaspokajają potrzebę poznawania nowych kultur (MI-
LEWSKA, PRĄCZKO, STASIAK 2010). Wszystkie te czynniki powodują, że orga-
nizowanych jest coraz więcej wydarzeń o tematyce kulinarnej (gastrono-
micznej), czego dobrym przykładem jest Łódź, która może pochwalić się 
kilkoma oryginalnymi przedsięwzięciami opisanymi w dalszej części pracy.  

 
 

Wybrane wydarzenia gastronomiczne w Łodzi 
 

W Polsce efektami oddziaływania wspomnianych wcześniej trendów mogą 
być nowo powstałe szlaki kulinarne, imprezy gastronomiczne, Ruch Slow 
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Food, coraz większa liczba programów telewizyjnych dotyczących sztuki 
kulinarnej, działania Polskiej Organizacji Turystycznej promującej Polskę 
jako destynację kulinarną. W Łodzi takimi efektami poza zróżnicowaną 
ofertą lokali gastronomicznych są także różnorodne wydarzenia gastrono-
miczne. Natura Food, Eko Targ oraz Mixer Regionalny (dawny Jarmark 
Wojewódzki) to imprezy, które swoją działalnością promują żywność wy-
twarzaną przez małych przedsiębiorców, pozyskiwaną od lokalnych firm. 
Mają one nie tylko dużą wartość edukacyjną dla uczestników, ale także 
ogromne znaczenie dla osób zaangażowanych w wydarzenie. Imprezy te 
promują dziedzictwo kulinarne miasta, województwa, a także kraju. Są one 
skutkiem przemian, jakie zachodzą m.in. w świadomości społeczeństwa 
dotyczących ekologii, zdrowego żywienia. Pozostałe omawiane wydarze-
nia są odpowiedzią na przemiany zachodzące w sposobie spędzania czasu 
wolnego i stylu życia. Są to Restaurant Day oraz Łódź Street Food Festival. 
Bogatą ofertę edukacyjną, ale także kulturalną proponują Festiwal Kawy       
i Festiwal Dobrego Smaku, które w założeniach mają na celu integrację 
branży gastronomicznej Łodzi. 
 
 

Łódź Street Food Festival 
 

Łódź Street Food Festival, czyli łódzki festiwal „ulicznego” jedzenia jest to 
połączenie przede wszystkim dwóch zjawisk street food oraz food truck. 
Określenie „food truck” wywodzi się z języka angielskiego i dosłownie ozna-
cza ciężarówkę żywności. Jest to pojazd wyposażony w duże urządzenia do 
gotowania i sprzedaży żywności (www.oxforddictionaries.com).  

Łódzki Street Food Festival skupia „food trucki” z różnych stron Polski 
oraz wystawców z łódzkich lokali gastronomicznych lub kucharzy amato-
rów, którzy na co dzień nie posiadają własnego stałego obiektu. Wydarze-
nie jest wzorowane na imprezach w San Francisco oraz Londynie. Organi-
zatorzy postawili sobie za cel pokazanie, że fast food nie musi być nie-
zdrowy czy przygotowywany ze średniej jakości produktów. Regulamin 
Festiwalu zabrania wystawcom stosowania mrożonek i półproduktów,        
a uczestnikom oferowane są dania pochodzące z całego świata (www. 
piotrkowska217.pl). 

Łódź Street Food Festival organizowany jest przy ulicy Piotrkowskiej 
217 w dawnym kompleksie odlewni żelaza J. Johna. Wydarzenie odbywa 
się na terenie tego kompleksu fabrycznego; wystawcy ulokowani są wokół 
fabryki (najczęściej są to „food trucki”) oraz w budynku pofabrycznym. 
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Obecnym właściciel kompleksów pofabrycznych jest warszawska spółka 
deweloperska OKAM Capital. Jest ona organizatorem tego wydarzenia 
wraz z agencją interaktywną The Program. Na terenie Piotrkowskiej 217 
funkcjonują trzy lokale – klub Wino, restauracja Szwalnia Smaków Słodka 
Nić oraz klubokawiarnia All Star’s, które również biorą udział w wyda-
rzeniu. W czasie festiwalu uczestnicy kupują jedzenie na wynos, ale znacz-
na część konsumuje produkty także na miejscu. Na terenie rozstawione są 
pojedyncze ławki, ale większość osób korzysta z możliwości siedzenia na 
trawie, murkach lub spożywa posiłki na stojąco (www.piotrkowska217.pl).  

 
 

  
 

Fotografia 1. Food truck Car City Burger 
Źródło: www.dzienniklodzki.pl 

 

Fotografia 2. Oryginalna łódzka     
mobilna kawiarnia Pan Rowerski 

Źródło: www.panrowerski.pl 

 
Pierwszy raz festiwal odbył się w styczniu 2014 r. Obecnie odbywa się 

on cztery razy w roku i trwa jeden dzień. Organizatorzy podają ciągły 
wzrost liczby uczestników. Przykładowo, podczas czwartej edycji (28.09. 
2014 r.) odnotowano przez siedem godzin 12 tys. osób. Podczas wydarzenia 
dodatkowo organizowana jest strefa dla dzieci, gdzie w zależności od edy-
cji organizowane jest m.in. stoisko z ogromnymi bańkami mydlanymi oraz 
możliwość zakupu kolorowej waty cukrowej (www. piotrkowska217.pl). 
Uczestnicy mają możliwość spróbowania produktów z całego świata i jest 
to zależne od aktualnej edycji festiwalu, np. w edycji wrześniowej w 2014 r. 
istniała możliwość zakupu jedzenia typowego dla kuchni amerykańskiej, 
etiopskiej, hiszpańskiej oraz włoskiej.  

 

 

Eko Targ 
 

Łódzki Eko Targ jest alternatywą dla funkcjonujących od lat w Łodzi 
rynków czy bazarów. Jak podają organizatorzy, inspiracją do realizacji tego 



WYBRANE WYDARZENIA GASTRONOMICZNE W ŁODZI ... 

 

 
                                                                                     KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU 339 

 

projektu są małe, lokalne targowiska włoskich miasteczek (www.ekotarg-
lodz.pl). W zależności od pory roku wystawcy sprzedają swoje produkty na 
parkingu OFF Piotrkowskiej (od lipca do października), albo na terenie ga-
lerii OFF Piotrkowska (okres zimowy). Pierwszy łódzki Eko Targ odbył się    
6 lipca 2013 r. i organizowany jest w każdą sobotę w godzinach 10–16.00. 
Odbywa się on najczęściej spośród omawianych wydarzeń. 9 maja 2015 r. 
odbyła się już 85. edycja tego ekologicznego bazaru. 

 

 
 

Rysunek 1. Firmy uczestniczące w Eko Targu 11.04.2015 r. 
Źródło: www.ekotarg-lodz.pl 

 
Eco Targ wyróżnia lokalizacja w centrum Łodzi oraz starannie dobrani 

wystawcy (rys. 1), oferujący produkty z różnych stron świata, ale przede 
wszystkim produkty ekologiczne, organiczne lub domowe. Wystawcy 
dbają nie tylko o jakość artykułów spożywczych, lecz także o estetykę i ory-
ginalność opakowań. Część wystawców regularnie wystawia na targu 
swoje produkty. Istnieje możliwość nabycia artykułów na wynos oraz je-
dzenia do spożycia na miejscu. Zależnie od pory roku można kupić np. 
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nabiał, zioła, domowe wypieki czy przetwory. Przed każdą edycją organi-
zatorzy publikują w Internecie listę wystawców oraz specyfikę sprzedawa-
nych produktów. W czasie Eko Targu odbywają się warsztaty kulinarne     
w ramach współpracy z lokalami gastronomicznymi OFF Piotrkowskiej, 
np. warsztaty kulinarne – pieczenia pizzy dla dzieci w restauracji Spółdziel-
nia lub warsztaty tworzenia wazonów ze szklanych butelek w Pracowni 
Artystycznej Oko. Marka Eko Targ była jednym z wystawców podczas Tar-
gów Natura Food. Reprezentowało ją 13 firm oferujących zdrowe produkty 
(www.ekotarg-lodz.pl). 

 
Restaurant Day 

 
Restaurant Day to tzw. karnawał jedzenia i jest to jedyna tego typu impreza 
na skalę światową. Wywodzi się ona z Finlandii, gdzie została zorganizo-
wana po raz pierwszy 21 maja 2011 r. W dniu tego święta każdy, kto wcześ-
niej zgłosi się, może otworzyć w ciągu jednego dnia własną restaurację        
w miejscu, jakim tylko sobie zamarzy. Za całą organizację i koordynację 
wydarzenia odpowiadają członkowie zarządu: Timo Santala, Kirsti Tuomi-
nen, Antti Tuomola i Jyrki Vanamo oraz wolontariusze z całego świata. 

Festiwal ten zrzesza nie tylko osoby prywatne (np. kucharzy amato-
rów), ale także fundacje, kluby czy szkoły, często zbierające fundusze na 
określony cel. Miejsce organizacji jest dowolne. Może to być piwnica, mu-
zeum, park czy prywatny dom. Organizatorzy podkreślają, że nie chodzi    
o to, by zaszokować ludzi, ale stworzyć swoją wymarzoną restaurację na 
jeden dzień. Ważne jest także założenie, że nie może to być reklama już ist-
niejącego punktu gastronomicznego czy miejsce z przesłanką religijną lub 
polityczną. 

Zgłoszenie udziału odbywa się na stronie internetowej Restaurant Day 
(www.restaurantday.org), na której należy dodać informację o „swoim lo-
kalu”, wymyśloną nazwę, adres, pod którym odbędzie się wydarzenie i go-
dziny otwarcia oraz krótki opis działalności. Na stronie znajduje się mapa 
świata z zaznaczonymi restauracjami i ich opisami, które będą otworzone 
w czasie najbliższej edycji. Wszystkie działania marketingowe zależą od 
osób decydujących się na jednodniową działalność. Uczestnicy korzystają    
z marki Restaurant Day i jego znaków firmowych. Informacje o restauracji 
zawarte są na oficjalnej stronie Restaurant Day oraz na portalu społecznoś-
ciowym Facebook.  

Restaurant Day ma cztery edycje w ciągu roku. Podczas pierwszej edy-
cji otworzono 45 restauracji w 13 miastach w całej Finlandii. W sumie pod-
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czas wszystkich edycji festiwal odbywał się już w 70 krajach, w tym w Ar-
gentynie, Bangladeszu, Pakistanie, na Słowacji, Malcie, a także w Polsce. 
Pierwsza polska edycja odbyła się w 2012 r.  

