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Kulinarna pamiątKa turystyczna 

CULINARY TOURIST SOUvENIR 

Wstęp

Turystyka uchodzi za odkrycie XX w. i obecnie jest najszybciej rozwijającym się sek-
torem gospodarki. 

W literaturze spotyka się wiele różnych definicji turystyki, co wynika przede wszystkim 
z jej złożoności i nieustannego rozwoju. Zjawisko to łączy w sobie m.in. aspekt przestrzen-
ny, socjologiczny, psychologiczny, kulturowy oraz ekonomiczny1. Geneza słowa „turystyka” 
sięga XVIII w. i najprawdopodobniej ma związek z określeniem grand tour, które oznaczało 
ówcześnie bardzo popularne wśród angielskiej młodzieży wyjazdy do Francji, Niemiec 
i Włoch, odbywane w celach poznawczych, edukacyjnych i dla rozrywki. Miejscowa ludność 
wprowadziła wówczas określenie na swoich angielskich odwiedzających, nazywając ich 
turystami2. Wyraz ten w niedługim czasie przyjął się także w innych krajach europejskich, 
natomiast do języka polskiego pojęcie zostało wprowadzone w 1847 r. przez Ksawerego 
Łukaszewskiego3. Od powstania terminu „turystyka” do czasów współczesnych pojęcie 
ulegało licznym przekształceniom, które wynikały ze zmian dokonujących się w ramach 
samej turystyki, będących rezultatem jej rozwoju i pojawiania się nowych pobudek skła-
niających do podejmowania podróży. Złożoność i wielofunkcyjność turystyki, której ba-
daniem zajmują się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, doprowadziła również 
do powstania licznych jej definicji, gdyż w zależności od cech, na które jest kładziony 
nacisk, tworzy się podporządkowaną im definicję4. Problem ów został dostrzeżony w 1993 
r. przez Światową Organizację Turystyki, która podjęła się sformułowania ogólnej defi-
nicji turystyki, określając ją jako „(…) ogół czynności osób, które podróżują i przebywają 
w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza 
swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest 
aktywność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości”5. Definicję sformu-
łowano w sposób dość ogólny, aby można ją było odnieść jednocześnie do wszystkich 

1 Ekonomika Turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007.
2 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999, s. 16.
3 J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1979.
4 Ekonomika Turystyki, op. cit.
5 Terminologia turystyczna: zalecenia WTO, tł. A. Górnicka, Instytut Turystyki, Warszawa 1995, s. 5.
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sfer, z którymi turystyka jest powiązana, oraz obejmować nią każdy rodzaj turystyki i aby 
pozostała jak najdłużej aktualna. Jak już zostało wspomniane, turystyka rozwija się bardzo 
dynamicznie i wszystko wskazuje na to, że będzie ciągle ewoluować, gdyż nieustannie 
pojawiają się nowe motywy skłaniające turystów do podróżowania, które stwarzają szansę 
na powstanie kolejnych celów wyjazdów turystycznych.

Współcześnie, uwzględniając podstawowe kryterium podziału turystyki, jakim jest 
główny motyw podróży osoby wyjeżdżającej, można wyróżnić kilka głównych rodzajów 
turystyki (np. poznawcza, wypoczynkowa, kwalifikowana, w interesach, etniczna, wiejska, 
ekologiczna, religijna i pielgrzymkowa, zdrowotna, motywacyjna6), z których każdy można 
podzielić na kolejne bardziej specyficzne formy. W rezultacie daje to nawet kilkaset róż-
norodnych możliwości spędzania czasu w trakcie wyjazdu turystycznego. 

Jednakże, bez względu na rodzaj uprawianej turystyki, wszyscy podróżni w trakcie wy-
jazdu muszą zaspokoić jedną z podstawowych potrzeb, jaką jest jedzenie. Coraz częściej 
poznawanie nowych smaków oraz degustacja wyszukanych, nietypowych i dotychczas 
nieznanych potraw staje się dla nich priorytetem podróży. Duży odsetek turystów na 
całym świecie zaczął postrzegać smakowanie wyśmienitych, tradycyjnych i unikatowych 
potraw jako jedną z najistotniejszych czynności podczas wyjazdu7. Ponadto coraz częściej 
tradycyjne oferty wyjazdów, oparte tylko na zwiedzaniu zabytków i podziwianiu krajobra-
zów, nie spełniają już w pełni oczekiwań turystów, ponieważ chcą oni „podróżować poza 
utarte szlaki i zagłębiać się w autentyczną, lokalną kulturę, poznawać ciekawych ludzi 
i obyczaje, odkrywać lokalne przysmaki, a nade wszystko doświadczać i «smakować»”8. 
Chęć poznania kuchni odwiedzanego kraju czy regionu, która wpisuje się w jego tradycje 
i kulturę oraz zmieniające się ostatnio podejście do sposobu żywienia, doprowadziło do 
powstania turystyki kulinarnej.

Pojęcie „turystyka kulinarna” (culinary tourism) wprowadzono do literatury przedmio-
tu w 1998 r. i często stosuje się je zamiennie z turystyką gastronomiczną (gastronomic 
tourism), turystyką kuchni (cuisine tourism), turystyką smakoszy (gourment tourism) lub 
turystyką żywności (food tourism). Definiuje ono turystykę, której głównym motywem jest 
poszukiwanie regionalnych doznań smakowych oraz degustacja i zakup żywności trady-
cyjnej9. Owa turystka stanowi jeden z licznych rodzajów turystyki kulturowej i wpisuje się 
w zmieniające się ostatnio oczekiwania turystów z 3 x S (sun, sea, sand – słońce, morze, 
piasek) na 3 x E (entertainment, experience, excitement – rozrywka, doświadczenie, 
ekspozycja)10, przez co prężnie się rozwija i zdobywa coraz więcej zwolenników (szacuje 
się, iż stanowi ona 15% światowego ruchu turystycznego)11.

