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Dziedzictwo kulturowe 
Zasób rzeczy materialnych i niematerialnych wraz ze związanymi z nim wartościami 

duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony 

prawnej[1] dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym 

pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, 

religijne, naukowe i artystyczne,  mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju 

politycznego, społecznego i kulturowego, dowodzenia prawdy i upamiętniania 

wydarzeń historycznych,  kultywowania poczucia piękna  

i wspólnoty cywilizacyjnej.   

 
[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_kulturowe za Ministerstwem Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl dostęp 2016-02-20)  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_kulturowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_kulturowe
http://www.mkidn.gov.pl/


UNESCO (organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem 

jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki  

i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na 

kolor skóry, status społeczny i religię).  

 

W UNESCO dziedzictwo kulturalne umownie dzieli się na dziedzictwo 

materialne, na które składają się zabytki nieruchome (w tym Światowe 
Dziedzictwo)  i ruchome oraz dziedzictwo niematerialne, przekazywane 

przede wszystkim za pomocą przekazu ustnego i tradycji. Zabytki 

piśmiennictwa są od 1992 roku przedmiotem programu „Pamięć świata”.   

(http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/). Wśród wpisanych 
na listę zabytków znajdują się m.in. : Autograf dzieła Mikołaja Kopernika De 

revolutionibus, Rękopisy Fryderyka Chopina, Akt Konfederacji Generalnej 
Warszawskiej z 1573 roku, Tablice 21 Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980, 

Księga henrykowska  XIII/XIV w. i inne. 

http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/


W wielu małych miejscowościach znajdują się okazałe pomniki historii państwa i narodu 

polskiego. Jednym z najcenniejszych zabytków, zlokalizowanym w środkowej Polsce jest 

Archikolegiata Łęczycka w Tumie z XII wieku, umiejscowiona na fundamentach dawnego 

opactwa benedyktynów z przełomu X/XI wieku. W miejscu tym odbyło się ponad 30 

sejmików i synodów o znaczeniu krajowym, w tym pierwszy sejm w 1180 roku. 

Archikolegiata Łęczycka w Tumie oraz obraz Jana Matejki „W Łęczycy pierwszy sejm. Spisanie praw. Ukrócenie rozbojów …” Muzeum Narodowe w Warszawie. 



Produkt turystyki wiejskiej. 
 

Turystyka przyciągająca na wieś coraz więcej gości krajowych 

i zagranicznych jest istotnym elementem różnicowania i wzbogacania 

działalności gospodarczej na terenach wiejskich, tworząc nowe miejsca 

pracy i nowe źródła dochodów poza produkcją rolną. 

 

Idea turystyki wiejskiej oparta jest na wielu elementach, których trzon 
stanowi społeczność lokalna. Turystyka wiejska determinowana jest 

walorami danej okolicy, jej dziedzictwa i kultury, wiejskich zajęć i życia na 

wsi, a turyści wybierający wiejski typ wakacji poszukują wartościowej i 

autentycznej interakcji ze środowiskiem wiejskim i lokalną społecznością. 
http://ksow.pl/turystyka-na-wsi.html 



Turystyka wiejska jest działalnością przede 
wszystkim małych przedsiębiorstw sektora 

prywatnego.  

 

Zgodnie z Ewidencją Obiektów Turystycznych 

prowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny 

w roku 2013 funkcjonowało w Polsce 9 775 

turystycznych obiektów noclegowych,  

w których znajdowało się 679,4 tys. miejsc 

noclegowych (w 2012 r. – 9 483 obiektów  
z 675,4 tys. miejsc noclegowych).  

http://ksow.pl/turystyka-na-wsi.html 



Wyszczególnienie 
liczba podmiotów 

turystycznych 
udział w % 

  Dolnośląskie 352 8.19 

  Kujawsko-pomorskie 135 3.14 

  Lubelskie 144 3.35 

  Lubuskie 65 1.51 

  Łódzkie 211 4.91 

  Małopolskie 571 13.29 

  Mazowieckie 925 21.53 

  Opolskie 88 2.05 

  Podkarpackie 148 3.44 

  Podlaskie 84 1.95 

  Pomorskie 308 7.17 

  Śląskie 551 12.82 

  Świętokrzyskie 77 1.79 

  Warmińsko-mazurskie 131 3.05 

  Wielkopolskie 332 7.73 

  Zachodniopomorskie 175 4.07 

  Polska ogółem  4297 100 

Statystyka ogólna podmiotów, które posiadają wpis do ewidencji wg województw 

Na dzień: 12-03-2017 (Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce,  

Ministerstwo Sportu i Turystyki https://turystyka.gov.pl) 



Wieś dawniej … 

http://retropress.pl/ 





Podstawą koncepcji marketingowej w turystyce jest orientacja rynkowa 

czyli myślenie w kategoriach potrzeb konsumentów.  