Przykładem łódzkiej jednodniowej restauracji jest lokal „Zjadliwości”. 
Został on otworzony w ramach zimowej edycji „Restaurant Day” 15 lutego 
2015 r. Zlokalizowany był w Muzeum Kinematografii, a pomysłodawczy-
niami projektu były B. Chmielińska, M. Krakowska oraz E. Romek. Restau-
racja otwarta była przez sześć godzin i podczas jej działania serwowane 
były tylko białe potrawy, np. Białogar – jednogarnkowa potrawa, której ba-
zą jest fasola, krem z pietruszki oraz desery – ciastka kokosowe czy ciastka 
z orzechami nerkowca. Organizatorki wydarzenia podały, że podczas wy-
darzenia szacunkowo odwiedziło lokal 100 osób (www.facebook.com/ 
zjadliwosci). 

 
Festiwal Dobrego Smaku 

 

Festiwal Dobrego Smaku jest to wyjątkowa łódzka impreza gastronomicz-
na. W roku 2014 odbywała się po raz jedenasty. Początkowo wydarzenie 
polegało na pokazach kulinarnych, w trakcie których restauratorzy i kucha-
rze przygotowywali swoje potrawy poza punktami gastronomicznymi. 
Impreza odbywała się w centrach handlowych Tulipan i Manufaktura, lub 
była zlokalizowana przy ulicy Piotrkowskiej. Na temat pierwszych pięciu 
edycji Łódzkiego Festiwalu Dobrego Smaku powstała książka Rozsmakuj się 
w Łodzi.  

Obecną formę festiwal przyjął w 2010 r. Została ona wprowadzona 
przez B. Sokowską-Urbańczyk ze Step by Step (SBS) Public Relations. Przed 
rozpoczęciem festiwalu kompletowane są restauracje i kawiarnie przygoto-
wujące w czasie wydarzenia potrawy zgodnie z podaną tematyką. Obiekty 
gastronomiczne z Łodzi zgłaszają uczestnictwo, akceptując regulamin fes-
tiwalowy oraz wnosząc opłatę wpisową. Lokale rywalizują między sobą, 
biorąc udział w konkursie na najlepszą potrawę; przyznawana jest im na-
groda publiczności oraz nagroda powołanego wcześniej jury. Na czas 
trwania festiwalu tworzy się wyjątkowa mapa lokali gastronomicznych 
Łodzi, w których uczestnicy mogą kupić w specjalnej cenie dania festiwa-
lowe niebędące częścią standardowego menu. Dania tworzone są zgodnie     
z hasłem przewodnim festiwalu, np. w 2013 r. było to hasło „Kulinarnie 
nakręceni” (inspiracja do dań to połączenie filmu i kuchni). Koszt dania w 
2014 r. wynosił 7 zł w kawiarniach oraz 10 zł w restauracjach.  
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Jedenasta edycja festiwalu przyciągnęła rekordową liczbę – około        
40 tys. osób. Pobito także inne rekordy, np. restauracja Lokal wydała 600 
dań w ciągu sześciu godzin pierwszego dnia festiwalu, a Ato Sushi ponad 
1500 dań w czasie całego wydarzenia. Program festiwalu to nie tylko współ-
zawodnictwo pomiędzy restauracjami i kawiarniami, ale również bogata 
oferta wydarzeń kulturalnych. Jego zakres obejmuje także centrum festiwa-
lowe, Szkołę Dobrego Smaku, Kino Dobrego Smaku oraz oryginalną Kuli-
narną Grę Miejską. W programie przewidziano również wernisaż prac dy-
plomowych słuchaczy studiów podyplomowych Projektowanie Kulinariów 
w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Wydarzenie wyróżnia dobra reklama i oprawa graficzna. W lokalach 
festiwalowych można zauważyć plakaty, naklejki na szybach, balony z logo 
festiwalu, ulotki na stolikach informujące o głosowaniu, a także otrzymać 
mapę festiwalową zawierającą wszystkie podstawowe informacje (miejsca 
festiwalowe, potrawy itp.).  

 
Festiwal Kawy 

 

Festiwal Kawy jest wydarzeniem integrującym branżę gastronomiczną 
związaną przede wszystkim z kawą. Impreza trwa trzy dni, pierwsza jej 
edycja odbyła się w 2011 r. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie 
Miłośników Kawy, które powstało po pierwszej edycji wydarzenia. Festi-
wal Kawy tworzą dwa podstawowe elementy: zrzeszone w SMK łódzkie 
kawiarnie oraz centrum festiwalowe. W centrum organizowane są liczne 
pokazy, konkursy, wykłady, warsztaty oraz sprzedaż/reklama produktów, 
a uczestnicy mają możliwość spotkania się z wystawcami promującymi 
swoje produkty związane z kawą, ale także z herbatą i czekoladą (www. 
festiwalkawy.com.pl). Wykłady prowadzone są przez osoby z kraju i z za-
granicy, skierowane są do osób z branży, a także do miłośników kawy. Do-
tyczą m.in. nowych trendów w parzeniu kawy, sztuki latte art itp. 

Główna idea festiwalu to budowanie rynku świadomego klienta oraz 
integracja środowiska firm z branży. Dzięki tym czynnikom festiwal jest 
miejscem spotkań towarzyskich i biznesowych umożliwiających także dob-
rą zabawę. Do udziału w festiwalu zgłaszają się kawiarnie, które przez czas 
trwania wydarzenia sprzedają espresso i cappuccino w specjalnej cenie 3 zł. 
Podobnie jak podczas Festiwalu Dobrego Smaku, forma festiwalowa jest 
bardzo dobrą reklamą dla uczestniczących lokali. Sprzedaż kaw festiwalo-
wych jest kilkakrotnie większa niż w zwykłe dni pracy. Uczestnicy mają 
możliwość wybrania najlepszej kawiarni, a cappuccino i espresso podlegają 
ocenie jury. W roku 2013 przez trzy dni Centrum Festiwalowe odwiedziło 
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12 tys. osób. W roku 2012 podczas wydarzenia sprzedano 5 tys. „festiwalo-
wych kaw”, a zwycięska kawiarnia Affogato zaserwowała ich 889. 

W 2014 r. festiwal poprzedzał konkurs fotograficzny, który polegał na 
przesłaniu fotografii związanej z kawiarnią festiwalową lub oferowanymi 
przez nią produktami. Zwycięskie zdjęcia zostały opublikowane w formie 
folderu informującego o lokalizacji, prezentując charakterystykę kawiarni 
festiwalowych oraz program festiwalu.  

Oprócz konkursów na najlepszą kawiarnię oraz kawę w czasie fes-
tiwalu odbywają się jeszcze trzy inne, do których należą Team Barista 
Challenge, Puchar Polski Latte Art oraz mistrzostwa Polski Home Barista. 
W czasie festiwalu organizowane są różne dodatkowe atrakcje. W 2014 r. 
wieczorem w kinie Wytwórnia odbywały się Aromatyczne Wieczory Fil-
mowe, a w Centrum Festiwalowym została zorganizowana Scena Muzycz-
na. Wcześniejsze edycje festiwalu były współorganizowane z targami Na-
tura Food oraz Festiwalem Dobrego Smaku.  

 
 

Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej  

Natura Food 
 

Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej Natura Food 
w 2014 r. odbywały się już po raz siódmy. Ranga wydarzenia z każdą edy-
cją wzrasta. W roku 2008 impreza odbywała się pod nazwą Dni Naturalnej 
Żywności, a od piątej edycji przyjęła nazwę Targi Naturalnej Żywności. Są 
one jedną z najważniejszych imprez ekologicznych w Polsce. Ideą przewod-
nią wydarzenia jest propagowanie dziedzictwa kulinarnego polskich regio-
nów oraz firm działających w branży spożywczej. W związku z tym 
impreza skupia producentów żywności ekologicznej i jest połączona z pre-
zentacją regionów oraz ich produktów lokalnych i tradycyjnych. Odwie-
dzający mają możliwość degustacji i zakupu wyrobów. Wydarzenie jest 
wspierane przez media, portale internetowe oraz posiada licznych partne-
rów. Targi organizowane są pod honorowym patronatem Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Związku Województw RP (www.targi. 
lodz.pl). 

W roku 2014 liczba wystawców wzrosła do ponad 300, a pochodzili      
z Polski, Węgier, Litwy, Włoch, Republiki Czeskiej, Niemiec oraz Japonii. 
Wystawcy byli przypisani do czterech stref: produktów ekologicznych cer-
tyfikowanych, produktów regionalnych, produktów naturalnych niecertyfi-
kowanych oraz strefy ekologicznego stylu życia beEco. Oprócz tego zorga-
nizowana została strefa wypoczynku, strefa biznesowa, food truck culinary 
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show oraz strefa Miłośników Kawy, a także strefa EkoDziecka. W każdej ze 
stref odbywały się wykłady dla uczestników zainteresowanych konkretną 
tematyką wydarzenia (dla osób z branży), dotyczące np. nowych rozporzą-
dzeń nt. rolnictwa (www.targi.lodz.pl/targi).  

W ramach targów odbywają się cztery konkursy: o Złoty Medal Natura 
Food (nagroda publiczności), Tygiel Smaków, Tradycyjne Smaki Regionu 
oraz konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne.  

Tygiel Smaków jest to wojewódzki konkurs produktów tradycyjnych. 
Odbywa się on w ramach realizacji projektu „Kreowanie marki Łódzkie po-
przez promocję tradycyjnych smaków regionu – część II”, finansowanego 
przez Unię Europejską. Konkurs jest organizowany przez Departament 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego. Celem jest promocja produktów wytwarzanych tradycyjnie na 
terenie województwa łódzkiego. Zgłoszone produkty oceniane są pod 
względem wyglądu, nazwy, opisu produktu, walorów smakowych i wyko-
rzystanych surowców (KOŁODZIEJ 2011).  

Od 2011 r. podczas targów odbywa się także konkurs kulinarny dla 
uczniów szkół gastronomicznych z województwa łódzkiego – Tradycyjne 
Smaki Regionu. Podobnie jak w przypadku imprezy Tygiel Smaku, orga-
nizatorzy konkursu zwracają uwagę na tradycyjne produkty regionalne. 
Konkurs ma na celu przybliżenie produktów przyszłym szefom kuchni – 
absolwentom szkół gastronomicznych, a polega na przygotowaniu prze-
pisu, a następnie potrawy z Listy Produktów Tradycyjnych województwa 
łódzkiego przez półfinalistów (www.lodzkie.pl). 