6 A. Dołowy, A. Lewandowska, B. Meyer, Rodzaje ruchu turystycznego i formy jego obsługi, [w:] Obsługa ruchu 
turystycznego, red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2008, s. 42.
7 http://aboutourism.wordpress.com/tag/culinary-tourism/ [1.05.2014].
8 National Geographic Polska, Turystyka kulinarna, http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/pokaz/tury-
styka-kulinarna/ [1.05.2014].
9 A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm” 2005, t. 15, z. 1–2, s. 163–167. 
10 N. Trocińska, Czy lokalne produkty kulinarne mogą stanowić atrakcję turystyczną?, „Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Handlu i Usług” 2013, nr 26, s. 237–242.
11 T. Jędrysiak, Turystyka Kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 92. 
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Barcelona Field Studies Centre wyznaczyła pięć głównych trendów, które w znaczący 
sposób przyczyniają się do wzrostu zainteresowania turystyką kulinarną12. Pierwszym 
z nich jest „zwrot ku droższym produktom”13, który spowodowała rosnąca zamożność 
ludności i przejawia się nie tylko w przeznaczaniu znacznej części dochodów na żywność, 
ale także w poszukiwaniu produktów, które zachęcają czymś więcej niż tylko swoją funkcjo-
nalnością. Drugi trend odnosi się do „zmian w demografii i gospodarstwach domowych”14, 
które są skutkiem starzejącego się społeczeństwa i zmian stylu życia, przejawiających 
się np. we wzroście częstotliwości spożywania posiłków poza domem, w różnych obiek-
tach gastronomicznych. Kolejny trend, określany jako „odrzucenie mcdonaldyzacji”15, 
spowodowany jest rosnącą niechęcią do modelu masowej produkcji żywności tanim 
kosztem na rzecz poszukiwania lokalnych, świeżych i dobrej jakości produktów, które są 
odzwierciedleniem danego miejsca. Czwarty trend, poruszający problem „wzrostu liczby 
konsumentów z różnych kultur”16, jest przyczyną imigracji, globalizacji i ekspansji internetu 
oraz telewizji. Trend doprowadził do tego, że niegdyś egzotyczne potrawy tracą swoją 
unikalność i stają się powszechnie dostępnymi oraz często spożywanymi poza miejscem 
pochodzenia potrawami o zmienionej recepturze. Ostatni trend, mówiący o wzroście „roli 
mediów i kulinarnych celebrytów”17, został zapoczątkowany w ostatnich latach, co zaowo-
cowało pojawieniem się programów telewizyjnych i magazynów poświęconych tematyce 
kulinarnej oraz wykreowaniem specjalistów kulinarnych, którzy kształtują nowe trendy 
żywieniowe, prezentują regionalną kuchnię i zachęcają do sięgania po produkty lokalne. 

Pojawienie się „mody na poszukiwanie smaków”, nie tylko w Europie, ale i na całym 
świecie, doprowadziło do powstania bogatej oferty opartej właśnie na turystyce kulinarnej, 
na którą składają się m.in. liczne szlaki, imprezy, obiekty czy przewodniki. Przykładem 
mogą być różnorodne szlaki kulinarne we Francji, jak chociażby w Alzacji Szlak Winny 
(mający 180 km) czy też Szlak Pstrąga, Smażonego Karpia, Sera oraz Czekolady, które 
rokrocznie przyciągają tłumy turystów pragnących ruszyć w poszukiwaniu niezwykłych 
smaków win, ryb bądź czekolady, czy też zasmakować słynnych na całym świecie serów 
pleśniowych18. W Polsce turystyka kulinarna dopiero się rozwija, ale i tu możemy znaleźć 
ciekawe szlaki, jak na przykład Szlak Owocowy w Małopolsce, pokazujący gospodarstwa, 
w których można dokonać degustacji i zakupu owoców lub innych lokalnych produktów 
oraz zapoznać się z technologią produkcji owoców i przetworów z nich19, czy Szlak Kuli-
narny „Śląskie Smaki”, oparty na restauracjach i lokalach gastronomicznych serwujących 

12 http://aboutourism.wordpress.com/tag/culinary-tourism/ [1.05.2014].
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Tur–info.pl, Trendy w turystyce kulinarnej, http://www.tur-info.pl/p/ak_id,32629,,jaroslaw_reczek,dyrektor_de-
partamentu_promocji,turystyki,sportu_i_wspolpracy.html [3.05.2014].
19 Polska Travel, Małopolski Szlak Owocowy, http://www.polska.travel/pl/szlaki-turystyczne-i-tematyczne/malo-
polski-szlak-owocowy/ [3.05.2014].
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tradycyjne dania regionalne (otrzymał w 2013 r. certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 
na „Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2013”20). 

Różnego rodzaju imprezy kulinarne, jak chociażby targi żywności czy festiwale kulinar-
ne, również cieszą się bardzo dużą popularnością wśród turystów. Przykładem może być 
Oktoberfest, czyli święto piwa organizowane od 1810 r., które przyciąga rocznie ponad 
sześciomilionowe21 rzesze miłośników zabawy i piwa z całego świata na słynną Łąkę 
Teresy (Theresienwiese) w Monachium22, festiwale: Zupy Rybnej w Livorno, Mozzarelli 
w Opi, Gęsiej Wątróbki w Budapeszcie, Pomidora w Buñol czy Festyn Moreli w Krems 
w Austrii23. Promowanie turystyki kulinarnej za pomocą różnorodnych imprez cieszy się 
w Polsce największą popularnością. Najczęściej są to imprezy kilkudniowe, podczas 
których uczestnicy mają możliwość nie tylko degustacji regionalnych specjałów, ale także 
często zakupu produktów, wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych, spotkaniach z lo-
kalnymi wytwórcami tradycyjnej żywności bądź autorami książek kulinarnych. Wydarzenia 
uzupełnione są różnorodnymi konkursami czy też zawodami mistrzów lub amatorów kuchni, 
które często dodatkowo połączone są z promocją kultury ludowej, np. w postaci występów 
zespołów folklorystycznych. Przykładami takich imprez, które dodatkowo otrzymały od 
Polskiej Organizacji Turystycznej prestiżowy certyfikat „Najlepszy Produkt Turystyczny” 
(przyznawany wyjątkowym atrakcjom w Polsce), są np. Małopolski Festiwal Smaku, odby-
wający się corocznie od 2005 r., którego ideą jest promowanie unikatowego dziedzictwa 
kulinarnego Małopolski poprzez degustacje i kiermasz lokalnych wyrobów oraz konkursy, 
w których miejscowi producenci żywności promują własne przysmaki kulinarne, a także 
Festiwal Wina w Zielonej Górze, promujący od 157 lat polskie tradycje i osiągnięcia winiar-
skie, oraz Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze, stwarzające możliwość degustacji 
świeżo wypieczonego chleba i zapoznania się z rzadko spotykanymi formami pieczywa24. 

