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 Przygodę z ekoturystyką możemy rozpocząć od podróży na małą skalę, od wyjazdu na łono 
natury, na wieś, w okolice parków narodowych, krajobrazowych czy obszarów Natura 2000. Zatrzymajmy 
się na nocleg w gospodarstwie agroturystycznym albo rodzinnym pensjonacie, spędźmy czas aktywnie 
– na rowerze, pieszo, kajakiem, konno..., delektujmy się regionalnym jadłem, odkrywajmy lokalne klimaty  
i „ducha miejsca”.

 Styl aktywnego i dogłębnego zwiedzania miejsc przyrodniczo cennych jest pewnego rodzaju 
powrotem po tradycji podróżowania i pieszych wędrówek zapoczątkowanych już ponad sto lat temu. 
Prekursorami ekoturystyki będą zatem nasi pierwsi krajoznawcy, miłośnicy gór, popularyzatorzy ochrony 
przyrody oraz pionierzy głębokiej turystyki, tacy jak: Hugo Zapałowicz, Jan Gwalbert Pawlikowski, 
Mieczysław Orłowicz, Władysław Szafer i inni. 

 
 

Ekoturystyka to 
podróżowanie w sposób 
wrażliwy dla przyrody 
i miejscowych tradycji, 
poznawcze i aktywne,  
z szeroko otwartymi oczami. 
To zwiedzanie miejsc 
wyróżniających się bogactwem 
przyrody, pięknem krajobrazu  
i unikalną kulturą. 

1. Czym jest ekoturystyka?
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 Szacuje się, że blisko jedna trzecia turystów europejskich chce wykorzystać okres wypoczynku
na poznanie regionów cennych przyrodniczo i kulturowo lub aktywnie spędzać czas na terenach wiejskich  
w pobliżu obszarów chronionych, poszukuje prawdziwych doznań, spotkań z miejscową kulturą, możliwości 
poznania tradycji, kuchni regionalnej opartej o sezonowe, zdrowe produkty (slow food). Nowa generacja 
odpowiedzialnych turystów, pochodząca głównie z dużych miast i aglomeracji, jest zmęczona codziennym 
życiem w hałasie, pośpiechu i zanieczyszczonym środowisku oraz coraz bardziej świadoma potrzeby 
przeciwdziałania globalnym zmianom klimatycznym i konieczności ochrony przyrody, której zasoby nikną 
bezpowrotnie każdego dnia. Rada Europy i Europejska Komisja Turystyki (European Tourism Commission 
– ETC) zwracają uwagę na zmiany w postawach i mentalności współczesnych turystów, które przejawiają 
się przede wszystkim w zwiększeniu się ich świadomości ekologicznej i wymagań co do jakości usług 
związanych z ochroną środowiska. Coroczne badania trendów rynkowych prowadzone przez Centrum 
Odpowiedzialnej Turystyki (Center for Responsible Travel – CREST) pokazują wzrost świadomości 
ekologicznej zarówno wśród samych podróżnych jak i branży turystycznej.

 Holistyczne podejście do rozwoju turystyki zakłada oszczędność wody, energii i przestrzeni, ochronę 
powietrza i klimatu, inwestowanie w nowe proekologiczne technologie, niezagospodarowywanie obszarów 
o wysokich wartościach przyrodniczych, dbałość o krajobraz i jego estetykę oraz rodzimą architekturę, 
zmniejszanie ilości odpadów i zanieczyszczeń, wspieranie lokalnej gospodarki i małych producentów oraz 
usługodawców, popieranie transportu zrównoważonego i edukację.
 
 Polska ma ogromy potencjał do rozwoju ekoturystyki – parki narodowe i inne obszary chronione 
unikalne na skalę europejską obfitujące w rzadkie gatunki zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem, dzikie, 
nieuregulowane rzeki, malownicze i różnorodne krajobrazy wiejskie, bogate tradycje regionalne, w tym 
rzemiosło, sztuka, kuchnia, zdrowa żywność, która podbija podniebienia turystów zagranicznych... Jeśli 
ten potencjał mądrze wykorzystamy, to ekoturystyka może stać się naszą marką w Europie i na świecie!

Poszukuje pięknych  
krajobrazów, miejsc  

o wybitnych walorach 
przyrody i kultury.

Szanuje miejscowe  
zwyczaje i mieszkańców.

Chętnie smakuje lokalnej kuchni,  
uczestniczy w imprezach lokalnych,  

kupuje od miejscowych producentów,  
w małych sklepikach i na targach.

Lubi spędzać czas aktywnie i korzysta  
z bardziej ekologicznych środków transportu, 

 tam gdzie jest to możliwe.

Nie zostawiaj po sobie śladu, podróżuj odpowiedzialnie, 
czyli kim jest ekoturysta – turysta  odpowiedzialny?

Jest zainteresowany 
zwiedzanym regionem, 

jego historią, 
dziedzictwem, 

przyrodą.
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Definicja turystyki zrównoważonej (sustainable tourism) 
wg Światowej Organizacji Turystyki UNWTO

Turystyka, która w pełni uwzględnia jej obecny i przyszły wpływ gospodarczy, społeczny  
i środowiskowy, zaspokajając potrzeby odwiedzających, branży, środowiska i społeczności lokalnych. 
Wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju turystyki i praktyki zarządzania mają zastosowanie 
do każdej formy turystyki, zarówno masowej jak i niszowej, we wszystkich typach miejsc penetracji 
turystycznej na świecie.

Definicja ekoturystyki wg Global Ecotourism Network GEN 

Odpowiedzialne podróżowanie do obszarów cennych przyrodniczo, które przyczynia się do ochrony 
środowiska i podtrzymuje dobrobyt lokalnych społeczności. Jednocześnie – poprzez edukację 
wszystkich zainteresowanych grup (odwiedzających, personelu i odwiedzanych) – buduje wiedzę  
i świadomość.

Potrzeba nam wmieszać działanie klimatu i krajobrazu do naszego życia; aby stać się sobą, należy jednoczyć 
się z przyrodą. Dobrze robi stać samemu pod wolnem niebem, obok rdzawych skał czy białych wodospadów. 
Wymowne i nadziejne stać się nam mogą milczące szczyty, barwne kwiaty, piosnki dzikiego ptactwa, 
niewzruszona postawa i cień drzew-olbrzymów.

Władysław Szafer, 1929

Literatura:
Zaręba Dominika. Ekoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, IV wydanie, Warszawa 2020.
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2. Szlaki Greenways

Greenways to szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, tworzone 
wzdłuż rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych, naturalnych 
korytarzy przyrodniczych i tras kolei. Są to szlaki rowerowe, piesze, konne, 
wodne i innego typu służące niezmotoryzowanym formom transportu 
i podróżowania. Ich tworzenie ma na celu: wspieranie rozwoju turystyki 
przyjaznej dla środowiska (zwłaszcza ekoturystyki i turystyki dziedzictwa), 
promocję zdrowego i aktywnego stylu życia i podróżowania oraz ożywianie 
gospodarki lokalnej przy poszanowaniu wartości przyrodniczych, kulturowych 
i krajobrazowych. 

 Greenways tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz ochrony przyrody 
i krajobrazu, zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju turystyki przyjaznej dla środowiska 
i zrównoważonego transportu. Zielone szlaki odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców 
jak i zwiedzających oraz wnoszą pozytywny wkład w ożywianie lokalnej gospodarki, pobudzanie 
przedsiębiorczości w regionach i tworzenie zielonych, proekologicznych miejsc pracy.

Wszystkie szlaki greenways w Europie Środkowo-Wschodniej są realizowane 
zgodnie ze wspólnymi założeniami:

•	 Wspieranie i aktywizacja społeczności lokalnych – rozwój lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie zielonych 
miejsc pracy i dodatkowych źródeł dochodów, odtwarzanie oraz ochrona tradycyjnych zawodów;

•	 Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz zachowanie krajobrazu;

•	 Korzystanie z lokalnych zasobów – bazy noclegowej i gastronomicznej, usług turystycznych i przewodnickich 
oraz lokalnych produktów;

•	 Współpraca pomiędzy krajami, regionami, miastami, miejscowościami oraz ich mieszkańcami;

•	 Pomoc społecznościom lokalnym w odkrywaniu i wzmacnianiu tożsamości kulturowej i społecznej, 
poprawa warunków i jakości życia;

•	 Dostarczanie informacji i umożliwianie turystom dogłębniejszego poznania regionu, jego problematyki, 
lokalnych inicjatyw, działań, organizacji etc.;

•	 Promowanie niezmotoryzowanych form transportu oraz przyjaznych dla środowiska form turystyki, 
rekreacji i sportu, zwłaszcza ekoturystyki i turystyki dziedzictwa;

•	 Stwarzanie poruszającym się po mieście możliwości korzystania z bardziej zrównoważonych form 
transportu – do poruszania się po mieście pieszo, rowerem lub korzystania z transportu publicznego, zamiast 
używania własnego samochodu;

•	 Zachęcanie ludzi do ruchu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa w podróży i aktywnym wypoczynku.

źródło: www.greenways.org.pl

http://www.greenways.org.pl
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Greenways w Europie
 
 W krajach Europy Zachodniej idea zielonych szlaków została rozpowszechniona 
z końcem lat 80. i w latach 90. Greenways w krajach Unii Europejskiej rozumiane 
są jako zielone korytarze turystyczne, rekreacyjne i komunikacyjne tworzone dla 
niezmotoryzowanych form transportu. To niezależne i niekolidujące z transportem 
samochodowym ścieżki biegnące wzdłuż dawnych, historycznych szlaków, naturalnych 
korytarzy ekologicznych lub opuszczonych i nieużytkowanych traktów komunikacyjnych 
(np. dawnych trakcji kolejowych). Ich celem jest promocja aktywnego stylu życia, poprawa 
zdrowia, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszanie zanieczyszczeń powodowanych 
przez motoryzację oraz tworzenie bezpiecznych tras dojazdu lub dojścia do pracy i szkoły. 
 W 1997 r. w Namur, w Belgii powstało Europejskie Stowarzyszenie Greenways 
– European Greenways Association – EGWA, które skupia dziś narodowe organizacje 
i instytucje zajmujące się tworzeniem i promocją szlaków greenways. Najbardziej 
aktywni są partnerzy z Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii oraz 
Republiki Czeskiej. Wiele zielonych szlaków w Europie Zachodniej powstało na bazie 
nieużytkowanych, opuszczonych liniach kolejowych (są to tzw. rails-to-trails). Członkiem 
European Greenways Association jest także Stowarzyszenie Greenways Polska.

zobacz: film promocyjny Greenway4tour:
https://youtu.be/ND4_KPFmUKE

https://youtu.be/ND4_KPFmUKE 


7 7

 Prekursorami idei greenways w Europie Środkowo-Wschodniej byli Czesi. Pomysł tworzenia 
zielonych ścieżek w Republice Czeskiej narodził się już w 1990 r. Grupa Amerykanów, na czele 
z Lu Chmielarzem, mających czeskie korzenie, postanowiła przeszczepić na grunt środkowoeuropejski 
świetnie rozwijającą się koncepcję greenways w USA. Pierwszą inicjatywą była trasa łączącą Wiedeń z Pragą 
(Praga-Wiedeń Greenways).  W roku 1998 zarządzanie programem przejęła czeska Fundacja Partnerstwo 
dla Środowiska – Nadace Partnerství z Brna wzbogacając go o aspekty środowiskowe i społeczne.

 Na bazie doświadczeń czeskich w 2000 r. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej powstał 
Program Greenways (CEG – Central & Eastern European Greenways) jako inicjatywa międzynarodowego 
Stowarzyszenia Environmental Partnership Association, działającego w Polsce, Republice Czeskiej, 
na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii.

Więcej informacji: www.greenways.org.pl

https://youtu.be/ND4_KPFmUKE 
http://www.greenways.org.pl
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3. O turystyce rowerowej i greenways 
w Republice Czeskiej  
– opowiada Daniel Mourek

– Kiedy dyskutujemy o turystyce rowerowej potrzebne są nam argumenty poparte badaniami, 
danymi liczbowymi. Jak oceniasz skalę i potencjał tego rynku w Europie, czy jest to ważny seg-
ment gospodarki turystycznej na naszym kontynencie?

Turystyka rowerowa stanowi dziś około od trzech do pięciu procent rynku turystycznego w Europie. 
Jednak kiedy przyjrzymy się liczbom, są one dość imponujące. Według badań przeprowadzonych przez 
Parlament Europejski w 2012 r. na przykładzie tras EuroVelo, turystyka rowerowa, zarówno krajowa jak  
i zagraniczna generuje średnio czterdzieści cztery miliardy euro rocznie i ponad dwadzieścia milionów 
noclegów o wartości dziewięciu miliardów euro…

– To są naprawdę przekonujące dane liczbowe jeśli myślimy o wpływie, jaki turystyka rowerowa 
może mieć na lokalną i krajową gospodarkę…

Co więcej, turystyka rowerowa to rynek wznoszący się średnio o cztery procent rocznie, czego nie mo-
żemy powiedzieć o innych segmentach turystyki. Europa jest oczywistym liderem na świecie i tak długo 
jeszcze pozostanie. Tylko w Europie stworzono sieć siedemdziesięciu tysięcy tras rowerowych EuroVelo! 
Nasi partnerzy i koledzy z Ameryki Północnej czy Australii mogą o czymś takim tylko pomarzyć. W tych 
niełatwych czasach powinniśmy być jeszcze bardziej dumni z naszego kontynentu.

– Które kraje europejskie są liderami?

Niemcy, Francja, Szwajcaria i Austria to zdecydowani liderzy w Europie. Trzeba też zauważyć, że jeśli mó-
wimy o destynacjach turystyki rowerowej, to są nimi dzisiaj przede wszystkim kraje, w których jazda na 
rowerze jest codzienną aktywnością.