 
Jarmark Wojewódzki – Mixer Regionalny 

 

W roku 2004 w Łodzi świętowano 85-lecie województwa łódzkiego. Z tej 
okazji na ulicy Piotrkowskiej odbył się Jarmark Wojewódzki. Organizato-
rem był i jest do chwili obecnej Urząd Marszałkowski Województwa Łódz-
kiego. Impreza ma na celu integrację mieszkańców całego województwa,     
a także promocję gmin i powiatów. W pierwszym jarmarku wystąpiło        
60 wystawców – samorządy powiatów, gmin oraz wiodące firmy z woje-
wództwa. Ważnym punktem programu były liczne pokazy tańca, broni, 
parady, ale także prezentacja stoisk z regionalnymi produktami (www. 
turystyczna.lodz.pl). Wystawcami są nie tylko osoby z Polski, ale także         
z zagranicy – mieszkańcy miast partnerskich, dla których specjalnie w ra-
mach wydarzenia odbywa się wycieczka po regionie. 
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Święto było dużym sukcesem i wpisało się na stałe w życie Łodzi. Ze 
względu na remont ulicy Piotrkowskiej w 2012 r. imprezę przeniesiono        
i zmieniono jej nazwę na Mixer Regionalny (MIECZKOWSKI 2004). Impreza 
ta różni się od wcześniej opisanych, bowiem nie dotyczy tylko zagadnień 
gastronomicznych, ale prezentuje także inne aspekty funkcjonowania re-
gionu (kultura, gospodarka itp.). Sztuka kulinarna staje się tutaj jedną          
z form reklamy samorządów. Nie ma podziału na specjalne strefy gastro-
nomiczne, występują one na całym obszarze odbywania się wydarzenia. 
Dzięki temu uczestnicy mogą poznać tradycje powiatów oraz święta zwią-
zane z gastronomią lub konkretnymi produktami, potrawami danego ob-
szaru, jak np. Święto Truskawki w Buczku. 

Od 2011 r. odbywa się konkurs na najlepsze stoisko. Na podstawie       
2,5 tys. głosów został wyłoniony pierwszy zwycięzca – powiat radomsz-
czański. Strefą kulinarną najczęściej zajmują się Koła Gospodyń Wiejskich 
lub lokalni przedsiębiorcy zajmujący się gastronomią lub przetwórstwem 
spożywczym. Liczba wystawców ciągle wzrasta. W roku 2012 było to już 
150 stoisk, które reprezentowały m.in. samorządy terytorialne regionu, re-
giony partnerskie, przedstawicieli województw z całej Polski oraz parków 
krajobrazowych. Organizatorzy wydarzenia podają, że od 2012 r. przez trzy 
dni imprezy bierze w niej udział około 45 tys. osób. 

W roku 2014 województwo łódzkie świętowało 95-lecie istnienia i z tej 
okazji odpowiedniki łódzkiego Mixera Regionalnego, odbyły się też w Łę-
czycy i Sieradzu.  
 

 

Łódzkie wydarzenia gastronomiczne  
w opinii uczestników 

 

Badania sondażowe zostały przeprowadzone podczas wybranych, opisa-
nych wcześniej wydarzeń. Ze względu na dużą rozpiętość czasową między 
wydarzeniami badania trwały od czerwca 2014 r. do lutego 2015 r. W czasie 
trwania wydarzeń przeprowadzono 202 wywiady oraz wykorzystano opi-
nie zamieszczane na licznych forach internetowych z nimi związanych. 

Wybrane do badań wydarzenia różnią się od siebie częstotliwością ich 
organizowania. Restaurant Day organizowany jest trzy razy w roku, a Łódź 
Street Food Festival cztery razy w roku. Specyfika pierwszego z nich powo-
duje, że nie każda aktualnie odbywająca się edycja ma miejsce w Łodzi. Tak 
było w przypadku letniej edycji Restaurant Day 2014. Jest to uzależnione od 
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aktywności osób, które dobrowolnie zgłoszą się do organizacji festiwalu. 
Eko Targ jest organizowany najczęściej, bo co tydzień, w każdą sobotę.  

Jednym z badanych zagadnień była częstotliwość uczestniczenia w wy-
darzeniach. Pytanie dotyczyło wszystkich badanych imprez, nie tylko tej, 
podczas której respondent był ankietowany. Respondenci w sumie udzielili 
657 odpowiedzi. Mimo różnicy w częstotliwości wydarzeń podobna grupa 
respondentów nie brała nigdy udziału w Eko Targu (126 osób) oraz w Res-
taurant Day (145 osób) (rys. 2). Najdłuższą historią wyróżnia się Festiwal 
Dobrego Smaku, dlatego nie jest zaskoczeniem, że duża grupa responden-
tów zadeklarowała kolejny udział w tym wydarzeniu. W roku 2014 organi-
zatorzy Festiwalu Dobrego Smaku oraz Festiwalu Kawy wybrali tę samą 
datę organizacji wydarzenia, co miało znaczący wpływ na liczbę osób, 
które zdeklarowały udział w tych wydarzeniach. Niekorzystnie odbiło się 
to na Festiwalu Kawy, bowiem aż 108 respondentów zaznaczyło, że nigdy 
nie brało w nim udziału. 

 

 
 

Rysunek 2. Uczestnictwo respondentów w wybranych wydarzenaich 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet 

 
 Stosunkowo nowym pomysłem jest Łódź Street Food Festival, który 

odbywa się od 2014 r. Trafność pomysłu organizatorów widoczna jest po 
stosunkowo małej liczbie ankietowanych (84 osoby), które zadeklarowały, 
że nigdy nie brały w nim udziału. Badania były przeprowadzone w czasie 
trwania drugiej i trzeciej edycji, i aż 52 respondentów zdeklarowało udział 
„więcej niż jeden raz”.  
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W badaniu respondenci wymieniali wady i zalety ostatniego wydarze-
nia, w którym brali udział. W sumie ankietowani podali 450 odpowiedzi    
w kategoriach „zalety” oraz 394 „wady”. Ze względu na tak dużą liczbę od-
powiedzi i ich różnorodność podzielono je na pięć kategorii. Trzy podsta-
wowe to: oferta, organizacja oraz atmosfera, dwie kolejne to „inne” oraz 
„brak odpowiedzi”. W wymienianych zaletach najwięcej ankietowanych 
podawało odpowiedzi, które mieszczą się w grupie „oferta”. Dotyczyły one 
takich czynników, jak: smak potraw, cena, różnorodność wystawców i moż-
liwość poznania jedzenia związanego z różnymi regionami świata. Uczest-
nicy wydarzeń podkreślali znaczenie możliwości zakupu regionalnych        
i ekologicznych produktów. Odpowiedzi, które dotyczyły: lokalizacji, pro-
mocji, dogodnego terminu, wydanych informatorów i map oraz profesjona-
lizmu i szybkości obsługi zostały zaliczone do grupy „organizacja”. Trzecia 
pula odpowiedzi – „atmosfera” – dotyczyła odpowiedzi na temat atmosfery 
panującej wśród uczestników wydarzeń, a także opinii, które wskazywały 
na to, że uczestnicy spędzali miło czas. Tylko pięciu uczestników nie poda-
ło żadnych zalet (tab. 2). 

Zalety wynikają ze specyfiki wydarzeń. Odpowiedzi dotyczące możli-
wości poznania nowych lokali dotyczą przeważnie Festiwalu Kawy i Fes-
tiwalu Dobrego Smaku. Jeden respondent podał jako zaletę możliwość 
zjedzenia obiadu u kogoś w domu, co dotyczy tylko Restaurant Day. Eko 
Targ oraz Natura Food charakteryzują się bogatą ofertą produktów ekolo-
gicznych i regionalnych i właśnie to respondenci uznawali za ich naj-
większą zaletę.  

Ankietowani uznali za największy minus wydarzeń ich organizację, 
podano aż 252 takie odpowiedzi. Wymieniane były: chaos, mała przestrzeń 
festiwalowa, złe warunki sanitarne, mało miejsc do spożywania zakupio-
nych potraw, czy słaba promocja wydarzenia (tab. 2). 

Największymi zarzutami, zaliczonymi do grupy „oferta”, były: brak 
możliwości darmowego degustowania potraw, wysokie ceny oraz brak dań 
z kuchni polskiej czy wegetariańskiej. Uczestnicy wydarzeń, wymieniając 
słabe strony wymieniali je porównując imprezy do ich poprzednich edycji. 
W przypadku targów zauważali, że oferta jest gorsza niż w poprzednich la-
tach oraz jest mniej związana z tematyką wydarzenia. W przypadku fes-
tiwalu Kawy i Dobrego Smaku wadą było płatne głosowanie. Tłum i długie 
oczekiwanie na potrawy, były to niedogodności wymieniane przez uczest-
ników Street Food Festival. Mała liczba toalet i złe warunki to kolejne wady 
tego festiwalu. 
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Tabela 2. Zalety (Z) i wady (W) wydarzeń gastronomicznych  
w Łodzi wymienione przez respondentów 

 

Odpowiedzi respondentów 
Wyszczegól-

nienie 
Zaleta 
/wada 

liczba przykłady 

Z 255 

– możliwość posmakowania nietypowych smaków 
– z góry ustalone ceny dań festiwalowych 
– ciekawa oferta dla osób będących na diecie 

wegetariańskiej 
– duża liczba restauracji biorących udział 
– nowe doznania kulinarne Oferta 

W 107 

– wysokie ceny produktów 
– mały wybór dań/produktów 
– uwagi do potraw 
– brak nowości 
– zabrakło dań festiwalowych 

Z 134 

– dzięki takim wydarzeniom Łódź jako miasto rozwija się 
– możliwość poznania nowych miejsc 
– promocja mniej znanych miejsc 
– dość nietypowe, ale bardzo ciekawe wydarzenie 
– blisko mojego miejsca zamieszkania 

Organizacja 

W 252 

– słaba promocja wydarzenia 
– złe przygotowanie lokali na taką liczbę klientów 
– za rzadko odbywa się wydarzenie 
– mała przestrzeń 
– wystawcy nie związani z tematyką wydarzenia 

Z 42 

– możliwość zrobienia czegoś ciekawego z rodziną 
– pomaga ciekawie spędzić czas 
– przesympatyczni ludzie 
– integruje znajomych 
– dobra zabawa 

Atmosfera 

W 4 – mało przyjazna atmosfera wśród uczestników 

Z 14 
– duży budżet (dofinansowane ze środków publicznych) 
– możliwość zjedzenia obiadu u kogoś w domu 

Inne 

W 24 
– zbyt konserwatywna formuła wydarzenia 
– mała skala wydarzenia 
– w zeszłym roku było połączone z innym festiwalem 

Z 5 x Brak 
odpowiedzi W 6 x 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet. 
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Respondenci określali także, w jakim wydarzeniu ostatnio brali udział 
oraz czy dokonywali zakupów podczas imprezy, skąd dowiedzieli się          
o tym wydarzeniu oraz jaki był powód ich uczestnictwa. Na pytanie o to, 
skąd respondenci dowiedzieli się o wydarzeniu, 202 ankietowanych udzie-
liło 269 odpowiedzi (rys. 3). Głównym źródłem informacji o wydarzeniach 
był Internet, drugim – informacja od rodziny oraz znajomych. 