Kolejną formą promocji turystyki kulinarnej, która dociekliwym turystom pozwala się 
zapoznać z historią oraz pochodzeniem bądź też samą produkcją różnorodnych potraw, 
produktów czy napitków, są obiekty poświęcone kulinariom w postaci muzeów, orygi-
nalnych lokali gastronomicznych oraz ścieżek turystycznych wyznaczonych na terenie 
zakładów produkcyjnych. Przykładem jest Muzeum Serowarstwa w Hittisau w Austrii, 
gdzie poza degustacją istnieje możliwość poznania historii produkcji sera na przestrzeni 
300 lat, Muzeum Czekolady w Kolonii w Niemczech (rycina 1), które prezentuje historię 
oraz metody wytwarzania czekolady, a także najstarszy w Kolonii, wciąż działający browar 
– Sünner Kölsch (rycina 2), w którym za 9,80 € od osoby można przyjrzeć się procesowi 
produkcji piwa, a na końcu zdegustować go wraz z niemieckimi przysmakami w postaci 
różnorodnych wędlin. W Polsce również nie brakuje tego typu miejsc, unikatowych na 
skalę europejską. Przykładem może być odznaczone certyfikatem „Najlepszy Produkt 

20 http://www.slaskiesmaki.pl/ [3.05.2014]. 
21 http://www.oktoberfest.de/de/ [3.05.2014].
22 http://www.bavaria-tours.pl/page/Oktoberfestinfo [3.05.2014].
23 National Geographic Polska, op. cit.
24 http://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,12321760,Najlepszy_produkt_turystyczny_POT__turystyka_ku-
linarna,,JS.html#FS_JS [4.05.2014].
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Turystyczny” Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, gdzie można skosztować wyrobów pier-
nikarskich oraz samodzielnie je wypiec, a także Karczma Warmińska w Gietrzwałdzie, 
która organizuje liczne imprezy kulinarne mające na celu promocję tradycji kulinarnych 
oraz oferuje możliwość skosztowania tradycyjnych smaków Warmii.

 Rycina 1. Imhoff – Muzeum Czekolady w Kolonii w Niemczech 

Źródło: fot. J. Geresz.

Rycina 2. Sünner Kölsch – Browar w Kolonii w Niemczech

Źródło: fot. J. Geresz.

Możliwości odkrywania kulinarnego świata są imponujące, nic więc dziwnego, że tury-
ści chcą część swoich doznań zabrać do domu. Jak powszechnie wiadomo, nieodłączną 
częścią rytuału podróżowania jest nie tylko smakowanie potraw, ale i kupowanie pamiątek 
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turystycznych, które stanowią namacalny dowód pobytu w danym miejscu, jednocześnie 
pozwalający przywoływać wspomnienia związane z podróżą25. Pamiątka jest produktem, 
do zakupu którego turystów nie trzeba namawiać, ponieważ coraz częściej poszukiwa-
ne są nie tylko pamiątki charakterystyczne dla odwiedzanego miejsca, ale i unikatowe, 
funkcjonalne produkty, pozwalające przywołać emocje i smaki, które chcemy zachować 
jak najdłużej. 

Rozwój i upowszechnianie się nowych form turystyki, w tym turystyki kulinarnej, stwarza 
możliwość kreowania innowacyjnych pamiątek turystycznych, opartych właśnie na ofercie 
gastronomicznej, które będą nie tylko kształtować pozytywny wizerunek miejsca, ale też 
same w sobie staną się produktem turystycznym. 

Celem artykułu jest analiza i klasyfikacja współcześnie dostępnych pamiątek turystycz-
nych, w tym pamiątek opartych na ofercie kulinarnej, oraz przedstawienie ich znaczenia 
w aspekcie promocji obszarów. Ponadto artykuł ma na celu prezentację przykładów pa-
miątki turystycznej opartej na regionalnych produktach spożywczych w Polsce i na świecie 
oraz ukazanie możliwości ich dalszego rozwoju. Założeniem przyjętym w badaniach jest 
uznanie pamiątki turystycznej za jedną z najlepszych form promocji regionu. 

Podstawowym problemem badawczym jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy 
i w jaki sposób kreowane są w Polsce pamiątki turystyczne oparte na gastronomii? W celu 
znalezienia odpowiedzi postawiono bardziej szczegółowe pytania badawcze:

 – Jakie cechy charakteryzują pamiątkę turystyczną?
 – Jakie miejsce w typologii pamiątek turystycznych zajmują pamiątki związane z kuli-

nariami?
 – Jakie są przykłady kulinarnych pamiątek turystycznych na świecie i w Polsce?
 – Jakie organizacje są odpowiedzialne za rozwój i promocję kulinarnej pamiątki tury-

stycznej?
 – Jakiego rodzaju pamiątki turystyczne są najczęściej wykorzystywane przez organizacje 

w promocji obszaru?
 – Czy pamiątka turystyczna jest stosowana jako narzędzie promocji?
 – Ile jest oraz jaka jest jakość dostępnych w Polsce pamiątek turystycznych, w tym 

pamiątek gastronomicznych? 
 – Jakie działania w zakresie promocji pamiątek turystycznych są podejmowane w Polsce? 

Uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze postawione w pracy wymagało zastosowa-
nia wielu technik badawczych wraz z odpowiednimi narzędziami badawczymi. Ich użycie 
pozwoliło uzyskać bardziej wiarygodne i dokładniejsze wyniki badań oraz sformułować 
wnioski, które wzajemnie się uzupełniają i weryfikują. W związku z tym badania zostały 
przeprowadzone w dwóch etapach. 

We wstępnej fazie badań zastosowano metodę obserwacji, która pomogła w planowym 
postrzeganiu badanego zjawiska, a następnie metodę analizy krytycznej źródeł pisanych, 
opartą na studiowaniu dokumentów oraz literatury poświęconej różnym aspektom tury-

25 M. Banaszkiewicz, Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości, „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 4, s. 4.
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styki. Ten etap pozwolił na przygotowanie typologii pamiątki turystycznej oraz wyłonienie 
organizacji i instytucji odpowiedzialnych za promocję turystyki w Polsce.

Drugi etap polegał na przeprowadzeniu badań empirycznych z wykorzystaniem kwe-
stionariusza ankiety, który rozesłano drogą elektroniczną do trzech wybranych grup: 
Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych (ROT i LOT), które wchodzą w skład 
trójstopniowego systemu promocji turystyki, oraz Oddziałów Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), uznawanego za najstarsze w Polsce stowarzy-
szenie skupiające turystów i krajoznawców, które jako jedyne w swoim statucie posiada 
wzmiankę na temat pamiątki turystycznej. Natomiast trzecią grupą badanych byli eksperci 
z dziedziny turystyki, do grona których zaliczono m.in. władze szkół i uczelni wyższych 
o profilu turystyka, dziekanów i prodziekanów wydziałów turystyki i rekreacji oraz na-
uczycieli akademickich wykładających zagadnienia związane z turystyką. Motywacją do 
zastosowania ankiety jako narzędzia w badaniach empirycznych był fakt, iż pozwala ona 
dotrzeć do dużej grupy odbiorców w tym samym czasie. Ponadto pozwala zebrać istotne 
informacje, opinie oraz poznać subiektywne doświadczenia badanych. Próbę badawczą, 
którą ostatecznie włączono do badań, stanowiło 58 organizacji (12 ROT-ów, 43-LOT-y oraz 
trzy organizacje, które odmówimy podania nazwy), 33 Oddziały PTTK oraz 66 ekspertów 
z 30 różnych szkół i uczelni wyższych w Polsce. 

Charakterystyka pamiątki turystycznej

W literaturze poświęconej zagadnieniom związanym z turystyką brakuje jednoznacznej 
definicji pamiątki turystycznej. Taka definicja nie występuje również w słownikach języka 
polskiego, angielskiego i niemieckiego. Można spotkać się jedynie z definicją samej 
pamiątki. W Słowniku języka polskiego z 1990 r., zwanego od miejsca druku Słownikiem 
warszawskim, który uznawany jest za thesaurusa, czyli słownik rejestrujący całe słownictwo 
języka narodowego, pamiątka posiada aż pięć znaczeń, które brzmią następująco: „(…) 
1. pamiętanie, pamięć czego, wspomnienie na co, o czym; (…) 2. upamiętnienie; znak 
pamięci, dowód pamiętania; (…) 3. przedmiot, znak przypominający to, co było; pomnik, 
szczątek, pozostałość; (…) 4. upominek, zadatek pamięci, przyjaźni, dar pamiątkowy; 
(…) 5. rzecz pamiętna, godna pamięci (…)”26. Pamiątka, według internetowego Słownika 
Wydawnictwa Naukowego PWN, to: „1. drobny przedmiot przypominający jakąś osobę, 
jakieś miejsce lub zdarzenie; 2. (dawniej) wspomnienie, pamięć o kimś lub o czymś”27.

W słownikach języka angielskiego pod hasłem „pamiątka” (ang. souvenir) można 
spotkać następujące definicje: „przedmiot, który kupujesz na wakacjach lub podczas 
szczególnych okazji, aby później przypomniał Ci o tych wydarzeniach”28 oraz „przedmiot, 
który trzymasz, aby przypomniał Ci o szczególnym wydarzeniu, w którym wziąłeś udział, 

26 Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 4, Nakład prenumeratorów, War-
szawa 1908, s. 42.
27 http://sjp.pwn.pl/slownik/2497752/pami%C4%85tka [6.05.2014]. 
28 Tłumaczenie własne na podstawie: Macmillan English Dictionary, Macmillan Education, London 2007, s. 1428 
– 1429 (Souvenir: something that you buy during a holiday or at a special event to remind you later of being there).
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lub miejscu, które odwiedziłeś”29. Natomiast w słownikach języka niemieckiego pamiątka 
(niem. das Souvenir) definiowana jest jako: „niewielki przedmiot, który przywozi się z po-
dróży i który ma o niej przypominać”30 lub „mały obiekt ku pamięci”31.

Biorąc pod uwagę brak jednoznacznie zdefiniowanego pojęcia pamiątki turystycznej, 
założono, że na potrzeby niniejszego artykułu zostanie przyjęta autorska definicja, która 
brzmi następująco: pamiątka turystyczna to produkt wysokiej jakości, kupowany przez 
turystę, wyjątkowy i charakterystyczny dla miejsca, które promuje. Zaprezentowana de-
finicja celowo ujmuje pamiątkę jako produkt, a ściślej: produkt turystyczny. Jak wynika 
z pojęcia samego produktu turystycznego32, pamiątka jest typem produktu o charakterze 
materialnego przedmiotu. W momencie gdy rozpatrujemy produkt turystyczny jak zbiór 
usług, przedmiotów i idei, pamiątka turystyczna będzie stanowiła w strukturze całego pro-
duktu turystycznego produkt poszerzony, gdyż jej zakup odbywa się zazwyczaj przy okazji 
korzystania z innych dóbr i usług, tj. produktu rzeczywistego33, ale też sama w sobie może 
być produktem turystycznym, w momencie kiedy pamiątka zostanie nabyta ze względu na 
swój np. funkcjonalny charakter. Przyjmuje się również, iż podstawowym celem pamiątki 
turystycznej są działania promocyjne, gdyż ma ona charakteryzować określony obszar, 
a więc promować go. W związku z tym pamiątka turystyczna jest zarówno produktem 
turystycznym, jak i narzędziem promocji. 