– Jakie warunki trzeba spełnić, żeby stać się destynacją turystyki rowerowej. Co decyduje o sukcesie?

Turystyka rowerowa może rozkwitać w krajach i regionach, które wyróżniają się atrakcyjnym krajobrazem 
połączonym z walorami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Czy któryś z krajów w Europie nie speł-
nia tego warunku? Oczywiście to nie wystarczy, żeby przyjeżdżali do nas turyści rowerowi. Jeśli chcemy 
mówić o rozwoju turystyki rowerowej, potrzebna jest przede wszystkim bezpieczna infrastruktura, usługi 
bardzo wysokiej jakości, dobre połączenie regionu z siecią transportu publicznego, co znowu jest mocną 
stroną Europy.
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– A jeśli już spełnimy większość tych warunków, jaka jest recepta na wypromowanie regionu 
i zachęcenie do przyjazdu turystów rowerowych krajowych i zagranicznych. Nawet jeśli jeszcze 
infrastruktura nie jest idealna, ale wartością dodaną są walory przyrody, kultury, regionalna 
kuchnia, możliwość przeżycia autentycznej przygody…

Bardzo ważna jest odpowiednia promocja, tak by wykreować wizerunek regionu, którego odkrywanie jest 
fascynujące, gwarantuje przeżycia. Turyści rowerowi chcą poczuć bliskość przyrody, odkrywać różnorod-
ność krajobrazów, trafiać do miejsc, do których nie byłoby się w stanie dotrzeć inaczej niż rowerem, np. do 
regionów Europy, które przez dekady były podzielone. Przykładem jest Szlak Żelaznej Kurtyny, który teraz 
promujemy.

– Jak turystyka rowerowa rozwija się w Republice Czeskiej? Jakbyś opisał ten fenomen? Dla mnie 
twój kraj to przykład wielkiego sukcesu. Wyspecjalizowaliście się w produktach turystyki rowerowej, 
zachęciliście do korzystania z roweru turystów krajowych i potrafiliście przekonać licznych turystów 
zagranicznych, że Republika Czeska to destynacja numer jeden w Europie Środkowo-Wschodniej.

Myślę, że w Republice Czeskiej wiele z tych czynników „sukcesu” już zadziałało, i chociaż trudno nam się 
jeszcze porównywać do sąsiadów z Europy Zachodniej, to jednak ogólny odbiór poziomu usług i jakości 
produktu jest bardzo pozytywny. Szczególnie na terenach wiejskich jakość usług znacznie wzrosła, a ceny 
są dużo bardziej konkurencyjne niż w krajach sąsiednich. Oczywiście cały czas jest co ulepszać i poprawiać, 
choćby znajomość języków obcych w obsłudze ruchu turystycznego.

Mój kraj ma ciekawą topografię pod kątem turystyki rowerowej – od nizin po tereny górskie na obrzeżach 
z całą siatką dolin rzecznych – idealnych korytarzy dla rowerów. Mamy obecnie sieć czterdziestu tysięcy 
kilometrów szlaków rowerowych, z czego na razie dwadzieścia procent to ścieżki rowerowe. Powinniśmy 
teraz skupić się na kreowaniu marek w turystyce rowerowej, szlaków tematycznych z historiami, „smacz-
kami”. Samo istnienie sieci szlaków rowerowych nie wystarczy do marketingu. Konkurencja w samych tyl-
ko Niemczech czy Austrii jest ogromna, a budżety tych krajów na inwestycje w infrastrukturę są dużo, 
dużo większe. Powoli zdajemy sobie sprawę z potencjału turystyki rowerowej dla rozwoju regionalnego, 
szczególnie na obszarach poza Pragą. sześćdziesiąt pięć procent turystyki przyjazdowej koncentruje się 
na stolicy, a kreowanie marek nowych regionów i produktów turystycznych jest szansą na aktywizację
turystyczną innych atrakcyjnych miejsc.

– Opowiedz więcej o przykładach najlepszych szlaków i produktów czeskich. Czy są wśród nich 
także szlaki greenways?

Najstarszym długodystansowym szlakiem w Czechach jest Praga-Wiedeń Greenways, który niedługo
będzie obchodził dwudziestą rocznicę. Ta popularna trasa kulturowa łączy dwie duże stolice europejskie,
ale przede wszystkim zaprowadza turystów do mniejszych „romantycznych” miasteczek i pozwala im 
spotkać się z nietkniętą niemal przyrodą. Jednak specyficzna topografia tego szlaku i brak inwestowania  
w niego w ostatnich latach, pozwoliło zabłysnąć innym projektom. Dzisiaj naszym najlepszym produktem 
długodystansowym jest Szlak Łaby, Labska Stezka-Elbe Trail, również w sieci greenways, który cieszy 
się ogromną popularnością także w Niemczech. Wielkim sukcesem tego szlaku, długości 1270 km, były 
nasze wspólne czesko-niemieckie działania marketingowe. Zapraszam na strony internetowe: www.labska
-stezka.cz i www.elberadweg.de. Scenerię szlaku tworzą takie magiczne miejsca jak Karkonosze czy Morze 
Północne, a pomiędzy nimi różnorodne, zmieniające się krajobrazy, lokalna gastronomia i wino. Do Szlaku 
Łaby moglibyśmy także dołączyć regiony w polskim dorzeczu rzeki. Chodzi mi tu o wykorzystanie przejścia 
granicznego Nachod-Kudowa Zdrój, gdyż wasz kraj zaczyna być znaczącym potencjalnym rynkiem dla 
turystyki rowerowej i to uatrakcyjniłoby trasę.

http://www.labska-stezka.cz
http://www.labska-stezka.cz
http://www.elberadweg.de
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– Zachwycasz się szlakami biegnącymi wzdłuż korytarzy rzecznych…

Szlaki biegnące wzdłuż rzek – tzw. fluvial trails – mają specyficzny urok i dostępne są dla szerszej grupy 
odbiorców. Mogą z nich korzystać na przykład turyści rekreacyjni, którzy niekoniecznie chcą przemierzać 
całą długą trasę, ale w ramach krótszej wycieczki przejechać fragment szlaku.

– Szlaki długodystansowe mają najczęściej charakter międzynarodowy. Wspomniałeś możliwość 
współpracy z Polską na Szlaku Łaby. Ostatnio bardzo angażujesz się w Szlak Żelaznej Kurtyny, 
którego my także jesteśmy częścią...

Rzeczywiście, dużo pracy inwestujemy w Szlak Żelaznej Kurtyny, Eurovelo-13. W naszym regionie to prawie 
dziewięćset kilometrów trasy biegnącej przez obszary graniczne Moraw, Austrii, Czech i Bawarii. Chociaż 
większość szlaku jest skierowana do bardziej wytrawnych turystów rowerowych, to jednak pewne fragmen-
ty, na przykład na Morawach Południowych są idealne także dla turystyki rekreacyjnej, w tym dla rodzin 
z dziećmi. Morawy Południowe to coraz bardziej popularna destynacja wśród turystów polskich, których 
przyciągają tradycje winiarskie, tutejsze spa oraz tradycyjna architektura związana z winem. Nasz wspólny 
szlak Greenway Kraków-Morawy-Wiedeń, długości ośmiuset siedemdziesięciu kilometrów, biegnie przez 
większą część Moraw. Ta trasa ma swój wielki potencjał, biorąc pod uwagę miasta-perełki, które łączy  
a także niezwykle malownicze krajobrazy pomiędzy nimi Kraków, Ołomuniec, Brno, Wiedeń. Wymaga jed-
nak inwestycji i zainteresowania touroperatorów.

– Co poradziłbyś Polsce. Jak możemy pobudzić rozwój turystyki rowerowej?

Po pierwsze, niezbędne są inwestycje w infrastrukturę i wykreowanie atrakcyjnych tras – planów podróży. 
Długodystansowy szlak nie może prowadzić ruchliwą drogą na długości na przykład dwudziestu kilome-
trów. Najłatwiej zacząć od szlaków kulturowych łączących znane i atrakcyjne miasta. Przykładem może 
być EuroVelo 9, który prowadzi z Gdańska przez Wrocław, Ołumiec, Brno, Wiedeń i Maribor nad Adriatyk. 
Mamy tu świetną współpracę marketingową pomiędzy partnerami z Moraw Południowych, Austrii i Mari-
boru w Słowenii. Niedługo współpraca będzie rozszerzona także o Polskę.

Polska potrzebuje wspólnej strategii jak rozwijać turystykę rowerową oraz współpracować z regionami  
i miastami. Jeśli weźmiecie pod uwagę na przykład wybrzeże Morza Bałtyckiego, „ścianę wschodnią”, 
Pojezierze Mazurskie... to Czechy nie mogą z Wami konkurować. Ale kluczowe jest oferowanie usług 
o wysokich standardach, najlepiej certyfikowanych. My rozwinęliśmy certyfikat miejsc przyjaznych rowe-
rzystom – www.cyklistevitani.cz – który połączyliśmy z siecią szlaków, ogólnie dostępnymi mapami oraz 
promocją na targach turystycznych. Topografia Polski jest dość podobna jak w Niemczech. Macie tak 
blisko siebie championa turystyki rowerowej w Europie! Współpraca z sąsiadami jest także kluczem do 
sukcesu, nie trzeba na nowo wymyślać koła.

http://www.cyklistevitani.cz
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– Czy uważasz, że rower może być elementem rozwoju turystyki zrównoważonej?

Zdecydowanie tak! Przede wszystkim jeśli porównamy ślad klimatyczny jaki wiąże się z podróżowaniem 
różnymi środkami transportu. Za największe emisje CO₂ do atmosfery odpowiada samolot, później sa-
mochód. Według naszych badań prowadzonych na Szlaku Łaby prawie połowa turystów przyjeżdża do 
regionu pociągiem, a duża część samym rowerem. Ponadto turystyka rowerowa jest blisko powiązania  
z odkrywaniem przyrody, przebywaniem na łonie natury. Turysta rowerowy wybiera noclegi w rodzinnych 
pensjonatach, gospodarstwach gościnnych, mniejszych obiektach typu b&b i jest bardzo nastawiony na 
smakowanie kuchni regionalnej opartej o lokalne, zdrowe produkty. Badania pokazują, że turyści rowerowi 
na miejscu wydają więcej niż przeciętny turysta, by wynagrodzić sobie wysiłek fizyczny towarzyszący tej 
aktywności i fakt, że oszczędzają na kosztach samego transportu. W Europie Zachodniej cyklista wydaje 
średnio siedemdziesiąt, osiemdziesiąt euro dziennie, te pieniądze zostają w regionie. Na Szlaku Łaby tu-
ryści spędzają średnio dziewięć dni podróży, w większości w miejscach innych niż klasyczne ośrodki tury-
styczne w górach czy na wybrzeżu.

– Co sprawiło, że poświęciłeś się promocji transportu i podróżowania na rowerze?

Jazda na rowerze to moja pasja, a rower to prawdziwy przyjaciel (śmiech). Rower jest najbardziej wy-
dajną maszyną jaką kiedykolwiek wymyślono. Jest prostym i jednocześnie tak genialnym wynalazkiem.  
W 2017 r. obchodziliśmy na całym świecie dwusetną rocznicę wynalezienia roweru. W jeździe samocho-
dem, większość energii pochłania wprawianie w ruch ważącej ponad tonę maszyny. Rower waży zwykle
mniej niż dwadzieścia kilogramów, a potrafi przewieźć do dwustu kilogramów towaru, zwłaszcza tak 
zwane rowery dostawcze – cargo bikes. Rowery z napędem elektrycznym zrewolucjonizowały transport  
w wielu miastach, stanowiąc około piętnastu procent rynku. Rower jest dotąd najszybszym środkiem trans-
portu w zakorkowanych miastach. Za jakiś czas całkiem zmieni on wizerunek naszych środkowoeuropej-
skich metropolii, chociaż będzie to trwało dłużej niż w zachodniej Europie. Wrocław, Gdańsk, Warszawa, 
Kraków mogą stać się pionierami w całym regionie Europy Środkowej, zwłaszcza, że są tu bardziej zaawan-
sowane niż czeskie miasta.

– Rower jako środek transportu ale przede wszystkim styl życia?

Jeżdżąc na rowerze przekazuję światu komunikat, że troszczę się o swoją lokalną społeczność, moje mia-
sto i planetę…

– Do zobaczenia na szlaku!

Daniel Mourek

Międzynarodowy ekspert i doradca w dziedzinie turystyki zrównoważonej 
i rowerowej, prelegent licznych międzynarodowych konferencji na całym 
świecie. Członek rady EuroVelo w Europejskiej Federacji Cyklistów ECF 
(Wice-Prezydent ECF w latach 2011-2015). Członek komisji nadzorczej 
European Greenways Association. Od ponad dekady jest koordynato-
rem inicjatywy Greenways w Europie Środkowo-Wschodniej pracując dla 
czeskiej fundacji Nadace Partnerství w Pradze i środkowoeuropejskiego 
stowarzyszenia Environmental Partnership Association (EPA). Zarządza 
szlakami EuroVelo i greenways w Republice Czeskiej, jest członkiem ko-
misji rowerowej Miasta Praga. Uczestniczył w wielu projektach krajowych 
i międzynarodowych związanych z infrastrukturą rowerową, certyfikacją 
usług turystycznych oraz interpretacją dziedzictwa na szlakach, w tym 
także inspirował ich powstawanie w Chorwacji, Serbii i Bułgarii. Ukończył 
turystykę w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze i turystykę zrówno-
ważoną na Uniwersytecie w Bernie.

