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Wstęp

Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne jest od 20 lat jedynym w swoim
rodzaju forum wymiany doświadczeń, wyników badań i efektów prac wielu
środowisk uczestniczących w realizacji idei rozwoju turystyki wiejskiej. To realna
możliwość nawiązania współpracy i wykreowania nowych projektów dotyczących
różnych aspektów rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce i budowanie kanałów
komunikacji pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką.
Zamierzeniem organizatorów XV Jubileuszowego Sympozjum było podjęcie
szerokiej dyskusji o przyszłości polskiej agroturystyki w kontekście prognoz
ekonomiczno-społecznych dla obszarów wiejskich oraz u progu przemian związanych
ze Wspólną Polityką Rolną 2014-2020, która przewiduje między innymi ważne
zadania wdrożeniowe dla doradztwa rolniczego.
Problematyka komunikacji i doradztwa w turystyce wiejskiej została poddana
analizie w referatach naukowych, opublikowanych w wydawnictwie monograficznym
SGGW towarzyszącym Sympozjum. Wybrane zagadnienia szczegółowe zostały
zaprezentowane w referatach wygłoszonych na sesji plenarnej a następnie
pogłębione i poszerzone w trakcie pracy równoległej w pięciu grupach
warsztatowych oraz dyskusji plenarnej.
W efekcie Sympozjum sformułowano wnioski, które wyznaczają kierunki dalszej
pracy w dziedzinie agroturystyki i turystyki wiejskiej na kolejny okres.
W niniejszej publikacji pokonferencyjnej przekazujemy Państwu wnioski
wypracowane w ramach XV Jubileuszowego Sympozjum Agroturystycznego wraz ze
szczegółową relacją z przebiegu konferencji z nadzieją, że będą one sukcesywnie
wdrażane w ramach dalszej współpracy branży agroturystycznej.
Jarosław Bomba
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XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne odbyło się w dniach 9-11
września 2013 r. w miejscowości Krzyczki Szumne koło Nasielska na Mazowszu.
Organizatorem Sympozjum było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
Oddział w Krakowie w partnerstwie z: Katedrą Ekonomiki Edukacji, Komunikowania
i Doradztwa SGGW w Warszawie, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,
Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Lokalną Grupą
działania „Zielone Mosty Narwi” oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją
Turystyczną.
Jubileuszowe Sympozjum objęli honorowym patronatem: Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu
i Turystyki Katarzyna Sobierajska, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik oraz Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski.
W zaplanowanych sesjach plenarnych i warsztatowych uczestniczyło ponad 120
osób z całej Polski, związanych z turystyką wiejską. Wśród uczestników byli
przedstawiciele nauki, doradztwa, władz samorządowych, stowarzyszeń
agroturystycznych, lokalnych grup działania oraz kwatero dawcy i przedsiębiorcy
z terenu całego kraju.

Wśród uczestników konferencji: pierwszy rząd od prawej - Andzej Kamasa (Dyrektor MODR Warszawa),
Bogdan Ruszkowski (Burmistrz Nasielska), Anna Aksamit (Senator RP), Tadeusz Nalewajk (Podsekretarz
Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Iwona Korczak (MRiRW), Elżbieta Wyrwicz (Ministerstwo
Sportu i Turystyki), Katarzyna Orzechowska (MRiRW); drugi rząd o d prawej - Krystyna Krzyżanowska
(Prof. SGGW), Krzysztof Mościcki (Dyrektor CDR), Anna Somorowska (Dyrektor MROT).

Podczas konferencji przybliżono kwestię zmian, jakim ulega postępowanie
nabywców na rynku pod wpływem rozwoju nowych mediów, zwracając uwagę na
udział mediów w kreowaniu marki i wykorzystania usług internetowych
w działalności marketingowej. W naukowym referacie programowym prof.
Magdalena Kachniewska scharakteryzowała te zjawiska w kontekście nowych
trendów popytowych na rynku turystycznym oraz wskazała na skuteczność narzędzi
funkcjonowania przedsiębiorców turystycznych w środowisku marketingu Web 2.0.
Koreferat z punktu widzenia praktyki turystycznej w powyższym obszarze wygłosił
Wiesław Czerniec, który zaprezentował narzędzia komunikacji z rynkiem stosowane
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w działalności Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”,
zwracając między innymi uwagę na niespójność wizerunku medialnego agroturystyki
oraz malejące zainteresowanie mass mediów turystyką wiejską.
Drugim obszarem tematycznym były instytucjonalne uwarunkowania w rozwoju
turystyki wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli doradztwa rolniczego
w stymulowaniu działań na rzecz turystyki wiejskiej oraz nowych wyzwań stojących
przed systemem doradztwa wynikających z konkurencyjnego rynku i wzrostu
wymagań konsumentów usług turystycznych. W naukowym referacie programowym
wygłoszonym przez dr Leszka Strzembickiego pokreślona została rola publicznego
doradztwa rolniczego w rozwoju agroturystyki od początku lat 90.tych XX wieku.
Wskazano na jakość zasobów ludzkich jako czynnika rozstrzygającego
o konkurencyjności współczesnej agroturystyki, i w tym kontekście na potrzebę
zapewnienia sprawnego funkcjonowania struktur doradztwa rolniczego
gwarantujących efektywne szkolenie i rozwój kapitału ludzkiego. Z kolei
w koreferacie Danuta Arcipowska przedstawiła praktyczne aspekty funkcjonowania
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przykłady działań edukacyjnych,
doradczych i wdrożeniowych MODR na przestrzeni ostatnich 20 lat.
Istotnymi elementami dyskusji warsztatowych i plenarnych stały się likwidacja
barier prawnych rozwoju usług agroturystycznych, podjęcie szeroko zakrojonych
działań edukacyjnych na rzecz rozwoju kapitału społecznego polskiej wsi oraz
znaczenie badań, mających na celu obserwację rynku turystycznego na wsi, zarówno
poprzez pryzmat oczekiwań usługodawców jak i turystów, rola systemu kategoryzacji
Wiejskiej Bazy Noclegowej prowadzanej przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne” w kreowanie pozytywnego wizerunku wypoczynku na wsi.
Uczestnicy sympozjum postulowali, aby podejmowane zagadnienia problemowe
znalazły odzwierciedlenie w przygotowywanym Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Treści referatów i koreferatów programowych, pogłębione analizy warsztatowe
wybranych zagadnień w grupach tematycznych oraz wypracowane wnioski czytelnik
znajdzie w kolejnych rozdziałach niniejszej publikacji pokonferencyjnej wraz ze
szczegółową barwną relacją z przebiegu konferencji.
Zainteresowanym szerszym omówieniem powyższych zagadnień polecamy
towarzyszącą Sympozjum monografię naukową pt. „Komunikowanie i doradztwo
w turystyce wiejskiej” pod redakcją prof. Krystyny Krzyżanowskiej. 1

„Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”, red. K. Krzyżanowska, Wydawnictwo
SGGW Warszawa 2013

1
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Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne gości każdorazowo w innej części
Polski, stwarzając - poza merytoryczną dyskusją - szanse prezentacji i promocji
poszczególnych regionów. Przy okazuj Jubileuszu warto przywołać dotychczasowe
Ogólnopolskie Sympozja Agroturystyczne:

Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne w ujęciu czasowo-przestrzennym
(źródło: opracowanie własne CDR O/Kraków)

2013

XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
temat:
„Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej"
termin:
9-11 września 2013 roku
miejsce:
Krzyczki Szumne, woj. mazowieckie
organizatorzy: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Katedra Ekonomiki Edukacji,
Komunikowania i Doradztwa, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne",
Lokalna Grupa Działania "Zielone Mosty Narwi".
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2011

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
temat:
„Turystyka wiejska – społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście”
termin:
13–15 września 2011 roku
miejsce:
Mielno, woj. zachodniopomorskie
organizatorzy: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie,
Zachodniopomorski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
w
Barzkowicach,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wyższa Szkoła
Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, Środkowopomorska Grupa
Działania w Koszalinie, Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie.

2009

XIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
temat:
„Marka wiejskiego produktu turystycznego”
termin:
21–23 września 2009 roku
miejsce:
Gdańsk-Jelitkowo, woj. pomorskie
organizatorzy: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni Akademia
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu.

2007

XII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
temat:
„Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary”
termin:
18–20 września 2007 roku
miejsce:
Boszkowo, woj. wielkopolskie
organizatorzy: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie,
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

2005

XI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
temat:
„Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów”
termin:
27-29 września 2005 roku
miejsce:
Iwonicz Zdrój, woj. podkarpackie
organizatorzy: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Podkarpackie Stowarzyszenie
Agroturystyczne „Gospodarstwa Gościnne".

2003

X Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
„Turystyka wiejska w Polsce – od rozproszonych działań do kompleksowej
strategii”
termin:
15–17 września 2003 roku
miejsce:
Kraków, woj. małopolskie
organizatorzy: Krajowe Centrum Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział
w Krakowie, Akademia Rolnicza w Krakowie, Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna.
temat:
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2001

IX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne;
temat:
„Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich”
termin:
9-12 września 2001 roku;
miejsce:
Złotów, woj. wielkopolskie;
organizatorzy: Krajowe Centrum Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział
w Krakowie, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”,
Starostwo Powiatowe w Złotowie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

2000

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
temat:
„Turystyka wiejska w perspektywie europejskiej”
termin:
11-14 września 2000 roku
miejsce:
Wysowa, woj. małopolskie
organizatorzy: Krajowe Centrum Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział
w Krakowie, Nowosądeckie Stowarzyszenie Agroturystyki w Nowym Sączu,
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Oddział w Nawojowej.

1999

VII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
temat:
„Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi, a turystyka wiejska”
termin:
13-16 września 1999 roku
miejsce:
Supraśl, woj. podlaskie
organizatorzy: Krajowe Centrum Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział
w Krakowie, Białostockie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Czarnej Białostockiej,
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

1998

VI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
temat:
„Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej – idee, działania, efekty”
termin:
14-17 września 1998 roku
miejsce:
Lubniewice, woj. gorzowskie (obecnie lubuskie)
organizatorzy: Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Oddział w Krakowie,
Gorzowskie Stowarzyszenie Agroturystyki w Międzyrzeczu, Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Lubniewicach.
V Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
1997
temat:
„Determinanty sukcesu w turystyce wiejskiej”
termin:
15-18 września 1997 roku
miejsce:
Kazimierz Dolny, woj. lubelskie
organizatorzy: Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Oddział w Krakowie,
Lubelskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Wojciechowie, Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli.
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1996

IV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne;
temat:
„Kształtowanie standardów produktu turystycznego polskiej wsi”
termin:
16-19 września 1996 roku
miejsce:
Zamek Czocha, woj. jeleniogórskie (obecnie dolnośląskie)
organizatorzy: Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Oddział w Krakowie,
Towarzystwo Turystyki Wiejskiej zs. w Jeleniej Górze, Wojewódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze.

1995

III Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
temat:
„Regionalne aspekty rozwoju agroturystyki w Polsce”
termin:
18-21 września 1995 roku
miejsce:
Polańczyk, woj. krośnieńskie (obecnie podkarpackie)
organizatorzy: Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Oddział w Krakowie,
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”, Koło
Bieszczadzkie w Lesku, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu.

1994
II Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
temat:
„Agroturystyka - pierwsze doświadczenia i perspektywy”
termin:
2-4 września 1994 roku;
miejsce:
Potok Złoty, gm. Janów, woj. częstochowskie (obecnie śląskie)
organizatorzy: Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Oddział w Krakowie,
Związek Gmin Jurajskich zs. w Ogrodzieńcu, Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie.
1993
temat:
termin:
miejsce:
organizatorzy:

I Sympozjum Agroturystyczne
„Szanse rozwoju agroturystyki w Polsce”
14-17 września 1993 roku;
Suwałki, woj. suwalskie (obecnie podlaskie)
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna.
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Relacja z przebiegu
XV Ogólnopolskiego
Sympozjum Agroturystycznego

Zagroda edukacyjna „Leśniczówka Paryż”

Relacja z przebiegu XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego

Ramowy program Sympozjum
Dzień pierwszy – 9 września 2013
Rozpoczęcie Sympozjum, oficjalne
patronów, zaproszonych gości.

wystąpienia

organizatorów,

gospodarzy,

Sesja plenarna - Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej:
•

„Potrzeby współczesnego prosumenta jako determinanta rozwoju nowych
narzędzi komunikacji rynkowej” – dr hab. prof. SGH Magdalena Kachniewska,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

•

„Publiczne doradztwo rolnicze w procesie rozwoju turystyki wiejskiej – nowe
wyzwania” – dr Leszek Strzembicki, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
w Katowicach.

•

„Narzędzia komunikacji z rynkiem w działalności Polskiej Federacji Turystyki
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” - Wiesław Czerniec, Polska Federacja
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

•

„Rola doradztwa rolniczego w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki na
Mazowszu” – Danuta Arcipowska, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego.

Sesja warsztatowa - Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej:
•

„Klient nasz fan” – moderator: dr prof. prof. SGH Magdalena Kachniewska,
SGH Warszawa.

•

„Instytucje i organizacje w turystyce wiejskiej” – moderatorzy: dr prof. SGGW
Krystyna Krzyżanowska, dr Agata Balińska, SGGW Warszawa.

•

„Popularyzowanie turystyki wiejskiej w mediach” – moderatorzy: dr Ewa
Jaska, dr Agnieszka Werenowska, SGGW Warszawa.

•

„Moda na Mazowsze” – moderatorzy: Anna Somorowska, MROT Warszawa.

•

„Kreowanie marki w turystyce wiejskiej” – moderatorzy: Krystyna Drąg,
Wiesław Czerniec, PFTW.
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Relacja z przebiegu XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego

Dzień drugi – 10 września 2013
Tematyczne wyjazdy studyjne:
Trasa 1.
„Sieciowe produkty turystyki wiejskiej” (kierunek Podlasie Południowe).
Trasa 2.
„Dziedzictwo kulturowe w turystyce wiejskiej” (kierunek Kurpie).
Trasa 3.
„Specjalizacja oferty agroturystycznej w kierunku usług edukacyjnych” (kierunek
„Stare Mazowsze”).
Kolacja regionalna wspólna dla wszystkich grup, rozstrzygnięcie konkursu
agroturystycznego, program artystyczny.