Żadna z definicji pamiątki turystycznej, poza wskazaniem motywów jej zakupu i okre-
śleniem jej jako przedmiotu, nie definiuje jednoznacznie, czym dokładnie jest lub może być 
pamiątka. Dlatego też, na podstawie różnych istniejących podziałów pamiątek turystycz-
nych i własnych doświadczeń związanych z podróżami, przedstawiono w tabeli 1 własną 
klasyfikację pamiątek turystycznych, która zakłada podział na pięć głównych kategorii:

 – produkty niebędące wyrobami lokalnymi (pamiątki użytkowe i pamiątki symbole) – 
różnorodne przedmioty posiadające zazwyczaj jakieś elementy charakterystyczne dla 
miejsca, w którym są sprzedawane, jednak nie wytwarzane w miejscu, które promują 
(są produkowane na masową skalę i sprowadzane najczęściej z Chin);

29 Tłumaczenie własne na podstawie: Longman Active Study Dictionary, Addison Wesley Longman, Edinburgh 
Gate 2000, s. 638 (Souvenir: an object that you keep to remind yourself of a special occasion or place that you 
have visited).
30 Tłumaczenie własne na podstawie: Großwörterbuch, Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin und 
München 2003, s. 947 (Das Souvenir: ein meist kleiner Gegenstand, den man von einer Reise mitbringt und der 
einen an die Reise erinnern soll).
31 http://www.dwds.de/?kompakt=1&sh=1&qu=souvenir [6.05.2014], [Das Souvenir: Gegenstand zur Erinnerung (…)].
32 Produktowi turystycznemu przypisuje się dwojaki sens: węższy – oznacza wszystko, co turysta kupuje, oraz 
szerszy – wszystko, co turysta czyni w czasie podróży oraz w docelowym miejscu. Powszechnie uważa się, że 
istnieją trzy rodzaje produktów turystycznych: usługi – działania podejmowane w celu zaspokojenia określonej 
potrzeby lub potrzeb klienta i realizowane z udziałem klienta; dobra materialne, np. sprzęt turystyczny, obuwie, 
odzież, atlasy, przewodniki, prospekty, artykuły codziennej potrzeby, upominki/pamiątki turystyczne; idea. Często 
te trzy produkty są ze sobą połączone i tworzą jeden kompletny produkt turystyczny, który składa się z trzech 
obszarów: rdzenia produktu (np. zaspokojenie potrzeby wypoczynku, zwiedzanie interesującego miasta); pro-
duktu rzeczywistego – usługowa kompozycja o określonej strukturze i poziomie jakościowym (np. posiłki, noclegi, 
przeloty); produktu poszerzonego (np. dodatkowe wycieczki, bezpłatne ubezpieczenie): J. Altkorn, Marketing 
w turystyce, PWN, Warszawa 2006.
33 J. Altkorn, op. cit.
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 – pamiątki będące wyrobami lokalnymi – przedmioty wytwarzane przez lokalną ludność 
i przedsiębiorców, często w sposób tradycyjny, które nawiązują do lokalnej kultury;

 – produkty spożywcze (w szczególności regionalne produkty spożywcze) – zarówno na-
poje, jak i jedzenie, które są charakterystyczne dla odwiedzanego miejsca, nawiązujące 
często do tradycji i kultury regionu oraz wytwarzane zgodnie z oryginalną recepturą 
przez lokalną ludność i często niedostępne poza regionem, z którego pochodzą;

 – elementy środowiska naturalnego – przedmioty, które są częścią naturalnego krajo-
brazu odwiedzanego regionu;

 – inne (rzeczy posiadające cechy lub charakter pamiątki turystycznej) – przedmioty, 
które nie są elementami naturalnego środowiska, ale również nie zostały zakupione na 
straganach, tylko osobiście zebrane, ukradzione lub też przedmioty mające osobiste 
znaczenie i symbolizujące pamiątkę tylko dla jej posiadacza.

Tabela 1. Typologia pamiątek turystycznych 

TYP PAMIĄTKI PrZYKłADY

PAMIĄTKI UŻYTKOWE
(niebędące wyrobami lokalnymi)

artykuły papiernicze (długopisy, ołówki, kredki, 
notesy, gumki), piórniki, zakładki do ksią-
żek, zabawki, kosmetyki i perfumy, woreczki 
zapachowe, odzież, biżuteria, smycze, okulary, 
naczynia (kubki, szklanki, filiżanki, kieliszki, wa-
zony, talerze, popielniczki), podstawki, sztućce 
i przybory kuchenne, obrusy i serwety/serwetki, 
uchwyty na serwetki, pojemniki na przyprawy, 
pojemniki na kawę/herbatę, zaparzacze do 
kawy/herbaty, otwieracze do butelek, korkociągi, 
kosze na owoce/pieczywo, torby/torebki i plecaki 
(np. podróżne, na zakupy, na laptopa,), etui na 
telefon, obuwie, pendrive’y, maskotki, ręczniki, 
tace, fartuchy/rękawice/ścierki kuchenne, na-
parstki, puzderka i pudełka/kasetki, piersiówki, 
zapalniczki, karty do gry, szczoteczki do zębów, 
gwizdki, nakładki z ludowymi zdobieniami na 
tablicę rejestracyjną, poduszki itp.

PAMIĄTKI – SYMBOLE
(niebędące wyrobami lokalnymi)

figurki, statuetki, naklejki, naszywki i emblematy, 
kule, flagi, pocztówki, książki, poradniki, albumy, 
magnesy na lodówkę, kalendarze, dzwoneczki, 
obrazy, breloczki itp.