Wywiad dla Polskiej Organizacji Turystycznej przeprowadziła: Dominika Zaręba
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4. O szlakach Greenways w Belgii  
opowiada Gilbert Perrin, współtwórca 
ruchu Greenways w Europie

Podczas VI Europejskiej 
Konferencji Greenways 
w Vitoria-Gasteiz (Kraj Basków, 
Hiszpania) rozmawiamy 
z Gilbertem Perrin, twórcą 
Greenways w Belgii, 
współzałożycielem i byłym 
prezesem European Greenways 
Association, międzynarodowym 
doradcą Stowarzyszenia
Chemins du Rail, pomysłodawcą  
i liderem Greenways w Europie.

– Opowiedz jak zaczęła się twoja przygoda z kolejami i Greenways?

To długa historia. Mój ojciec był fanem kolei. Zabierał mnie na wycieczki i pokazywał wszystkie nowe po-
ciągi i infrastrukturę kolejową; widzieliśmy także ostatni pociąg parowy w Szwajcarii. Od dzieciństwa pa-
sjonowały mnie lokomotywy parowe. Potem byłem członkiem różnych stowarzyszeń kolejowych. W 1985 r. 
obchodziliśmy150-lecie kolei belgijskich i w telewizji, gdzie wówczas pracowałem, dyskutowaliśmy o tym, 
kto zrealizuje program poświęcony temu wydarzeniu. Mój dyrektor powiedział: – Gilbert, to zadanie dla 
ciebie… Zacząłem tworzyć filmową historię kolei belgijskich. Po części wynikało to z faktu, że Belgia po 
drugiej wojnie światowej miała najgęstszą sieć kolejową w Europie.

– Co za fascynująca historia!

Tak, ale musimy też wyjaśnić, że po drugiej wojnie światowej kolejne linie były zamykane, jedna po drugiej, 
średnio około 40-50 km rocznie… Sieć bardzo szybko się kurczyła i musiałem to szybko udokumentować. 
Byliśmy w bardzo dobrym kontakcie z National Railway Company w Belgii (Belgijskie Koleje Narodowe 
– SNCB) i poprosiłem ich o pomoc we wskazaniu nieużytkowanych linii kolejowych. Dali pełną mi listę. 
Wyruszyliśmy więc z operatorem kamery w te różne miejsca, aby sporządzić dokumentację. Zadałem so-
bie pytanie: – Ile mamy kilometrów nieczynnych kolei takich jak te? Odpowiedź była prosta. Przed wojną 
mieliśmy 5000 km, teraz mamy 3400, więc łączna liczba nieczynnych kolei to 1600 km. Niesamowite!

– To bardzo dużo! W całej Belgii?

Tak w całym kraju. W Walonii było więcej linii kolejowych, ponieważ był to region zindustrializowany z ko-
palniami węgla i przemysłem stalowym. Kiedy przemysł ciężki oparty o węgiel upadł, zamknięto także tutaj 
najwięcej linii. To było wyjątkowe dziedzictwo! Opuszczone trakty kolejowe pełne drzew i kwiatów, czasem 
z zachowanymi torami, czasem bez, stare stacyjki kolejowe... W 1991 r., kiedy już 20 lat przepracowałem  
w telewizji, zdecydowałem, że potrzebuję dłuższej przerwy i wziąłem półroczny urlop. W tym czasie od-
wiedziłem prawie wszystkie z tych 1600 km nieczynnych linii kolejowych. Czasami na rowerze, większość 
na piechotę.

– Zrobiłeś to w pół roku… Musiałeś odkryć cenne dziedzictwo kulturowe i fascynujące krajobrazy…

Tak, znalazłem niesamowite dziedzictwo i zobaczyłem, że niektóre z tych nieużytkowanych traktów nadają 
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się do jazdy na rowerze. W swojej pierwszej książce opisałem wszystkie nieużywane linie kolejowe, a także
zaproponowałem kilka tras, którymi można jeździć rowerem, wykorzystując również spokojne wiejskie 
drogi w okolicy. Potem otrzymałem mnóstwo listów ze słowami wsparcia. – Całkowicie się zgadzamy, 
powinniśmy coś zrobić z tym bogatym dziedzictwem – pisali czytelnicy. W 1995 r. odszedłem z telewizji
na emeryturę i postanowiłem założyć stowarzyszenie zapraszając do udziału wszystkie osoby, które
wcześniej do mnie pisały. W 1996 r. powołaliśmy organizację Chemins du Rail (Ścieżki Kolejowe) w oparciu 
o model amerykańskiego stowarzyszenia, który odkryłem kilka lat wcześniej – Rails-to-Trails Conservancy.
Zrobili dokładnie to, czego potrzebowaliśmy w Belgii. Ponieważ pracowałem dla francuskojęzycznej
telewizji belgijskiej, większość moich kontaktów pochodziła z walońskiej części kraju. Dlatego zarejestro-
waliśmy stowarzyszenie w Walonii pod francuską nazwą. W tamtym czasie istniało realne zagrożenie dla 
tych nieużytkowanych linii kolejowych, ponieważ Koleje Państwowe były skłonne sprzedawać kawałek po 
kawałku i wtedy przestałaby istnieć sieć. Musieliśmy działać…

– Powiedz nam, jak uratowałeś znaczną część nieużytkowanych kolei w Walonii jako Chemins du Rail.

Bardzo szybko zdecydowaliśmy się wystosować petycję. Otrzymaliśmy niesamowite wsparcie ze strony 
społeczeństwa i mediów, także osób pracujących dla Kolei Państwowych. W ciągu dwóch tygodni mieli-
śmy ponad 2000 podpisów i udaliśmy się do Ministra Robót Publicznych regionu Walonia. Byliśmy bardzo 
zaskoczeni, kiedy Minister odpowiedział: – Tak, to jest wspaniała inicjatywa, ponieważ od lat mamy pro-
jekt o nazwie RAVeL – autonomiczna sieć wolnych dróg (po francusku réseau autonome de voies lentes) 
obejmujących nieczynne koleje i ścieżki flisackie wzdłuż rzek. Nie wiem co zrobić z nieużytkowanymi liniami 
kolejowymi. Są własnością kolei państwowych... Odpowiedzieliśmy – Tak, panie Ministrze, ma pan rację, 
musimy zawrzeć umowę z Kolejami. Umowa została podpisana po roku. Zgodnie z nią żadna nieużytkowa-
na linia kolejowa nie mogła zostać sprzedana, jeśli region Walonii potrzebował jej do naszej sieci RAVeL. 
To było naprawdę wielkie zwycięstwo w krótkim czasie.

– Niesamowite! Mieliście także od razu najważniejszego zwolennika i partnera swojego projektu – władze 
regionu Wallonia!

Minister zaproponował naszemu stowarzyszeniu współpracę i wsparcie w formie corocznej dotacji pozwa-
lającej na stworzenie biura, zatrudnienie jednej osoby na pełen etat i pokrycie innych niezbędnych kosztów 
funkcjonowania. Od 1996 r. współpracujemy z regionem Walonii nad rozwojem sieci greenways.

– Jak wyglądała twoja praca? Od czego zaczynaliście tworzenie sieci greenways?

Na początku poproszono nas o wykonanie studiów wykonalności dla każdej linii, oszacowanie w jakim 
jest stanie, ile kosztuje wykonanie zielonego szlaku, itp. Nie mieliśmy doświadczenia w tej dziedzinie, ale 
inżynierowie administracji regionalnej pomogli nam rozpocząć prace. Przygotowywaliśmy także plany 
oznakowania i angażowaliśmy się w promocję sieci – na targach rowerowych, turystycznych, innych im-
prezach. Promowaliśmy RAVeL w imieniu regionu Walonii jako Stowarzyszenie Chemins du Rail. Istotną 
kwestią było takie planowanie, aby każdy szlak miał połączenie z aktywną linią i stacją kolejową. Prioryte-
tem była dostępność szlaków transportem publicznym. Następnie ważne było poprawianie linii, na których 
wykonano tylko krótkie odcinki. Były też naciski ze strony gmin lub prowincji. Burmistrzowie zgłaszali się do 
Ministerstwa z propozycjami swoich zielonych szlaków. Dlatego niektóre projekty zostały zapoczątkowane
z inicjatywy polityków lokalnych. Kiedy w 1993 r. pisałem swoją pierwszą książkę, mieliśmy 82 km tras, 
którymi można było jeździć na rowerze. Dzisiaj w sieci jest 700 km zielonych szlaków!

– Środki finansowe na infrastrukturę, tworzenie zielonych szlaków pochodzą z regionu, prawda? 
To inwestycje publiczne?

W Walonii jest to program regionalny, dlatego pieniądze pochodzą z budżetu regionu. Partycypują także 
gminy. Kiedy samorząd lokalny chce mieć swój RAVeL prosi region o zawarcie kontraktu z kolejami belgij-
skimi, a także przeznacza środki własne na infrastrukturę i podpisuje umowę z regionem. Wtedy oficjalnie 
zaczyna się etap zwany pre-RAVeL. I mamy wiele fantastycznych przykładów takiego partnerstwa. Co cie-
kawe, niektóre gminy nie mając na początku wystarczających środków – w pierwszej kolejności utwardzały 
nasypy wykorzystując odpady ze starego asfaltu z dróg. Poddawali go recyklingowi!
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– A co poradziłbyś Polsce i polskim Greenways? 

– Macie już wiele przykładów świetnych szlaków greenways i innych tras rowerowych – pamiętam jak ra-
zem poznawaliśmy je w Krakowie i okolicach. Myślę, że zawsze jest lepiej, gdy program jest realizowany 
przynajmniej na poziomie regionalnym, a najlepiej gdy ma także wsparcie na szczeblu krajowym. Udział 
administracji publicznej jest kluczowy dla powodzenia projektu.

– Chciałam cię również zapytać o RAVeL – czy to walońska nazwa greenway?

RAVeL to marka rozwijana tylko w Walonii. Ale jeśli spojrzysz na stronę internetową RAVeL, jest tam napi-
sane, że RAVel to zielone szlaki Walonii, po francusku – voies vertes en Wallonie. Region postanowił sto-
sować słowo Greenway – voie verte zgodnie z zapisami Deklaracji Greenways z Lille podpisanej w 2000 r.

– Na początku używałeś nazwy rails-to-trails? Ciekawa jestem, kiedy spotkałeś się z pojęciem 
greenways?

Rails-to-trails to był początkowy model przedsięwzięcia i cały czas szukaliśmy odpowiedniej nazwy. 
Ale na poziomie walońskim została już wybrana przez Ministra jako RAVeL – autonomiczna sieć wolnych 
dróg. Autonomiczny oznacza – wolny od samochodów. Kiedy pojechałem do Waszyngtonu, działacze
z Rails-to-Trails Conservancy opowiedzieli mi o innych tego typu projektach w Europie. Na przykład
w Hiszpanii powstało już wiele kilometrów szlaków w oparciu o nieczynne linie kolejowe i nazywali je vías 
verdes, co po hiszpańsku oznacza zielone szlaki. Kiedy wróciłem do Belgii, opowiedziałem Ministrowi, że 
w innych krajach europejskich jest już podobna infrastruktura. – Jesteśmy w środku Europy, Francja jest 
oddalona o 100 km, Luksemburg – 80 km, Niemcy – 70 km, Holandia – 120 km. Zorganizujmy konferencję, 
podczas której spotkają się po raz pierwszy wszyscy, którzy zajmują się podobnymi projektami w Europie!

– I zrobiłeś to! Który to było rok?

Konferencja odbyła się w 1997 r., zaledwie rok po założeniu stowarzyszenia, po rozpoczęciu współpracy  
z regionem.

– Bardzo szybko.

Cóż, ludzie narzekają, że administracja publiczna działa bardzo wolno, ale my tak naprawdę tego nie do-
świadczyliśmy. Spotkanie było dla większości osób także okazją do poznania projektu Eurovelo (zielone 
szlaki mogą być wsparciem dla Eurovelo). W niedzielne popołudnie zdecydowaliśmy, że warsztaty będą 
dotyczyły koncepcji powołania European Greenways Association. Już po dwóch godzinach rozmowy 
uczestnicy zgodzili się, że należy pójść w tym kierunku. Pierwszą osobą, która podniosła temat założenia 
stowarzyszenia, był Joaquín Jimenez, ówczesny prezes Vías Verdes w Hiszpanii.

– … Z Fundación de los Ferrocarriles Españoles – Hiszpańskiej Fundacji Kolei.

Tak, i powiedział, że w przyszłym roku planowane jest spotkanie na temat Eurovelo w Hiszpanii, podczas 
którego można zorganizować warsztat na temat tworzenia stowarzyszenia. W Logroño w regionie Rioja, 
gdzie pojawiło się już kilka pierwszych zielonych szlaków, zdecydowaliśmy oficjalnie, że założymy europej-
ską organizację. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że siedzibą będzie stolica Walonii, ponieważ inicjatywa po 
raz pierwszy pojawiła się rok wcześniej właśnie tutaj. European Greenways Association (EGWA) zostało
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zawiązane formalnie w 1998 r. w Namur. Również 20-lecie istnienia EGWA w 2018 r. świętowaliśmy 
w Namur.

– Namur to w takim razie stolica nie tylko Walonii ale także zielonych szlaków w Europie! Które 
kraje i regiony uczestniczyły w tej pierwszej konferencji?

Na pierwszej konferencji mieliśmy oczywiście uczestników z Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Flandrii, Wielkiej 
Brytanii (ze znanego stowarzyszenia Sustrans). Przyjechali także partnerzy ze Stanów Zjednoczonych – 
Paul Labovitz, który był odpowiedzialny za zielone szlaki w National Park Service, a także osoby, które na-
zywam rodzicami chrzestnymi europejskich Greenways – Olivier i Meredith Seikel. Odwiedzili z rowerami 
Belgię w 1993 r. i w księgarni w Brukseli znaleźli moją pierwszą książkę. Kiedy wrócili do Stanów Zjedno-
czonych, wysłali mi list, pisząc, że przeczytali moją książkę o nieużytkowanych liniach kolejach i informując  
o amerykańskim stowarzyszeniu Rails-to-Trails Concervancy.