Dzień trzeci – 11 września 2013
Sesja dyskusyjna - Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej:
•

•
•
•
•
•

„Potencjał produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjność
na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych” –
prezentacja wyników ekspertyzy MRiRW, Warszawa 2012 (Magdalena
Ragus, Michał Nykowski, Polska Agencja Rozwoju Turystyki).
Sprawozdanie z pracy grup warsztatowych – moderatorzy grup
tematycznych.
Prezentacja wybranych działań LGD z woj. mazowieckiego w zakresie
turystyki wiejskiej.
Prezentacja wybranych działań stowarzyszeń agroturystycznych.
Dyskusja plenarna.
Wnioski, komunikat końcowy.
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Miejsce XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego
„Farma Krzyczki”, Krzyczki Szumne koło Nasielska

Farma Krzyczki to malownicze miejsce wśród mazowieckich pól i lasów,
zlokalizowane zaledwie 50 km od Warszawy, 30 km od lotniska w Modlinie i 4 km
od Nasielska.
Miasto Nasielsk istnieje od dziesięciu wieków i należy do grona najstarszych miast na
Mazowszu i w Polsce. W XIV w. książę mazowiecki Janusz I nadał część miasta
książęcego Nasielska na własność swemu ulubionemu rycerzowi Jakuszowi
z Radzanowa, zwanemu Białym. W XV w. został zbudowany w części klasztornej
Nasielska nowy murowany kościół. W XVIII w. król Stanisław August Poniatowski
potwierdził na prośbę mieszczan przywileje ustanawiające dni odbywania targów
i jarmarków, otrzymane od królów: Zygmunta I, Władysława IV, Jana III Sobieskiego.
W czasie kampanii napoleońskiej pod Nasielskiem doszło do bitwy między francuską
armią generała Davouta a wojskami rosyjskimi. W XIX wieku miasto przestało być
własnością prywatną i usamodzielniło się. Podczas wojny polsko - rosyjskiej w 1920 r.,
pod Nasielskiem toczyły się ciężkie boje z bolszewikami w ramach tzw. Bitwy
Warszawskiej.
Farma Krzyczki utrzymana w dworskiej stylistyce dysponuje ponad 120-ma
miejscami noclegowymi i oferuje bogaty program wypoczynkowo-rekreacyjny.
Jazda konna, wędkowanie w należącym do Farmy Krzyczki jeziorze, jazda rowerami
po okolicznych łąkach i lasach czy też nordic walking - to tylko niektóre
z proponowanych atrakcji.
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Posiadłość ma wielu czworonożnych mieszkańców; oprócz koni i kucyków są tu
lamy, owce i kozy. Stadu lam przewodzi samiec Inka, duży i ciemny. Jest
wspaniałym mężem dla trzech samiczek: Karmeli, Bezy i Toffi. Każdego roku
rodzina powiększa się o młode lamki, które po osiągnięciu dorosłości wędrują
w świat do nowych miejsc zamieszkania.

Lamy należą do rodziny wielbłądowatych, a ich zasięg występowania to Peru,
Boliwia i Argentyna w Ameryce Południowej. Są przystosowane do życia w trudnych
warunkach klimatycznych, dlatego w Polsce radzą sobie bardzo dobrze. Żywią się
trawą i liśćmi. Są ciekawskie i bardzo przyjacielskie, więc podchodzą do osób
odwiedzających MINI ZOO i co najważniejsze nie plują na ludzi!

Z lamami sąsiaduje stadko kóz. Są tu dwie kózki i koziołek. Kozioł Bartek jest duży,
umaszczony kolorowo. Miłe samiczki, biała Chmurka i beżowa Asia dotrzymują
towarzystwa. Grupę dopełnia rodzina owiec. Są to czarne owieczki ze starej polskiej
rasy – wrzosówki. Malaga, Eklerka i Wuzetka to trzy pokolenia: babcia, mama
i córka. Chętnie podstawiają łebki do głaskania i dają się nakarmić trawą.
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Sesja plenarna – skróty referatów programowych
Potrzeby współczesnego prosumenta jako determinanta
rozwoju nowych narzędzi komunikacji rynkowej
dr hab. prof SGH Magdalena Kachniewska

Prosument
• termin wprowadzony przez Alvina Tofflera, pisarza i futurystę („Trzecia fala”)
• prosumeryzm jest reakcją na kryzys i na macdonaldyzację dostępnej oferty
• jest wynikiem zacierania się granicy między pracą i życiem prywatnym
Co odróżnia prosumenta od konsumenta?
• poszukuje szerokiej wiedzy o produktach
• wiedzę chętnie przekazuje innym (i umie to robić!)
• świadomie podejmuje decyzje zakupowe, jest coraz bardziej ostrożny, jeśli
chodzi o odbiór informacji
• ceni sobie możliwość kontroli
• aktywność, samodzielność, ciekawość, impuls, nieustanne poszukiwanie
nowości
• lubi być współtwórcą i współuczestnikiem wydarzeń
Generacja L (lazy, lead, link, like, lifestream, local)
• mało czyta – dużo surfuje
• raczej ćwierka (twit) niż obszernie się wypowiada
• mniej tworzy niż linkuje
ale
• jest w ciągłym kontakcie
• i lubi się dzielić!
Czego oczekują „dzieci sieci”?
• interakcji i zaangażowania
• swobody wypowiedzi
• dużej dawki zabawy i rywalizacji (funware & gamification)
• nieustannych nowości i emocji
Media społecznościowe (social media)
grupa aplikacji bazujących na rozwiązaniach internetowych, opierających się na
ideologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0, które umożliwiają tworzenie
i wymianę wygenerowanych przez użytkowników treści
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Sieć narzędzi SM - schemat
Co można zaliczyć do SM
• blogi i mikroblogi (np. Blip, Twitter),
• społeczności kontentowe (np. YouTube, Vimeo),
• serwisy społecznościowe (np. Facebook, Nk.pl),
• społecznościowe serwisy informacyjne (Digg, Reditt),
• wirtualne światy gier (np. World of Warcraft),
• wirtualne światy społecznościowe (np. Second Life),
• serwisy niszowe (Eons – dla ludzi po 55 roku życia, LinkedIn – profesjonalny,
ResearchGate),
• fora i grupy dyskusyjne
SM a marketing
• poprawa lojalności klientów poprzez zaangażowanie w ciągły dialog
• analiza rynku i konkurencji poprzez przegląd recenzji, opinii i reakcji
użytkowników
• stworzenie wewnętrznej społeczności w celu określenia celów
marketingowych i zapewnienia ciągłości działań
• uzupełnienie marketingu tradycyjnego obecnością w SM
• ochrona reputacji organizacji i marki poprzez prowadzenie aktywnego
monitoringu wpisów w SM oraz reagowanie na wpisy
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Cel obecności w SM:

Publiczne doradztwo rolnicze w procesie rozwoju turystyki
wiejskiej – nowe wyzwania
dr Leszek Strzembicki
Celem publicznego doradztwa rolniczego jest przede wszystkim inicjowanie
i wspieranie pozytywnych zmian oblicza polskiej wsi.
Tradycyjnymi obszarami zainteresowań były zagadnienia związane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego i gospodarstwa domowego.
Wraz ze zmianami ustrojowymi i funkcjonowaniem gospodarki rynkowej niezbędne
okazało się podjęcie problematyki ekonomicznej /wybór działalności rolniczej,
zarządzanie gospodarstwem, kreowanie przedsiębiorczości, analiza rynku,
planowanie regionalne, itp./.
Wśród pierwszych działań doradztwa, inicjujących i wpierających nierolnicze
formy aktywności gospodarczej mieszkańców wsi
w nowych warunkach
ustrojowych, wyraźnie wyróżniają się te dotyczące turystyki wiejskiej, a zwłaszcza
agroturystyki. Fundamentalne znaczenie miały tu działania oddziału krakowskiego
CDR.
Szczególnie dużą różnorodnością i dynamizmem działań cechowały się lata 90.
ubiegłego wieku; zaowocowało to wyraźnym rozwojem ilości i jakości usług
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turystycznych świadczonych przez mieszkańców wsi oraz znacznym wzrostem
działań zespołowych usługodawców.
Kolejne lata przynoszą ograniczenie działań na rzecz turystyki wiejskiej (kłopoty
budżetowe, ale także dość częste opinie, że turystyka wiejska poradzi już sobie sama).
Wejście Polski do zjednoczonej Europy stworzyło dla turystyki wiejskiej nowe
szanse na rozwój, ale jednocześnie postawiło przed nią wiele wyzwań.
Wynikają one przede wszystkim z działania na globalnym, konkurencyjnym i coraz
bardziej wymagającym rynku turystycznym.
Nowa sytuacja wymusza na wiejskich usługodawcach i ich stowarzyszeniach lepsze
dostosowanie do zasad gospodarki rynkowej, a więc przede wszystkim rozwijanie
i doskonalenie procesu komercjalizacji.
Proces komercjalizacji oznacza m. in. konieczność konsekwentnego kreowania
produktów markowych turystyki wiejskiej, skutecznego marketingu i działań projakościowych, profesjonalizmu i współdziałania wiejskich usługodawców oraz
realizacji partnerstwa pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym.
Sprostanie nowym wymogom nie będzie jednak możliwe bez permanentnej edukacji
i szkoleń, kontynuacji i rozwoju badań rynku turystyki wiejskiej, bez upowszechniania
dobrych praktyk i stałego doskonalenia działalności.
Najbardziej predysponowaną instytucją, która może to turystyce wiejskiej zapewnić
jest publiczne doradztwo rolnicze.
Nowe wyzwania stojące przed publicznym doradztwem rolniczym wyznaczają
także konieczność kontynuacji a nawet przyspieszenia przemian obszarów wiejskich
w Polsce, co jest ściśle związane z potrzebą efektywnej realizacji Wspólnej Polityki
Rolnej z korzyścią dla Polski i mieszkańców polskich wsi.
Wśród nowych zadań publicznego doradztwa winny się znaleźć te, które wspierać
będą dalszy rozwój turystyki wiejskiej. Wynika to także z rangi turystyki wiejskiej
jako formy działalności rozbudzającej aktywność mieszkańców wsi oraz ich działania
zespołowe, sprzyjającej ochronie
i restauracji środowiska przyrodniczego
i kulturowego, a także przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich.
Udział publicznego doradztwa w rozwoju turystyki wiejskiej polegać winien na
intensyfikacji działań zmierzających zarówno do niwelacji istniejących ciągle
mankamentów w jej funkcjonowaniu,
jak też
inicjowaniu i wspieraniu
innowacyjnych działań m.in. w zakresie budowania produktów markowych,
systemów komunikowania się z rynkiem czy działań zespołowych.
Słabe strony turystyki wiejskiej to przede wszystkim mała aktywność, a także
zachowawczość wiejskich usługodawców oraz częsty brak umiejętności współpracy
i działań zespołowych; w konsekwencji oferty turystyki wiejskiej rzadko są wynikiem
kooperacji, cechują się małym zróżnicowaniem regionalnym, dużymi wahaniami
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sezonowymi i dość skromnym pakietem usług. Występują także niedoskonałości
działań marketingowych, zwłaszcza w zakresie promocji.
Pierwszoplanowym zadaniem wydaje się być stworzenie nowej strategii rozwoju
turystyki wiejskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, uwzględniającej wyższe wymagania
rynku turystycznego oraz nowe uwarunkowania, m. in. kierunki wsparcia
udzielanego przez Unię Europejską turystyce wiejskiej w krajach członkowskich
w nowej perspektywie finansowej oraz przyjęte przez rząd kierunki rozwoju turystyki
w Polsce.
Prace nad strategią winno być obejmować również sporządzenie diagnozy
dotychczasowego rozwoju turystyki wiejskiej, sporządzonej w oparciu
o reprezentatywne badania ankietowe oraz nowe zbiory statystyk wtórnych, przede
wszystkim opracowywane przez GUS.
Najbardziej predysponowaną instytucją do pełnienia roli koordynatora tych
kompleksowych działań jest bez wątpienia Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział
w Krakowie.
Atuty:
• wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wielu projektów z udziałem
• ekspertów krajowych i zagranicznych,
• doświadczona kadra oraz wielu współpracujących ekspertów,
• niekwestionowany dorobek dydaktyczny, naukowy i wdrożeniowy,
• wypracowana metodyka prac badawczych,
• ścisłe związki ze środowiskiem naukowym, stowarzyszeniami t. w.,
organizacjami wspierającymi rozwój turystyki wiejskiej a także dwoma
resortami wspomagającymi od dawna tą formę turystyki.
Prace nad strategią rozwoju turystyki wiejskiej należy prowadzić w ścisłym,
partnerskim współdziałaniu z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne”, która winna być także głównym beneficjantem strategii.
Zasady:
• W opracowaniu nowej strategii rozwoju turystyki wiejskiej winni
uczestniczyć w charakterze ekspertów kompetentni przedstawiciele
środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji działających na
rzecz rozwoju turystyki wiejskiej oraz w miarę potrzeby eksperci zagraniczni.
• Proces budowania strategii musi obejmować także konsultacje z podmiotami
działającymi w turystyce wiejskiej oraz ją bezpośrednio wspierającymi.
Gruntownych przekształceń wymaga także system szkoleń i doradztwa w zakresie
turystyki wiejskiej
Determinanty:
• wyraźny wzrost poziomu wiedzy i umiejętności zarówno trenerów jak
i usługodawców wiejskich,
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•

pilna potrzeba intensyfikacji procesów komercjalizacji produktów turystyki
wiejskiej oraz budowy produktów markowych,
• konieczność stworzenia silnych struktur organizacyjnych, będących
podstawowym warunkiem efektywności większości działań.
W Centrum Doradztwa Rolniczego należy opracować nowe programy szkoleń
przyszłych trenerów i wykładowców turystyki wiejskiej, uwzględniając potrzebę
określonej liczby specjalizacji.
Adresaci:
• doradcy z ośrodków doradztwa rolniczego,
• nauczyciele szkół rolniczych i innych szkół na terenach wiejskich, mających
w swych programach przedmioty z zakresu turystyki i hotelarstwa,
• stowarzyszenia turystyki wiejskiej, samorządy lokalne, lokalne organizacje
turystyczne, lokalne grupy działania.
Ukończenie cyklu szkoleniowego winno kończyć się egzaminem i otrzymaniem
dyplomu – certyfikatu, dającego uprawnienia do bycia trenerem lub wykładowcą
w danej dziedzinie.
W nowych programach uwzględnić należy m.in.. takie zagadnienia, jak:
kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, większej aktywności
i otwartości na innowacje i nowe relacje, zasady i efekty działań zespołowych, jakość
oferty turystycznej polskiej wsi, budowa produktów markowych skierowanych do
określonych segmentów rynku, zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej,
wykorzystanie i kultywowanie dorobku polskiego rodzinnego rolnictwa, dziedzictwo
kulturowe i unikalne zasoby przyrodnicze.
Realizując poszczególne programy szkoleniowe należy bazować na materiałach
dydaktycznych wykonanych przez kompetentnych autorów.
Warunkiem przyjęcia i rozpowszechnienia materiałów dydaktycznych winna być
pozytywna recenzja uznanego eksperta.
Niezbędna wydaje się dalsza aktywność oddziału krakowskiego Centrum
Doradztwa Rolniczego w realizacji kolejnych programów wdrożeniowych. do
realizacji programów wdrożeniowych należy zapraszać ośrodki doradztwa rolniczego,
stowarzyszenia turystyki wiejskiej, lokalne grupy działania oraz przedstawicieli
nauki, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, warunkiem uczestnictwa
w zespołowej realizacji przyszłych projektów winien być profesjonalizm.
Uczestnictwo w wielu programach szkoleniowych, badawczych i wdrożeniowych
wiąże się często z występowaniem o niezbędne dotacje lub o środki Unii Europejskiej
przypisane do określonych programów.
• w tym zakresie publiczne doradztwo rolnicze napotyka na coraz ostrzejszą
konkurencję, wynikającą z zasady powszechności systemu przetargowego,
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•