ELEMENTY ŚRODOWISKA NATURALNEGO bursztyny, muszle, kamienie, kwiaty, minerały, 
piasek z plaży itp.
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WYROBY LOKALNE
(bez produktów spożywczych)

odzież regionalna, obuwie, etui na telefon, toreb-
ki, torby na zakupy/laptopa, np. z filcu, poduszki, 
biżuteria, serwety, obrusy, figurki, ceramika 
(naczynia – miski, talerze, kubki, popielniczki, 
wazony, szklanki, kieliszki, szklanki, kufle, kubki, 
zegary, dzbanki, czajniki), akcesoria kuchen-
ne, zabawki, np. z drewna, maskotki, obrazy, 
sztućce z drewna, wyplatane kosze, puzderka 
i pudełka/kasetki z drewna lub gliny, wycinanki 
ludowe, ozdobne woreczki zapachowe itp.

PRODUKTY SPOŻYWCZE, W TYM 
W SZCZEGÓLNOŚCI REGIONALNE 
PRODUKTY SPOŻYWCZE

alkohole, wody i napoje, słodycze, sery, przy-
prawy, kawy, herbaty, miody, dżemy, bakalie, 
orzechy, zioła, oleje, makarony, ryże, pieczywo, 
kiełbasy i wędliny, ryby i owoce morza, warzywa 
i owoce – świeże/suszone/w słoikach/w pusz-
kach itp.

INNE – PRZEDMIOTY POSIADAJĄ-
CE CHARAKTER/CECHY PAMIĄTKI 
TURYSTYCZNEJ

butelki i puszki po napojach, etykiety po napo-
jach (w szczególności alkoholach), kapsle, fol-
dery i ulotki, autografy sławnych ludzi, przepisy, 
zdjęcia itp., rzeczy ukradzione: podkładki pod 
kufle do piwa, kubki, filiżanki, kufle, szklanki, 
sztućce z restauracji, np. z wygrawerowaną 
jej nazwą, karta menu, jak również woreczki 
z porcją cukru z nazwą restauracji/kawiarni/hote-
lu, torebki herbaty z nazwą restauracji/kawiarni/
hotelu itp.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Buczkowska, Local Food and Beverage Products As 
Important Tourist Souvenirs, „Turystyka Kulturowa” 2014, nr 1, s. 51–52; www.polskie-pamiatki.pl 
[13.05.2014] i http://folkstar.pl/ [14.05.2014]. 

Zaprezentowana w tabeli 1 typologia pamiątek turystycznych jest propozycją ich 
podziału pod względem sposobu wytwarzania i przeznaczenia. Nie jest możliwy podział 
pod względem sposobu wykorzystania przedmiotu, ponieważ jest on zależny od indywi-
dualnych preferencji każdego turysty. Nawet jeśli pamiątka została wyprodukowana do 
przeznaczenia użytkowego, może się stać dla nas symbolem, jeśli np. zamiast korzystać 
z zakupionego kubka, ustawimy go na półkę razem z innymi i będziemy podziwiać nasze 
trofeum jedynie zza szyby. Warto w tym miejscu zauważyć, że wśród przeprowadzonej 
typologii wyróżniono jako osobny rodzaj pamiątki turystycznej produkty spożywcze, w tym 
w szczególności regionalne produkty spożywcze, gdyż stanową one dość liczną grupę 
produktów dostępnych na rynku pamiątek.

Ponadto na podstawie przykładów pamiątek zaprezentowanych w tabeli warto za-
uważyć, że pamiątką turystyczną może się stać obecnie praktycznie wszystko, jeśli 
tylko odpowiednio dany przedmiot wypromujemy. Czasem wystarczy nawet na zwykłym 
przedmiocie codziennego użytku nakleić nazwę miasta/państwa i już można sprzedawać 
go jako pamiątkę turystyczną, jak chociażby sprzedawana w sklepie internetowym Pol-
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skie Pamiątki szczoteczka do zębów za 9,50 zł (rycina 3). Jednakże nasuwa się pytanie, 
czy takich właśnie pamiątek oczekują turyści, a przede wszystkim czy Polska lub też jej 
miasta bądź regiony chcą się w ten sposób reklamować i tak tworzyć swój wizerunek. 
Brak jakiegokolwiek nadzoru nad dystrybuowanymi pamiątkami może się przerodzić 
w antyreklamę danego miejsca. 

Rycina 3. Szczoteczka do zębów w postaci pamiątki turystycznej

Źródło: http://www.polskie-pamiatki.pl/rozne-pamiatki/szczoteczka-do-zebow.htm [13.05.2014].

Turyści są wręcz „zasypywani” pamiątkami z każdej strony. Niestety, jak zostało 
wspomniane, nie tylko jakość, ale i sama forma dostępnych obecnie na rynku pamiątek 
zachęca turystów do poszukiwania czegoś bardziej unikatowego i oryginalnego. Dlate-
go też coraz większa grupa osób sięga po pamiątki turystyczne oparte na kulinarnych 
specjałach, z których słynie odwiedzany region, gdyż według ich opinii taka forma pa-
miątki z podróży pozwala przywołać pozytywne wspomnienia, odczucia i smaki, a wręcz 
zachęca do ponownego odwiedzenia miejsca i zdecydowanie bardziej oddziałuje na 
zmysły niż breloczek czy koszulka34. Potwierdzają to wyniki uzyskane w badaniu „Apetyt 
na region”35, które wskazują, że ponad połowa turystów (67% respondentów) przywozi 
z podróży pamiątkę o charakterze regionalnego produktu spożywczego wytwarzanego 
przez lokalnych producentów. Najczęściej przywożone są produkty, które można dość 
łatwo przetransportować i te o stosunkowo długim terminie przydatności do spożycia, jak 
chociażby sery czy miód (rycina 4).

34 N. Campoy-Leffler, 10 Perfect Food Souvenirs, http://www.thedailymeal.com/10-perfect-food-souvenirs, 
[15.05.2014].
35 Badanie „Apetyt na region” przeprowadzono metodą wywiadów internetowych (CAWI) przez firmę ARC Rynek 
i Opinia oraz Citybell na początku września 2013 r. na ogólnopolskiej próbie 1026 osób (mieszkańcy miast powy-
żej 100 tys. mieszkańców, którzy w przeciągu ostatnich 24 miesięcy przynajmniej dwa razy wyjechali w celach 
turystycznych lub wypoczynkowych w Polskę): F. Frydrykiewicz, Turystyka kulinarna, czyli pizza kontra proziaki, 
http://www.rp.pl/artykul/1050300.html?p=2 [15.05.2014].
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Rycina 4. Najczęściej przywożone przez turystów z podróży produkty spożywcze

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/1050300.html?p=2 [15.05.2014].