– Niezwykła historia powstania Europejskiego Stowarzyszenia Greenways! Wszystko dzięki spo-
tkaniu odpowiednich ludzi we właściwym czasie ...

Tak zaczęła się przygoda europejskiej sieci szlaków Greenways. Bardzo się cieszę, że mamy teraz w stowa-
rzyszeniu 50 członków z 15 krajów, także z Polski. A koncepcja zielonych szlaków rozwija się teraz w sposób, 
w jaki staraliśmy się ją promować i pokazywać od samego początku!

– Jakie jest Twoje największe marzenie o zielonych szlakach w twoim kraju, a może także w Euro-
pie, na świecie?

Cóż, to dziwne, ale nie mam wielu marzeń, ponieważ widziałem, jak dużo z nich się urzeczywistniło. Dlatego 
zamiast marzenia miałbym życzenie. Chciałbym zainaugurować ostatni kilometr nieużytkowanej linii kole-
jowej w Walonii zamienionej w Greenways ... Zostało 200 km, przy obecnym budżecie to powinno potrwać 
około 10 lat. Chciałbym również, aby koncepcja zielonych szlaków rozprzestrzeniła się jeszcze bardziej  
w Europie i to się naprawdę dzieje. Na Łotwie, w Czechach, a także w Serbii, Rosji, Polsce powstają nowe 
zielone szlaki…

– Dziękuję Gilbercie. To inspirującą opowieść. Powinieneś napisać kolejną książkę i zrealizować 
film o historii Greenways w Europie, z przykładami z różnych krajów.

Na zdjęciu: Gilbert Perrin i Mercedes Muñoz Zamora, 
dyrektorka European Greenways Association

Więcej informacji: https://ravel.wallonie.be/en, 
www.cheminsdurail.be, www.aevv-egwa.org 

Gilbert Perrin

Były inżynier elektroniki w Szkole Politechnicznej Uniwer-
sytetu w Lozannie (Szwajcaria), profesor matematyki, 
fizyki i chemii w Pomare College w Papeete (Polinezja
Francuska), następnie dyrektor telewizyjny, a później 
kierownik działu obrazu komputerowego Imagique dla 
RTBF, belgijskiej telewizji francuskojęzycznej. Inicjator 
ruchu greenways w Belgii, współzałożyciel i były pre-
zes European Greenways Association, międzynarodowy
doradca Chemins du Rail Association, pomysłodawca
i lider Greenways w Europie.

Wywiad przeprowadziła: Dominika Zaręba,
Vitoria-Gasteiz – Kraków, 2019, 2020

https://ravel.wallonie.be/en/home.html
http://www.cheminsdurail.be
http://www.aevv-egwa.org
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5. Nawigacja rowerowa - RowerowaMałopolska

Projekt RowerowaMałopolska został 
uruchomiony jako inicjatywa Funduszu 
Partnerstwa i firmy Amistad sp. z o.o. 
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego. Powstał on 
z chęci ułatwienia rowerzystom poruszania 
się w terenie, ale i popularyzacji roweru 
jako najlepszego środka transportu 
zarówno do przemieszczenia się na codzień, 
jak i dla celów turystycznych. 

 
 W ramach projektu powstaje innowacyjne narzędzie rozwijane przez społeczność rowerzystów, otwarte  
i bezpłatne. Co ważne, uwzględnia potrzeby rowerzystów związane z poruszaniem się rowerem w różnych 
warunkach atmosferycznych czy specyfiką danego regionu. Na rynku brakuje takiego regionalnego narzę-
dzia, które zawierałoby komplet informacji potrzebnych rowerzyście. Oczywiście wszyscy znamy Google 
Maps. Niemniej jednak nawigacja ta, choć sprawdzona w zakresie jazdy samochodem, z bardzo dokładną 
bazą miejsc i świetną wyszukiwarką, nie skupia się – z założenia – na tematyce rowerowej, a tym bardziej na 
turystyce rowerowej. Często wybiera trasy szybsze, wygodniejsze, ale przy tym pomija rejony krajoznaw-
cze, drogi widokowe, choć położone na uboczu lub wymagające odbicia nieco z trasy i np. dodatkowych 
podjazdów. Ograniczona jest też możliwość zgłaszania błędnie wytyczonych tras.

 Produkt nawigacji rowerowej RowerowaMałopolska jest dedykowany różnym typom rowerzystów; 
mamy tu trzy profile rowerowe (docelowo będzie ich pięć), a jednym z nich jest profil turystyczny. Wybie-
rając go mamy pewność, że trasa poprowadzi nas uwzględniając obecne w okolicy szlaki turystyczne czy 
drogi boczne, o mniejszym natężeniu ruchu, ale ciekawsze widokowo i krajoznawczo. Jest tu też bogata 
warstwa informacji krajoznawczej w postaci punktów POI (z jęz. ang. Point of Interest) oraz propozycji tras 
zwiedzania przy wykorzystaniu bazy z portalu Traseo.pl.

Traseo.pl 

Traseo.pl służy do dzielenia się swoimi doświadczeniami i po-
mysłami na wycieczki. Baza tras dodanych przez użytkowników 
sięga tam 180 tysięcy, portal ma ponad 8 milionów odsłon 
rocznie, a aplikacje mają już łącznie ponad 450 tysięcy pobrań. 
To pokazuje jaki jest zapotrzebowanie na informację krajoznaw-
czą powiązaną z geolokalizacją użytkownika. 
W Traseo.pl, w wersji Android, dostępny jest też dedykowany 
podkład mapowy oparty o dane otwarte oraz route-planner. 
Doświadczeniai know-how zespołu tworzącego Traseo pomo-
gły w budowie nawigacji RowerowaMałopolska.

 
 Zanim uruchomiony został opisywany projekt, eksperci pracowali przez kilka lat nad różnymi 
planerami tras – route-plannerami w postaci m.in.:

•	 strony i aplikacji dla GreenVelo – szlaku liczącego ponad 2000 km, z licznymi odnogami, prowadzące-
go wzdłuż wschodniej granicy Polski, 

•	 systemu sieci szlaków z route-plannerem realizowanego we współpracy z Centralnym Ośrodkiem      
Turystyki Górskiej PTTK (regiony Małopolski i Mazowsza).  

http://traseo.pl
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 W tych rozwiązaniach można wytyczyć trasę po sieci znakowanych szlaków, a zatem dojechać  
z punktu A do B sprawdzoną, zweryfikowaną przez znakarzy PTTK trasą. W GreenVelo jest nawet oznacze-
nie nawierzchni, informujące czy jedziemy asfaltem czy Drogą dla Rowerów (DDR). Jadąc tym szlakiem  
z aplikacją dedykowaną GreenVelo można podążać głównym jego przebiegiem, a także odbić na fragment 
boczny, by potem inną odnogą ponownie dojechać znów do głównego szlaku GreenVelo – nawigacja przy 
takich wariantach nie pozwoli nam się zgubić. 

 To, co jednak odróżnia w/w projekty od RowerowejMałopolski to opcja nawigacji do dowolnego 
miejsca poza szlakiem czy siecią szlaków. Gdy do tego dodamy praktyczne aspekty codziennego porusza-
nia się po mieście, z bazą miejsc potrzebną rowerzyście korzystającemu z roweru jako środka transportu 
na co dzień – uzyskujemy innowacyjne rozwiązanie. Oczywiście RowerowaMałopolska ma też za zadanie – 
podobnie jak inne projekty rowerowe – zwiększać bezpieczeństwo rowerzystów, zwłaszcza rodzin z dzieć-
mi, podpowiadać miejsca atrakcyjne turystycznie, być otwartą na informację zwrotną od użytkowników  
(i zakładać bieżącą aktualizację systemu o te informacje), być bezpłatną, dostępną zawsze w kieszeni, 
również w trybie offline. Co ważne, system zawiera pełną sieć tras VeloMałopolska, liczne inne szlaki ro-
werowe, w tym szlaki Greenways, ale też propozycje wycieczek czy tzw. Ekowycieczek opracowanych  
w ramach projektu Małopolska Ekoturystyka realizowanego ze środków Województwa Małopolskiego. 

Nawigacja w ramach każdego z kilku profili proponuje kilka alternatywnych tras:

Dla każdej nakreślany jest profil wysokościowy: A także inne ciekawe statystyki:
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Oznaczenia tras zawierają bogate informacje: przykładowo na poniższym screenie widać że granatowym 
kolorem jest oznaczona trasa WTR (Wiślana Trasa Rowerowa), a żółtym – Szlak Bursztynowy Greenways. 
Widać, że do pewnego miejsca idą razem, równolegle. Mają błękitną podlewkę, która oznacza DDR. Potem 
WTR skręca przez drogę z brązową podlewką, czyli drogę nieutwardzaną. Od razu też widzimy komentarz 
co się dzieje na danym odcinku, bo każdy fragment można odpowiednio opisać tekstowo. Odcinek łączący 
te trasy jest dopiero planowany, dlatego jest oznaczony półprzeźroczystą, przerywaną linią.

 Co najważniejsze, wszystkim można zarządzać z prostego CMSa: tam określamy wszystkie para-
metry trasy i możemy ich stworzyć dowolną ilość.

 Liczymy, że rozwiązanie to spodoba się mieszkańcom Krakowa i Małopolski, a będzie używane tak-
że przez turystów odwiedzających nasz region. Mamy też nadzieję, że projekt przypadnie do gustu i innym 
regionom Polski i będzie można z nimi naszymi podzielić się naszymi doświadczeniami, jak i wykorzystać 
sprawdzone i przetestowane narzędzie nawigacji rowerowej. 

Autorzy tekstu: Tomasz Ostrowski, Krzysztof Kamiński

Podkład mapowy to rozwiązanie autorskie oparte o dane 
otwarte. Mapa posiada poziomice, cieniowanie kształtu, 
atrakcje turystyczne i inne przydatne punkty, jak noclegi, 
stacje benzynowe itp. 

Oprócz ikonek miejsc na mapie, są 
specjalne miejsca, które mogą mieć 
własne opisy i zdjęcia.
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6. Małopolska Ekoturystyka

Projekt „Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny 
regionu” jest częścią Programu EkoMałopolska. Jego celem jest promocja 
regionu w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i jak najmniej inwazyjny dla 
środowiska naturalnego oraz zakładający autentyczne zainteresowanie jego 
bogactwem i dziedzictwem. Ekoturystyka jest ważnym narzędziem 
pobudzania przedsiębiorczości społeczności lokalnych i rozwijania
nowych innowacyjnych, zielonych rynków pracy. 

 Województwo Małopolskie jest regionem o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych  
i kulturowych, które stanowią podstawę do zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do słabiej 
rozwiniętych gospodarczo i infrastrukturalne obszarów wiejskich, w tym także małych i średnich miast. 
Małopolską wieś charakteryzuje duża różnorodność obszarów i krajobrazów wiejskich, dominacja zrów-
noważonego rolnictwa opartego o rodzinne gospodarstwa rolne, a co za tym idzie wysoka jakość żywno-
ści, produkty regionalne i bogate dziedzictwo kulinarne. To wszystko tworzy niewątpliwie ogromny kapitał
i szanse dla rozwoju zrównoważonego regionu. Turystyka przyjazna dla środowiska, w tym ekoturystyka 
może być ważnym narzędziem pobudzania przedsiębiorczości społeczności lokalnych i rozwijania nowych 
innowacyjnych rynków pracy.

 Wyzwanie polega na wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego, w taki sposób, by z jed-
nej strony polepszyć infrastrukturę, zdywersyfikować źródła dochodów, zwiększyć potencjał i zróżnicować 
rynek pracy, pobudzić przedsiębiorczość społeczności lokalnych, a z drugiej strony nie zatracić tożsamości
i walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, które decydują o unikalności i sile regionu. 
Chodzi tu zarówno o wartości środowiska przyrodniczego chronione w formie prawnej jak i rodzime
wartości regionu, do których należą m.in.: zróżnicowany i dobrze zachowany krajobraz wiejski, rolnictwo,
sadownictwo, winiarstwo, zielarstwo i pszczelarstwo oparte o rodzinne gospodarstwa rolne (w tym
rolnictwo ekologiczne), przetwórstwo żywności wysokiej jakości i produkcja zdrowej żywności, produkty
regionalne, dziedzictwo kulinarne, rzemiosło i rękodzieło oraz wartości niematerialne (tradycje, sztuka
ludowa, lokalne imprezy kulturalne). 
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W ramach projektu powstają ekopakiety (inaczej: ekowycieczki) – czyli oferty zwiedzania i aktywnego 
wypoczynku dla indywidualnych odbiorców. Turyści otrzymują mini-przewodniki z gotowymi pomysłami jak 
odkrywać region w duchu turystyki odpowiedzialnej – gdzie wybrać się na mikrowycieczkę pieszą, rowero-
wą, kajakową czy narciarską, jak wziąć udział w warsztatach artystycznych i edukacyjnych, gdzie odnaleźć 
lokalne smaki i autentyczne klimaty miejsca, etc. Proponowane są wycieczki jednodniowe, weekendowe 
oraz tygodniowe, ze szczególnym naciskiem na wyprawy całoroczne, poza typowym szczytem sezonu. 
Ekopakiety skierowane są przede wszystkim do ekoturystów podróżujących w małych grupach, także wie-
lopokoleniowych – z rodziną, dziećmi i przyjaciółmi. Każda ekowycieczka ma swój tytuł i wyróżniającą ją 
ikonę. Oferty powstają we współpracy z lokalnymi ekspertami i pasjonatami z regionu – są to zarówno 
liderzy organizacji społecznych, organizacji turystycznych i lokalnych grup działania, przedstawiciele gmin 
i domów kultury jak i właściciele ekologicznych gospodarstw agroturystycznych. W ekopakietach wyeks-
ponowane są często miejsca mniej znane, prawdziwe perełki ukryte pośród piękna przyrody, krajobrazu 
i dziedzictwa kulturowego. W tych mini-przewodnikach można znaleźć podpowiedzi, gdzie pojechać, by 
odkrywać malownicze, chociaż często mniej znane i nieoczywiste zakątki regionu. Ekoturyści znajdą w nich 
także informacje praktyczne o imprezach, kuchni regionalnej, miejscach noclegowych i gastronomicznych 
stawiających na lokalność i ekologię, a nawet propozycje lektur na drogę, ciekawych filmów i utworów mu-
zycznych związanych z danym miejscem.
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Przykładowe ekowycieczki

OKOLICE KRAKOWA

REGION SĄDECKI

REGION MAŁOPOLSKA ZACHODNIA

REGION PODHALAŃSKI

REGION TARNOWSKI

Projekt Małopolska Ekoturystyka to także 
edukacja ekologiczna zarówno turystów jak 
i instytucji oraz firm odpowiedzialnych za
rozwój turystyki w regionie poprzez szkolenia, 
publikacje elektroniczne i media społeczno-
ściowe.