 

 

 
 

Rysunek 3. Źródła informacji o wydarzeniach 
Źródło: opracowanie na podstawie badań terenowych 

 

 

Przypisując odpowiedzi konkretnym wydarzeniom można zauważyć, 
że targi Natura Food posiadają największą różnorodność kanałów infor-
macyjnych. Oprócz Internetu (tak jak w przypadku innych wydarzeń) an-
kietowani wymieniali jeszcze takie źródła, jak: ulotka, bilbord czy reklama 
na przystanku. W przypadku tego wydarzenia respondenci zadeklarowali, 
że śledzą na bieżąco informacje o kolejnych edycjach targów. W przypadku 
Street Food oraz Festiwalu Dobrego Smaku częstym źródłem informacji są 
znajomi.  

Ankietowani proszeni byli także o podanie powodu uczestnictwa         
w wydarzeniu. Każdy mógł udzielić maksymalnie trzech odpowiedzi; łącz-
nie podano ich 555. Najczęstszym powodem uczestnictwa respondentów  
w wydarzeniach była chęć poznania nowych smaków oraz lokali, a także 
ciekawość – to w sumie aż 50% wszystkich podanych odpowiedzi.  

Warto zestawić przyczyny uczestnictwa w wydarzeniu z jego specy-
fiką (rys. 4). Zaskakujące jest to, że tylko 50% (24 osoby na 48) wzięło udział 
w Festiwalu Dobrego Smaku ze względu na możliwość poznania nowych 
lokali, tak samo jak przy 22 uczestnikach Eko Targu, tylko dwie osoby za-
znaczyło chęć zakupu konkretnych produktów. 
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Rysunek 4. Powody uczestnictwa respondentów  
w wybranych wydarzeniach gastronomicznych 

Źródło: opracowanie na podstawie badań terenowych 

 
 

 
 

Rysunek 5. Liczba respondentów według zakupionych przez nich  
produktów w podziale na wybrane wydarzenia 

Źródło: opracowanie na podstawie badań terenowych 

 
Spośród wszystkich respondentów tylko 19 uczestników (9%) nie do-

konało żadnego zakupu produktów. Ankietowani najczęściej kupowali po-
trawy na miejscu, co stanowi 44% wszystkich odpowiedzi. Uczestnicy Eko 
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Targu wskazywali też takie odpowiedzi, jak: pieczywo, produkty na        
wynos, warzywa. Zaś uczestnicy targów wymieniali bakalie czy kosmety-
ki. Ponad 90% uczestników festiwali Street Food i Dobrego Smaku zaku-
piło napoje oraz produkty do konsumpcji na miejscu. Największa różno-
rodność kupionych produktów odbyła się w czasie Festiwalu Natura Food 
(rys. 5). 

 
 

Mikro- i makrootoczenie wydarzeń  
gastronomicznych w Łodzi 

 
Ph. KOTLER i in. (2002) w następujący sposób definiują pojęcie mikro- i ma-
krootoczenia: 

Mikrootoczenie, czyli siły z bliskiego otoczenia firmy, wpływające na jej 
zdolność obsługiwania klientów. Makrootoczenie obejmuje pewne okre-
ślone wymiary i siły o szerszym zasięgu – demograficznym, ekonomicz-

nym, przyrodniczym, technologicznym, politycznym i kulturowym, 
wśród których działa mikrootoczenie i które wywierają wpływ na jego 

działanie.  

Można zatem założyć, że miasto, w którym odbywają się opisywane 
wydarzenia, można potraktować jako mikrootoczenie. Za makrootoczenie 
należy zatem przyjąć wszystko to, co ma na nie wpływ, a znajduje się (od-
bywa się) w otaczającym regionie, w Polsce oraz na świecie. Region łódzki 
jest o tyle istotny, że przynamniej dwa wybrane wydarzenia (Mixer Regio-
nalny i Festiwal Natura Food) szczególnie odnoszą się do dziedzictwa gas-
tronomicznego województwa.  

Zarówno mikro-, jak i makrootoczenie można analizować przyjmując 
cztery płaszczyzny, na których zachodzą różnorodne zależności. Należą do 
nich media, branża, tradycja oraz edukacja gastronomiczna.  

Opisane wcześniej megatrendy europejskie, które można traktować 
jako elementy szeroko rozumianego makrootoczenia, przejawiają się na 
wszystkich czterech wyróżnionych płaszczyznach i w znaczący sposób wpły-
wają na usługi gastronomiczne realizowane podczas badanych wydarzeń 
(tab. 3). 

Procesy zachodzące pomiędzy określonym mikro- i makrootoczeniem, 
a szczególnie zachodzące wewnątrz nich, uważa się za znaczące dla uzna-
nia miasta czy całego województwa za atrakcyjną destynację gastrono-
miczną powodującą, że wydarzenia stają się faktycznie elementami tury-
styki kulinarnej i liczącymi się produktami turystycznymi. Jednak zasięg  
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badanych wydarzeń mierzony miejscami pochodzenia uczestników można 
określić jako lokalny, bowiem ogranicza się on jedynie do Łodzi oraz jej 
najbliższych okolic. Wyjątkami są osoby spoza województwa łódzkiego. 
Dlatego też turystykę gastronomiczną w Łodzi można określić jako zja-
wisko w początkowym stadium rozwoju. Dzięki obserwacji elementów 
makro- i mikrootoczenia można jednak określić przyszłe kierunki rozwo-  
ju nie tylko wydarzeń gastronomicznych, ale całej turystyki kulinarnej        
w mieście.  

 

 

Podsumowanie 

 
Łódź jako destynacja turystyczna w niewielkim stopniu wykorzystuje 
dziedzictwo kulturowe związane z gastronomią czy szeroko rozumianymi 
kulinariami. Być może w porównaniu z innymi miastami czy regionami 
Polski gastronomia łódzka nie wykształciła znanych, oryginalnych potraw 
czy tradycji kulinarnych, ale jej historyczna wielokulturowość z pewnością 
może być podstawą lub elementem podróży, których hasłem jest „Smako-
wanie Polski czy świata”. 

Pomimo dużej liczby przedsięwzięć o charakterze wydarzeń gastrono-
micznych niewiele z nich w całości poświęconych jest lokalnym produktom 
czy tradycjom gastronomicznym. W większości jednak nawiązują one do 
światowych czy europejskich trendów kulinarnych, co czyni je atrakcyj-
nymi nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców miasta i regionu. 

Imprezy te nie przyciągają wielu osób spoza miasta i jego najbliższej 
okolicy. Jednym z powodów takiej sytuacji mogą być inne, konkurencyjne 
wydarzenia organizowane w dużych ośrodkach miejskich. Na tle wszyst-
kich opisywanych wydarzeń wyróżniają się pozytywnie Międzynarodowe 
Targi Natura Food, które skupiają wystawców z Polski i z zagranicy oraz 
przyciągają osoby odwiedzające także spoza Łodzi.  

Opisywane wydarzenia gastronomiczne są już stałymi pozycjami w ka-
lendarzu kulturalnych i turystycznych wydarzeń miasta. Charakteryzowa-
ne wydarzenia obecnie nie generują znaczącego ruchu w sferze turystyki 
kulinarnej, ale mają duży potencjał, aby stać się w przyszłości gastrono-
micznym produktem turystycznym Łodzi.  
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ADAPTACJA WYBRANYCH ŁÓDZKICH 
OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH  
NA POTRZEBY GASTRONOMICZNE 

 
Wstęp 

 
Rewitalizacja obiektów postindustrialnych od początku XXI w. cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem zarówno władz Łodzi, jak i jej mieszkań-
ców. Jest też interesującym pomysłem na promocję miasta. Rozwój tury-
styki przemysłowej w kraju i za granicą sprzyja powstawaniu wielu no-
wych publikacji, tym samym Łódź widnieje w wielu opracowaniach pow-
stałych w ciągu ostatnich kilku lat. Niekonwencjonalne wykorzystanie 
dziedzictwa poprzemysłowego różnych miejsc i obszarów jest innowacyj-
nym i oryginalnym sposobem na podkreślenie korzeni i postindustrialnego 
charakteru przestrzeni, co bezpośrednio przekłada się na większą liczbę tu-
rystów.  

Gastronomia jest uznawana za jedną z najstarszych oraz najistotniej-
szych form działalności gospodarczej człowieka. Na przestrzeni wieków 
rozwój gastronomii był bardzo zróżnicowany oraz uzależniony stricte od 
czynników zewnętrznych, m.in. takich jak: ogólny rozwój gospodarczy, 

                                                 
1 Opracowanie powstało na podstawie pracy magisterskiej pt. Adaptacja wybranych łódz-

kich obiektów poprzemysłowych na potrzeby świadczenia usług gastronomicznych (2015) przygoto-
wanej na seminarium prof. Bogdana Włodarczyka w Zakładzie Turystyki Instytutu Geografii 

Miast i Turyzmu UŁ. 
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koncentracja ruchu turystycznego czy poziom zamożności populacji. Nie-
które kraje, słynące z wysublimowanej sztuki kulinarnej, na trwałe weszły 
do historii branży. Państwa reprezentujące najsłynniejsze kuchnie świata 
(Włochy, Grecja, Francja, Japonia czy Meksyk) są źródłem kulinarnych in-
spiracji, a ich gastronomia do dziś cieszy się zasłużoną popularnością i pre-
stiżem (SALA 2011). 

Turystyka kulinarna coraz częściej zajmuje poczesne miejsce w opra-
cowaniach o charakterze naukowym (m.in. Turystyka kulinarna 2013) wska-
zując, że głównym lub dodatkowym celem wyjazdów turystycznych może 
być zarówno poznawanie tradycji gastronomicznych, degustacja produk-
tów i potraw lub po prostu doświadczanie nowych smaków. Podróże o cha-
rakterze kulinarnym czy gastronomicznym stają się atrakcyjnym produk-
tem turystycznym oferowanym zarówno przez touroperatorów, jak i miej-
sca czy regiony turystyczne (KACZMAREK, STASIAK, WŁODARCZYK 2010). 

Głównym celem opracowania jest analiza oferty wybranych łódzkich 
lokali gastronomicznych zlokalizowanych w obiektach postindustrialnych. 
Celami szczegółowymi są: charakterystyka przystosowania wybranych 
łódzkich obiektów poprzemysłowych do świadczenia usług gastronomicz-
nych oraz próba określenia wpływu ich postindustrialnej lokalizacji na wi-
zytę w lokalu, a także przedstawienie opinii gości odwiedzających te res-
tauracje. W pracy analizie poddanych zostało pięć wybranych obiektów 
gastronomicznych, które wykorzystują przemysłowe dziedzictwo miasta, 
są to: Tawerna Pepe Verde, Galicja, Gęsi Puch, Kreatoora, Daleko Blisko 
(por. tab. 1). 