publiczne doradztwo przyjmuje konkurencję jako obiektywny warunek
funkcjonowania na danym rynku w nowych warunkach ustrojowych,
• winna to być jednak konkurencja w zakresie jakości, profesjonalizmu,
rzetelności w realizacji zadań oraz w wyliczaniu niezbędnych kosztów.
Niestety, coraz powszechniej obserwuje się zjawisko przystępowania do
przetargów i ich wygrywania przez różne firmy nie dysponujące odpowiednim
zapleczem kadrowym czy doświadczeniem, ale za to proponujące najniższą cenę.
• w konsekwencji niektóre finansowane przez rząd i Unię projekty mogą
przynosić więcej szkód niż pożytku dla turystyki wiejskiej ,
• warto zatem, żeby zaangażowane w rozwój turystyki wiejskiej resorty
poważnie potraktowały ten problem, który zresztą sygnalizowany jest
w wielu innych dziedzinach.
Dla sprostania przez system publicznego doradztwa nowym wyzwaniom
niezbędna będzie weryfikacja form i metod działania na rzecz rozwoju turystyki
wiejskiej, którą muszą dokonać ośrodki doradztwa rolniczego.
Uwzględniać ona musi konieczność ustawicznego doskonalenia zawodowego
doradców, ujednolicenia w skali kraju programów szkoleniowych, zgodnie
z wzorcami Centrum Doradztwa Rolniczego, współdziałanie z innymi podmiotami,
a także ewentualną potrzebę rozpoczynania kompleksowych działań na rzecz
rozwoju turystyki wiejskiej w nowych regionach, niekiedy nawet na obszarach transgranicznych w ramach poszczególnych euroregionów.
Niezbędne będzie także opracowanie i wdrożenie przez regionalne ośrodki
doradztwa, we współpracy z regionalnymi stowarzyszeniami turystyki wiejskiej
i lokalnymi grupami działania, nowej koncepcji szkoleń wiejskich usługodawców oraz
lokalnych liderów.
Nowe programy szkoleniowe winny uwzględniać modelowe propozycje Centrum
Doradztwa Rolniczego.
Do nowych wyzwań stojących przed regionalnymi ośrodkami doradztwa
rolniczego zaliczyć należy również uczestniczenie w tworzeniu i weryfikacji
dokumentów
strategicznych
dotyczących
rozwoju
turystyki
wiejskiej
i opracowywanych na szczeblu województw, powiatów i gmin.
W działaniach tych winny być uwzględniane wyniki analizy marketingowej oraz
oceny celowości działań.
Efektywność działania publicznego doradztwa rolniczego na rzecz turystyki
wiejskiej w Polsce zależy również od sprawności funkcjonowania całego systemu
doradztwa w określonych strukturach organizacyjnych.
Obserwując funkcjonowanie systemu doradztwa w długim okresie oraz uczestnicząc
w jego działaniach można odnieść wrażenie istotnej niespójności w systemie
zarządzania. Centrum Doradztwa Rolniczego podlega bowiem Ministerstwu
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś zlokalizowane w województwach Ośrodki Doradztwa
Rolniczego samorządowi województw, z wyłączeniem finansowania, które realizują
urzędy wojewódzkie.
Wydaje się, że taki stan rzeczy nie sprzyja efektywnej realizacji polityki rządu
w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rozwojowi publicznego
doradztwa rolniczego w Polsce.
Przykładowo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe mu Centrum
Doradztwa Rolniczego nie mają bezpośredniego wpływu na politykę kadrową
w publicznym doradztwie, zaś prowadzone na szczeblu Centrum działania w zakresie
szkolenia i doskonalenia kadr nie skutkują otrzymaniem przez pracowników
uprawnień do prowadzenia działalności doradczej w danej dziedzinie, a także nie
stanowią elementu polityki kadrowej.
Efektywna realizacja nowych zadań w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej wydaje
się być również zagrożona wskutek pogarszającej się kondycji finansowej
publicznego doradztwa – co szczególnie jest widoczne na najniższym szczeblu
doradztwa - a więc tym, który bezpośrednio się kontaktuje z rolnikami czy innymi
mieszkańcami wsi.
Przy niskich uposażeniach, symbolicznych funduszach delegacyjnych, braku
przenośnego sprzętu komputerowego, ograniczonych szkoleniach, trudno mówić
o podnoszeniu doradztwa publicznego na wyższy poziom, a tym bardziej
o sprostaniu konkurencji.

Narzędzia komunikacji z rynkiem w działalności Polskiej
Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
Wiesław Czerniec
1. Wydawnictwa
• Mapy, foldery
• Prezentacja obiektów skategoryzowanych
• Prezentacja pełnej oferty kwaterodawców
• Produkty sieciowe
• Dobre praktyki
2. Imprezy targowe
• Okazja do bezpośredniego spotkania z odbiorcą usług,
• Duże zainteresowanie ze strony klientów w bieżącym roku
• Powodzenie imprez o charakterze piknikowym,
• Niewielkie możliwości stowarzyszeń w zakresie uczestnictwa
w targach
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•

3.

4.

5.

6.

7.

Konieczność realizacji profesjonalnego stoiska z wizualizacją
charakterystyczną dla oferty polskiej wsi
Internet – agroturystyka.pl , www.pftw.pl
• Promocja kwater zrzeszonych w stowarzyszeniach należących do
PFTW „GG” – gwarancja jakości
• Ponad 1500 ofert
• Wyrażanie opinii oraz zapytania czynnikiem wpływającym na
kształtowanie oferty,
• Malejąca ilość kwater promujących się za opłatnością na korzyść
serwisów regionalnych,
• Niepowodzenie w prowadzeniu systemu sprzedaży,
• Ogromne zapotrzebowanie na wiedzę o zakładaniu i prowadzeniu
działalności turystycznej na wsi
• Zmniejszająca się liczba osób aktualizujących swoją ofertę oraz
systematycznie posługujących się pocztą e-mail,
• Wzrost ilości osób profesjonalnie zajmujących się promocją swojej
oferty,
• Brak wersji obcojęzycznych
• Wzrost zainteresowania ofertą tematyczną,
• Konieczność kompleksowej promocji: kwatery – atrakcje – imprezy,
Media
• Malejące zainteresowanie turystyką wiejską jako zjawiskiem,
• Zainteresowanie wydarzeniami, produktami,
• Brak jednolitego przekazu dotyczącego polskiej turystyki wiejskiej,
• Zainteresowanie ze strony mediów zajmujących się problematyką wsi,
• Konieczne środki na kampanie promocyjne w mediach
ogólnopolskich oraz zagranicznych.
Geocaching
• Nowa forma dotarcia do klienta, szczególnie zagranicznego
• Przygotowanie produktu specyficznego dla turystyki wiejskiej
• Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej.
• System wypracowany w latach dziewięćdziesiątych przy współpracy
ekspertów zagranicznych i oddany do zarządzania Polskiej Federacji
Turystyki Wiejskiej „GG”
• Gruntownie przebudowany w 2012 roku
Zasadnicze zmiany
• Zmniejszenie ilości kryteriów
• Zmniejszenie skali ocen
25
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•
•

Likwidacja kategorii „pokoje grupowe”
Prowadzenie dwóch rodzajów klasyfikacji obiektów: „wypoczynek
na wsi” oraz „wypoczynek u rolnika”
• Brak specjalizacji kwater
• Wykonanie nowej aplikacji internetowej
• Stworzenie nowego serwisu promocyjnego www.pftw.pl
• Uwzględnienie kryteriów rekomendowanych przez Eurogites
8. Kategoryzacja
• Ukierunkowuje przygotowanie obiektu zgodnie z oczekiwaniem turysty,
• Tworzy jasny przekaz dla turysty dotyczący jakości usług
• Kształtuje pozytywny wizerunek obiektów.
• Wpływa na podniesienie konkurencyjności obiektów.
• Wymusza utrzymanie odpowiedniego poziomu usług w turystyce
wiejskiej, poniżej którego wykonywanie usług powinno być
niedopuszczalne
• Chroni interesy konsumenta przez ułatwienie egzekwowania przez
gościa należytego wykonywania usług przez usługodawcę zgodnie ze
standardem;
• Konieczność wprowadzenia obligatoryjności kategoryzacji przy
sięganiu po środki pomocowe w następnym okresie finansowania,
• Konieczność promocji kategoryzacji wśród turystów,
• Promocja marki „wypoczynek u rolnika” jako produktu sieciowego,
• przekazywanie pozytywnej opinii o systemie przez stowarzyszenia,
świat nauki, ośrodki doradztwa rolniczego,
9. Podsumowanie
• Potrzeby turysty głównym czynnikiem kształtującym ofertę turystyki
wiejskiej,
• Jakość oraz gwarancja jakości głównymi komunikatami w przekazie
o ofercie,
• Programowe podejście do kształtowania wizerunku turystyki
wiejskiej,
• Odpowiedzialność za ofertę,
• Integracja działań na rzecz kształtowania oferty oraz promocji,
• Ogólnokrajowe programy promocji oferty turystyki wiejskiej
w przyszłym okresie finansowania,
• Rola stowarzyszeń agroturystycznych oraz Federacji w kształtowaniu
produktu oraz jego promocji.
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Rola doradztwa rolniczego w rozwoju turystyki wiejskiej
i agroturystyki na Mazowszu
Danuta Arcipowska
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie jest
samorządową wojewódzką osobą prawną, prowadzącą doradztwo rolnicze na
obszarze województwa mazowieckiego. Działa na podstawie ustawy z dn. 22.
października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 251, poz. 2507 ze
zm.) oraz statutu nadawanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, któremu
podlega od 1 stycznia 2013 r.

Zasięg działalności Oddziałów MODR Warszawa
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Turystyka wiejska i agroturystyka
• Turystyka wiejska jest nieodzownym elementem turystyki na Mazowszu
i wpisuje się w koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
• Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, jak wszystkie ośrodki doradztwa
w kraju, w ramach prowadzonych działań wspiera wszelkie formy aktywizacji
mieszkańców obszarów wiejskich w kierunku tworzenia usług turystycznych.

27

Relacja z przebiegu XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego

Formy doradztwa rolniczego:
1. Porady.

2 Szkolenia stacjonarne i wyjazdowe, konferencje, seminaria, kursy.
Ilość szkoleń
Ilość przeszkolonych osób

2008
185
2536

2009
182
2872

2010
174
2828

2011
154
2599

2012
129
2067

3. Promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej
• Prowadzenie i aktualizacja bazy ponad 320 obiektów turystyki wiejskiej
i agroturystyki (ponad 5500 miejsc noclegowych), która jest dostępna na
stronie internetowej: www.modr.mazowsze.pl
• Gospodarstwa są zweryfikowane pod kątem jakości świadczonych usług,
a dane o gospodarstwach są na bieżąco aktualizowane przez pracowników
MODR (ankiety)
• Katalog „Mazowsze Agroturystyka”
• Gospodarstwa agroturystyczne współpracujące z MODR są czytelnie
oznakowane:
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Konkursy
- Wojewódzki konkurs „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne
województwa mazowieckiego”,
- Od 2012 roku MODR organizuje wojewódzki konkurs „Innowacyjne
gospodarstwo agroturystyczne”
- Dodatkowo MODR uczestniczy w realizacji konkursów gminnych
czy też powiatowych,
Realizacja projektów:
• „Turystyka – szansa dla rolnika”
- W latach 2011 – 2012 MODR zorganizował i przeprowadził 72 kursy,
w których przeszkolono 1080 rolników i domowników z terenu
województwa mazowieckiego.
- Zorganizowano 23-dniowe kursy w zakresie zawodów: kucharz, kelner,
barman,
przewodnik agroturystyki i organizator agroturystyki
w 9 lokalizacjach.
• „Poznajemy Smaki Mazowsza”
- Realizowany w Oddziale Siedlce - w ramach projektu przeprowadzono
szkolenie połączone z wizytami studyjnymi do gospodarstw agroturystycznych.
- Tematem szkolenia było „Podnoszenie atrakcyjności
turystycznej
i kreowanie wizerunku gospodarstw agroturystycznych poprzez produkty
tradycyjne, lokalne i ekologiczne”.
- Drugą część stanowiły warsztaty, mające na celu identyfikację produktów
tradycyjnych, lokalnych i ekologicznych wschodniego Mazowsza oraz
dzielenie się dobrymi praktykami.
- Wydano katalog „Poznajemy Smaki Mazowsza”.
• „Podwyższenie jakości usług turystyki wiejskiej ważnym czynnikiem rozwoju
turystyki na Mazowszu
- Okres realizacji: sierpień – grudzień 2013
- W ramach projektu:
- Opracowanie i druk poradnika „Wymagania i standardy WBN”
- Organizacja i przeprowadzenie7 dwudniowych (12godzinnych) szkoleń
„Wymagania i standardy WBN” dla 150 osób,
- Wyjazd studyjny dla 40 osób do skategoryzowanych obiektów WBN
na Lubelszczyźnie
- kategoryzacja 30 obiektów WBN
•

Właściciele gospodarstw agroturystycznych:
• Podlegają koniecznym szkoleniom wynikającym ze zmian prawa
• Są w ścisłym kontakcie z doradcami terenowymi MODR
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Gospodarstwa agroturystyczne współpracujące z MODR Warszawa
w latach 2005 – 2012:

Podsumowanie
Dla mieszkańców terenów wiejskich Mazowsza niezwykle istotna jest bezpośrednia
pomoc, świadczona przez MODR, szczególnie w takich obszarach jak:
- dostęp do aktualnej informacji i wiedzy poprzez udział w różnych formach
szkoleniowych
- przystosowanie gospodarstwa rolnego do prowadzenia usług turystycznych
zgodnie z wymogami prawa
- tworzenia oferty w zakresie spędzania czasu wolnego
- sporządzanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem źródeł finansowania
- promocji poprzez udział w imprezach plenerowych, targach i wystawach,
stronę internetową, katalogi
- Wymiernym i niezaprzeczalnym efektem pracy doradców są funkcjonujące
na wysokim poziomie gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki
wiejskiej współpracujące z MODR
- obszary wiejskie zmieniają swoją funkcję, rozwija się przedsiębiorczość
wiejska, tworzą się miejsca pracy oraz poprawia estetyka wsi mazowieckiej.
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Tematyczne wyjazdy studyjne
Trasa 1
„Sieciowe produkty turystyki wiejskiej”
Wyjazd studyjny obejmował obszar położony we wschodniej części województwa
mazowieckiego – okolice Siedlec. Tematem przewodnim wizyt studyjnych była
„Kraina Mistrza Twardowskiego”, wokół której budowany jest sieciowy produkt
turystyki wiejskiej pod taką właśnie nazwą. Okolice te stanowią prawdopodobne
miejsce przebywania osoby Jana Twardowskiego postaci z dworu Zygmunta Augusta,
który z uwagi na zgłębioną wiedzę magiczną miał między innymi wywołać ducha
zmarłej Barbary Radziwiłłówny.

Dane mapy ©2013 Google

Przebieg trasy wyjazdu studyjnego: A -Krzyczki Szumne, B - Brzeźnik, C - Mścibrody D - Liw,
E-Wągrów, F - Gawłowo, A -Krzyczki Szumne

Wizyta 1.
Gospodarstwo agroturystyczne „Bania” w Brzeźniku
Pierwszym obiektem zwiedzanym na trasie wyjazdu było gospodarstwo
Agroturystyczne „Bania” państwa Barbary Kuligowskiej-Roman i Witolda Romana.
Właściciele gospodarstwa założyli je w 2005 r. przenosząc w określonej sytuacji
życiowej swoją działalność zawodową na wieś. Zabudowania gospodarstwa zostały
zaprojektowane w sposób przemyślany pod świadczone usługi agroturystyczne
oferując swoim klientom dobrze przygotowana bazę noclegową i żywieniową oraz
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cały szereg atrakcji wykorzystując posiadane zasoby i czynnie włączając się
w oferowane i realizowane zajęcia rękodzielnicze. Oferta turystyczna skierowana jest
głównie do rodzin z dziećmi, dla których gospodarstwo przygotowało plac zabaw,
możliwość bezpośredniego kontaktu z ze zwierzętami gospodarskimi (kury, owca,
kozy, króliki itp.), roślinami ogrodowymi oraz zajęcia artystyczne. Od kilku lat
w gospodarstwie rozwija działalność pn.: „Kuchnia artystyczna u Pani Twardowskiej”.
Pod okiem gospodyni lub specjalnie zapraszanej animatorki, powstają postacie
z wosku i gliny, tradycyjne ozdoby choinkowe, pisanki itp.