Coraz częściej pamiątka turystyczna oparta na regionalnych produktach spożywczych 
jest polecana jako najlepszy upominek z podróży dla najbliższych, ponieważ pozwala 
w większym stopniu podzielić się doznaniami, jakie przeżyliśmy w trakcie wojaży, niż tra-
dycyjne pamiątki w postaci np. figurek. Nicole Campoy-Lefler, autorka artykułu 10 Perfect 
Food Souvenirs (10 najlepszych pamiątek kulinarnych), za najlepsze pamiątki, które jej 
zdaniem idealnie odzwierciedlają odwiedzane miejsce, uważa: wino (białe z południowej 
Afryki i czerwone z Włoch oraz porto z Portugalii), czekoladki (Mast Brothers Chocolate 
w Nowym Jorku, Valrhona we Francji oraz Cotton Tree Chocolate z Belize), sycylijską sól 
morską z przyprawami z Toskanii (Essence of Chianti), przyprawy (ras el hanout z Ma-
roka, szafran z Hiszpanii i przyprawy z Oaxaca w Meksyku), lokalne trunki alkoholowe 
(rum z Karaibów, mezcal z Meksyku oraz burbon z Kentucky), kawę (Kostaryka, Hawaje, 
Kolumbia, Peru), syrop klonowy (Kanada i Vermont w Stanach Zjednoczonych), sól (fleur 
de sel z Brytanii, różowa sól himalajska, szara sól z Alzacji, indyjska czarna sól, sycylij-
ska sól morska oraz sól z Hawajów), sery (Parmigiano-Reggiano z Włoch) oraz lokalne 
słodycze (kaya z Singapuru, dulce de leche z Meksyku)36. Im produkt bardziej nawiązuje 
do kultury i tradycji danego regionu oraz wytwarzany jest przez miejscową ludność, tym 
lepiej, ponieważ to właśnie tego poszukują obecnie turyści, co regiony mogą wykorzystać 
do rozwoju przemysłu turystycznego.

36 N. Campoy-Leffler, op. cit.
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Przykładami zagranicznych pamiątek turystycznych opartych na kulinariach mogą być 
również przywożone z Indii przyprawy czy kolorowe cukierki zakupione w sklepiku przy 
wytwórni Svaneke Bolher (Bornholm) i piwo warzone według starych receptur w browa-
rze Bryghuset, mieszczącym się przy ww. wytwórni, które w formie pamiątki dla turystów 
pakowane jest w drewnianą lub kartonową skrzyneczkę37. 

Natomiast w Grecji ci, którzy z podróży chcieliby przywieźć pamiątkę turystyczną, a nie 
są zainteresowani biżuterią, porcelaną czy figurkami, mogą znaleźć różnorodne wyroby 
wytwarzane na wyspie – produkty regionalne. Szczególnie poleca się przywozić oliwę 
z oliwek, oliwki pakowane próżniowo, miód (słoiczki z samym miodem lub połączone np. 
z orzechami laskowymi czy migdałami) oraz wino i ouzo, które można kupić w przygoto-
wanych ozdobnych butelkach38. 

Z Czech warto przywieźć ze sobą uwielbianą przez Polaków czekoladę studencką, 
okrągłe andruty oraz wafelki zlaté oplatky. Często kupowanym jako pamiątka z pobytu 
jest również ser pleśniowy hermelín oraz czeskie knedliki w proszku, przyrządzone ze 
smażonego sera. Wśród alkoholi poleca się szczególnie beherovke, śliwowicę, absynt 
lub piwa typu pilzner (Czesi są producentami jednego z najlepszych na świecie rodzajów 
piwa)39. Przywożąc zza granicy kulinarne pamiątki turystyczne (szczególnie dotyczy to al-
koholu), trzeba zwrócić uwagę na limity ograniczające możliwość ich wwiezienia do Polski.

Również w Polsce można spotkać pamiątki turystyczne związane z gastronomią. 
Przykładem jest sękacz ze wsi Zańków (województwo lubelskie), który jako ciasto regio-
nalne znajduje się zawsze na stołach Polski Wschodniej podczas różnych uroczystości. 
Wypiekany jest według tradycyjnych receptur przekazywanych od pokoleń przy użyciu 
swojskich produktów i opakowywany w folię, dzięki której zachowa świeżość przez dwa 
miesiące. Sękacz można zamówić telefonicznie lub internetowo.

Produkty regionalne są w Polsce coraz częściej kupowane jako pamiątka z podró-
ży. Na Mazurach jako lokalne pamiątki przywozi się jedzenie – ryby w słoikach, kozie 
sery czy ciasta – tzw. kuch. Natomiast Częstochowska Organizacja Turystyczna oraz 
Klasztor Ojców Paulinów i Związek Gmin Jurajskich zachęcają do zakupu ciasteczek 
produkowanych przez firmę Consonni, które uzyskały wyróżnienie za oryginalny po-
mysł na promowanie miasta w konkursie organizowanym przez Polską Organizację 
Turystyczną „Pamiątka turystyczna z regionu” w kategorii: wytwory sztuki kulinarnej 
i regionalne przysmaki o unikalnej recepturze. Ciasteczka są pakowane po sześć sztuk 
w pudełko z poglądową mapą Częstochowy, dwoma widokówkami oraz zdjęciami cha-
rakterystycznych miejsc miasta40. 