Większość wykorzystanych w pracy publikacji, które ukazały się w os-
tatnich latach jest ściśle związana z tematyką łódzkiej gastronomii (m.in. 
JASKULSKI 2012, KRZYWIK-KAŹMIERCZYK 2014, WOJCIECHOWSKA 2014), a tak-
że z dziedzictwem poprzemysłowym miasta (m.in. KACZMAREK 2001, KU-
SIŃSKI, BONISŁAWSKI, JANIK 2009, MOTERSKI 2011, KRONENBERG 2012). Wy-
mienione pozycje są podstawą do przedstawienia korzeni oraz specyfiki 
łódzkiej gastronomii.  

Informacje dotyczące podmiotu pracy, czyli pięciu wybranych łódzkich 
obiektów gastronomicznych zlokalizowanych w przestrzeniach poprzemy-
słowych zostały zebrane przede wszystkim podczas przeprowadzonych ba-
dań terenowych (inwentaryzacja, ankieta, obserwacja uczestnicząca), a tak-
że uzyskanych materiałów reklamowych, broszur oraz kart menu. Istotnym 
uzupełnieniem okazały się strony internetowe dotyczące zarówno tematyki 
gastronomii w Łodzi (jemywlodzi.pl), jak i oficjalne strony opisywanych lo-
kali (tawerna.com.pl, www.galicjamanufak tura.pl, www.gesipuch-restau 
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racja.pl, dalekoblisko.com, www.kreatoora.pl). Podstawą przedstawionych 
wyników są badania terenowe prowadzone od kwietnia 2014 r. do stycz-
nia 2015 r. w Łodzi. Przeprowadzono wtedy badania ankietowe z gośćmi 
lokali gastronomicznych (n = 250), wywiady z właścicielami oraz inwenta-
ryzację wytypowanych obiektów.  

 
 

Dawna i współczesna oferta łódzkiej  
gastronomii 

 
Łódź i okolice, w odróżnieniu od innych ukształtowanych historycznie re-
gionów, nie ma tradycji kulinarnych i potraw, które byłyby szeroko roz-
poznawalnym produktem markowym. Nie znaczy to jednak, że miasto nie 
może pochwalić się „osobliwościami” gastronomicznymi. Godne rekomen-
dacji są knedle z truskawkami podawane w towarzystwie młodej kapusty 
oraz panierowanego kotleta schabowego. Innym nietypowym przepisem, 
którego produktem głównym były truskawki, są kanapki z masłem obło-
żone owocami pokrojonymi w grube plastry z dodatkiem cukru. Kolejnymi 
potrawami zasługującymi na wyróżnienie łódzkiej kuchni są zupy. Daniem 
pierwszorzędnym są flaki, ale dużą popularnością cieszy się również ka-
puśniak, zalewajka, grochówka, barszcz na burakach czy zupa wiśniowa. 
Dania główne charakteryzują się obfitą porcją mięsa oraz dodatkiem okra-
szonych ziemniaków bądź kaszy. Potrawą mięsną często przygotowywaną 
przez łódzkie gospodynie były tzw. dudki. Wieprzowe płuca podawane      
z kartoflami i masłem były gwarancją smacznego i sycącego obiadu. Kalo-
rycznym i jednocześnie tanim daniem były prażoki z kapustą. Regionalne 
danie składające się z ziemniaczanych klusek oraz gęstego kapuśniaku 
okraszonego słoniną stanowiło jedno z ulubionych dań robotników z łódz-
kich fabryk. Znakomitą przekąską zasługującą na szczególną uwagę była       
i jest „meduza”, tj. galaretka z zimnych nóżek, która zaraz po śledziu była 
najpopularniejszą potrawą spożywaną podczas spotkań towarzysko-roz-
rywkowych (WOJCIECHOWSKA 2014). 

Trendy i tradycje gastronomiczne Łodzi wynikają w części ze złożonej 
historii miasta, w której zapisali się przedstawiciele czterech nacji. Mozaika 
kulturowa, w której skład wchodzili Polacy, Żydzi, Niemcy oraz Rosjanie 
odcisnęła piętno na gastronomii miasta i regionu. Tradycje kulinarne na-
wiązujące do czterech narodowości zamieszkujących miasto mają odzwier-
ciedlenie w jadłospisach łódzkich lokali gastronomicznych. Wartą uwagi 
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jest restauracja Anatewka, która jako pierwsza w mieście serwowała spe-
cjały kuchni żydowskiej. Inną możliwością na skosztowanie kuchni o za-
barwieniu kulturowym jest wizyta w restauracji Analogia usytuowanej      
w miejscu pierwszej lokacji miasta. Lokal proponuje różnorodną ofertę dań 
przeplatających tradycje czterokulturowej Łodzi. W ofercie znajduje się 
zarówno tradycyjny żur, śledź w oleju, jak i golonka po bawarsku, bliny, 
pierogi czy łosoś po żydowsku (www.analogia.eu).  

Innym sposobem na zorganizowanie uczty smaków jest wizyta w jed-
nej z restauracji hotelowych np. Tobaco bądź Andel’s. Restauracja U Kretsh-
mera zlokalizowana w hotelu Tobaco oferuje szeroki wachlarz potraw cha-
rakteryzujących wielonarodową kuchnię m.in. żydowski comber jagnięcy, 
barszcz moskiewski, schab z kością czy staropolski bigos. W restauracji 
Andel’s będącej obiektem wpisanym w plan Manufaktury, można spró-
bować potraw ze specjalnie stworzonego jadłospisu dań o symbolicznej 
nazwie „Menu 4 kultur”. W ofercie znalazły się kulinarne specjały inspi-
rowane obyczajowością oraz kulturą nacji historycznie związanych z mias-
tem. W proponowanym menu można znaleźć m.in.: śledzia podanego ze 
smażonymi burakami, kartoflankę, żur staropolski czy smalec z jabłkiem 
(jemywlodzi.pl;www.vi-hotels.com; www.hoteltobaco.pl). 

Pasja podróżowania, pragnienie poznania tajników obcej kultury oraz 
chęć kosztowania nieznanych dotąd potraw doprowadziła do pojawienia 
się nowego trendu określanego mianem turystyki kulinarnej. Istota jej 
powstania została zapoczątkowana z połączenia zamiłowania do migracji     
i doświadczania przyjemności z jedzenia. Fenomen turystyki kulinarnej 
oraz rozkosz „smakowania’’ prowadzi nie tylko do urozmaicenia bazy gas-
tronomicznej kraju, miasta bądź regionu, ale także inspiruje do organizo-
wania ciekawych i oryginalnych wydarzeń związanych z tematyką kuli-
nariów. 

W Łodzi do najciekawszych zdarzeń możemy zaliczyć wiele festiwali    
o tematyce gastronomicznej m.in.: Festiwal Dobrego Smaku, Łódź Street 
Food Festival, Eko Targ, Festiwal Zielone Smaki Łodzi, Międzynarodowe 
Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej Natura Food, Festiwal Kawy 
oraz Restaurant Day. Każdy z festiwali przyciąga szeroką klientelę, a popu-
larność tych wydarzeń potwierdza organizacja kolejnych edycji cyklicznych 
wydarzeń (KOZŁOWSKA 2015, jemywlodzi.pl). 
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Charakterystyka wybranych obiektów gastronomicznych 
zlokalizowanych w przestrzeniach postindustrialnych 

 
Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano inwentaryzacji wybranych 
łódzkich obiektów pofabrycznych zaadaptowanych do świadczenia usług 
gastronomicznych. Selekcja obiektów dziedzictwa poprzemysłowego zo-
stała przeprowadzona w oparciu o dostępną literaturę, na podstawie wy-
wiadu przeprowadzonego w punkcie informacji turystycznej w Łodzi oraz 
inwentaryzacji terenowej. Dane w tab. 1. przedstawiają listę ważniejszych 
pofabrycznych obiektów, w których obecnie funkcjonują lokale gastrono-
miczne. 

 
Tabela 1. Wykorzystanie gastronomiczne wybranych obiektów dziedzictwa 

poprzemysłowego 
 

Obiekt (adres) Pierwotna funkcja Obecna funkcja 

[1] [2] [3] 

Zespół fabryczny              
I. Poznańskiego 
(ul. Ogrodowa 17) 

Kompleks przemy-
słowy – fabryka 

włókiennicza 

Łódzka Manufaktura – liczne obiekty 
gastronomiczne, m.in. Tajska, Galicja, 
Tawerna Pepe Verde, Anatewka, Sphinx, 
Polka, Marcello, Bawełna, Bella Napoli, 
Szpulka, Hana Sushi, Pizza Hut, La Vende, 

Pijalnia Czekolady Wedel, American Bull, 
Bierhalle, Meimei, The Mexican, Coffee 
Heaven 

Zespół fabryczny J. Johna 
(ul. Piotrkowska 217) 

Maszynownia 
Restauracja Szwalnia Smaków; Mobilna 
GastroMachina; Klubokawiarnia Allstar 

Zespół fabryczny F. Ra-
mischa (ul. Piotrkowska 
138/140) 

Przędzalnia  
i tkalnia 

Tzw. strefa OFF Piotrkowska, liczne restau-

racje, m.in.: Drukarnia, Spółdzielnia, 
kawiarnia podróżnicza Daleko Blisko, 
Spaleni Słońcem 

Zespół fabryczny Richte-
rów (ul. Stefanowskiego 
17) 

Przędzalnia  
i wykończalnia 

wełny 

Lokale gastronomiczne m.in.: restauracje 
Gęsi Puch, Pub Indeks, Tawerna Sesja 

Zespół fabryczny             
K. Kretshmera                
(ul. Kopernika 64) 

Monopol  
tytoniowy 

Restauracja U Kretschmera 

Fabryka oraz willa 
Kajzera i Zylberberga  
(ul. Narutowicza 34) 

Mechaniczna tkal-
nia, następnie wy-
twórnia pończoch 

oraz drukarnia           
i introligatornia 

Bistro Kolory Wina 
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[1] [2] [3] 

Zespół fabryczny 
K. Scheiblera i L. Groh-
mana „Księży Młyn” 

Kompleks prze-
mysłowy – przę-
dzalnia, tkalnia, 

magazyny fabryczne 

Restauracje: U Fabrykanta, U Szwajcara, 
Czeski Film, pracownia artystyczna/ka-
wiarnia Kreatoora, Buddha Bar – połączony 
z restauracją Gronowalski 

Zespół fabryczny L. Ge-
yera tzw. Biała Fabryka 
(ul. Piotrkowska 282/ 
284) 

Fabryka z tkalnią       
i przędzalnią 

bawełny 
Restauracja Łaźnia 

Zespół fabryczny Stei-
nertów (ul. Piotrkowska 
276) 

Zakłady 
włókiennicze 

Restauracja U Mądzieli 

Zespół fabryczny Wi-Ma 
(ul. Piłsudskiego 135) 

Zakłady Przemysłu 
Bawełnianego 

Restauracja Łącznik 

Fabryka A. Daubego  
(ul. Wólczańska 128/130) 

Zakłady Przemysłu 
Dziewiarskiego 

Restauracja Przerwa 

Fabryka M. Silbersteina  
(ul. Piotrkowska 242/ 
250) 

Zakłady Przemysłu 
Dziewiarskiego 

Restauracja Sphinx zlokalizowana w daw-
nych frontowych biurach budynku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury oraz wywiadu z pracownikami IT 
w Łodzi. 