Zwiedzanie gospodarstwa „Bania”

Pieczenie podpłomyków
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Miejsce to ma pełne wyposażenie pracowni ceramicznej. Odbywają się tam
również warsztaty wikliniarskie. Gospodarze z dużym zaangażowaniem włączyli się
w realizację projektu: „Kraina Mistrza Twardowskiego”. Projekt ma wypromować
Okolice Węgrowa i jego okolic jako terenów ciekawych turystycznie z uwagi na
walory przyrodnicze oraz stworzenie produktu turystycznego, którego elementem
przewodnim jest legendarna osoba Mistrza Twardowskiego. Aktualnie gospodarstwo
przygotowało atrakcyjną ofertę pakietową i poprzez współpracę z innymi
usługodawcami oraz doradcami Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Oddziału w Siedlcach przygotowują turystyczny produkt sieciowy.
Wizyta 2.
„Dworskie Smaki” w Mościbrodach

Kolejnym punktem wizyty był Folwark w Mościbrodach koło Siedlec, który powstał
w latach 40-tych XIX wieku gospodarując na 130 ha w tym ok. 100 ha stawów.
Głównym budynkiem Folwarku był murowany dwór szlachecki, otoczony parkiem.
Od 2000 roku cały majątek jest w posiadaniu prywatnych właścicieli i został i od tego
czasu został wiernie zrekonstruowany, nie tracąc nic z dawnej swojej świetności.
W skład obiektu wchodzą dwór wraz z oficyną, w której funkcjonuje Restauracja
Dworska oraz Podwórze Biesiadne z salami urządzonymi w dawnych budynkach
gospodarskich. Obiekt dysponuje miejscami noclegowymi dla 60 osób. We dworze
organizowane są konferencje, spotkania biznesowe, warsztaty, plenery, bale
przyjęcia i spotkania okolicznościowe. Właściciele Folwarku są współrealizatorami
szlaku kulinarnego pn.: „Mazowiecka Micha Szlachecka”, stanowiącego jeden
z elementów propozycji Regionu Mazowsza pt.: „Szlak folkloru i smaków Mazowsza”
Oferta sieci produktowej przygotowana została dla osób ceniących sobie smaki
kuchni staropolskiej. Na szlaku poznajemy regionalną ofertę kulinarną, możemy
uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, rękodzieła ludowego, wypieków
regionalnych, a także korzystać z wędkowania, jazdy konnej, rajdów rowerowych,
spływów kajakowych oraz biesiad przy ognisku. Podczas degustacji potraw
regionalnych serwowano miedzy innymi potrawy wpisane na listę produktów
tradycyjnych województwa mazowieckiego, w tym kiszkę ziemniaczaną oraz
regionalne nalewki.
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Wizyta 3.
Zespół zamkowy w Liwie
Na trasie wyjazdu studyjnego uczestnicy mieli okazję zwiedzić również zespół
zamkowy w miejscowości Liw. Jest to jeden z najciekawszych zabytków na
pograniczu podlasko-mazowieckim z 1429 r.

Obecnie w zamku znajduje się Muzeum Zbrojownia prezentując w swojej kolekcji
broń białą, palną i drzewcową z XV-XX w. Organizowane są tam również imprezy
plenerowe oraz doroczny Festyn Archeologiczny o charakterze edukacyjnorozrywkowym, któremu towarzyszą warsztaty archeologiczne, garncarskie oraz
wystawy tematyczne.
W zamku w Liwie zaprezentowany został projekt reaktywacji „Wielkiego Gościńca
Litewskiego”, mającego na celu utworzenie szlaku turystycznego wiodącego od
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Warszawy, poprzez m.in.: Sulejówek, Węgrów, Drohiczyn i Białystok do Wilna,
prowadzącego dawnym traktem handlowym i pocztowym Rzeczpospolitej Obojga
Narodów oraz poznawaniu wybitnych postaci polskiej historii, zabytków,
krajobrazów i kuchni Mazowsza i Podlasia.
Wizyta 4.
Hotel i restauracja „Everest” w Węgrowie
Ostatnim obiektem związanych z tworzonym produktem: „Kraina Mistrza
Twardowskiego” był kościół parafialny w Węgrowie z lustrem przechowywanym
w zakrystii kościoła związanym z legendą o Panu Twardowskim wykonanym
z białego metalu, prawdopodobnie stopu srebra i złota oraz hotel i restauracja
„Everest” w Węgrowie, której również motywem przewodnim jest postać Mistrza
Twardowskiego. Restaurację oraz salę konferencyjno-bankietową zdobią reliefy
autorstwa Aleksieja Pawluczuka przedstawiające sceny z legend o Panu
Twardowskim – Mistrzu Magii.

Reliefy i Lustro Twardowskiego

35

Relacja z przebiegu XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego

Trasa 2
„Dziedzictwo kulturowe w turystyce wiejskiej”
- wizyta studyjna na Kurpiach
Kurpie to nazwa regionu (in. Kurpiowszczyzna) oraz grupy etnograficznej
zamieszkującej tereny dwóch puszcz mazowieckich: Puszczy Zielonej, zwanej też
Puszczą Kurpiowską lub Zagajnicą oraz Puszczy Białej. Nazwa Kurp wywodzi się od
noszonych przez miejscową ludność butów (kurpsi) wyrabianych z lipowego łyka.
Początkowo była przezwiskiem nadanym przez okoliczną ludność, sami Kurpie
nazywali się Puszczakami. Głównymi ośrodkami folkloru kurpiowskiego w Puszczy
Zielonej są Kadzidło, Łyse i Myszyniec.

Dane mapy ©2013 Google

Przebieg trasy wyjazdu studyjnego: A -Krzyczki Szumne, B - Kadzidło, C - Grale, D - Lipniki,
E -Czarnia, F - Gawłowo, A -Krzyczki Szumne
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Dziedzictwo kulturowe to bardzo istotny walor turystyczny. Kultura regionu
przejawia się w stylu budownictwa mieszkalnego, zabytkach architektury,
elementach ludowej twórczości, regionalnej kuchni, stroju, muzyki, obyczajach.
Świadectwem dziedzictwa kulturowego jest także związek emocjonalny
mieszkańców z zamieszkiwanym terytorium, poczucie wspólnoty i zakorzenienia,
identyfikacja z przekazywanymi przez pokolenia wartościami. Związek ten określany
jest mianem lokalnego patriotyzmu.
Codzienność „małej ojczyzny” danej społeczności może nie tylko interesować
gości z zewnątrz, ale wręcz zachwyca i fascynuje. Mnogość rzeczy, które tworzą
tożsamość miejsca i tym samym różnicują jedno miejsce od drugiego, jedną
wspólnotę od drugiej – pobudza ruch turystyczny. Pielęgnowanie duchowej
i materialnej kultury danego miejsca zapewnia zachowanie odrębności regionalnej
oraz sprzyja tworzeniu atrakcyjnych, unikalnych ofert turystycznych. Dzięki
autentycznej lokalnej kulturze goście mają okazję dowiedzieć się więcej o kraju czy
regionie, który odwiedzają, zakosztować odmienności miejsca oraz zgromadzić nowe
doświadczenia i przeżycia.
Dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich nieocenione znaczenie mają
odpowiednio zagospodarowane i zaprezentowane muzea wiejskie, izby regionalne,
zabytkowe kościoły i kapliczki, stare młyny, jak również czynne zakłady rzemieślnicze
i przemysłu wiejskiego oraz otwarte dla publiczności gospodarstwa rolne,
zachowujące tradycyjne formy gospodarowania. W ostatnim czasie szczególnego
znaczenia nabierają regionalne tradycje kulinarne oraz możliwość aktywnego
uczestnictwa w pokazach i warsztatach tradycyjnego rzemiosła artystycznego
i użytkowego, przetwórstwa płodów rolnych, kuchni regionalnej, miejscowego
folkloru.
Właściwie rozumiane dziedzictwo kulturowe i jego wykorzystanie dla organizacji
ruchu turystycznego powinno:
⇒ Zachować urodę miejsca,
⇒ Uratować konkretny obiekt/czynność/zwyczaj przed zniszczeniem lub
zapomnieniem,
⇒ Przynieść mieszkańcom poczucie dumy z lokalnej kultury,
⇒ Ciekawiej i dostatniej zorganizować życie lokalnej społeczności i gości
regionu.
W trakcie wyjazdu studyjnego uczestnicy Sympozjum zapoznali się z przykładami
budowania wiejskiej oferty turystycznej w oparciu silnie zakorzenioną, autentyczną
kulturę Kurpiowszczyzny.
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Wizyta 1.
Zagroda Kurpiowska w Kadzidle, Oddział Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Zwiedzanie Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle
Zagroda Kurpiowska w Kadzidle to niewielkie muzeum na otwartym powietrzu,
usytuowane przy Trasie Mazurskiej w miejscowości Kadzidło. To urokliwe miejsce,
będące oddziałem Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, zostało po raz
pierwszy udostępnione dla zwiedzających w 1991 roku. Zagroda składa się z zespołu
budynków: chata z Golanki, studnia z żurawiem, spichlerz, stodoła z wozownią,
obora (mechanizm funkcjonowania olejarni), kuźnia z Brzozowej, ule kłodowe, chata
z Brzozowego Kąta, stodoła, chata z Tatar. Zrekonstruowany maneż, nowa scena
oraz toalety zostały zaaranżowane i dostosowane do oryginalnych obiektów zagrody.
W Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle odbywają się liczne warsztaty, kiermasze
i widowiska, tj. (warsztaty etnograficzne Ginące zawody”, festiwal folklorystyczny
„Wesele Kurpiowskie”, „Niedziela Kadzidlańska”. Zatrudniona w zagrodzie twórczyni
ludowa prowadzi warsztaty i pokazy z zakresu wykonywania znanej w kraju
i zagranicą wycinanki kurpiowskiej i innych dawnych rzemiosł artystycznych.
W trakcie wizyty w Zagrodzie uczestnicy wyjazdu zwiedzili zagrodę oraz mieli
okazję spróbować swoich sił w samodzielnym wykonaniu wycinanki kurpiowskiej.
Z pozoru proste zajęcie, do którego pogrzebny jest tylko papier i nożyczki okazało się
sporym wyzwaniem.
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Warsztaty wycinanki kurpiowskiej

Wizyta 2.
Gospodarstwo Eko-agroturystyczne Sabiny i Mieczysława Mąków w Gralach, gmina
Kadzidło

Hodowla kóz w gospodarstwie
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Gospodarstwo eko-agroturystyczne położone jest wśród lasów i łąk, na skraju wsi
Grale, niedaleko Kadzidła. Głównym kierunkiem produkcji jest chów kóz i wyrób
serów kozich.. Na terenie gospodarstwa znajdują się własne, zarybione stawy. Oaza
ciszy i spokoju. W gnieździe na dachu budynku gospodarskiego od wielu lat żyją
bociany. Czyste powietrze i nieskażona przyroda dają możliwość pełnego kontaktu
z naturą. Okoliczne lasy obfitują w grzyby i jagody. Można w nich spotkać jelenie,
sarny, lisy oraz wiele gatunków ptaków. Gospodarstwo posiada certyfikat rolnictwa
ekologicznego oraz należy do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

Zwiedzanie gospodarstwa i przetwórni serów

Degustacja serów kozich

Certyfikaty Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz Ogólnopolskiej Sieci
Zagród Edukacyjnych
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Wizyta 3.
Gospodarstwo agroturystyczne „EWA” w Lipnikach

Spotkanie grupy z gospodarzami

Gospodarstwo agroturystyczne „EWA” a jednocześnie sala bankietowa
„KRZYŻEWSCY” to idealne miejsce wypoczynku wśród lasów pięknej
Kurpiowszczyzny. To miejsce gdzie można pojechać na wakacje lub zorganizować
wesele czy inne przyjęcie, z dala od miejskiego gwaru. W gospodarstwie rolnym
prowadzony jest chów kur zielononóżek kuropatwianych. Gospodarze –
trzypokoleniowa rodzina z trójka dzieci - zajmują się agroturystyką od 15 lat.
Wszyscy posiadają stroje regionalne. Potrafią mówić i śpiewać po kurpiowsku.
Przygotowują potrawy regionalne, pielęgnują tradycje swoich ojców i dziadów. Ich
wyroby rękodzielnicze to palmy, kwiaty, wycinanki wykonywane tradycyjną techniką
przyjmują również nowoczesne formy. W starej chacie wchodzącej w skład
gospodarstwa oprócz pokoi urządzono izbę kurpiowską z bogatą kolekcją dawnych
sprzętów. Można podziwiać bogatą kolekcję palm kurpiowskich.
Niezwykłą atrakcją oferty turystycznej gospodarstwa jest działalność seniorki
rodziny pani Anny Krzyżewskiej, która jest wielką pasjonatką Kurpiowszczyzny.
Spisuje i ilustruje legendy Puszczy Zielonej (wydane jej publikacje to: Jezioro Krusko,
Leśnik Bosy, O Janku z Kolna, który odkrył Amerykę), tworzy poezję (wydała tomik
poezji "Lipnickie krajobrazy"), dzieciom szkoły lipnickiej napisała montaż słownomuzyczny "Jak to dawniej na Kurpiach bywało i bywa" oraz inscenizację bajki "Jezioro
Krusko" i "Leśna wojna". Maluje stare chaty Lipnickie, jednocześnie pisze ich
metryczki. Maluje kapliczki kurpiowskie. Na bazie tradycyjnych technik wykonuje
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stare i nowoczesne wyroby w formie bibułkowej: kwiaty, ptaki, koszyki, lalki
kurpiowskie, anioły. Wykonuje palmy tradycyjne oraz współczesne zawierające
zamówione sploty i barwy
używając do nich bibuły i piór.
Jest współautorką opracowania
"Palma w poezji ludowej".
Prowadzi edukację regionalną
oraz uczestniczy w wielu
wystawach na terenie Polski.
Gospodarstwo jest członkiem
Ogólnopolskiej Sieci Zagród
Edukacyjnych.
Pani Anna Krzyżewska w trakcie pokazu
wytwarzania palm wielkanocnych

Właściciele gospodarstwa - Państwo Ewa i Adam Krzyżewscy byli wielokrotnie
nagradzani za swoje zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego
i popularyzację Kurpiów. Są także laureatami I nagrody w Konkursie na Innowacyjne
gospodarstwo agroturystyczne województwa mazowieckiego 2013. Wręczenie
nagród miało miejsce w trakcie Sympozjum Agroturystycznego.