 

Cechą współczesnego rynku turystycznego jest nieustanny wzrost wymagań, potrzeb  

i świadomości konsumentów, postęp w zakresie jakości ofert, a także nasilająca się 

konkurencja wśród podmiotów świadczących usługi turystyczne. Dlatego tak ważne 

jest zbieranie informacji o zachowaniach konsumenta  (https://mfiles.pl). 
 

Marketing, jako zespół narzędzi oddziaływania rynkowego zwraca uwagę na takie 

elementy jak: produkt, cena, promocja, dystrybucja, personel obsługujący, przebieg 

świadczenia usług, wizualne i materialne elementy (budynki, logo, meble, wyposażenie 

techniczne, itp. wpływające na jakość usługi) i dodatkowe przyjemności wpływające 

na odczucia klienta (np. ładny wystrój, zapach, wygodny fotel w poczekalni itp.). 

 
Philip Kotler, Marketing od A do Z, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 
 

 



Przykłady wykorzystania dziedzictwa kulturowego polskiej 

wsi do budowy produktu turystyki wiejskiej: 

 
Skansen, jako element łączenia elementów dziedzictwa 

kulturowego i przyrody jest swoistą formą muzeum 

etnograficznego „pod gołym niebem”, którego celem jest 

zaprezentowanie kultury ludowej. Podkreśla architekturę 

ludową z danego obszaru wraz z budynkami ich 
wyposażeniem, sprzętami, narzędziami, wystrojem, strojami 

ludowymi i innymi elementami folkloru.  

Jednym z przykładów z północnej części województwa 

łódzkiego jest Skansen „Łęczycka Zagroda Chłopska” w 
Kwiatkówku koło Łęczycy, zlokalizowany w bliskiej 

odległości grodziska z VI-VIII wieku. Właścicielem jest 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. 

 





Każdy region ma swoje naturalne warunki  klimatyczne, które wyróżniają i nadają 

odrębność miejsca. Jednym z ciekawych przyrodniczo miejsc w północnej części 

województwa łódzkiego jest Pradolina Warszawsko – Berlińska. Tworzy ona dogodne 
warunki do powstawania ścieżek edukacyjnych i obserwowania wielu gatunków ptaków. 



Wśród wydarzeń, które integrują społeczność lokalną i przyciągają turystów są 

wydarzenia typu dożynkowego oraz festyny lub święta produktów lokalnych. 

 

Święto Palanta w Grabowie Dywany Kwiatowe w Spycimierzu 
Dzień Ziemniaka  

w Świnicach Warckich 



Duże znaczenie mają zagrody edukacyjne. 

Plantacja Wikliny w Konarzewie 

pod Piątkiem. 



Duże znaczenie dla turystyki wiejskiej mają rajdy tematyczne, np. Rajd Szlakiem Walk nad 

Bzurą, Rajd do Środka Polski, Rajd „Odjazdowy Bibliotekarz”, „Rajd Mikołajkowy” i inne. 



Nawet małe miejscowości potrafią przyciągać tłumy turystów. 



Coraz większe znaczenie ma turystyka pielgrzymkowa. 

W Głogowcu k/ Świnic Warckich (powiat łęczycki) urodziła się Św. Siostra 

Faustyna – Helena Kowalska. Na miejscowym cmentarzu pochowani są 

rodzice świętej. Co roku do Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętej Faustyny 
przyjeżdżają pielgrzymi z całego świata. 

 



W kościołach często odbywają się także ciekawe koncerty. 



Kapliczki, figurki i nie tylko… 



W ruchu turystycznym coraz większe znaczenie mają wycieczki 

organizowane dla seniorów i przez seniorów. 



W poszukiwaniu potraw regionalnych. 



Kontakty międzynarodowe przyciągają także 

turystów aktywnie spędzających wolny czas. 

Europa, to przenikanie się kultur. Coraz częściej 
można to zauważyć także w Polsce. 



Dziękuję za uwagę 

 

Janusz Jankowski 

jankoleczyca@gmail.com 

www.cłt.pl 

mailto:jankoleczyca@gmail.com