 
Przedstawione w tab. 1 informacje ukazują skalę adaptacji łódzkich 

obiektów postindustrialnych do świadczenia usług gastronomicznych. Re-
witalizacja, a następnie przystosowanie pofabrycznych wnętrz na szeroko 
pojęte usługi cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, przyciąga tury-
stów, a także przyczynia się do uatrakcyjnienia oferty turystycznej miasta. 

Wybór lokali gastronomicznych w obiektach poprzemysłowych (Ta-
werna Pepe Verde, Galicja, Gęsi Puch, Kreatoora, Daleko Blisko) powią-
zany był z ich dostępnością, możliwością uzyskania szczegółowych i ob-
szernych informacji oraz z ich atrakcyjnością, pod pojęciem której kryje się 
m.in. sposób adaptacji oraz różnorodność oferty. Opisywane lokale gastro-
nomiczne zlokalizowane są na terenie Łodzi (rys. 1), w dawnych fabrykach 
będących niegdyś kolebką przemysłu włókienniczego, a obecnie wyróżni-
kiem miasta. 

Tawerna Pepe Verde (fot. 1) zlokalizowana jest przy ulicy Ogrodowej 
na terenie dawnej fabryki włókienniczej Izraela Poznańskiego. Postindu-
strialny budynek z czerwonej, nieotynkowanej cegły pełnił niegdyś funkcję 
pomieszczenia biurowego należącego do pierwotnie istniejącego zakładu 
przemysłu bawełny. Powstanie lokalu (w 2006 r.) jest efektem pasji właś-
ciciela do śródziemnomorskiej kuchni oraz zamiłowania do podróży, któ-
rych przejawy są widoczne w elementach wystroju (tawerna.com.pl).  
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Zewnętrzna rewitalizacja obiektu przeprowadzona została przez fran-
cuską firmę APSYS, której działalność związana jest z zarządzaniem tere-
nów pod zabudowę – głównie przestrzeni o charakterze usługowo-rekre-
acyjnym. Grupa funkcjonuje od 1996 r., a w jej portfolio znajdują się duże 
centra handlowe w Polsce (m.in. łódzka Manufaktura, Janki pod Warsza-
wą) czy znane projekty europejskie (m.in. Parc Saint Paul w Valence Area, 
Les Rives de l’Orne w Caen oraz paryskie centrum handlowe Beaugrenelle 
uznane za najlepszy europejski ośrodek handlowy) (pl.apsysgroup.com). 

 
 

 
 

Rysunek 1. Lokalizacja wybranych łódzkich obiektów gastronomicznych w Łodzi 
Źródło: opracowanie własne 
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Remont wnętrza restauracji został przeprowadzony przez firmę za-
trudnioną przez użytkownika lokalu. Przynależność budynku do ewidencji 
zabytków nie pozwoliła na zmiany zakłócające pierwotny charakter obiek-
tu. Wszelkie pomysły na modyfikację wnętrza musiały zostać zaakcepto-
wane przez konserwatora zabytków. 

 Goście odwiedzający tawernę Pepe Verde mogą poczuć się niemalże 
jak na pokładzie prawdziwego statku (fot. 2). Dekoracja wnętrza w znacz-
nym stopniu nawiązuje do tematyki morskiej, tym samym odbiega od post-
industrialnego charakteru obiektu. Ściany ozdobione są marynistycznymi 
fotografiami. Koła ratunkowe oraz sterowe umocowane przy poręczach 
schodów oraz marynarskie detale stroju personelu, a także szanty dodatko-
wo podkreślają specyfikę lokalu. Dla specjalnych gości, na wyjątkowe oka-
zje stworzona została także replika kabiny kapitańskiej. Kajuta wykonana 
została z materiałów używanych do dekorowania wnętrz ekskluzywnych 
jachtów i jest wynajmowana za dodatkową opłatą. 

 

 
 

Fotografia 1. Tawerna Pepe Verde  
w Łodzi 

 
 

Fotografia 2. Wystrój Tawerny 
 Pepe Verde w Łodzi 

Źródło: fotografie 1–10 wykonane przez autorkę (2014 r.) 

 
Jadłospis lokalu w znacznym stopniu nawiązuje do kuchni śródziem-

nomorskiej. W karcie menu przodują dania rybne, owoce morza, pizza oraz 
liczne sałatki. Celem urozmaicenia serwowanych potraw tworzone są nowe 
sezonowe propozycję dań, dostępne tylko w określonym czasie. Karta na-
pojów oferuje szeroką gamę trunków, w tym napojów alkoholowych wspo-
magających nie tylko trawienie, ale także lepszy humor.  

Restauracja oferuje liczne pakiety promocyjne, o których informuje na 
udostępnionej stronie internetowej, ulotkach, broszurach, folderach czy 
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portalach społecznościowych. Dla stałych gości restauracja wydaje karty 
klienta upoważniające do korzystania z upustów cenowych. Na potrzeby 
odwiedzających zostało opracowane specjalne menu lunchowe, oferujące 
codziennie kilka propozycji dań obiadowych wraz z napojem w niższej ce-
nie. W związku z rosnącą liczbą klientów restauracji właściciel ma w pla-
nach powiększenie lokalu oraz stałe wzbogacanie karty dań głównie o spe-
cjały kuchni śródziemnomorskiej. 

Restauracja Galicja (fot. 3 i 4) jest kolejnym lokalem usytuowanym na 
obszarze łódzkiej Manufaktury, przy ulicy Ogrodowej 19a. Zrewitalizowa-
ny budynek, który pierwotnie był tkalnią, zlokalizowany jest w alejce przy 
pałacu Izraela Poznańskiego, w sąsiedztwie hotelu Andel’s. Restauracja 
funkcjonuje od 2013 r. Nazwa Galicja nawiązuje do historii, odzwiercied-
lając swoje znaczenie w serwowanej kuchni, której myślą przewodnią są 
kulinaria galicyjskie, czyli potrawy podawane na terenach południowo-        
-zachodniej Ukrainy, Austro-Węgier i południowo-wschodniej Polski.  

 

 
 

Fotografia 3. Restauracja Galicja  
w Łodzi 

 

Fotografia 4. Wystrój restauracji  
Galicja w Łodzi 

 

 

Rewitalizacja obiektu przeprowadzona została przez wspomnianą 
francuską firmę inwestycyjno-budowlaną APSYS, której działalność zwią-
zana jest ściśle z odbudową łódzkiej Manufaktury. Wnętrze lokalu odno-
wione zostało przez firmę współpracującą z użytkownikiem lokalu, w ści-
słej współpracy z konserwatorem zabytków. 

Charakterystycznymi detalami wnętrza pomieszczenia są liczne ele-
menty drewniane, dekoracje z wzorzystych materiałów oraz unikatowy 
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piec kaflowy. Atrakcyjnym komponentem podkreślającym specyfikę res-
tauracji są liczne białe zazdrostki dekorujące wnętrze pomieszczenia (fot. 4). 
Drugi poziom lokalu w większym stopniu nawiązuje do charakteru obiektu 
poprzemysłowego. Ceglana piwnica upiększona surowym drewnem two-
rzy nastrojowe miejsce sprzyjające spotkaniom odwiedzających gości 
(www.galicjamanufaktura.pl). 

Menu lokalu oferuje bogaty wybór dań mięsnych, które w połączeniu 
ze smakowitymi dodatkami i  omastą na specjalne życzenie tworzą unika- 
towy smak cechujący kuchnię staropolską. Specjalnością lokalu jest węgier-
ska zupa gulaszowa z kwaśną śmietaną, barszcz ukraiński z żeberkiem,       
a także pierogi własnego wyrobu. Lokal specjalizuje się w ofercie napojów 
alkoholowych. W związku z tradycjami piwowarskimi Galicji zwolennicy 
złotego trunku mogą rozkoszować się smakiem oryginalnych piw butelko-
wych oraz beczkowych z kraju i z zagranicy. Na szczególną uwagę zasłu-
gują piwa ukraińskie i czeskie, a także szeroki wachlarz win rekomendo-
wanych przez podróżnika kulinarnego R. Makłowicza. 

Galicja celem zachęty oraz upowszechnienia swojej oferty posiada 
własną stronę internetową, Facebooka oraz proponuje liczne pakiety pro-
mocyjne, uatrakcyjniające ceny w lokalu. Oprócz tradycyjnych ulotek oraz 
folderów restauracja promuje się poprzez znajdujący się na obszarze Manu-
faktury ciężarowy samochód z beczkami, najprawdopodobniej mającymi 
reklamować trunki alkoholowe dostępne w lokalu. 

Innym pomysłem na promowanie lokalu są organizowane wieczory te-
matyczne umożliwiające miłe spędzenie czasu oraz możliwość edukacji 
wraz z konsumpcją produktów. Propozycja wiąże się głównie z bogatą 
ofertą napojów alkoholowych oraz zrzesza amatorów fascynujących się his-
torią piwa oraz tajemnicami jego produkcji.  

Przeprowadzony wywiad pozwala sądzić, że właściciel nie inspiruje 
się innymi lokalami gastronomicznymi. Uważa, że jego restauracja jest traf-
nym wyborem, oferuje dobrą kuchnię, a ewentualne inspiracje innych jed-
nostek gastronomicznych wzorowane są na jego oryginalnym pomyśle.  

Urokliwa kawiarnia Kreatoora (fot. 5 i 6) zlokalizowana jest na terenie 
dawnego zespołu fabryk włókienniczych Księży Młyn. Położenie w są-
siedztwie jednych z najstarszych zabytków Łodzi (Pałac Muzeum Herbsta, 
fabryka Scheiblera) zachęca do poznania tego wyjątkowego historycznego 
fragmentu miasta. Mimo że lokal nie jest zlokalizowany stricte w obiekcie 
poindustrialnym, to jego wybór uzasadnia fakt, że jest on częścią dużego 
założenia urbanistycznego, jaką jest przemysłowa jurydyka w posiadłach 
wodno-fabrycznych. Kamienica z czerwonej cegły pełniła niegdyś funkcje 
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obiektu mieszkalnego robotników pracujących w fabryce K. Scheiblera. 
Obecna właścicielka obiektu postanowiła połączyć pracę artystyczną z za-
miłowaniem do przygotowywania kawy. Artystka zajmuje się nie tylko 
malarstwem, czego efekty można oglądać w lokalu, ale także projektuje        
i upiększa wnętrza nowo powstałych lokali. Pracownia Kreatoora powstała 
w czerwcu w 2013 r., natomiast jej dodatkowa działalność – gastronomiczna, 
rozpoczęła się we wrześniu 2014 r. i była pierwszym tego typu miejscem 
powstałym na terenie dawnego osiedla robotniczego. 