22

Jak rozpocząć przygodę z ekoturystyką?

Najlepiej rozejrzeć się wokół siebie. Okazuje się, że w Małopolsce jest jeszcze wiele do odkrycia. Wyobraźcie 
sobie, jak niezwykłe może być wędrowanie po karpackich ścieżkach śladami Wołochów i Łemków! Albo wypra-
wa rowerowa Doliną Dunajca czy Wisły. Myśleliście o tym, aby spłynąć kajakiem Dłubnią? Czy wiecie, jakie to 
fantastyczne doświadczenie, siedzieć razem z mistrzyniami i mistrzami sztuki ludowej i z nimi robić drewniane 
zabawki, wycinanki albo kwiaty z bibuły? Mielibyście ochotę wziąć udział w warsztatach artystycznych z miej-
scowymi utalentowanymi twórcami? Albo ugotować coś razem, zobaczyć, jak się kręci miód, robi młode wino, 
zbiera zioła, piecze chleb na zakwasie, wędzi sery w bacówce… Kiedy ostatni raz siedzieliście z innymi ludźmi 
przy ognisku i słuchaliście miejscowych opowieści do późnej nocy, wpatrzeni w rozgwieżdżone niebo?
 
Różnorodne zakątki Małopolski od lat inspirują nas do podróżowania w rytmie eko. I teraz dzielimy się z wami 
tą pasją. Wybór kierunku, miejsca i formy podróży zależy już tylko od was!

Przygodę z ekoturystyką możemy rozpocząć od podróży na małą skalę. Niech to będzie choćby wyjazd na łono 
natury, na małopolską wieś, w okolice parków narodowych, krajobrazowych czy obszarów Natura 2000. Zatrzy-
majmy się na nocleg w gospodarstwie agroturystycznym albo rodzinnym pensjonacie. Po śniadaniu wyruszmy 
na wycieczkę rowerem, pieszo, kajakiem albo konno. Skosztujmy potraw w jednym z tych miejsc, które propo-
nują regionalne jedzenie, zrobione według tradycyjnej receptury, z miejscowych produktów. Porozmawiajmy  
z ludźmi, zapytajmy, co warto zobaczyć w najbliższej okolicy. Zajrzyjmy do skansenu, lokalnego muzeum, 
zwiedźmy wystawę prac ludowego artysty. Prawdziwe skarby są bliżej, niż nam się wydaje!

Więcej informacji na stronie: www.visitmalopolska.pl Tekst: Dominika Zaręba i Barbara Sadurska

http://www.visitmalopolska.pl
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7. Interpretacja dziedzictwa miejsca  
– na przykładzie Beskidzkiego Centrum Zabawki 
Drewnianej w Stryszawie

Wszystkie definicje ekoturystyki 
wymieniają edukację i budowanie 
wiedzy jako niezbędne elementy 
każdej ekopodróży. Interpretacja 
dziedzictwa to w uproszczeniu sztuka 
opowiadania historii miejsca. Jest to 
umiejętność dzielenia się wiedzą 
o otaczającej przyrodzie, zabytkach, 
krajobrazie, tak by wywołać poczucie 
bliskiego doświadczania miejsca 
i zrozumienia jego złożonych 
kontekstów, sprowokować do myślenia. 

 Podstawy interpretacji stworzył Freeman Tilden w 1957 r., który był zawodowo związany z Natio-
nal Park Service. Jego obiektem zainteresowania były parki narodowe Stanów Zjednoczonych, gdzie 
wprowadzono pionierskie reguły interpretacji przyrody i dziedzictwa kulturowego. Mówiąc o interpretacji  
w kontekście usługi w ekoturystyce, mamy na myśli dostarczenie odbiorcom różnych możliwości poznania 
i lepszego zrozumienia odwiedzanego regionu. Ważną rolę w interpretacji dziedzictwa odgrywają lokalni 
przewodnicy i edukatorzy –ogromne znaczenie ma sposób przekazywania przez nich wiedzy, opowiadania 
i dzielenia się pasją do miejsc. Do interpretacji służą różne narzędzia, takie jak np.: interaktywne wystawy, 
wizualizacje, tablice informacyjne, gry terenowe, questy, ekomuzea, wsie tematyczne, lokalne opowieści  
i gawędy (ang. storytelling), lekcje w przyrodzie, inscenizacje historyczne, warsztaty partycypacyjne i wie-
le innych. Funkcją interpretacji dziedzictwa jest jego ochrona w myśl słów Tildena: Poprzez interpretację 
– zrozumienie; poprzez zrozumienie – uznanie; poprzez uznanie – ochrona. W holistycznym, zrównowa-
żonym modelu rozwoju turystyki trzeba zwrócić uwagę na rolę edukacji ekologicznej, której jednym z na-
rzędzi będzie interpretacja dziedzictwa miejsca – jego historii, przyrody, krajobrazu, spuścizny kulturowej. 
Destynacje powinny stawiać szczególny nacisk na nowoczesne i interaktywne metody prezentacji, „opo-
wiadania” m.in. o unikatowości miejsca, jego specyfice, różnorodności, skierowane do różnych kategorii 
odbiorców i grup wiekowych. 
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 W regionie babiogórskim, w otulinie Babiogór-
skiego Parku Narodowego powstało Beskidzkie Cen-
trum Zabawki Drewnianej w Stryszawie – miejsce, gdzie 
prowadzona jest interpretacja dziedzictwa związanego 
z produkcją zabawek. Kontynuuje ono żywiecko-suskie 
tradycje zabawkarstwa ludowego sięgające pierwszej 
połowy XIX w. Rzemiosłem tym trudniły się całe ro-
dziny, przekazując wiedzę z pokolenia na pokolenie, 
dzięki czemu wciąż jest żywe i kultywowane w regionie.  
Do tworzenia zabawek wykorzystywano odpady z wy-
robu drewnianych sprzętów gospodarskich. Wśród 
najstarszych trzeba wymienić: wózki – taczki, kołyski, 
grzechotki, karetki z konikami, koniki na kółkach, klepoki 
(ptaszki machające skrzydełkami) i malowane ptaszki
(dudki, kogutki, zięby, bociany, sowy etc.), którymi
zdobiono m.in. bożonarodzeniowe choinki. Przykłady 
zabawek zobaczymy na stałej ekspozycji w głównym 
budynku Centrum. W 2016 r. to tradycyjne rzemiosło
zostało wpisane na Krajową listę niematerialnego
dziedzictwa kulturowego.

 W leżącym obok drewnianym budynku zwanym 
„Domem Zabawkarza” przygotowano wystawę będącą
rekonstrukcją warsztatu rzemieślniczego połączonego
z domem mieszkalnym. Obok „izby zabawkarza”
znajduje się sala rekreacyjno-wypoczynkowa w „zabaw-
karskim klimacie”.  Odpoczywając w Parku Drewnianej 
Zabawki Ludowej otaczającym Centrum, można odna-
leźć dużych rozmiarów bryczkę, konika, dudka, drzewo 
z kolorowymi ptakami, czy „klepoka”. Zabawki drewniane są do wypożyczenia na miejscu. Można je także
kupić w tutejszym „Babiogórskim Sklepiku”. Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej prowadzi także 
warsztaty zabawkarskie. W zajęciach z edukacji folklorystycznej mogą wziąć udział zarówno dzieci, mło-
dzież, jak i dorośli. W ofercie jest m.in. malowanie tradycyjnych stryszawskich ptaszków i koników. Miejsce 
odwiedzają najczęściej rodziny z dziećmi. Stało się prawdziwą eko-artystyczną duszą Podbabiogórza. 

Filmy o zabawkarstwie ludowym w Stryszawie 
Stryszawa – kraina zabawek ludowych: https://youtu.be/g0aa16sSTY0 

Filmy opracowane przez młodzież z Grupy Artystycznej Synapsy ze Stryszawy:
Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie: https://youtu.be/ok_LO_7ui34
Beskidzkie Centrum Zabawki: https://youtu.be/cIeTiCH2JIY

Literatura:

Tilden Freeman, Interpreting our Heritage, 4th edition, The University of North Carolina Press, 2008.

Mikos von Rohrscheidt Armin, Interpretacja dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej. Cele i założenia, poziomy i wymiary 
programów, rodzaje podejmowanych działań, „Turystyka Kulturowa” 2019, nr 6.

Zaręba Dominika, Ekoturystyka, IV wyd, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2020.

Zaręba Dominika, Piotr Pochopień, Eko-etno wędrówki z Babią Górą w tle, w: Podróżuj po Małopolsce w rytmie eko. Region Podhalański, 
Fundusz Partnerstwa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 2020.

Więcej informacji na stronie: www.stryszawa.pl

https://youtu.be/g0aa16sSTY0
https://youtu.be/ok_LO_7ui34 
https://youtu.be/cIeTiCH2JIY 
http://www.stryszawa.pl
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8. Współpraca ludzi z pasją  
– przykład Towarzystwa z Beskidu Niskiego

Leśne ostępy, jodłowo-bukowe lasy, górskie polany i zielone pastwiska, 
łąki pełne aromatycznych ziół i kwiatów. Jesteśmy w zaczarowanej 
krainie Beskidu Niskiego, w karpackiej ostoi przyrody, miejsca na styku 
wielu kultur – wołoskiej, łemkowskiej, polskiej, żydowskiej, romskiej 
i wielu innych. Pośród bogactwa natury znajdziemy spokojne wsie 
i przysiółki, drewniane cerkwie grekokatolickie i prawosławne, 
pamiątki i wspomnienia po wysiedlonych łemkowskich siedzibach, 
zagrody i bacówki, cmentarze opowiadające dramatyczne historie 
z I wojny światowej… Beskid Niski jest prawdziwą enklawą karpackiej 
Natury i Kultury.

 W tym najbardziej na wschód wysuniętym zakątku Małopolski mieszkają i tworzą ludzie, którzy 
na nowo opowiadają o pięknie miejsca i dzielą się swoją pasją do niego. W gościnnych gospodarstwach 
agroturystycznych serwują zdrową regionalną kuchnię, opowiadają o przyrodzie i o tym, jak wyglądała 
tradycyjna zagroda łemkowska, organizują warsztaty artystyczne i kulinarne. Wszystko w scenerii wciąż 
nieodkrytego Beskidu Niskiego pełnego poezji Jerzego Harasymowicza i piosenek Wojtka Bellona.

 Towarzystwo z Beskidu Niskiego stworzyli pasjonaci, właściciele gospodarstw agroturystycz-
nych, którzy działają na rzecz zachowania piękna i autentyczności Beskidu Niskiego. Jak piszą założyciele: 
Przybyliśmy tu z różnych stron. Każdy z nas posiada inne doświadczenia i życiowy dorobek. Jest wśród nas 
programista, stewardessa, psycholog, doktor biologii. Każdy z nas, w którymś momencie życia napotkał od-
dalone od świata, prawie bezludne, jeszcze dzikie, z pozoru niskie, ale potrafiące zaskoczyć swoim charakte-
rem i srogością góry. Jedną z ostatnich krain, w której można odetchnąć przejrzystym powietrzem, poczuć 
się bezpiecznie, otoczyć się nieskażoną zabudową przestrzenią. Nasze drogi zbiegły się w tym właśnie miej-
scu. W Beskidzie Niskim.  

 Towarzystwo organizuje wiele wydarzeń, takich jak słynne Dzikie Stoły (kuchnia w plenerze), kon-
certy, spotkania autorskie, spotkania z artystami, pisarzami, czy też cykle warsztatów bazujących na lokal-
nej tradycji i zasobach natury, a także imprezy sportowo – krajoznawcze, np. rowerowy rajd na orientację 
„Hawran”. Latem w gospodarstwach agroturystycznych należących do Towarzystwa z Beskidu Niskiego 
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odbywają się warsztaty twórcze, m.in. pszczelarskie, malarskie, rzeźbiarskie, zielarskie, kulinarne, wykony-
wania biżuterii inspirowanej karpackimi krywulkami czy wyrobu tradycyjnych łyżek drewnianych.

Gospodarstwa agroturystyczne należące do Towarzystwa z Beskidu Niskiego

•	 Opalówka, Banica
•	 Malowane Wierchy, Gładyszów (laureat konkursu Eko HERO Małopolski 2020)
•	 Dom na łąkach, Izby
•	 Szpilkowo, Nowica
•	 Nowica 21, Nowica
•	 Nowica Łan, Nowica
•	 Trzy Potoki, Nowica
•	 Swystowy Sad, Ropki
•	 Stary Dom Zdrojowy, Wysowa-Zdrój

Literatura:

Dominika Zaręba, Albert Pach, Cztery pory roku w Beskidzie Niskim, w: Podróżuj po Małopolsce w rytmie eko. Region Sądecki, 
Fundusz Partnerstwa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 2020.