Laureaci konkursu na Innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne woj. mazowieckiego 2013
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Wizyta 4
Rezerwat „Czarnia” k/Czarni – szlak turystyczny barci kurpiowskich,
Nadleśnictwo Myszyniec

Szlak turystyczny barci kurpiowskich w rezerwacie Czarnia - oznakowany kolorem
zielonym. Na jego trasie można podziwiać unikalne sosny bartne. Początek szlaku
znajduje się koło kapliczki św. Huberta – uznawanego za patrona myśliwych.
W sąsiedztwie szlaku usytuowana jest Leśna Szkoła. Celem ochrony jest zachowanie
fragmentu boru świeżego naturalnego pochodzenia, położonego w Puszczy Kurpiowskiej.

Zwiedzanie śladów dawnego bartnictwa na Kurpiach i kurpiowskich tradycji bartniczych

43

Relacja z przebiegu XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego

Produkcja miodu zakorzeniona jest w historii Kurpiów bardzo mocno –
dokumenty każą liczyć jej dzieje od czasów średniowiecza. O tym, jak ważna jest dla
współczesnych mieszkańców regionu, świadczy chociażby odbywające się w ostatnią
niedzielę sierpnia, nieprzerwanie od 1976 roku, „Kurpiowskie miodobranie”. Impreza
organizowana jest w Zawoziu koło Myszyńca i przyciąga dziesiątki tysięcy ludzi.
W dniu 13 lipca 2010 r. „Miód kurpiowski” został zarejestrowany przez Komisję
Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.
Miód kurpiowski jest miodem wielokwiatowym, nektarowym z ewentualnym
dodatkiem spadzi. Może on występować w dwóch postaciach: płynnej zwanej patoką
i skrystalizowanej zwanej krupcem. Posiada barwę od jasnożółtej, słomkowej aż do
brązowej z zielonkawymi refleksami. Te zielonkawe refleksy stanowią wyróżnik
i oznaczają udział spadzi w miodzie. Miód ma intensywny aromat ze specyficznym
korzennym zapachem i delikatny lekko słodki smak.

Prezentacja Miodu Kurpiowskiego z certyfikatem Chronionego Oznaczenia Geograficznego

Wizyta 5.
Gospodarstwo Agroturystyczne DOROTA w Czarni k. Myszyńca

Gospodarstwo położone jest na skraju miejscowości Czarnia. prowadzi chów bydła
mlecznego. Agroturystyką zajmują się od 15 lat. Gospodarze stale pracują nad
poszerzeniem swojej oferty. Są rodziną z dwójką dzieci. Mają własne stroje ludowe.
Kultywują dziedzictwo przodków muzykując wspólnie w ramach rodzinnej kapeli
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kurpiowskiej (harmonia pedałowa, skrzypce, bębenek). Pielęgnują gadkę
kurpiowską. Gospodyni potrafi przygotować tradycyjne kurpiowskie smakołyki.

Rodzinna kapela kurpiowska

Tradycyjne kurpiowskie ciasta: łagodniak i fafernuchy
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Trasa 3
„Specjalizacja oferty agroturystycznej w kierunku usług edukacyjnych”

Dane mapy ©2013 Google

Przebieg trasy wyjazdu studyjnego: A -Krzyczki Szumne, B - Rzy, C – Korzeń Rządowy,
D - Płock, E -Grzybów, F - Gawłowo, A -Krzyczki Szumne

Wizyta 1.
Gospodarstwo ekologiczne pp. Stratenwerth w Grzybowie
Jako pierwsze uczestnicy odwiedzili ekologiczne gospodarstwo Państwa Ewy i Petera
Stratenwerth w Grzybowie. Działalność gospodarzy opiera się na prowadzeniu
gospodarstwa ekologicznego, bio-piekarni i serowni oraz działalności
w Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnym "ZIARNO".
Gospodarstwo jest wielokierunkowe, stosujące różne rozwiązania służące ochronie
środowiska. Podstawową produkcję stanowi chów zwierząt: kóz i krów mlecznych
oraz koni. Mleko zwierząt wykorzystywane jest do wyrobu Sera Szwajcarskiego
z Grzybowa w trzech rodzajach, kozi, kozio-krowi, krowi.
W ramach gospodarstwa prowadzona jest również ekologiczna piekarnia z produkcją
chleba w różnych asortymentach. Piekarnia oferuje chleby z mąki z pełnego przemiału,
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które nazwano „hrube”, co właśnie w języku staropolskim oznacza pełnoziarniste.
Do ciasta chlebowego nie dodaje się żadnych polepszaczy ani konserwantów.

Gospodarz Peter Stratenwerth opowiada o swoim gospodarstwie
Gospodarze aktywnie angażują się w przedsięwzięcia edukacyjne wpływające na
wzrost świadomości ekologicznej poprzez działalność w Stowarzyszeniu "Ziarno".
Państwo Stratenwerth prowadzą również szereg kursów, warsztatów, organizują
imprezy lokalne, wystawy, wizyty studyjne, a także wydają lokalną gazetkę.

Ser Szwajcarski z Grzybowa
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W drodze do kolejnego gospodarstwa uczestnicy mieli okazję odwiedzić Płock historyczną stolicę Mazowsza oraz stolicę Polski w latach 1079-1138.

Płock – historyczna stolica Mazowsza
Wizyta 2.
W miejscowości Korzeń Rządowy zaprezentowane zostało gospodarstwo
agroturystyczne Pani Grażyny Książkiewicz - „Maciejówka”. Gospodarstwo położone
jest w otoczeniu lasu, na rozległym terenie wraz ze stawami rybnymi i wybiegiem dla
koni. Na terenie gospodarstwa wydzielono miejsca do aktywnego wypoczynku, plac
zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i altanę grillową.

Pani Grażyna Książkiewicz oprowadza uczestników wyjazdu po gospodarstwie
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Oprócz oferty agroturystycznej gospodarstwo oferuje naukę jazdy konnej
z instruktorem, naukę powożenia, wędkowanie, grillowanie, przejażdżki bryczką,
zimą – kuligi, wycieczki piesze i rowerowe. W gospodarstwie organizowane są
imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne.

Uroki gospodarstwa „Maciejówka”
Wizyta 3.
Ostatnim punktem wyjazdu była wizyta w zagrodzie edukacyjnej i gospodarstwie
agroturystycznym „Leśniczówka Paryż”, prowadzonym przez Panią Annę
Oliszewską z mężem.

Leśniczówka Paryż to autentyczna stara leśniczówka położona malowniczo wśród
mazowieckich kompleksów leśnych w miejscowości Rzy. Gospodarstwo oferuje
zakwaterowanie w gospodarstwie agroturystycznym oraz warsztaty edukacyjne dla
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia edukacyjne służą poznaniu tradycji
kulturowych Mazowsza oraz flory i fauny leśnej. Gospodarstwo jest członkiem
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, w ramach której proponuje programy
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edukacyjne pt. ,,Pory roku w lesie” oraz ,,Tradycje na mazowieckiej wsi”.
Uczestnicząc w edukacji w Leśniczówce Paryż można poznać las podczas wędrówki
z leśniczym, poznać potrawy tradycyjne mazowieckiej wsi, samodzielnie wyrobić
ciasto na chleb, który następnie jest pieczony w dużym piecu, wspólnie kisić kapustę
w dużej drewnianej beczce, wypiekać i dekorować mazurki.
Uczestnicy wyjazdu mieli okazje uczestniczyć w warsztatach wypieku lokalnego
placka – pagaja.

Wypiek lokalnego placka - pagaja
W odwiedzanych obiektach uczestnicy mieli okazję
degustować
produkty
lokalne
i specjały
gospodarstw. Dzień pełen wrażeń zakończył się
kolacją regionalną wspólną dla uczestników
wszystkich trzech wyjazdów w ramach Sympozjum.
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Wspólne zakończenie tras wyjazdów studyjnych
Ranczo Aksamitka w Gawłowie
Trasy wszystkich wyjazdów studyjnych zbiegały się wieczorem w miejscowości
Gawłowo przy wspólnej kolacji w Ranczu Aksamitka.
Podczas spotkana nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na „Innowacyjne
gospodarstwo agroturystyczne województwa mazowieckiego 2013”. W spotkaniu
poza uczestnikami Sympozjum udział w wzięli laureaci konkursu, przedstawiciele
władz województwa mazowieckiego, senator RP p. Anna Aksamit.

Wspólna kolacja w stylowym wnętrzu Rancha Aksamitka

Rancho Aksamitka to miejsce, w którym organizuje się głównie imprezy
okolicznościowe oraz integracyjne. Obiekt powstał w 2004 roku, jako rodzinna firma,
która wciąż rozwija się i rozszerza swoją działalność na trzyhektarowym, doskonale
zagospodarowanym terenie wypoczynkowo - rekreacyjnym z wieloma atrakcjami.
Wyśmienita kuchnia, profesjonalna obsługa, staropolskie przywitanie i gościnność,
na zamówienie przejażdżki zabytkową karetą z XIX w. oraz pokaz sztucznych ogni.
męczeni zabawą mogą odpocząć w jednym z siedmiu przytulnych pokojach
drewnianego domku usytuowanego nad stawem z dala od miejskiego zgiełku.
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Wyniki pracy warsztatowej
w pięciu grupach tematycznych

Zagroda Kurpiowska w Kadzidle

Wyniki pracy warsztatowej w pięciu grupach tematycznych

„Klient nasz fan”
moderator: prof. SGH Magdalena Kachniewska,
SGH Warszawa

Tematyka warsztatów dotyczyła wykorzystania potencjału mediów
społecznościowych (Social Media, SM) do budowy interaktywnych relacji z klientem
w kontekście turystyki wiejskiej i agroturystyki.
Nazwa warsztatów to parafraza popularnej sentencji „Klient nasz pan”, która
nawiązuje do terminologii stosowanej w mediach społecznościowych, szczególnie na
facebook.com. Tytułowy „fan” to właśnie facebook-owy sympatyk dowolnego
fanpage’a, które stały się jednym z najbardziej popularnych w ostatnich latach
przejawów aktywności firm czy organizacji w internecie.
Prof. M. Kachniewska rozpoczęła zajęcia od krótkiej analizy fanpage’a Polskiej
Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne. Niestety strona
społecznościowa Federacji była najlepszym przykładem najczęściej popełnianych
błędów przybudowie profili na facebook’u. Wyliczenie ważniejszych niedoskonałości
strony zapoczątkowało aktywną dyskusję grupy, która odpowiednio moderowana
doprowadziła do sformułowania wniosków dotyczących wykorzystywania narzędzi Social
Media do tworzenia relacji z użytkownikami oraz budowy funkcjonalnego fanpge’a.
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Najważniejsze wnioski oraz rady dla twórców stron SM to:
1. Nie mylmy SM z punktem sprzedaży, gdyż:
• portale społecznościowe służą nawiązaniu relacji, budowaniu sieci, analizie
potrzeb i szukaniu najwierniejszych „promotorów” marki, a nie na nachalnej
sprzedaży!
• są tak często wykorzystywane, że wyróżnienie się z ich pomocą staje się
szalenie trudne,
• kopiowanie cudzych pomysłów rzadko przynosi pożądany efekt.
2. Ale narzędzia SM mogą mieć wpływ na sprzedaż produktu poprzez:
• stworzenie potencjału i pozyskanie nowych kontrahentów,
• zwiększenie sprzedaży dzięki łatwiejszemu dostępowi do recenzji odbiorców
naszych produktów lub usług,
• połączenie zespołu sprzedaży z zespołem marketingu w celu zapewnienia
lepszej jakości usług i tym samym zwiększenia zysków,
• wykorzystanie w sklepach reklamy skierowanej do konkretnych
konsumentów przy użyciu platform telefonii komórkowej.
3. SM a obsługa klienta
• ograniczenie kosztów pozyskania i poprawa lojalności klientów poprzez
szybką odpowiedź na najczęściej,
• zadawane pytania na platformach takich jak np. Twitter,
• zamieszczenie instrukcji i filmów umożliwiających samodzielne
rozwiązywanie konkretnych problemów,
• skontaktowanie ze sobą odbiorców, by mogli wspierać się wzajemnie w
moderowanym środowisku.
4. SM a innowacyjność
• zachęcanie konsumentów do dzielenia się sugestiami i pomysłami,
• wykorzystywanie klientów do prac nad tworzeniem i rozwojem usług,,
• zaangażowanie wszystkich pracowników w proces tworzenia innowacji
dzięki zastosowaniu narzędzi do współpracy wewnętrznej.
5. Angażowanie fanów na Facebook’u
• dużo grafiki z ciekawymi sentencjami, odpowiadającymi większości osób,
zawierającymi atrakcyjne myśli itp.
• inspirujące cytaty wraz z prośbą o przesłanie ich do osób, którym potrzeba
motywacji,
• historie w formie komiksu,
• seria obrazów łączących się z aktualną kampanią reklamową (za każdym
razem do obrazka dołączaj link, który przekieruje użytkownika na stronę
akcji reklamowej),
• wklejaj zabawne zdjęcia i rysunki, które zapewnią wysoką liczbę
udostępnień,
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tak lub nie – na takie pytania czytelnicy odpowiadają najczęściej,
opinia – poproś użytkowników o porady dotyczące nowej oferty,
prowokacja – zadawaj pytania kontrowersyjne i wzbudzające emocje,
wesoło i konkretnie – stawiaj pytania, twórz sondy na zabawne tematy (mini
ankietka FB),
6. Korzyści dla turystów
• relacjonowanie przygód i dzielenie się wrażeniami ze znajomymi,
• poszerzenie informacji np. o kontekst historyczny,
• ograniczenie kosztów związanych z produkcją i utrzymaniem fizycznych
nośników informacji (tablice informacyjne, materiały BTL, mapy,
przewodniki),
• możliwość włączenia wyższego poziomu tempa akcji.
7. Korzyści z angażowania użytkowników:
• potrzeby w zakresie usług lub informacji,
• rozwiązania graficzne nowej karty dań,
• skomponowanie palety barw w wystroju poszczególnych pokoi,
• dobór lub aranżacja roślin w wystroju recepcji,
• pomysł na nowe usługi i udogodnienia („hotel przyjazny rodzinie”),
• kombinacje usług,
• postrzeganie otoczenia w innym świetle.
Podsumowując, aktualnie obserwujemy przyjmowanie nowej roli przez media
społecznościowe, jaką jest dbałość o klienta. Ludzie oczekują takiego samego
poziomu obsługi klienta w każdym kanale, niezależnie od tego, czy jest to e-mail, call
center, czy komunikacja na profilach brandu w social media. Tym ważniejsza staje się
więc umiejętne i właściwe posługiwanie się takimi narzędziami.
•
•
•
•
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„Instytucje i organizacje w turystyce wiejskiej”
moderatorzy:
dr hab. Krystyna Krzyżanowska - prof. SGGW,
dr Agata Balińska
Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Zajęcia warsztatowe
Celem warsztatu było określenie miejsca, jakie w rozwoju turystyki wiejskiej
pełnią (i mogą pełnić) instytucje i organizacje szczebla lokalnego.
Moderatorzy postawili przed uczestnikami warsztatu trzy następujące zagadnienia:
1) Co w turystyce wiejskiej wymaga ulepszenia?
2) Dlaczego należy te poprawki wprowadzać?
3) Kto powinien je wprowadzać?
W wyniku pracy uczestników warsztatu sformułowane zostały wnioski oraz główne
obszary wymagające wprowadzenia zmian:
1. Definiowanie agroturystyki – zbyt szerokie, wprowadzające nieścisłości
w procesie komunikowania;
2. Budząca nadużycia filozofia ulg i ułatwień, w szczególności dotycząca
obiektów, które nie powinny być definiowane jako usługi agroturystyczne;