 

 
 

Fotografia 5. Kawiarnia Kreatoora  
w Łodzi 

 
 

Fotografia 6. Wystrój kawiarni  
Kreatoora w Łodzi 

 

Rewitalizacja obiektu oraz pomysł na oddanie lokali do użytku zostały 
zainicjowane przez Urząd Miasta Łodzi w ramach zorganizowanego kon-
kursu. Pomieszczenia w dawnych domach robotniczych miasto udostęp-
niło na placówki mające pełnić funkcje kulturalne, m.in. pracownie arty-
styczne. Lokal zajmuje powierzchnię 80 m2 i jest odzwierciedleniem miesz-
kania robotniczego. 

Wszelkie prace remontowe zostały zaaranżowane z inicjatywy Urzędu 
Miasta Łodzi. Jedyne zmiany, na jakie mogli sobie pozwolić użytkownicy 
lokalu, to przemalowanie ścian oraz wiórowe płyty do wyłożenia podłogi. 
Charakter pomieszczenia musiał pozostać nienaruszony i w znacznym 
stopniu nawiązywać do pierwotnej funkcji. 

Dusza artystyczna oraz zdolności manualne właścicielki w znacznym 
stopniu uatrakcyjniają surowe wnętrze oraz wpływają na domową atmo-
sferę panującą w lokalu (fot. 6). Elementy wystroju są ubogie, a głównymi 
komponentami cechującymi kawiarniane wnętrze są ręcznie robione do-
datki, autorskie obrazy oraz oryginalnie pomalowane kolorowe stoły i krze-
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sła. Obdarte z farby drzwi, ruderowate otwory okienne stwarzają niepow-
tarzalny klimat, oddając specyfikę nadgryzionego zębem czasu pomiesz-
czenia. 

Menu kawiarniane jest połączeniem urozmaiconej oferty napojów 
kofeinowych oraz smacznych wypieków domowych, do których należą 
m.in. muffiny, serniki czy kruche ciasta z owocami. Klienci wskazują na 
znakomitą jakość przyrządzanych ciast, deserów, koktajli oraz soków owo-
cowych i witalnych. Wyjątkowością kawiarnianego jadłospisu są świeże 
składniki oraz utrzymywane w tajemnicy przepisy. 

Ciekawym sposobem na przedstawienie codziennego menu jest drew-
niana tablica reklamowa wystawiana przed wejściem do lokalu. Kawiarnia 
mimo krótkiego okresu funkcjonowania promuje się za pośrednictwem 
udziału w kulinarnym święcie Restaurant Day, za którego pomocą zachęca 
gości do ponownego odwiedzenia oraz konsumpcji w lokalu. Inną formą 
promującą lokal jest organizowanie licznych warsztatów artystycznych. 

Restauracja Gęsi Puch (fot. 7 i 8) zlokalizowana jest przy ulicy Ste-
fanowskiego w sąsiedztwie obiektów Politechniki Łódzkiej, na terenie daw-
nej przędzalni wełny Zygmunta Richtera. Lokal pierwotnie pełnił funkcję 
maszynowni. Działalność gastronomiczna została rozpoczęta w maju 2008 r. 

 

 

 
  

Fotografia 7. Restauracja Gęsi Puch  
w Łodzi 

 
 

Fotografia 8. Wystrój restauracji  
Gęsi Puch w Łodzi 

 

 

Rewitalizacja obiektu poprzemysłowego została przeprowadzona przez 
firmę Central Fund of Immovables. Remont wnętrza lokalu został zreali-
zowany według projektu właściciela restauracji. Problemem podczas mo-
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dernizacji obiektu była nieakceptacja licznych drewnianych elementów 
umieszczonych przez posiadacza restauracji na elewacji budynku. Decyzją 
konserwatora zabytków ludowe detale, które w opinii właściciela lokalu 
upiększały obiekt, musiały zostać usunięte. Brak zezwolenia na stosowanie 
dekoracji wynikał z naruszenia historycznego enturage’u obiektu oraz 
oszpecenia jego pierwotnego wyglądu. Fakt wpisania fabryki do rejestru 
zabytków uniemożliwił realizację większości prac remontowych zarówno      
w zewnętrznej, jak i wewnętrznej części obiektu. 

Wystrój restauracji (fot. 8) w znacznym stopniu nawiązuje do pofab-
rycznego charakteru obiektu. Zachowane zostały oryginalne elementy na-
wiązujące do pierwotnego wyglądu budynku. Zabytkowe detale wnętrza, 
m.in. drewniane belki oraz częściowo nieotynkowane ściany, w połączeniu 
ze szczegółami zaprojektowanymi przez właściciela (lniane zasłony, meble 
wykonane ze starego drewna) w znaczący sposób uatrakcyjniają wnętrze 
restauracji. 

Menu lokalu nawiązuje do potraw kuchni staropolskiej. Jadłospis res-
tauracji oferuje propozycje m.in. zup, dań głównych, domowych pierogów, 
smacznych deserów oraz szeroką gamę napojów. W opinii właściciela 
skrócone menu ma na celu utrzymanie jakości podawanych potraw oraz 
przyciągnięcie określonego segmentu gości, którzy delektują się smakami 
kuchni staropolskiej.  

Kawiarnia Daleko Blisko (fot. 9 i 10), potocznie nazywana kawiarnią 
podróżniczą, zlokalizowana jest na obszarze dawnej fabryki bawełnianej   
F. Ramischa przy ulicy Piotrkowskiej 138/140. Nietypowy lokal pełniący 
niegdyś funkcję magazynu przędzy, położony jest w tzw. strefie OFF Piotr-
kowska – popularnego łódzkiego miejsca spotkań. Kawiarnia powstała       
w październiku 2013 r. Daleko Blisko jest połączeniem pasji do podróży        
i umiejętności gotowania właścicielki.  

Rewitalizacja lokalu pofabrycznego została przeprowadzona przez 
jednostkę zajmującą się rozporządzaniem nieruchomościami OPG Orange 
Property Group. Firma podlega międzynarodowej instytucji Gleeson Pro-
perties Development, z siedzibą w Irlandii w Dublinie, która zarządza szero-
ko rozumianą działalnością inwestycyjno-deweloperską (www.opg.com.pl). 

Działania przeprowadzone przez OPG na rzecz rewitalizacji obiektu 
(m.in. budowa sieci kanalizacji, nadbudowa stropów oraz wybijanie otwo-
rów okiennych oraz drzwiowych) pozwoliły na zaadaptowanie powierz-
chni lokalu na funkcję użytkową, w tym przypadku gastronomiczną.          
W związku z przynależnością obiektu do rejestru zabytków wszelkie prace 
remontowe oraz przemiany dotyczące wizerunku obiektu musiały nawią-
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zywać do charakteru otoczenia oraz zostać zatwierdzone przez konserwa-
tora zabytków. 

Wystrój Daleko Blisko (fot. 10) w znacznym stopniu nawiązuje do post-
industrialnego charakteru całego kompleksu OFF Piotrkowskiej. Poprze-
mysłowy klimat odzwierciedlają liczne oryginalne elementy pasujące do 
atmosfery lokalu. Można w nim oglądać pozostawione belki ze stropu, me-
talowe i drewniane przyrządy podnoszące niegdyś ciężkie bele z przędzą,   
a także ściany częściowo odsłaniające surowe cegły. Specyfika wnętrza ka-
wiarni pozwala na zgromadzenie licznych dekoracji przywiezionych z róż-
nych zakątków świata.  

 

 
 

Fotografia 9. Kawiarnia Daleko Blisko  
w Łodzi 

 
 

Fotografia 10. Wnętrze kawiarni  
Daleko Blisko w Łodzi 

 
 

Menu kawiarni oferuje szeroką gamę napojów gorących, głównie ka-
wy, herbaty liściaste oraz ziołowe, czekolady, a także napoje alkoholowe, 
m.in. koktajle, nalewki, piwa regionalne oraz rozmaite wina. Smak nietypo-
wych trunków można urozmaicić deserami oraz wytrawnymi kanapkami 
czy sałatkami serwowanymi w kawiarni. W jadłospisie deserów oprócz 
tradycyjnych słodkich ciast można znaleźć wyszukane połączenia smaków 
inspirowane kuchnią świata, takie jak zielony mech, czyli tarta ze szpi-
nakiem, czy gofry belgijskie podawane z rozmaitymi dodatkami. W opinii 
personelu smakołykiem lokalu jest klasyczny sernik belgijski podawany na 
kruchych ciasteczkach, natomiast napojami cieszącymi się szczególnym 
powodzeniem są aromatyczne wina.  
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Pewną formą promocji oraz utrzymania zainteresowania stałej klienteli 
jest organizacja powtarzalnych prelekcji o tematyce podróżniczej. Daty wy-
kładów umieszczone są w comiesięcznych harmonogramach imprez, a sa-
me spotkania stale zyskują na popularności (dalekoblisko.com, www.lodz 
odkuchni.pl). 

 
 

Lokale gastronomiczne w obiektach poprzemysłowych  
w opinii gości 

 
Na potrzeby opracowania przeprowadzony został wywiad kwestionariu-
szowy z klientami odwiedzającymi opisywane wybrane obiekty gastrono-
miczne. Badania ankietowe (250 ankiet) umożliwiły zapoznanie się z opi-
niami oraz oceną gości poszczególnych obiektów, a także pozwoliły okreś-
lić wpływ postindustrialnej lokalizacji obiektu na wizytę w lokalu. 

Goście odwiedzający wybrane lokale to głównie młode kobiety, w wie-
ku 18–25 lat, z wyższym wykształceniem, o dobrym statusie materialnym. 
Z badań wynika, że 72,8% respondentów pochodzi z województwa łódz-
kiego (Ozorków, Sieradz, Pabianice, Tuszyn, Łask), natomiast ponad poło-
wa (62%) mieszka w Łodzi. Inne jednostkowo wskazywane miasta, to: War-
szawa, Płock, Kraków, Wrocław, Nowy Targ, a także Olsztyn. Można za-
tem mówić o lokalnym oddziaływaniu badanych obiektów. 

 

 
 

Rysunek 2. Czynniki determinujące złożenie wizyty w wybranych lokalach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 



Izabela PIETRUSZKA 

 

 
  372                                   KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU  
 

Pytanie dotyczące czynników determinujących wizytę w lokalu (rys. 2) 
wykazało, że najczęściej wskazywanym wariantem była rekomendacja zna-
jomych (43,2%). Kolejną wysoko notowaną odpowiedzią była postindu-
strialna lokalizacja (25,6%). Może to świadczyć zarówno o osobistych zain-
teresowaniach respondentów, o tęsknocie do „powrotu do korzeni’’ oraz, 
przynajmniej pośrednio, trafności inwestycji. Innymi determinantami mają-
cymi wpływ na odwiedzenie lokali była atmosfera miejsca (12%) i zakres 
świadczonych usług (10,4%). Zarówno ceny, jak i smaczna kuchnia, czy też 
zainteresowanie tematyką (pomysłem na lokal) nie odegrały znaczącej roli 
w wyborze obiektu. 