Więcej informacji na stronach: 
www.zbeskiduniskiego.pl
www.dzikiestoly.pl

http://www.zbeskiduniskiego.pl
http://www.dzikiestoly.pl
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9. Kobiety i ekoturystyka 
– przykład lanckorońskiego Babińca

Kobiety bardzo często są naturalnymi liderkami 
w swojej lokalnej społeczności. Wyróżniają się także 
często dużą wrażliwością na kwestie związane 
ze środowiskiem, społeczeństwem, równością, 
dziedzictwem i tożsamością miejsca. 

 Ekoturystyka w szerokim kon-
tekście, powiązana z innymi formami 
działalności (takimi jak zrównoważone
rolnictwo, rękodzieło, sztuka, edukacja 
itp.), może zapewnić kobietom możliwość 
znalezienia zrównoważonego sposobu 
życia. Udział kobiet w rozwoju turystyki 
na poziomie lokalnym jest bardzo zróżni-
cowany – od prowadzenia gospodarstw 
agroturystyccznych, kawiarni, restauracji 
i sklepów po pracę z rękodziełem, sztuką 
i przetwórstwem spożywczym, przewod-
nictwem i interpretacją. Oprócz kiero-
wania małymi firmami, wiele z nich jest 
zaangażowanych w rozwój i promocję 
turystyki, pracując dla ośrodków kultu-
ry, urzędów gmin, organizacji pozarzą-
dowych i szkół. Ekoturystyka może być 
doskonałym narzędziem do inicjowania 
aktywnego udziału kobiet w zrównowa-
żonym rozwoju społeczności. Budowanie 
międzynarodowych sieci i projektów jest 
jednym z najlepszych sposobów prze-
zwyciężenia wyzwań, przed którymi stoją 
kobiety, ponieważ ułatwia im dostęp do 
wiedzy i informacji, a także daje moż-
liwość pokazania swojej pracy szerszej 
publiczności.

 W Lanckoronie, niedużej miej-
scowości położonej 30 km na południe 
od Krakowa na Pogórzu Karpackim, znanej  
z pięknej drewnianej architektury, aktywi-
zacja społeczności gminy rozpoczęła się 
od międzynarodowego programu wspie-
rania aktywnych kobiet. W ramach inicja-
tywy pn. „Babiniec”, wyłoniła się grupa 
liderek, które chciały „zmieniać świat”  
w swojej małej ojczyźnie. Aby kontynu-
ować dawne tradycje i nawiązać do cza-
sów, kiedy Lanckorona leżała na ważnych 
szlakach handlowych (m.in. z Wiednia do 
Krakowa czy na Bursztynowym Szlaku), 



28

miejscowi pasjonaci i pasjonatki wymyślili coroczny cykl imprez kulturalnych i jarmarków odbywających się 
o różnych porach roku na średniowiecznym ryneczku. Najsłynniejszą z nich jest zimowy festiwal „Anioł 
w miasteczku”, stworzony przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” 
(dyrektorką wydarzenia jest Renata Bukowska). Na tę imprezę artystyczną, organizowaną od 2003 r. w 
weekend po dniu św. Mikołaja, składają się wystawy sztuki, koncerty, warsztaty „Podaruj bliskiemu Anioła”, 
anielski przemarsz i jarmark produktów lokalnych, głównie rzemiosła i sztuki. Wszechobecna anielskość in-
spiruje miejscowych twórców i artystów, figurki i obrazy aniołów dekorują domy i obejścia, a miejscowe ka-
wiarnie i koła gospodyń wiejskich serwują anielskie napoje i jadło. Do aniołów dołączyły także krasnoludki  
w ramach letniego festiwalu „Romantyczna Lanckorona” (inicjatorką imprezy jest Anna Ciecieręga). 
Krasnoludki przybyły do miasteczka dzięki twórczości wybitnego scenografa teatralnego, rysownika i ma-
larza – Kazimierza Wiśniaka. Jego praca odcisnęła trwały ślad na regionie. Rysunki artysty uatrakcyjnia-
ją imprezy i jarmarki, dokumentują działania lokalnych liderów i pasjonatów, ilustrują lanckorońskie legendy  
i historie, ożywiają zabytki i zapomniane zakątki.

Więcej informacji na stronie: www.aniolwmiasteczku.pl

Literatura:

Zaręba Dominika, The role of women leaders in supporting development of ecotourism in rural areas, w: 4th European Ecotourism 
Conference. Book of abstracts, red. N. Türker, Karabük University, Safranbolu 2017.

http://www.aniolwmiasteczku.pl
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10. Zielona Nowa Huta 
– mikrowyprawy i rejestr sentymentalny

Zielona Nowa Huta to nasze marzenie o zrównoważonym mieście,  
w którym zurbanizowana przestrzeń i lokalna społeczność harmonijnie 
koegzystują z otaczającym środowiskiem przyrodniczym – parkami,  
alejami drzew, łąkami, stawami i dolinami miejskich rzek. W takiej 
przestrzeni wszystkie pokolenia mieszkańców czują się szczęśliwsze 
i piękniejsze. Ogrody na dachach i podwórkach nowohuckich osiedli; 
ścieżki rowerowe i spacerowe wzdłuż Dłubni i Baranówki; parki, 
zabytki i obiekty poprzemysłowe tętniące sztuką i rozmową przez cztery pory 
roku; nowe użytki ekologiczne, ławeczki i miejsca spotkań.

 O krakowskiej zielonej Nowej Hucie opowiada ekopoprzewodnik pt. „Jaka zielona”. Do współ-
pracy przy nim zaproszono sześcioro ekspertów, którzy przygotowali propozycje mikrowypraw. Każda  
z nich jest zachętą do tego, by pięć dzielnic tworzących Nową Hutę zwiedzać aktywnie, w ruchu – pieszo, 
biegiem, rowerem oraz kajakiem oraz odkrywać mikrohistorie i zakątki mniej znane, często położone poza 
utartymi ścieżkami:
•	 Mikrohistorie z naturą w tle – spacer wśród zieleni, tropem nowohuckich mikrohistorii przez skwery 

podwórka (Jarosław Klaś),
•	 Dziką rzeką przez środek miasta – mikrowyprawa kajakowa na rzece Dłubni, zwanej nowohucką 

Amazonką (Marcin Pawlik),
•	 Śladami trzech wojen – mikrowyprawa piesza – nad- i podziemna pokazująca poaustriacką zieleń 

forteczną i schrony, które miały chronić nowohucian na wypadek wojny (Tomasz Mierzwa),
•	 Dwa kółka na dwóch kółkach – mikrowyprawa rowerowa składająca się z dwóch pętli opartych  

o zielone szlaki Greenways w Nowej Hucie (Basia Firlej i Dominika Zaręba),
•	 Nowa Huta bez zadyszki – mikrowyprawa biegowa na obrzeża miasta, łąki i pola otaczające Nową 

Hutę (Jakub Bem).
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Jaka zielona! (z okładki)

Zapomnijcie o betonie. Zapomnijcie o dusz-
nych blokowiskach. Zabieramy was na wypra-
wę po Nowej Hucie, jakiej nie znacie. Trzyma-
cie w dłoniach pierwszy ekoprzewodnik po 
pięciu dzielnicach tworzących Nową Hutę. 
Sześcioro ekspertów przygotowało dla was 
pięć mikrowypraw po Czyżynach, Mistrzejo-
wicach, Bieńczycach, Wzgórzach Krzesławic-
kich oraz samej dzielnicy XVIII „Nowa Huta”. 
To przewodnik dla tych, którzy poszukują 
ruchu i kontaktu z naturą. Szukacie nowych 
miejsc na trening biegowy? Zastanawiacie się 
dokąd zabrać znajomych na wycieczkę rowe-
rową? Przeszlibyście się „zielonym kręgosłu-
pem” dzielnicy? Zajrzelibyście pod ziemię?  
A może marzycie, żeby spłynąć kajakiem dzi-
ką, miejską rzeką? Jeśli tak – to zapraszamy 
do Nowej Huty! Gwarantujemy, że pierwszy 
komentarz, jaki przyjdzie wam do głowy, to: 
„Jak tu zielono!”. 

Katarzyna Kobylarczyk

 

 Ekoprzewodnikowi towarzyszy nietypowa mapa 
pt. „Było a nie jest. Nowohucki Rejestr Sen-
tymentalny”, która pokazuje miejsca i związane
z nimi wspomnienia zapamiętane przez nowohucian 
z czasów ich dzieciństwa i młodości. Niektóre opo-
wieści to echo 1949 r., zanim na terenie tutejszych 
wsi wyrosła dzielnica i kombinat, inne koncentrują się 
na latach PRL-u, jeszcze inne – to pamięć pokolenia, 
które dzieciństwo przeżywało na przełomie lat 80.  
i 90. Oznaczyliśmy je na mapie - mapie wspomnień, 
mapie Nowej Huty, widzianej oczyma jej mieszkańców 
– piszą twórcy mapy, którzy zbierali historie i opowie-
ści (Jerzy Karnasiewicz, Katarzyna Kobylarczyk, Anna 
Miodyńska i Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz). 
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Wydawnictwa  są częścią długoletniego programu pn. „Zielona Nowa Huta”, który ma na celu  
pokazanie na przykładzie krakowskiej Nowy Huty czym jest w praktyce idea zrównoważonego 
miasta. W zielonym mieście stawia się na dbałość o ochronę środowiska (czyste powietrze, 
woda, zachowanie walorów przyrodniczych), dziedzictwa kultury, zrównoważony trans-
port, tereny zielone, edukację i zaangażowanie wszystkich pokoleń mieszkańców  
w działania na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Twórzmy zieloną przestrzeń i zielone miasta 
– wtedy nasze życie będzie zdrowsze, piękniejsze, bardziej wartościowe i z korzyścią dla  
przyszłych pokoleń.

Ekoprzewodnik mapa sentymentalna są do pobrania na stronie www.funduszpartnerstwa.pl  
w zakładce „Publikacje”.

Zobacz film o Zielonej Nowej Hucie: https://youtu.be/kJQxKwERKIs

Literatura:

Jaka zielona. Ekoprzewodnik po Nowej Hucie, red. Katarzyna Kobylarczyk, autorzy: Jarosław Klaś, Marcin Pawlik,
Tomasz Mierzwa, Basia Firlej, Jakub Bem, Dominika Zaręba, Anna Woźniak-Lubaś, Fundusz Partnerstwa, Kraków 2019.

Było a nie jest. Nowohucki Rejestr Sentymentalny, wspomnienia zebrali: Jerzy Karnasiewicz, Katarzyna Kobylarczyk, Anna 
Miodyńska, Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, Fundusz Partenerstwa, Kraków 2019.

http://www.funduszpartnerstwa.pl
https://youtu.be/kJQxKwERKIs. 
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11. Ekoturystyka na Białorusi 
– dobre praktyki z Europy Wschodniej

Białoruś jest krajem stworzonym do uprawiania ekoturystyki i turystyki
wiejskiej. Białoruska wieś pozostała w stanie niemal niezmienionym od 
XIX w. Ponad połowa wiosek liczy mniej niż 50 mieszkańców. Ujmuje
tradycyjna architektura drewniana, malowane okiennice i płoty, 
tradycyjna kultura ludowa i poezją, wyśmienita i różnorodna kuchnia, 
a przede wszystkim gościnność i otwartość ludzi. 

	 Białorusini,	 mimo	 trudnych	 warunków	 życia,	 są	 narodem	 otwartym,	 pogodnym,	 świadomym	
swojej	 historii,	 tożsamości	 i	 dziedzictwa.	W	 codziennym	 życiu	 często	 odwołują	 się	 do	 literatury,	 legend,
starych	pieśni	i	poezji	ludowej.	Taką	„białoruską	duszę”	możemy	odkryć	wybierając	się	na	białoruską	wieś
i	korzystając	z	coraz	bogatszej	oferty	ekoturystycznej,	która	rozwija	się	dzięki	działalności	Stowarzyszenia 
„Wypoczynek na Wsi”	oraz	zaangażowaniu	 i	wiedzy	 jego	prezesa	Walerii	Klicunowej	 (biał.	Беларуская 
грамадскае аб’яднанне	 „Адпачынак у вёсцы”,	 ros.	 Белорусское общественное объединение 
„Отдых в деревне”).	W sieci gospodarstw gościnnych jest już blisko 600 kwater	(biał.	вясковая сядзiба,	
ros.	селская усадба),	gdzie	można	przenocować,	smacznie	zjeść,	skorzystać	z	sauny	a	także	wielu	innych	
atrakcji	oferowanych	już	indywidualnie	przez	gospodarzy.	Stowarzyszenie	organizuje	szkolenia,	warsztaty,	
konferencje,	wyjazdy	studyjne,	wystawy,	wydarzenia	kulturalne,	zajmuje	się	promocją	gospodarstw,	poma-
ga	aktywnym	liderom	wiejskim	w	realizacji	przeróżnych	inicjatyw,	imprez	i	programów	ekoturystycznych	 
a	także	realizuje	innowacyjne	projekty	interpretacji	dziedzictwa.	

	 Oryginalnym	pomysłem	interpretacji	 i	promocji	
dziedzictwa	jest program „Gastinia”,	w	ramach	którego	
powstała	kulinarna	mapa	Białorusi.	Pokazane	są	na	niej	
gospodarstwa	gościnne,	w	których	można	posmakować	
autentycznej	kuchni	białoruskiej.	Stowarzyszenie	zbiera	
i	udostępnia	także	przepisy	kulinarne,	inicjuje	festiwale	
i	degustacje	lokalnych	produktów	i	potraw,	a	także	pro-
ponuje	wycieczki	szlakami	kulinarnymi	Białorusi.