56

Wyniki pracy warsztatowej w pięciu grupach tematycznych

3. Zmiana pozycjonowania agroturystyki w świadomości potencjalnych
konsumentów
z „taniej” na „ciekawą”;
4. Potrzeba tworzenia ofert tematycznych i produktów sieciowych;
5. Uspójnienie polityki turystycznej w zakresie turystyki wiejskiej
i agroturystyki;
6. Zmiana oceny wyboru projektów do realizacji – główne kryteriów
kompetencje wykonawcy. Zbyt często projekty zgłaszane do przetargów
i finansowane ze środków publicznych dotyczące turystyki wiejskiej
i agroturystyki wygrywane są przez podmioty niemające kompetencji do tego
typu działalności. Powodem jest ustanawiane kryterium 100% cena, bez
ustanawiania kryterium kompetencyjnego.
7. Poprawa współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami
odpowiedzialnymi za rozwój obszarów wiejskich.
Zaproponowane zmiany mają doprowadzić do poprawy:
• opłacalności, atrakcyjności i konkurencyjności agroturystyki,
• ujednolicania zasad funkcjonowania rynku agroturystycznego przy
zachowaniu elastyczności w jego funkcjonowaniu,
• lepszej współpracy pomiędzy kwaterodawcami.
Uczestnicy za odpowiedzialne za zmiany na rynku turystycznym wskazali następujące
instytucje i organizacje
• MRWiR, MF, MSiT, ARiMR
• PFTW „GG”
• Samorząd lokalny, stowarzyszenia agroturystyczne, LGD, ODR,
Wnioski:
• Ocena działań poszczególnych instytucji szczebla lokalnego w zakresie
wsparcia turystyki wiejskiej była zróżnicowana, podobnie jak zróżnicowane
(nawet skrajne) były własne doświadczenia uczestników warsztatu ze
współpracy z poszczególnymi instytucjami.
• Raczej nie zauważa się konfliktów pomiędzy stowarzyszeniami
agroturystycznymi a LGD. Niekorzystne byłoby gdyby w przypadku powstania
LGD stowarzyszenia ulegały rozwiązaniu. Wskazanym by było, aby wszystkie
organizacje zajmujące się turystyką na obszarach wiejskich maksymalnie
wykorzystywały swój potencjał oraz możliwości organizacyjne i finansowe do
współdziałania w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki.
• Problemem działania organizacji szczebla lokalnego (głównie LGD) jest
biurokracja i nazbyt intensywna ingerencja władz samorządowych (lokalnych
i regionalnych).
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•

•

Istnieje potrzeba uporządkowania rynku usług agroturystycznych, np.
poprzez poszerzenie typologii (kategoryzacji) gospodarstw agroturystycznych
(zaproponowane dwie to za mało).
Wątpliwości budzi przyjęty przez PFTW „GG” podział ofert na „wypoczynek
na wsi” i „wypoczynek u rolnika” a szczególnie użycie terminu „rolnik”, które
nie jest spójne ani z aktami prawnymi ani powszechnym postrzeganiem rolnika.

Nasuwa się tu również pytanie:
• Czy z uwagi na udział w rynku gospodarstw agroturystycznych należących do
Federacji, jej działania są wystarczające?
Wskazano na bardzo ważną rolę samorządu lokalnego w zakresie:
• kreowania polityki turystycznej (uwzględnienie specyfiki turystyki
w dokumentach strategicznych),
• budowy i modernizacji infrastruktury technicznej turystycznej i paraturystycznej,
• tworzenia produktów sieciowych (współpraca pomiędzy jednostkami
samorządu lokalnego).
ale…
• pracownicy samorządu lokalnego powinni posiadać podstawową wiedzę
z zakresu turystyki (konieczne są szkolenia samorządu w tym zakresie),
• zauważany jest brak ciągłości działań samorządu lokalnego z uwagi na
kadencyjność władzy.
• Instytucje i organizacje wspierające rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki
coraz rzadziej docierają do rolnika poprzez bezpośredni kontakt pracownik –
zainteresowany,
a coraz częściej poprzez formy komunikacji elektronicznej (głównie strony
www). Ograniczanie się do jedynie takiej formy kontaktów znacznie wypacza
rzeczywisty obraz turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki.
Funkcjonowanie i rozwój turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki wymaga wsparcia ze
strony różnych instytucji i organizacji. Uporządkowania wymaga zakres kompetencji
tych podmiotów. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że bardzo ważna jest
współpraca pomiędzy nimi.
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„Popularyzowanie turystyki wiejskiej w mediach”
moderatorzy:
dr Ewa Jaska, dr Agnieszka Werenowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

W warsztacie uczestniczyły osoby reprezentujące środowisko kwaterodawców,
stowarzyszenia i instytucje branżowe. Podczas spotkania podjęto próbę
sformułowania podstawowych wskazań dotyczących budowania relacji
z mediami w ramach szeroko pojętej działalności informacyjno-promocyjnej
i w związku z tym omówiono takie zagadnienia jak:
1. Społeczny odbiór mediów;
2. Planowanie kontaktów z mediami;
3. System informacji bieżącej dla prasy;
4. Product placement w promocji regionów;
5. Organizacja eventów.
Na początku przeanalizowano zainteresowanie ofertą programową
poszczególnych mediów. W przypadku rozgłośni radiowych największą
popularnością cieszą się stacje radiowe o zasięgu ogólnopolskim, a na pierwszych
miejscach znajduje się Radio RMF FM i Radio Zet oraz Program 3 Polskiego Radia
bądź Program 1 Polskiego Radia na terenach wiejskich oraz w miastach do 99 tys.
mieszkańców. W ofercie telewizyjnej, jak wynika z analizy 10 najpopularniejszych
pozycji programowych, największym zainteresowaniem społecznym cieszą się
seriale, serwisy informacyjne i sport. W przypadku prasy obserwowany jest spadek
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czytelnictwa prasy ogólnokrajowej i regionalnej, chociaż na rynkach wojewódzkich
większe jest zainteresowanie prasą regionalna i lokalną niż ogólnopolską.
Opracowując strategię promocyjną z udziałem mediów należy pamiętać także
o prasie lokalnej. Z badań realizowanych przez Millward Brown SMG/KRC w 2010
roku wynika że indeks dopasowania był najwyższy w miastach od 10 do 19 tys.
mieszkańców, w drugiej kolejności na terenach wiejskich i wśród właścicieli
prywatnych firm oraz rolników. Z kolei ranking najpopularniejszych portali
internetowych w listopadzie 2012 roku wyglądał następująco: onet.pl, wp.pl,
interia.pl, o2.pl, gazeta.pl.
Osoby planujące działania promocyjne powinny również zwracać uwagę na
opiniotwórczość poszczególnych mediów. Z badań prowadzonych przez Instytut
Monitorowania Mediów wynika że 3 pierwsze miejsca zajmują dzienniki
ogólnopolskie. W 2012 roku Gazeta Wyborcza po 3 latach wróciła na pozycję lidera,
a na drugim miejscu znalazła się Rzeczpospolita. Wśród mediów elektronicznych
w czołówce znalazły się RMF FM, TVN24, a najczęściej cytowane medium
internetowe to onet.pl. Większość (65 proc.) cytowanych przekazów to artykuły
prasowe. Najwięcej publikacji pochodzi z dzienników (77 proc.) oraz tygodników (18
proc.). 96 proc. powołań dotyczyło mediów ogólnopolskich. Najwięcej cytatów
z mediów regionalnych pochodziło z województwa małopolskiego, a liderem
cytowań regionalnych został Dziennik Polski.
Omówiono także pozycję poszczególnych mediów na rynku reklamy medialnej.
Z danych Domu mediowego Starlink wynika że do 2008 roku nie odnotowano
dynamiki ujemnej w wydatkach na reklamę medialną w żadnym z segmentów rynku
medialnego. Sytuacja na rynku reklamy medialnej zmieniła się w 2009 roku,
w którym jedynie w segmencie reklamy internetowej i kinowej nie odnotowano
ujemnej dynamiki. Popularność reklamy internetowej to między innymi rezultat
niskiego kosztu, zasięgu i możliwości decydowania o jej obejrzeniu. Jednak
zauważono że popularyzowanie turystyki wiejskiej w spotach reklamowych jest
niewystarczające z uwagi na koszt i odbiór społeczny, ponieważ z wyników badań
opinii publicznej dowiadujemy się, że reklamy denerwują i przestajemy je oglądać.
W trakcie dyskusji zauważono także, że ważną rolę w budowaniu wizerunku
podmiotów turystyki krajowej, w tym wiejskiej mogłyby odgrywać media publiczne
z uwagi na zasięg i realizację misji publicznej, w tym telewizja regionalna.
Współcześnie media publiczne nadal mogą oferować reklamodawcom duże
audytoria, chociaż należy pamiętać że nie są już jedynymi mediami elektronicznymi
dysponującymi tak dużym zasięgiem z uwagi na proces cyfryzacji naziemnej
radiofonii i telewizji.
Ważne jest również, aby niewielkie podmioty funkcjonujące na stosunkowo
małym obszarze (np. Regionalne Organizacje Turystyczne) starały się utrzymywać jak
najlepsze relacje z lokalnymi mediami. Chociaż podczas dyskusji zauważono, że
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media regionalne i lokalne nie są wystarczające w upowszechnianiu turystyki
wiejskiej, ponieważ usługodawcy chcieliby docierać z informacją do mieszkańców
całego kraju, a nawet poza granice.
W kreowaniu relacji z mediami konieczna jest stała obecność w mediach (prasa,
radio, telewizja, internet), ale przy zachowaniu zasady selektywności wyboru i zasady
„mniej, ale częściej”, czyli wzmianki i notatki prasowe, a nie stała obecność na
pierwszych stronach gazet. Również kontakty nieformalne (bankiety, otwarcia, akcje
promocyjne) budują strefę kontaktów z mediami. Przybliżono również sylwetki
poszczególnych typów dziennikarzy z jakimi możemy spotkać się podczas
nawiązywania i budowania kontaktów z mediami. Istnieje wiele instrumentów, za
pomocą których można przedstawić mediom swoje informacje. Są to zarówno
notatki prasowe (komunikaty prasowe),serwisy fotograficzne z opisem, artykuły
(wywiady),opracowania na zlecenie prasy. W przygotowywaniu informacji dla prasy
niezbędne jest pamiętanie o zasadzie „odwróconej piramidy”. Polega ona na
podaniu najważniejszej informacji na początku tekstu i odpowiedzi na podstawowe
pytania kto? Co? Kiedy? Gdzie?. Następnie drugie w kolejności mogą być cytaty czy
też kontekst. Natomiast na końcu powinny być podane najbardziej szczegółowe
treści. Czytelnik, którego nie zainteresuje nagłówek, najprawdopodobniej nie skończy
czytać komunikatu. Dlatego ważne jest, aby tytuł był wyraźny i chwytliwy i może to
być lid streszczający, cytat, pytający lub opisowy.
Czasami jest potrzeba dotarcia do szerszego grona dziennikarzy, a wtedy
organizuje się konferencje prasowe, briefing, spotkania z mediami oraz szczególnie popularny w turystyce - study tour, czyli organizowanie podróży dla
środowisk opiniotwórczych w celu promocji danego miejsca, regionu czy kraju.
Jednak jest to działanie generujące wysokie koszty i źle zaplanowane logistycznie
może przynieść odwrotny skutek do zamierzonego.
Niezwykle popularnym narzędziem stało się ostatnio city placemant. Sprowadza
się do przedstawienia konkretnego regionu czy miasta w filmie lub serialu. W Polsce
obserwujemy jego wykorzystanie od kilku lat za pośrednictwem polskich seriali
takich jak np. „Ojciec Mateusz”, „Ranczo”, „Majka”, „Szpilki na Giewoncie”. Wielki
sukces promocyjny zaobserwowano w kampanii Sandomierza za pośrednictwem
serialu „Ojciec Mateusz”. Utworzono nawet specjalna trasę „śladami Ojca
Mateusza”. Na popularności miasta zyskują także restauratorzy i hotelarze, którzy
wykorzystują wizerunek słynnego księdza. Okazuje się, że idea product placement
wykorzystywana jest nie tylko przez regiony, ale również przez przedstawicieli
państwa i instytucji publicznych np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zdecydowała się wesprzeć produkcję jednej z serii „Ranczo”, ze względu
na możliwość przekazania informacji o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Siła i oddziaływanie bohaterów seriali telewizyjnych jest ogromna
i tu należy również upatrywać możliwości promocyjnych dla regionów, w tym
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turystyki wiejskiej sprawdzając np. pochodzenie aktora odtwarzającego role
w ulubionym serialu.
Jednym ze skuteczniejszych i należących do tradycyjnych aczkolwiek
przeżywających obecnie swoją świetność instrumentem jest event. Na poziomie
lokalnym eventy są kierowane do węższej bardziej celowej grupy odbiorców.
Przykładem mogą być różnego rodzaju obchody rocznicowe, dni miasta, święto
ziemniaka, czosnku itp. Warto zastanowić się nad zaangażowaniem profesjonalistów
w organizacji imprezy, a w szczególności zadbać o właściwy rozgłos medialny.
Każdy region znajduje się w swoim otoczeniu medialnym, które trzeba właściwie
zidentyfikować, są to m.in.: prasa branżowa, regionalna, prasa dla mężczyzn, dla
kobiet, rozgłośnie radiowe, telewizyjne itp. Nie wystarczy jednorazowo podjąć
kontakt z przedstawicielami mediów zapraszając np. na event. Skuteczność w tym
zakresie wymaga systematyczności i dużego zaangażowania. Warto zaplanować
konferencje prasowe – briefingi ale również konferencje typu press tour. Właściwy
rozgłos zapewnią profesjonalne teksty – informacje prasowe przesyłane do mediów
zlokalizowanych jako docelowe dla działań związanych z promocją regionu. Powinny
być profesjonalnie napisane , atrakcyjne nie tylko ze względu na dziennikarza ale
również ze względu na odbiorcę.
Proces przygotowania eventu należy rozpocząć od sprecyzowania celów jakie
chcemy osiągnąć organizując wydarzenie i możliwości realizacji wytyczonych celów.
Niezbędnym jest także dokładne określenie docelowych grup odbiorców, którzy
determinują formę organizowanego eventu. Warto podejść indywidualnie do
potrzeb odbiorców. Inaczej bawią się młodsi inaczej starsi. Goście powinni mieć
uczucie, że podczas planowania eventu myślano właśnie o nich. Mile widziane są
gwiazdy i celebryci, bo dzięki ich obecności impreza ma większy wydźwięk medialny
i automatycznie staje się bardziej atrakcyjna.
W przygotowaniu imprezy należy poważnie zastanowić się nad wyborem miejsca,
które powinno być związane z celem i tematem eventu. Dodatkowo warto uwzględnić
łatwość dotarcia pod względem dostępności i termin przedsięwzięcia. Jednym
z priorytetowych działań w czasie organizacji i planowania eventów jest dbanie
o oprawę medialną i publikacje. Pełny sukces odniesiemy, gdy uda nam się
sprowokować media do publikacji – albo na temat samej imprezy, albo produktu,
a najlepiej tematu, na który chcieliśmy zwrócić uwagę organizując event. W zależności
od założonego celu, publikacja może pojawić się w mediach ogólnopolskich, lokalnych,
branżowych. Może to być krótka informacja w prasie, materiał w telewizji, reportaż
radiowy, fotoreportaż w prasie kolorowej. Najpopularniejszą metodą jest
ustanawianie tzw. patronów medialnych, którzy relacjonują lub zaznaczają fakt
odbycia się danego wydarzenia w zamian za promocję w postaci brandingu, a także
w materiałach z nią związanych (plakaty, zaproszenia, katalogi).
Współpraca z mediami wymaga szczególnych zabiegów. Warto więc znacznie
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wcześniej stworzyć bazę adresową dziennikarzy, którzy interesują się np. turystyką.
Przeanalizować pisane przez nich artykuły. Przesłanie zaproszeń powinno nastąpić na
kilka dni przed planowaną imprezą. Warto pamiętać aby dostarczyć je konkretnemu
dziennikarzowi, a nie wysyłać ogólnie na redaktora naczelnego lub ogólnie redakcję.
Tuż przed planowaną imprezą warto przypomnieć się ostatni raz dziennikarzom
i uzyskać potwierdzenie udziału.
W konkluzji stwierdzono, że:
• tradycyjne media elektroniczne i drukowane tracą na rzecz funkcji wypełnianych
przez Internet. Coraz trudniej jest zbudować dużą i lojalną widownię. Ludzie,
w szczególności młodzi i wykształceni, są przyzwyczajeni do szybkiego sięgania
po informację oraz korzystania z zasobów sieci wtedy, kiedy mają na to ochotę;
• koniecznym staje się dywersyfikacja strategii medialnej, czyli obecność
w mediach różnego zasięgu, zarówno tradycyjnych i nowych, elektronicznych
i drukowanych w zależności od grupy docelowej, do której informacje powinny
dotrzeć, zarówno w kanałach ogólnych i tematycznych, bowiem te ostatnie odbierają
już dziś dużym antenom nie tylko widzów, ale i wpływy z reklam;
• możliwości popularyzowania turystyki wiejskiej byłyby znacznie większe, gdyby
powstał polski kanał tematyczny podróżniczo – krajoznawczy, pojawiłyby się audycje
polskiej produkcji przedstawiające atrakcyjność turystyczną Polski. Dobrym
rozwiązaniem mogłaby być produkcja audycji, która zawiera w sobie elementy
budzące zainteresowanie widzów, a mianowicie informacja, rozrywka oraz element
serialowy. Byłaby to zapewne kosztowna produkcja, ale z wykorzystaniem wizerunku
osobowości znanych mogłaby zbudować widownię na zadawalającym poziomie;
• istnieje konieczność współpracy pomiędzy organizatorami turystyki wiejskiej
w celu uruchamiania kampanii społeczno - promocyjnych, z uwagi na konieczność
sfinansowania tego typu działań oraz wsparcie instytucji centralnych
w organizowaniu działań medialnych i promocyjnych;
• potrzebne są szkolenia z zakresu turystyki wiejskiej dla dziennikarzy
interesujących się tą problematyką, ale także dla kwaterodawców w zakresie
kontaktów z mediami tradycyjnymi i nowymi;
• skutecznym działaniem z zakresu promocji turystyki wiejskiej może być
zastosowanie product placement, a w szczególności city placement, a w związku
z tym dotarcie do producentów seriali i zainteresowanie ich turystyką wiejską.
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„Moda na Mazowsze”
moderatorzy: Anna Somorowska,
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