Rysunek 3 przedstawia udział różnych opinii respondentów na temat 
postindustrialnej lokalizacji, postindustrialnego wystroju, karty menu, sto-
sunku ceny do jakości potraw, obsługi kelnerskiej oraz czystości i estetyki    
w lokalu. Ankietowani mieli za zadanie ocenienie wybranych elementów   
w skali od 1 do 5. Opinie gości przedstawiono za pomocą średniej ważonej 
w stosunku do każdego możliwego do wyboru wariantu.  

 
 

 
 

Rysunek 3. Ocena wybranych elementów w lokalach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

 
Najlepiej ocenionym lokalem była kawiarnia Kreatoora, której średnia 

obliczona na podstawie sumy wszystkich punktów wynosi łącznie 4,57. 
Wysoko oceniono w lokalu: stosunek ceny do jakości serwowanych potraw, 



ADAPTACJA WYBRANYCH ŁÓDZKICH OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH ... 

 

 
                                                                                     KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU 373 

 

obsługę kelnerską oraz czystość i estetykę. Drugim obiektem uzyskującym 
wysoki stopień zadowolenia wśród klientów jest Gęsi Puch. Na kolejnym 
miejscu, z łączną średnią 4,46, znalazła się Kawiarnia Daleko Blisko, nato-
miast ostatnie miejsca zajmują lokale usytuowane na terenie łódzkiej Manu-
faktury: Galicja (4,3) oraz Tawerna Pepe Verde (4,1). Generalnie wszystkie 
obiekty ocenione zostały wysoko, co ponownie może świadczyć o trafności 
zrealizowanych projektów. 

Istotnym aspektem była ocena wpływu lokalizacji lokali gastronomicz-
nych w obiektach poprzemysłowych na złożenie wizyty przez ankietowa-
nych (rys. 4). Wyniki świadczą o dużym i bardzo dużym wpływie post-
industrialnej lokalizacji na wybór lokalu. Oba warianty uzyskały łącznie 
ponad 43% odpowiedzi. Podczas wizyty w lokalu tym aspektem nie suge-
rowało się jedynie 16,4% respondentów. 
 

 

 
 

Rysunek 4. Wpływ lokalizacji lokali gastronomicznych  
w obiektach postindustrialnych na wizytę respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

 
 

Pytając o stopień nawiązania menu lokalu gastronomicznego do cha-
rakteru obiektu postindustrialnego (rys. 5) w odniesieniu do każdego z opi-
sywanych lokali uzyskano następujące odpowiedzi: ponad połowa respon-
dentów uważa, że śródziemnomorskie menu Tawerny, kawiarniany jadło-
spis Daleko Blisko oraz unikatowa kuchnia Galicji nie nawiązuje do charak-
teru obiektu postindustrialnego. W opinii respondentów lokale, których 
oferta częściowo przywołuje tradycje kuchni staropolskiej, tym samym spe-
cyfikę pofabrycznej lokalizacji, to kawiarnia Kreatoora oraz restauracja Gęsi 
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Rysunek 5. Stopień nawiązania menu lokalu gastronomicznego  
do charakteru obiektu postindustrialnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

 
 Puch. Generalnie można stwierdzić, że serwowane menu w opisywanych 
obiektach nie ma większego związku z ich postindustrialną, a nawet łódzką 
lokalizacją. 

 
 

Podsumowanie 

 
Specyfika Łodzi oraz jej bogate rewitalizowane dziedzictwo pofabryczne 
sprzyja budowie pozytywnego postrzegania miasta przez otoczenie. Po-
przemysłowa zabudowa nie jest już traktowana jako element oszpecający 
miasto, co więcej – jest cennym bogactwem, które w ostatnich latach cieszy 
się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, gestorów, jak    
i gości. Postindustrialne miasto przyciąga coraz większą liczbę turystów,      
a realizowane w nim projekty rewitalizacyjne przyczyniają się do poprawy 
pozycji Łodzi na turystycznej mapie Polski. 

Zjawisko wykorzystania na cele publiczne i prywatne obiektów postin-
dustrialnych w Łodzi w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu. Rewitalizo-
wane obiekty pełnią różnorodne funkcje, m.in. mieszkaniowe, biurowe, 
kulturalne czy hotelowe. Jedną z istotnych nowych funkcji jest także fun-
kcja gastronomiczna. Potwierdzają to prowadzone badania oraz analizy ru-
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chu turystycznego dotyczące całego miasta (LISZEWSKI 2009, WŁODARCZYK 

2011, 2012). 
Goście łódzkich lokali gastronomicznych doceniają ich lokalizację         

w obiektach pełniących pierwotnie funkcje przemysłowe. Świadczy o tym 
rosnąca popularność łódzkiej Manufaktury, strefy Off Piotrkowska, czy 
stale zyskującej na uznaniu przestrzeni Piotrkowska 217. W opinii gestorów 
i gości (respondentów) wykorzystanie obiektów poprzemysłowych na cele 
gastronomiczne w znaczący sposób wpływa na ich wybór przez konsu-
mentów, bowiem podkreśla korzenie oraz postindustrialną historię i cha-
rakter miasta.  

Respondenci odwiedzający lokale usytuowane w pofabrycznych wnę-
trzach doceniają specyfikę obiektów oceniając je dobrze lub bardzo dobrze 
zarówno po względem lokalizacji, wystroju wnętrz, jak i serwowanego 
menu. Mankamentami wskazywanymi przez respondentów jest zbyt małe 
powiązanie wystroju lokali z ich postindustrialną architekturą oraz ślado-
wa liczba typowych „łódzkich” potraw w menu oferowanym przez badane 
lokale. 

Ważne są także opinie właścicieli lub gestorów badanych obiektów, 
którzy podkreślają duże możliwości kreacji, jakie stwarzają obszerne za-
zwyczaj przestrzenie związane z dawnymi obiektami przemysłowymi. 

Przedstawione rozważania skłaniają do zaryzykowania stwierdzenia, 
że jednym z ważniejszych kierunków obecnej i przyszłej rewitalizacji2 
poprzemysłowych obiektów Łodzi jest ich przeznaczenie m.in. na funkcje 
turystyczne, w tym działalność gastronomiczną. Trzeba jednak przy tym 
pamiętać, że stymulując kreatywność przyszłych właścicieli czy gestorów 
należy dbać o utrzymanie w jak największym stopniu genius loci, przeja-
wiającym się zarówno w wystroju wnętrz, jak i serwowanym menu. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

JASKULSKI M., 2012, Piwo, flaki garnuszkowe, petersburskie bliny i kawior astrachański, czyli z dziejów 
gastronomii łódzkiej do 1918 roku, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź. 

KACZMAREK S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 

KOZŁOWSKA A., 2015, Wydarzenia i aktywności gastronomiczne jako elementy turystyki kulinarnej   
w Łodzi, praca magisterska napisana w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Wydziału 
Nauk Geograficznych UŁ, Łódź. 

                                                 
2 W roku 2015 Sejm RP przyjął ustawę o rewitalizacji, której jednym z ważniejszych 

beneficjentów może stać się Łódź. 



Izabela PIETRUSZKA 

 

 
  376                                   KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU  
 

KRONENBERG M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną 
miasta – przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 

KRZYWIK-KAŹMIERCZYK J., 2014, Lorneta z meduzą, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź. 
KUSIŃSKI J., BONISŁAWSKI R. , JANIK M., 2009, Księga fabryk Łodzi, Wyd. Jacek Kusiński, Łódź. 
LISZEWSKI S., 2010 (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, ROTWŁ, 

ŁTN, IGMiT UŁ, Łódź. 
MILEWSKA M., PRĄCZKO A., STASIAK A., 2010, Podstawy gastronomii, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa. 
MOTERSKI F., 2011, Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Oeconomica”, 261, s. 319–338. 
SALA J., 2011, Marketing w gastronomii,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , Warszawa. 
Turystyka kulinarna, 2013, (red. M. Derek), „Prace i Studia Geograficzne”, 52, Wydział Geo-

grafii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa. 
WOJCIECHOWSKA A.,2014, Fifka i żulik, czyli domowa kuchnia łódzka, Centrum Inicjatyw na rzecz 

Rozwoju „Regio”, Łódź. 
WŁODARCZYK B. (red.), 2011, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, 

ROTWŁ, ŁTN, IGMiT UŁ, Łódź. 

WŁODARCZYK B. (red.), 2012, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, 
ROTWŁ, IGMiT UŁ, Łódź. 

 

 

Źródła internetowe 
 

pl.apsysgroup.com; 22.07.2015. 
www.baedekerlodz.blogspot.com; 22.07.2015. 
www.blog.czajkus.com; 22.07.2015. 
www.cfi24.pl; 22.07.2015. 
www.czechofil.pinger.pl; 22.07.2015. 
www.dalekoblisko.com; 22.07.2015. 
www.galicjamanufaktura.pl; 22.07.2015. 
www.gesipuchrestauracja.pl; 22.07.2015. 
www.hoteltobaco.pl; 22.07.2015. 
www.jemywlodzi.pl; 22.07.2015. 
www.kreatoora.pl; 22.07.2015. 
www.lodzodkuchni.pl; 22.07.2015. 
www.national-geographic.pl; 22.07.2015. 
www.opg.com.pl; 22.07.2015. 
www.polskaniezwykla.pl; 22.07.2015. 
www.restaurantica.pl; 22.07.2015. 

www.slowlife.blox.pl; 22.07.2015. 
www.tawerna.com.pl; 22.07.2015. 

 


	A_00
	00_Redak_2015
	00_Spis_2015

	A_01_06
	00_Wstep_2015
	01_Zabrocki
	02_Czarniec_Skubina
	03_Gołębiowska
	04_Tomczyk_Miczka
	05_Geise
	06_Lewandowski

	B_07_15
	07_Woz,Orlow,Jedrys
	08_Stasiak_C
	08_Stasiak_1
	08_Stasiak_2_tab
	08_Stasiak_3

	09_Duda-Seifert
	10_Buczkows_Golab
	11_Tomaszew-Bolał
	12_Duda-Gromad_C
	12_Duda_Gromad_1
	12_Duda_Gromad_2
	12_Duda_Gromad_3

	13_Charzyn_Podgór
	14_Bekier_Jawors
	15_Orlows,Woźnicz

	C_16_20
	16_Zurmo,Diaculy
	17_Duda,Trocińs
	18_Dominik
	19_Kozlows_C
	19_Kozłow_1
	19_Kozłow_2
	19_Kozłow_3

	20_Pietruszka