	 Stowarzyszenie	 „Wypoczynek	 na	 wsi”	 rozwija	
także	 na	Białorusi	program zielonych szlaków – Gre-
enways	w	oparciu	o	sieć	gospodarstw	gościnnych	(biał.	
зялёныя шляхі,	 ros.	зеленые маршруты).	 Inicjatywa	
trafiła	na	Białoruś	z	Polski	dzięki	zaangażowaniu	Eleny	
Wietrowej	i	 jej	współpracy	z	Fundacją	Partnerstwo	dla	
Środowiska.	 Lokalni	 pomysłodawcy	 i	 liderzy	 stworzyli	
już	dziewięć	takich	regionalnych	szlaków	tematycznych,	
które	 można	 zwiedzać	 pieszo,	 rowerem,	 kajakiem,	 na	
nartach	 biegowych,	 uczestniczyć	w	 imprezach,	 smako-
wać	 miejscowej	 kuchni,	 poznawać	 rzemiosło,	 białoru-
skie	pieśni	i	tradycje.	Są	to	ciekawe	pomysły	na	zwiedza-
nie	terenów	wiejskich	w	stylu	eko-etnoturystycznym.	



Przykłady białoruskich szlaków Greenways w obwodzie witebskim

Pojezierze Rossońskie z zielonym szlakiem „Błękitny Naszyjnik Rossonów”	można	przejechać	ro-
werem,	 pokonać	 pieszo,	 a	 także	 kajakiem	 lub	 łódką,	 zamieszkać	w	 nastrojowej	 drewnianej	 chacie
i	 poznać	 białoruską	 duszę.	Główną	 osią	 szlaku	 o	 długości	 200	 km	 jest	 pętla	 rowerowa	 otaczająca	
cały	region	z	siecią	tras	łącznikowych	oraz	szlak	wodny	dla	kajaków	i	łodzi	prowadzący	przez	system	
naturalnie	połączonych	z	sobą	jezior	i	rzek.	W	zimie	szlak	przemierzymy	na	nartach	biegowych	albo	 
w	rakietach	śnieżnych.	Błękitny	Naszyjnik	Rossonów	łączy	najbardziej	atrakcyjne	zakątki	przyrodni-
cze	regionu	oraz	wsie	znane	z	tradycji	rzemieślniczych,	muzycznych	i	kulinarnych.	Imprezą	promującą	
szlak	 jest	czerwcowy	Festiwal	Zaborski	z	targami	 lokalnych	produktów,	ale	w	ciągu	roku	odbywają	
się	 tu	 także	 inne	 imprezy	kulturalne,	 folklorystyczne	 i	 kulinarne.	Warto	przenocować	w	gospodar-
stwie	gościnnym	w	jednej	z	urokliwych	wiosek	leżących	na	brzegu	jeziora,	by	doświadczyć	prawdziwej	
białoruskiej	gościnności,	np.	w	gospodarstwie	„Choreń”	u	Ały	Choreń	w	Klaścicach	(Клясціцы)	albo	
„Krolowa	Chata”	w	Zaborzu	(Забор’е)	u	Aleksandra	 i	Wiery	Krollów.	Gospodarstwa	oferują	pokoje	  
w	drewnianych	chatach,	domowe	jadło,	saunę	(ruską	banię)	i	autentyczny	klimat.	

W	okolicach	miasta	Lepel,	na	północny	wschód	od	Rezerwatu	Berezyńskiego,	powstał	szlak	„W krainie 
żółtych lilii wodnych i siwych głazów narzutowych” (biał.	Край жоўтых гарлачыкаў i сівых валуноў)	
oraz	związana	z	nim	oferta	eko-etnoturystyczna.	Szlak	długości	155	km	jest	idealny	dla	entuzjastów	
białoruskiego	folkloru,	a	także	dla	amatorów	aktywnego	wypoczynku.	Szlak	rowerowy	oznakowany	
jest	na	zielono,	szlak	wodny	wzdłuż	rzeki	Essy	(ok.20	km)	–	na	niebiesko.	Noclegi	oferują	tu	nieliczne	
na	razie	gospodarstwa	gościnne	w	okolicznych	wioskach	nad	jeziorami.	Skąd	wzięła	się	nazwa	szla-
ku?	Plemiona	Bałtów	zamieszkujące	w	przeszłości	te	tereny,	aby	podkreślić	naturalne	piękno	miejsca,	
nazywały	swoje	osady	lepelami	lub	żółtymi	liliami	wodnymi.	Dziś	można	zobaczyć	starożytne	osady	
Bałtów	z	I–IV	w.,	m.in.	na	wyspie	na	jeziorze	Lepel.	W	wielu	miejscach	regionu	zachowały	się	liczne	
kurhany,	 wczesnochrześcijańskie	 cmentarze	 oraz	 tajemnicze	 głazy	 wykorzystywane	 jako	 miejsca	
kultu	jeszcze	przed	chrystianizacją	tych	terenów.	Na	szlaku	poznamy	także	prasłowiańskie	tradycje	
i	obrzędy,	zaśpiewamy	białoruskie	pieśni.	Niezwykłą	inicjatywą	twórców	i	 liderów	zielonego	szlaku	
–	Olgi	Machanenko	i	Wiktora	Trufanowa	–	jest	pokazowa	zagroda,	gospodarstwo	białoruskie	i	teatr	
na	otwartym	powietrzu	na	rozległej	polanie	na	brzegu	jeziora	Lukszyna	(Люкшына)	w	wiosce	Stare	
Ladno	(Старое Ляднa).		

Kontakty	z	gospodarstwami	gościnnymi	oraz	informacje	o	ciekawych	wydarzeniach	i	imprezach	lokalnych	
znajdziemy	na	stronach	internetowych:	www.ruralbelarus.by,	www.gastinia.by.	

Literatura:

Andrzej	Kłopotowski,	Białoruś. Historia za miedzą,	wyd.	2,	współpraca:	Dominika	Zaręba	i	Elena	Vetrova,	Wyd.	Bezdroża,	Kraków,	2018.

Dominika	Zaręba,	Зеленые мaршруты c бeлopyccкoй дyшoй,	w:	„Тypизм и oдых”,	2005,	nr	16.
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12. O ekoturystyce w Rumunii opowiada 
Andrei Blumer, prezes Stowarzyszenia 
Ekoturystyki w Rumunii

– Rozmawiamy z Andrei Blumerem, prezesem 
Stowarzyszenia Ekoturystyka w Rumunii (AER) 
oraz jednym z liderów ruchu rozwoju ekoturystyki 
w Rumunii i Europie. Opowiedz nam o początkach 
swojej organizacji.

– Stowarzyszenie Ekoturystyki w Rumunii – Asociația 
de Ecoturism din Romania (AER – jego skrót oznacza 
„powietrze” w języku rumuńskim), zostało oficjalnie za-
rejestrowane w 2003 r. w Zărnești (okręg brasowski, 
Transylwania), karpackim miasteczku leżącym u bram 
Parku Narodowego Piatra Crailui. Na początku na-
szym celem było połączenie kwestii ochrony przyrody 
i rozwoju gospodarczego. Uważam, że udało nam się 
uruchomić ruch ekoturystyczny w Rumunii i poprzez tu-
rystykę wprowadziliśmy zagadnienia ochrony przyrody 
do agendy publicznej.

– Park Narodowy Piatra Craiului był obszarem re-
alizacji pierwszego projektu ochrony przyrody 
związanego z ekoturystyką w Rumunii – zwanego 
Projektem na rzecz dużych drapieżników karpac-
kich (Carpathian Large Carnivore Project – CLCP). 
To było jeszcze przed powstaniem AER. Byłeś zaan-
gażowany w ten projekt. Powiedziałabym, że ta no-
watorska inicjatywa była bardzo ważnym punktem 
wyjścia do rozwoju ekoturystyki w twoim kraju.

Projekt Carpathian Large Carnivore (CLCP), realizowany w latach 1993–2003, składał się z czterech 
głównych elementów; najważniejszym z nich były badania dużych drapieżników (wilka, niedźwiedzia bru-
natnego i rysia), które obejmowały znacznie większy obszar niż sam Park Narodowy Piatra Craiului. Rów-
nież ekoturystyka była jednym z elementów; koncentrowała się w północnej części pasma Piatra Craiului 
z Zărnești jako głównym miejscem – beneficjentem. W momencie rozpoczęcia projektu stopa bezrobocia 
w mieście Zărnești sięgała 50%. Gospodarka miasta opierała się na trzech upadających zakładach prze-
mysłowych wywodzących się jeszcze z czasów komunistycznych – fabryki amunicji, zakładu papierniczego 
i tartaku.

– I zacząłeś ściągać ekoturystów w odległe Karpaty, którzy marzyli o obserwacji dzikiej przyrody...

– W ramach projektu – w którym główną rolę odegrał Christoph Promberger (niemiecki biolog, główny za-
łożyciel projektu CLCP) – tylko w ciągu 4-5 lat udało się przyjąć około 100 grup odwiedzających z Europy 
Zachodniej. Turystów przyciągały duże drapieżniki karpackie. Również dzięki projektowi CLCP w latach 
2001-2002 zapobiegliśmy realizacji szkodliwego dla środowiska projektu budowy kamieniołomu. 
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Naszym sukcesem była zmiana świado-
mości przedstawicieli rady gminy, rady 
powiatu oraz Ministerstwa Turystyki
w zakresie ochrony przyrody. Było to 
wtedy, gdy Rumunia stała u progu przy-
stąpienia do Unii Europejskiej. Dzięki
turystyce mogliśmy oprzeć rozwój lo-
kalny na usługach opartych o ochronę 
przyrody. Społeczność lokalna zgodziła 
się, że nie chce już w regionie rozwo-
ju przemysłu i związanych z nim zanie-
czyszczeń. Przeciwnie, chce korzystać
z natury leżącej u bram parku narodo-
wego i jednego z najpiękniejszych pasm 
górskich w Rumunii. Nawet departa-
ment łowiectwa w regionie zaczął prze-
kształcać ambony myśliwskie w miejsca
obserwacji dzikiej przyrody, widząc,
że dochody z obserwacji zwierząt są 
takie same jak z polowań. Inspiracja 
przyszła z naszego pilotażowego projek-
tu obserwacji niedźwiedzi.

– Jakie są główne projekty i tematy, 
nad którymi obecnie pracujesz
w AER?

– W tej chwili mamy dwa główne kierunki. Pierwszy jest związany z działaniami na rzecz członków Stowa-
rzyszenia i reprezentowania interesów małych touroperatorów i firm noclegowych. Wprowadzamy przed-
siębiorców na rynek poprzez udział w targach, promocję na stronie internetowej i w mediach społeczno-
ściowych, przygotowujemy różne publikacje i filmy (zapraszam na nasz kanał Discover Eco-Romania na 
YT). Drugim głównym kierunkiem działań jest pełnienie roli agencji rozwoju regionalnego. Współpracujemy  
z różnymi regionami i – w oparciu o koncepcję destynacji ekoturystycznych – wspieramy rozwój ekotury-
styki i lokalnych marek. W tej chwili pracujemy bezpośrednio w siedmiu różnej wielkości eko-destynacjach. 
Rolą AER jest m.in. pomoc ekspercka, wspieranie lokalnych menedżerów ekodestynacji w tworzeniu pla-
nów działania i zarządzaniu, współpraca z przedsiębiorcami w regionie, szkolenia, sieciowanie, tworzenie 
oferty turystycznej, marketing a także tworzenie miękkiej infrastruktury służącej np. interpretacji przyrody. 
Program eko-destynacji jest realizowany przy wsparciu m.in. Rumuńskiej Fundacji Partnerstwo dla Środo-
wiska (Fundația pentru Parteneriat) oraz Rumuńsko-Amerykańskiej Fundacji.



Andrei Blumer

Współzałożyciel, a od 2003 r. prezes Stowarzyszenia Ekotury-
styki w Rumunii (AER). Posiada bogate doświadczenie prak-
tyczne w dziedzinie ekoturystyki, przez ponad 20 lat poma-
gając społecznościom lokalnym i małym przedsiębiorstwom 
na obszarach chronionych rozwijać turystykę zórwnoważoną 
i ekoturystykę w regionie Karpat (Rumunia i Ukraina), Dunaju 
(Sieć Obszarów Chronionych Dunaju) i Morza Czarnego (Tur-
cja, Gruzja i Rumunia). Jest specjalistą w opracowywaniu sys-
temów certyfikacji ekoturystyki dla firm i destynacji w Rumunii, 
na poziomie europejskim (European Ecotourism Labeling Stan-
dards - EETLS) oraz w Botswanie (BEST). Jako ekspert był za-
kontraktowany przez różne instytucje międzynarodowe, takie 
jak USAID (Rumunia), Światowa Organizacja Turystyki UNWTO 
(Gruzja), Bank Światowy (Rumunia), GIZ (Mołdawia). Wielo-
krotnie pracował dla WWF w Rumunii, na Ukrainie i Turcji. 

foto: Mihai Benea

Wywiad przeprowadziła: Dominika Zaręba, Braszów – Kraków, 2020

Więcej informacji: www.eco-romania.ro 

– Czy Ministerstwo Turystyki i rząd Rumunii wspierają ekoturystykę i twoje działania?

– Udało nam się stworzyć Nagrodę dla destynacji ekoturystycznych, która jest oficjalnie uznawana przez 
Ministerstwo Turystyki. Opiera się na kryteriach GSTC (Global Sustainable Tourism Criteria). Jesteśmy 
także częścią zespołu, który pracuje nad strategią ekoturystyki. Wizja, główne cele i zestaw kryteriów
zostały już zatwierdzone przez Ministerstwo Turystyki. W tej chwili należymy do ważnych gremiów
eksperckich zasiadających przy jednym stole z głównymi graczami w branży turystycznej kraju.