Moda na Mazowsze to modelowy przykład współpracy partnerów
w turystyce i pierwszy w Polsce regionalny projekt ekonomii społecznej.
Nazwa Mazowsze pierwotnie brzmiała Mazow (łac. Mazovia) i stanowiła
nazwę dzierżawczą od nazwy osobowej Maz, oznaczającej człowieka
mieszkającego w błotach (‘umazanego’), albo nazwę topograficzną, oznaczającą
‘błotnisty kraj’. 2
Pomysł jest prosty. Na Mazowszu roi się od pasjonatów, którzy na własną rękę
odtwarzają legendy, wydobywają bursztyn za stodołą na Kurpiach, pokazują
w szklanym ulu Królową – Pszczołę, która przyleciała w kopercie z Danii, gotują
barszcz na chrzanie, śpiewają lokalne piosenki, pływają po Wiśle drewnianymi
„pychówkami”, szyją płócienne żagle, obrusy, ubrania...
Pasjonaci na Mazowszu robią miody, nalewki, mięsiwa, maliny w rumie,
ozdoby z lnu, bursztynu, gliny… i są niezwykle gościnni.
Zaczęło się od „Kuchni”. Nakarmiliśmy i zachwycili mazowieckim jedzeniem
oraz strojami szlacheckimi setki osób podczas promocji Euro 2012 w Berlinie
w marcu 2012.
2

Stefan Hrabec: Jeszcze raz o nazwie Mazowsze, Onomastica nr 7, r. IV, z. 2, Wrocław 1958.
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„Gościniec Mazowiecki” złożyliśmy jako MROT z produktów certyfikowanych
znakiem „Kulinarnego Dziedzictwa Europy”.
Zainteresowanie gości z całego świata, tłumy ludzi, jakie wracały na nasze
stoisko podczas targów ITB, stały się inspiracją do tego, by połączyć sprzedaż
usług turystycznych z produktem lokalnym. Podczas warsztatów z członkami
stowarzyszenia, jakim jest MROT padło hasło:
„w sumie to tworzymy taką modę na Mazowsze, każdy tworzy swoją…”
Celem projektu jest sieciowanie partnerów w celu sprzedaży produktów
i usług pod wspólnym hasłem „Moda na Mazowsze” – tu każdy może stworzyć
coś dla siebie. Powstaje profesjonalny portal sprzedażowo-promocyjny,
w ramach którego uczestnicy systemu będą mogli promować i sprzedawać swoje
usługi i produkty, a klient swobodnie komponować według własnych oczekiwań
pobyt na Mazowszu.
Podczas warsztatów, jakie miałam przyjemność poprowadzić dla uczestników
Sympozjum, zaprezentowałam projekt Moda na Mazowsze w sposób
niekonwencjonalny. Pracowaliśmy metodą 5 perspektyw. Każda perspektywa
obserwacji jest inna, ich kolejność nieprzypadkowa, a suma doświadczeń wynikająca
ze złożenia 5 perspektyw widzenia całości podróży po Mazowszu zaskoczyła
wszystkich uczestników warsztatu. Każdy odkrył coś dla siebie, a równocześnie
stworzył swoją własną podróż po Mazowszu – i o to chodziło – o własną modę na
Mazowsze, dla rodziny, dla dziecka, dla dziewczyny, dla grupy przyjaciół.
Kiedy patrzymy z perspektywy „Ja” wielu rzeczy nie dostrzegamy.
Coachingowe ćwiczenie na kartach w skupieniu z zamkniętymi oczami pozwala
uruchomić wiele obserwacji i wejść w odczucia i potrzeby innych, tak niezwykle
ważne przy planowaniu podróży.
Podczas study tour organizowanego w ramach Sympozjum pod nazwą
„Sieciowe produkty turystyki wiejskiej” uczestnicy mieli okazję zapoznać się
z elementami kilku sieciowych produktów turystycznych województwa
mazowieckiego oraz ich prezentacją w poszczególnych obiektach:
 Legendy i Baśnie Mazowsza – Kraina Mistrza Twardowskiego
(gospodarstwo agroturystyczne „Bania” w Brzeźniku, gdzie – poza
podstawową działalnością – doskonale rozwija się „Kuchnia Artystyczna
u Pani Twardowskiej”; Węgrów ze swoimi zabytkami i magicznym lustrem
Mistrza Twardowskiego oraz Restauracją Everest, w której wystroju
motywem przewodnim jest postać Mistrza Magii), z niezwykłymi
gospodarzami obiektu, którzy połączyli miłość do wsi z produktem
regionalnym, wspólną zabawią z gośćmi w wypieki oraz wyrabianie gliny.
 Szlak Folkloru i Smaków Mazowsza – Mazowiecka Micha Szlachecka
(Dwór Mościbrody, w którym dbałość o zachowanie wyśmienitego smaku
kuchni staropolskiej to podstawa wszystkich działań) a przede wszystkim
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stawia na ekologię i tradycję. Kultura szlachecka i dworska wpleciona
została w stroje, muzykę i obyczaje.
 Wielki Gościniec Litewski oraz Szlak Książąt Mazowieckich – zamek Liw
(XV-wieczna budowla obronna na pograniczupodlasko-mazowieckim;
strzegąca niegdyś granic Księstwa Mazowieckiego; przepływający kilkaset
metrów dalej Liwiec stanowił granicę z Wielkim Księstwem Litewskim).
Niezwykłe historie opowiadane przez pasjonatów, największe zbiory
w najmniejszym muzeum w Polsce i spływy kajakowe z możliwością
podpłynięcia pod sam zamek w Liwiu.
Każdy z produktów w swojej komercyjnej ofercie proponuje ciekawe
zagospodarowanie czasu, zgodnie z upodobaniami turysty, stąd oferta
różnorodnych warsztatów, aktywności fizycznej, krajoznawczej i kulturowej,
a także możliwość powrotu do tradycji poprzez ożywienie „ginących zawodów”
czy kuchni regionalnej.
Projekt „Moda na Mazowsze” został doceniony przez Fundację Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych w dorocznym konkursie na projekty modelowe
ekonomi społecznej.
Przygotowanie tak pomyślanego projektu zajmuje dwa-trzy lata. To
współpraca z historykami, etnografami, lokalnymi „opowiadaczami”, a także
inwentaryzacja istniejących zasobów, uzupełnienie oferty o logistykę: nocleg,
transport, wyżywienie. Tę układankę doprawić trzeba jeszcze emocją, przeżyciem
– a zatem stworzyć fabułę. Do rejsu pychówką można dołączyć lepienie pierogów
albo garnków. Tak, aby uczestnik wyjechał z własną mazowiecką legendą.
Obecnie MROT dopracował się 16 tzw. produktów sieciowych. Dla przykładu
Szlak folkloru i smaków Mazowsza, w programie Mazowiecka Micha Szlachecka,
to trzydniowa oferta obejmująca m.in. degustację mazowieckich potraw
regionalnych w tradycyjnej scenerii, jakiej użycza Dwór Mościbrody (we Dworze
do wyboru: bilard, masaż, jazda konna, wypożyczalnia sprzętu wodnego
i rowerów, szachy lub po prostu piękna okolica na spacer), poranny nordic
walking, zwiedzanie gorzelni w Krzesku, kolejną degustację potraw regionalnych
– tym razem w okolicach Siedlec, wizytę w sklepie ze zdrową żywnością oraz
pogadankę na temat zdrowego żywienia, biesiadę rycersko-szlachecką w strojach
w epoki w Skibniewie (jest tu też ruska bania i mini SPA), warsztaty kulinarne
„Szlacheckie rogaliki” z degustacją tychże, na koniec zwiedzanie zabytków
Węgrowa. Widzę potencjał, jaki tkwi w kulinariach – dziś jest to temat bardzo
w turystyce pożądany. Przytoczę nazwy innych propozycji: Legendy i baśnie
Mazowsza: Kraina Mistrza Twardowskiego – weekend z ceramiką, Śladami
nadbużańskich tajemnic: Szlakiem nadbużańskich artystów ludowych, Mazowsze
na filmowo, Opowieści z Narwi, Industrialne Mazowsze, Wielki gościniec litewski.
Każda z propozycji ma swą wersję letnią i zimową.
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Dziś oferta jest sprzedawana głównie w biurach podróży i hotelach. Ale
docelowo ma być skierowana do mieszkańców Warszawy i Mazowsza, oczywiście
turysty zagranicznego oraz tzw. ekspatów, czyli obcokrajowców mieszkających
w Warszawie. Z Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskali dofinansowanie
na dalszą inwentaryzację i promocję.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zrzesza 80 podmiotów. Jej
członkami są samorządy, prywatni przedsiębiorcy, stowarzyszenia i fundacje,
osoby fizyczne, których obszarem działania jest szeroko pojęta turystyka.
Organizacja, będąca w istocie partnerstwem publiczno-prywatnym, powstała
w 2006 roku. Obecnie zatrudnia sześć osób – przy Modzie na Mazowsze pracują trzy.
Działalność MROT ma silny wpływ na ośrodki lokalne (Lokalne Grupy
Działania, Koła Gospodyń Wiejskich, artystów ludowych, agroturystykę, ale także
właścicieli zamków, pałaców i innych obiektów, lokalnych firm, samorządy,
NGOsy) – poprzez projekty budujące tożsamość lokalną i regionalną, promocję
produktów i usług, pomoc i pośrednictwo w ich sprzedaży. Te działania przynoszą
profity właśnie małym społecznościom, indywidualnym inicjatywom, lokalnym
pomysłom. Zebrawszy je razem – przyczynia się do zintegrowanego,
komplementarnego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
Poza turystyką sensu stricto, projekt obejmuje następujące obszary: tradycje
kulinarne Mazowsza, sztukę użytkową inspirowaną tradycyjnymi wzorami
mazowieckimi, upominki regionalne inspirowane sztuką ludową i wzorami
ludowymi, odzież ze wzorami mazowieckimi – nowoczesny design odnoszący się
do tradycyjnych wzorów. Kreacja i sprzedaż pamiątek oraz przedmiotów
użytkowych inspirowanych kulturą Mazowsza to kolejny obszar działania. Istotne
jest to, że mówimy o przedmiotach inspirowanych lokalną kulturą –
w odróżnieniu od pamiątek ogólnie dostępnych w sklepikach np. Starego Miasta.
Sprzedawane będą także produkty spożywcze i rękodzieło: miód od informatykapasjonata, len z Żyrardowa i bursztyn z Wachu. Ale też „odjechane” szpilki
z motywem mazowieckiej róży wiatrów. Klient będzie tym zainteresowany – bo
chętnie kupi namiastkę emocji zgromadzonych podczas wycieczki.
Mocna parasolowa marka przyciągnie do MROT kolejnych członków – działalność
organizacji finansowana jest przede wszystkim ze składek członków.
Zintegrowany produkt to niższe koszty promocji, możliwość obniżania kosztów
zamówień, kreowania konkurencyjnych jakościowo i cenowo produktów.
To promocja wszystkich interesariuszy rynku turystycznego i zwiększenie sprzedaży.
Dla klienta to ciekawa oferta, na wyciągnięcie ręki. Korzyść dla wszystkich.
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„Kreowanie marki w turystyce wiejskiej”
moderatorzy:
Krystyna Drąg, Wiesław Czerniec
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
Gospodarstwa Gościnne”