– Jakie jest Twoje marzenie o ekoturystyce w Rumunii?

– Praca z ekodestynacjami pokazuje, że ekoturystyka może przyczynić się do wzrostu gospodarczego,  
a obszary chronione przestają być postrzegane jako przeszkody, a stają się częścią rozwoju lokalnego. 
Moim marzeniem jest by regiony ekoturystyczne zaistniały na rynku międzynarodowym i stały się samo-
wystarczalne. Wierzę, że przedsiębiorczość małej skali, oferta oparta o lokalne zasoby i krótkie łańcuchy 
dostaw zwiększa wartość przychodów w regionie. Jest to widoczne szczególnie w obliczu kryzysu, taki 
dotknął świat w 2020 r. W zdrowych, zrównoważonych społecznościach skutki zamrożenia gospodarki 
okazują się znacznie łagodniejsze a społeczność lepiej sobie z nimi radzi. Dwudziestoletnie doświadczenie 
we wdrażaniu ekoturystyki w praktyce pokazuje, że jesteśmy w stanie tworzyć silne, lokalne społeczności, 
które zarządzają swoimi zasobami w sposób zrównoważony, wykazują dużą świadomość i mądrość oraz 
nie dają się manipulować wizjami projektów, które służą jedynie interesom wąskiej grupy osób a docelowo 
niszczą środowisko i podstawy rozwoju gospodarki. W ten sposób ochrona przyrody staje się podstawą 
lokalnego rozwoju. 
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13. O Morawskich Szlakach Wina 
i sukcesie marki regionalnej opowiada 
Juraj Flamik, twórca Greenways w Republice Czeskiej 

Rosnącą popularnością cieszą się 
w Polsce coraz liczniejsze turysty-
czne szlaki tematyczne. Wyjątkowe 
wzięcie zyskują na przykład 
regionalne trasy kulinarne, wśród 
nich między innymi te, które 
korzystają z atrakcyjności
rodzimych winnic. O tym, że udane 
pomysły drobnych producentów 
mogą z czasem zyskać rangę 
tłumnych wydarzeń – rozmawiamy 
z Jurajem Flamikiem, twórcą 
Programu Greenways w Republice 
Czeskiej i dyrektorem Festiwalu 
Otwartych Piwniczek Winnych na 
Morawach Południowych.

– Opowiedz o sukcesach festiwali winiarskich na Morawach Południowych. Jesteś pomysłodawcą 
i dyrektorem Festiwalu Otwartych Piwniczek Winnych.

Pierwszy Festiwal Otwartych Piwniczek Winnych (czes. Festival otevřených sklepů) miał miejsce wiosną 
2009 r. Wówczas rocznie było organizowanych osiem podobnych festiwali. Ale były to bardzo lokalne wy-
darzenia, obejmujące jedną wioskę. Dzisiaj w całym kraju mamy 60 festiwali winiarskich. Nasz festiwal jest 
jedynym wydarzeniem, które współorganizują sami winiarze z kilku sąsiednich miejscowości. I jest to wielki 
sukces i inspiracja dla innych, pokazująca model, w jakim można tworzyć winiarskie wydarzenia na Mora-
wach oparte o inicjatywę małych winiarzy. Bardzo jestem szczęśliwy, że winiarze są cały czas zaintereso-
wani tworzeniem festiwalu w każdym czasie i miejscu na Morawach. Każde wydarzenie jest inne, ma nowy 
charakter, oferujemy nie tylko niezwykłe doświadczenie w degustacji lokalnego wina, ale także edukujemy, 
pokazujemy dziedzictwo kulturowe Moraw. Ludzie wracają na festiwale i polecają je innym.

– Jakie były jego początki?

W 1999 r. rozpoczęliśmy tworzenie sieci szlaków rowerowych na Morawach Południowych, łączących atrak-
cje winiarskie i pobudzające tworzenie usług i infrastruktury turystycznej. W tym czasie nie było jeszcze 
turystyki winiarskiej w tym regionie a winiarze nie wierzyli, że taki projekt może w przyszłości okazać się 
sukcesem. Połączyliśmy ze sobą, wspólnym celem, wójtów miejscowości winiarskich i projekt szybko się 
rozwinął. Prawie osiem lat pracy zajęło nam przekonanie winiarzy do budowania oferty i rozwoju usług 
turystycznych. Wtedy turystyka winiarska zaczęła przynosić im dochody, co zauważyło zwłaszcza młode 
pokolenie przedsiębiorców. Nasza Fundacja uzyskała w regionie bardzo dobrą pozycję. Zdaliśmy sobie 
sprawę, że nie chcemy promować turystyki masowej, rozwoju wielkiej infrastruktury, ale to, co musimy 
robić, to wspierać małych winiarzy by organizowali swój biznes. Mali winiarze oraz ich piwniczki winne to 
rdzeń dziedzictwa Moraw Południowych. I tak narodził się pomysł Festiwalu Otwartych Piwniczek Win-
nych, pokazanie i promocja winiarzy w ich miejscu pracy, w piwniczkach, gdzie rodzi się wino. Jeśli są oni  
w stanie utrzymać się bezpośrednio ze swojej piwniczki i odnosić sukces finansowy, to skorzysta na tym 
całe dziedzictwo Moraw, będziemy mogli je ochronić i zachować dla przyszłych pokoleń.
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– Szlaki Greenways łączą się z festiwalem?

Tak, pod koniec lat 90. zafascynowała mnie idea Greenways. I ta fascynacja trwa do dzisiaj. Szlaki 
Greenways to żywe, zielone, bezpieczne korytarze, które łączą siedziby ludzkie z otoczeniem, krajobrazem. 
Okazało się, że w Republice Czeskiej o wiele łatwiej jest tworzyć szlaki Greenways na wsi, niż w mieście. 
Architekci miejscy dopiero w ostatnich latach zainteresowali się Greenways. Dlatego też zacząłem od 
szlaku Praga-Wiedeń Greenway (łączącym małe miasteczka i wsie położone pomiędzy dwoma me-
tropoliami) oraz Morawskich Szlaków Wina. Praca nad siecią szlaków na Morawach była fascynująca. 
Zobaczyłem jaki wielki wpływ ma uprawa i produkcja na krajobraz i dziedzictwo miejsca, jak przyczynia się 
do ochrony lokalnego dziedzictwa i przynosi rozwój gospodarczy w całym regionie. Dlatego też rozpoczęli-
śmy od przyglądania się codziennemu życiu winiarzy i perspektywom, jakie może im przynieść rozwój tury-
styki zrównoważonej. Jeśli żyją i pracują w miejscu, gdzie się urodzili, to przyniesie to dobrobyt dla całego 
regionu. Dlatego szukaliśmy innych form turystyki zrównoważonej poza typowym sezonem turystycznym  
i zaczęliśmy organizować festiwale otwartych piwniczek winnych.

– Morawskie Szlaki Wina uważane są za modelowy przykład rozwoju turystyki zrównoważonej. 
Szczególnie w kontekście wspierania lokalnej gospodarki i ochrony dziedzictwa przyrody i kultu-
ry na Morawach Południowych.

Nie mamy dokładnych badań na temat rozwoju ruchu turystycznego w oparciu o greenways, ale jest kilka 
danych, które pokazują, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat Morawy Południowe stały się drugą, najchętniej 
odwiedzaną destynacją turystyczną w Republice Czeskiej. Dzięki szlakom Greenways i turystyce winiar-
skiej znacząco wzrosła liczba miejsc noclegowych oraz długość pobytu turystów. Przedsiębiorcy w branży 
turystycznej odnieśli wiele sukcesów. Winiarze rozkwitają. Mieszkańcy inwestują w nowoczesne technolo-
gie, otwierają pensjonaty i restauracje. Szacujemy, że w ciągu ostatniej dekady, lokalny sektor prywatny  
w regionie zainwestował około dwóch miliardów koron (ok. 40 mln euro – red.) w infrastrukturę turystycz-
ną, więcej niż sektor publiczny.
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– Jakie jest największe marzenie twórcy Morawskich Szlaków Wina i powiązanego z nimi Festiwalu?

Może to zabrzmi zaskakująco, ale jesteśmy dopiero na drodze do realizacji mojego pierwotnego pomysłu. 
Wyobrażam sobie, że ludzie będą dbać o każdy kawałek krajobrazu, bo będzie dla nich cenny. Szlaki będą 
dobrze utrzymane, a większość miejsc noclegowych będzie w prywatnych domach gościnnych, rodzinnych 
pensjonatach. Rolnicy będą współpracować z winiarzami i dostępne będzie tylko zdrowe lokalne jedzenie. 
Ich dzieci będę studiowały w najlepszych szkołach świata, ale wrócą do swojej malej ojczyzny, by tu żyć  
i pracować, bo życie tutaj będzie najlepszej jakości. Nie wiem czy to marzenie ma bezpośredni związek  
z turystyką. Częściowo na pewno.

- Dziękuję za rozmowę.

Juraj Flamik 

Twórca i inicjator szlaków Greenways w Europie Środkowej, stworzył pierwsze szlaki w Republice 
Czeskiej – Praga-Wiedeń Greenway i Morawskie Szlaki Wina. Koordynator Greenways w fundacji Nadace
Partnerstvi. Jest Słowakiem, brał aktywny udział w walce o wolność i demokrację w dawnej Czecho- 
słowacji. Dzisiaj mieszka w Brnie, stolicy Moraw Południowych. Studiował Inżynierię Wodno-Lądową
na Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie. Po studiach przewodniczył grupie czołowych działaczy
na rzecz ochrony przyrody i zabytków, był autorem publikacji “Critical Material about the Environment in Brati- 
slava” (wydanej w 1987). Aktywnie uczestniczył w przemianach politycznych na Słowacji w listopadzie 
1989 r. Pracował w Trybunale Konstytucyjnym.

Rozmawiała: Dominika Zaręba, 
Brno-Kraków, 2017

Więcej informacji na stronach: 
www.stezky.cz, www.otevrenesklepy.cz

http://www.stezky.cz
http://www.otevrenesklepy.cz
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14. Turystyka po pandemii – zakończenie

W globalnym kontekście rozwoju gospodarczego na świecie w XXI w. 
potrzebna jest całkiem nowa polityka oparta o Cele Zrównoważonego 
Rozwoju. Musimy szukać sposobów na znacznie bardziej zintegrowane, 
dynamiczne i nieliniowe zarządzanie, które łączy systemy naturalne
i ludzkie. Jak podkreślają światowi ekonomiści, tacy jak Robert Costanza 
– jeśli chcemy odnieść sukces jako społeczeństwo, musimy wyjść 
poza obecny model „wzrostu za wszelką cenę” i mierzenia dobrobytu 
jedynie wskaźnikami PKB.

 Niezbędne jest nowe podejście i wspólna wizja świata, w którym nie tylko chcemy, ale musi-
my poradzić sobie z kryzysami ekologicznymi i społecznymi by osiągnąć dobrostan i zapewnić przyszłym 
pokoleniom zrównoważoną przyszłość – pisze Costanza. Te słowa nabierają nowego znaczenia i wymiaru  
w obliczu takich globalnych zagrożeń jak pandemia zakaźnej choroby COVID-19, która dotknęła ludzkość 
na przełomie 2019 i 2020 r.

 Kryzys ten w sposób szczególny odcisnął się na sektorze turystyki wpływając na miliony miejsc pra-
cy na całym świecie, zwłaszcza w regionach słabszych gospodarczo, które utrzymują się z turystyki i usług 
towarzyszących. Światowa Organizacja Turystyki UNWTO uważa, że sektor turystyczny, jak żadna inna 
działalność gospodarcza opiera się na interakcji między ludźmi i podkreśla znaczenie międzynarodowego 
dialogu, współpracy i solidarności wykraczającej poza granice państw. Turystyka może bowiem odegrać 
szczególną rolę w odbudowie gospodarki i przywracaniu stabilności społeczeństwom świata po pandemii.
Należy wierzyć, że uzdrawianie branży turystycznej będzie odbywało się w poszanowaniu 
środowiska oraz świadomości wartości jakie daje ludzkości przyroda i jej ekosystemy.

Dominika Zaręba 

Autorka pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce wydanej przez PWN, uważana za pionierkę ekotury-
styki w kraju (obecnie IV wyd.2020). Propagatorka ekopodróżowania, podróżniczka i publicystka, współ-
założycielka Wydawnictwa Bezdroża. Współpracuje z wieloma organizacjami z różnych zakątków świata,  
a zwłaszcza z Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie zainicjowała program zielonych szlaków – greenways. 
Związana jest z Funduszem Partnerstwa, Environmental Partnership Association oraz Globalną i Euro-
pejską Siecią Ekoturystyki (Global Ecotourism Network, European Ecotourism Network). Autorska strona  
o ekopodróżowaniu: www.atitlan.pl. 

http://www.atitlan.pl
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www.civilspace.eu

www.civilspace.eu


Od 2004 roku Fundusz Partnerstwa wspiera działania społeczności lokalnych 
na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Aktywizujemy mieszkańców 

miast i terenów wiejskich do podejmowania inicjatyw proekologicznych, które
przyczyniają się do zachowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz 

poprawy jakości życia, stanu środowiska i krajobrazu. Podstawę naszych działań 
stanowią cztery filary: edukacja ekologiczna, turystyka zrównoważona, 

społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważone miasta i wsie.

Jesteśmy członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Environmental 
Partnership Association działającego w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Skupia ono sześć fundacji wspierających zrównoważony rozwój w Polsce, 
Republice Czeskiej, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii.

 

Fundusz Partnerstwa
os. Teatralne 5/13
31-945 Kraków

Kontakt
fundusz@ffp.org.pl
fb.com/Fundusz.Partnerstwa
www.funduszpartnerstwa.pl