Praca w grupie warsztatowej
Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej to pierwszy etap realizacji wprowadzenia
Europejskiego Znaku „Turystyka wysokiej jakości”
Uwzględniając fakt, że wypoczynek w kwaterach agroturystycznych jest
alternatywą dla hoteli i pensjonatów, a zakwaterowanie i nocleg są jednym
z podstawowych składników oferty agroturystycznej, istnieje potrzeba szczegółowej
kontroli i standaryzacji oferowanych w nich usług. Utrzymaniu odpowiedniego
poziomu usług w turystyce wiejskiej oraz kształtowaniu jej pozytywnego wizerunku
na rynku ofert służy system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej.
System ten jest powszechnie zaznany w krajach Europy zachodniej. Ustala go na
poziomie kraju powołana do tego instytucja lub wynikający z ustaw organ
administracyjny, np. ministerstwo. W Wielkiej Brytanii system ocen bazy noclegowej
jest obowiązkowy i jednolity dla obiektów znajdujących się na wsi jak i w miastach.
W innych państwach takich jak Francja Niemcy ocena obiektów jest dobrowolna
i sprawowana przez ogólnokrajowe organizacje kwaterodawców wiejskich.
W Polsce taką instytucją jest powstała w 1996 r. Polska Federacja Turystyki
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Jej celem jest prowadzenie wszechstronnych
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działań na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki obszarów wiejskich. Cel ten
osiągany jest w głównej mierze przez realizację jednego z głównych zadań
statutowych tej organizacji czyli kategoryzację. Kategoryzacja polega na nadaniu
poszczególnym pomieszczeniom noclegowym w danym obiekcie oraz całemu
obiektowi określonej kategorii, świadczącej o jakości wyposażenia i obsługi.
Kategoryzacji mogą się poddać obiekty świadczące usługi turystyczne na terenach
wiejskich oferujące wypoczynek w wynajmowanych przez siebie pokojach
gościnnych lub samodzielnych jednostkach mieszkaniowych. Kategoryzacja
w obiekcie przeprowadzana jest przez licencjonowanego inspektora, który na
podstawie ustalonych wymagań systemu WBN dokonuje oceny obiektu.
Wymagania systemu Wiejskiej Bazy Noclegowej oparte są na podstawie polskich
aktów normatywnych takich jak: Zał. Nr 7 do ustawy (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 665
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.06.2001 z póź. zmianami) oraz
międzynarodowych norm i standardów przyjętych w turystyce wiejskiej w innych krajach.
Priorytetem podczas tworzenia systemu Wiejskiej Bazy Noclegowej był zawsze
komfort pobytu turystów w gospodarstwie agroturystycznym czy obiekcie turystyki
wiejskiej. Dlatego ocenie kategoryzacyjnej poddawane są takie kryteria jak:
otoczenie kwatery, infrastruktura techniczna, ilość urządzeń rekreacyjnych oraz
usługi mające wpływ na komfort pobytu gości.
W wymaganiach dotyczących warunków noclegowych podczas inspekcji
szczególny nacisk jest kładziony na: dostosowanie wielkości pokoju do ilości
przyjmowanych w nim gości, dostęp do węzłów higieniczno-sanitarnych, wielkość
łóżek, jakość materacy, oświetlenie dostosowane do wielkości pomieszczeń, jakość
wyposażenia, elementy dekoracyjne i wiele innych elementów, które pozwalają
komfortowo korzystać z wypoczynku w kwaterze wiejskiej. Od początku powstania
Federacji do roku 2013 kwatery kategoryzowane oceniane były według
czterostopniowej skali - od kategorii standard po trzy słoneczka. W roku 2012
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
pt. „Kreowanie oraz rozwój produktów turystycznych na terenach wiejskich poprzez
udoskonalenie systemu rekomendacji obiektów świadczących usługi w zakresie
turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz jego upowszechnienie”, wprowadzono szereg
modernizacji i zmian do systemu kategoryzacji.
Obecnie o standardzie usług świadczonych w kwaterze decyduje trzystopniowa
skala, obiekty mogą otrzymać od jednego do trzech słoneczek. Kwaterodawca, który
poddaje swoje gospodarstwo dobrowolnej ocenie uzyskuje tytuł gospodarstwa
oferującego „Wypoczynek na wsi”.
W ramach modyfikacji systemu została wprowadzona specjalna ocena dla
gospodarstw oferujących wypoczynek w typowych kwaterach wiejskich. Takie
skategoryzowane gospodarstwo po spełnieniu dodatkowych warunków dotyczących
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położenia kwatery, rozwiązań ekologicznych oraz specyfiki prowadzenia kwatery,
uzyskuje tytuł gospodarstwa oferującego „Wypoczynek u rolnika”.
Obiekty
skategoryzowane
otrzymują od PFTW ,,GG’’
certyfikaty
oraz
tablicę
rekomendacyjną,
informującą
gości o standardzie usług
w kwaterze.

Kwatery posiadające aktualną ocenę Polskiej Federacji Turystyki „GG” gwarantują
odpowiednio wysoką jakość usług i są chętniej odwiedzane przez gości, natomiast
kwaterodawca zyskuje prawo do zamieszczania oferty w materiałach promocyjnych
PFTW „GG” oraz prawo do posługiwania się znakami Federacji przez okres 4 lat.
Działania Federacji są zgodne z kierunkami rozwoju turystyki W UE, ponieważ
Komisja Europejska planuje wprowadzenie Europejskiego Znaku “Turystyka wysokiej
jakości”. Dlatego realizując Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, w którym na str. 18 czytamy: Jedną z najważniejszych działalności
pozarolniczych na wsi jest agroturystyka i turystyka na obszarach wiejskich, która staje
się coraz ważniejszą formą aktywności ludności miejskiej i źródłem dodatkowego
dochodu dla ludności wiejskiej.’’ nie powinniśmy zapominać, iż w dobie kryzysu
standaryzacja pozwoli wielu obiektom być konkurencyjnymi na rynku europejskim.
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Gospodarstwo agroturystyczne „Bania” w Brzeźniku
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•

Uczestnicy Sympozjum wskazali na potrzebę zintensyfikowania prac
zmierzających do stworzenia produktów markowych turystyki wiejskiej
w Polsce. W tym zakresie istotnymi determinantami są kompleksowe
działania na rzecz poprawy jakości usług oraz wzbogacenie pakietów ofert
przy uwzględnieniu zróżnicowań regionalnych. Dążyć należy do stworzenia
systemu kreowania jakości usług wśród usługodawców, stowarzyszeń
i lokalnych grup działania. Pozwoli to na zmianę wizerunku turystyki
wiejskiej z „taniej” na „ciekawą”. W procesie kreowania produktów
markowych turystyki wiejskiej wykorzystywać należy dotychczasowe,
pozytywne doświadczenia w tym zakresie; godnym upowszechniania
przykładem działań jest opracowanie i upowszechnienie koncepcji
funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych oraz zasad uczestnictwa
gospodarstw edukacyjnych w ogólnopolskiej sieci. W konsekwencji
działania te doprowadziły do utworzenia i funkcjonowania Ogólnopolskiej
Sieci Zagród Edukacyjnych.

•

W dyskusji planarnej oraz w trakcie warsztatów tematycznych uczestnicy
sympozjum zgłaszali potrzebę istotnej poprawy działań promocyjnych
w turystyce wiejskiej. Poza niezbędną profesjonalizacją w korzystaniu
z tradycyjnych instrumentów promocyjnych, niezbędna wydaje się zmiana
sposobów promocji oferty turystyki wiejskiej na bardziej odpowiadającą stylowi
życia współczesnego konsumenta. Dawne sposoby promocji, kreowania marki
turystyki wiejskiej i budowania lojalności nabywców usług tracą bowiem na
znaczeniu. Uznano, że niezbędne jest inne postrzeganie komunikacji rynkowej
i wprowadzanie nowych rozwiązań odpowiadających intensywnemu procesowi
powstawania nowych mediów i portali społecznościowych.

•

Dla poprawy efektywności działań promocyjnych niezbędne jest, zdaniem
uczestników sympozjum większe zaangażowanie stowarzyszeń turystyki
wiejskiej i Federacji w proces komunikowania z mediami. Dotyczy to zarówno
poszukiwania nowych form dotarcia do potencjalnych konsumentów usług,
jak też kreowania nowego wizerunku turystyki wiejskiej.

•

Uczestnicy sympozjum wyrażali w dyskusji poparcie dla działań Federacji
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” zmierzających do
wyodrębnienia dwóch podstawowych form turystyki wiejskiej w Polsce:
„Wypoczynek na wsi” i „Wypoczynek u rolnika”. Zgłaszano jednak potrzebę
weryfikacji pojęcia „rolnik”, zgodnie z istniejącymi aktami prawnymi.

72

Wnioski z konferencji i rekomendacje dla turystyki wiejskiej w kontekście programowania 2014-2020

Uczestniczący w sympozjum członkowie Rady Doradczej Federacji
zadeklarowali swoją pomoc w tym zakresie.
•

Poprawa efektywności działań wszystkich podmiotów turystyki wiejskiej
w Polsce wymaga, zdaniem uczestników sympozjum, prowadzenia
permanentnych badań rynku i udostępniania wyników. Przeszkodą w ich
podejmowaniu, są zdaniem uczestniczących w sympozjum pracowników
naukowych aktualne procedury resortu nauki i szkolnictwa wyższego
hamujące badania stosowane.

•

Priorytetowym zadaniem, według uczestników Sympozjum jest szybkie
przystąpienie do budowy nowego programu rozwoju turystyki wiejskiej
w Polsce na lata 2014 – 2020, uwzględniającej wyższe wymagania rynku
turystycznego oraz aktualne uwarunkowania, obejmujące m. in. kierunki
wsparcia udzielanego przez Unię Europejską turystyce wiejskiej w krajach
członkowskich w nowej perspektywie finansowej oraz przyjęte przez rząd
kierunki rozwoju turystyki w Polsce. Działania te winny być poprzedzone
diagnozą dotychczasowego rozwoju turystyki wiejskiej, sporządzoną
w oparciu o reprezentatywne badania ankietowe oraz nowe zbiory statystyk
wtórnych, przede wszystkim opracowywane przez GUS.

•

Zdaniem uczestników Sympozjum, najbardziej predysponowaną instytucją
do pełnienia roli koordynatora tych kompleksowych działań jest Centrum
Doradztwa Rolniczego, Oddział w Krakowie. Wskazywano na wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu wielu projektów z udziałem ekspertów
krajowych i zagranicznych, doświadczoną kadrę, niekwestionowany dorobek
dydaktyczny, naukowy i wdrożeniowy, wypracowaną metodykę prac
badawczych oraz ścisłe związki ze środowiskiem naukowym,
stowarzyszeniami turystyki wiejskiej, fundacjami i organizacjami
wspierającymi rozwój turystyki wiejskiej a także resortami wspomagającymi
od dawna tą formę turystyki, tzn. Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Opracowanie nowego programu rozwoju turystyki wiejskiej winno polegać
na ścisłym, partnerskim współdziałaniu z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne”, która winna być także głównym beneficjantem
strategii. Przy budowie nowego programu rozwoju turystyki wiejskiej winni
uczestniczyć w charakterze ekspertów kompetentni przedstawiciele
środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji działających na
rzecz rozwoju turystyki wiejskiej oraz w miarę potrzeby eksperci zagraniczni.
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Proces budowania strategii musi obejmować także konsultacje z podmiotami
działającymi w turystyce wiejskiej oraz ją bezpośrednio wspierającymi.
•

System publicznego doradztwa rolniczego winien, zgodnie ze swoją misją
kreowania i wspomagania pozytywnych przemian na polskiej wsi, dalej wspierać
turystykę wiejską nowymi jakościowo inicjatywami, pozwalającymi sprostać
wyzwaniom jutra. Nowy etap rozwoju turystyki wiejskiej należy tworzyć w
partnerskiej współpracy z podmiotami turystyki wiejskiej, organizacjami
i instytucjami oraz interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym.

•

Zdaniem uczestników Sympozjum, gruntownych przekształceń wymaga
system szkoleń i doradztwa w zakresie turystyki wiejskiej. Na szczeblu
Centrum Doradztwa Rolniczego opracować należy nowe programy szkoleń
przyszłych ekspertów, trenerów i wykładowców turystyki wiejskiej. Winny
być one skierowane nie tylko do doradców z ośrodków doradztwa
rolniczego, ale także do nauczycieli szkół rolniczych i innych, mających
w swych programach przedmioty z zakresu turystyki i hotelarstwa,
samorządów lokalnych, stowarzyszeń turystyki wiejskiej, lokalnych
organizacji turystycznych, lokalnych grup działania. Ukończenie cyklu
szkoleniowego winno kończyć się egzaminem i otrzymaniem dyplomu –
certyfikatu, dającego uprawnienia do bycia trenerem lub wykładowcą
wdanej dziedzinie.

•

Uczestnicy Sympozjum postulowali, żeby w nowych programach uwzględnić
kluczowe dla dalszego rozwoju turystyki wiejskiej zagadnienia jak:
kształtowanie
postaw
wiejskich
usługodawców
sprzyjających
przedsiębiorczości oraz poznanie zasad prowadzenia i rozliczania działalności
gospodarczej małej skali, kreowanie większej aktywności i otwartości na
innowacje i nowe relacje, zasady i efekty działań zespołowych, jakość oferty
turystycznej polskiej wsi, budowa produktów markowych skierowanych do
określonych segmentów rynku, zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej,
wykorzystanie i kultywowanie dorobku polskiego rodzinnego rolnictwa,
dziedzictwa kulturowego i unikalnych zasobów przyrodniczych. Nowe
programy szkoleniowe winny bazować na recenzowanych materiałach
dydaktycznych wykonanych przez kompetentnych autorów.

•

Efektywność dalszego działania publicznego doradztwa rolniczego na rzecz
turystyki wiejskiej w Polsce zależy także od sprawności funkcjonowania
całego systemu doradztwa w określonych strukturach organizacyjnych.
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Uczestnicy konferencji w stwierdzali, że obecna sytuacja, kiedy Centrum
Doradztwa Rolniczego podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś
zlokalizowane w województwach Ośrodki Doradztwa Rolniczego
samorządowi województw, z wyłączeniem finansowania, które realizują
urzędy wojewódzkie, nie sprzyja efektywnej realizacji polityki rządu
w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz
rozwojowi
publicznego doradztwa rolniczego w Polsce. Resort rolnictwa i rozwoju wsi
oraz podległe mu Centrum Doradztwa Rolniczego nie mają przykładowo
bezpośredniego wpływu na politykę kadrową w publicznym doradztwie, zaś
prowadzone na szczeblu Centrum działania w zakresie szkolenia
i doskonalenia kadr nie skutkują otrzymaniem przez pracowników
uprawnień do prowadzenia działalności doradczej w danej dziedzinie,
a także nie stanowią elementu polityki kadrowej.
•

W trakcie dyskusji planarnej podnoszono potrzebę dokonania przez ośrodki
doradztwa rolniczego weryfikacji form i metod działania na rzecz rozwoju
turystyki wiejskiej. Uwzględniać ona musi konieczność ustawicznego
doskonalenia zawodowego doradców, wynikającą ze wzrostu wymagań
i oczekiwań ze strony mieszkańców wsi oraz nowych wyższych standardów
pracy doradczej, adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości;
wskazywano także na potrzebę ujednolicenia w skali kraju programów
szkoleniowych, zgodnie z wzorcami Centrum Doradztwa Rolniczego,
Oddziału w Krakowie.

•

Niezbędne będzie zdaniem uczestników Sympozjum opracowanie
i wdrożenie przez regionalne ośrodki doradztwa, we współpracy ze
stowarzyszeniami turystyki wiejskiej, nowej koncepcji szkoleń wiejskich
usługodawców oraz lokalnych liderów – uwzględniającej modelowe
propozycje Centrum Doradztwa Oddział w Krakowie.
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