Warto także zauważyć, że zakup pamiątek na straganach nie jest już jedyną możli-
wością ich nabycia. Powstają obecnie sklepy internetowe, w tym m.in. wspomniany już 

37 http://www.bornholm.modos.pl/kulinaria.html [23.05.2014].
38 http://www.przewodniki-online.pl/grecja/kreta/pamiatki.html [23.05.2014].
39 http://czechy.lovetotravel.pl/pamiatki_z_czech [24.05.2014].
40 http://www.consonni.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=58:wyr%C3%B3%C5%BCnienie-pami% 
C4%85tka-turystyczna-regionu&Itemid=152 [24.05.2014].
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powyżej sklep Polskie Pamiątki z siedzibą w Krakowie, który prowadzi również interne-
tową sprzedaż detaliczną pamiątek związanych z Polską oraz jej regionami/miastami 
(Bieszczady, Bydgoszcz, Gdańsk, Jelenia Góra, Kraków, Lublin, Malbork, Opole, Poznań, 
Rzeszów, Tarnów, Toruń, Wadowice, Warszawa, Wieliczka, Wrocław, Zakopane, Łódź, 
Śląsk, Szczecin, Szklarska Poręba) czy znanymi osobami (Chopin). Sprzedaż internetowa 
stwarza możliwość zakupu pamiątek, które przybliżą ojczyznę rodakom przebywającym 
w odległych krańcach globu. Pomimo iż producentem i dystrybutorem towarów znajdu-
jących się w ofercie sklepów jest polska firma Astral, to nie wyróżniono wśród nich ofert 
związanych z produktami spożywczymi. Można je natomiast znaleźć (w zaledwie kilku 
sztukach) w ofercie innego sklepu internetowego – Folkstar, w postaci herbat (mięto-
wych, malinowych), „krówek” (z Łowicza, kaszubskich) i konfitur (aronia, żurawina, malina 
z rumem) robionych według tradycyjnych receptur (rycina 5). Ponadto sklep prowadzi 
sprzedaż różnych upominków, od drobnych pamiątek w postaci gadżetów, po elementy 
wyposażenia domu z motywem polskiej sztuki ludowej, a także współpracuje z twórcami 
ludowymi z regionu łowickiego, którzy wytwarzają produkty zgodnie z tradycją i posiadają 
atesty Fundacji „Cepelia” oraz certyfikat oryginalności Folkstar. 

Rycina 5. Malinowa konfitura z rumem według tradycyjnej receptury

Źródło: http://folkstar.pl/pl,products,show,1518,1,Malinowa-konfitura-z-rumem-wg-tradycyjnej-receptury.
html [14.05.2014].

Wykorzystanie kulinarnej pamiątki turystycznej w promocji 
regionu

Pamiątka turystyczna jest produktem, który może być dla turystów nie tylko trofeum 
z podróży czy też upominkiem dla bliskich, ale także może się stać celem samej podróży, 
a co za tym idzie, również narzędziem promocji miejsca. Jednakże tylko odpowiednia 
i skuteczna promocja pamiątki turystycznej pozwala skorzystać z tych szerokich możliwo-
ści. Aby odnieść sukces na rynku turystycznym, należy rozpoznać potrzeby konsumenta 
i zaoferować we właściwym miejscu i czasie stosowny produkt turystyczny oraz zachęcić 
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potencjalnego konsumenta do dokonania zakupu, ponieważ sama atrakcyjność produk-
tu w wielu przypadkach nie wystarcza, aby go sprzedać41. System ten jest sposobem 
komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i określany jest jako system promocji, 
gdzie jednym z narzędzi komunikacji42 może być właśnie pamiątka turystyczna. Dlatego 
też tak ważne jest tworzenie i odpowiednie funkcjonowanie organizacji i instytucji, które 
będą odpowiedzialne za skuteczną promocję turystyki w Polsce, w tym również pamiątek 
kulinarnych, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. 

Zgodnie z dokumentem rządowym przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 26 wrze-
śnia 2008 r. – Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r., uczestnikami systemu turystycznego 
w Polsce są następujące jednostki i organizacje:

 – Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności minister właściwy ds. turystyki;
 – Polska Organizacja Turystyczna wraz z Regionalnymi i Lokalnymi Organizacjami 

Turystycznymi;
 – samorząd terytorialny wszystkich szczebli oraz społeczności lokalne;
 – podmioty gospodarcze i ich zrzeszenia;
 – uczelnie oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność oświatową i eksperci;
 – organizacje pozarządowe43.

Natomiast nadrzędnym organem odpowiedzialnym za promocję Polski jako kraju 
atrakcyjnego turystycznie jest Polska Organizacja Turystyczna, która jako Narodowa 
Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną – agencją rządową, utworzoną 
w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej44. Po-
wołanie Polskiej Organizacji Turystycznej służyło stworzeniu w Polsce trójstopniowego 
systemu promocji turystycznej, którego elementami są organizacje funkcjonujące na 
szczeblu regionalnym (Regionalne Organizacje Turystyczne – 16) i lokalnym (Lokalne 
Organizacje Turystyczne – 138).

Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że polskie organizacje, które są 
odpowiedzialne za promocję turystyki, postrzegają pamiątkę turystyczną jako skuteczne 
narzędzie promocji (rycina 6). Jednakże jedynie 5% ROT-ów i LOT-ów, 18% Oddziałów 

41 J. Altkorn, op. cit., s. 144–146.
42 Narzędziami komunikacji z rynkiem w szerokim ujęciu są wszystkie elementy kompozycji marketingowej (cena, 
produkt, kanały i formy sprzedaży, promocja), a ściślej mówiąc, różne sposoby bezpośredniego i pośredniego 
aktywizowania sprzedaży. Cały system promocji składa się z wielu elementów, ale generalnie wyróżnia się cztery 
główne: reklama – masowe przekazywanie informacji (np. telewizja, prasa, radio, internet, przesyłki pocztowe, pla-
katy, ulotki, foldery); propaganda gospodarcza – public relations, czyli kształtowanie stosunków firmy z otoczeniem 
(np. konferencje prasowe, relacje prasowe, wywiady w środkach masowego przekazu, wycieczki, pokazy filmowe, 
seminaria, sponsorowanie imprez); promocja osobista – nawiązanie osobistego kontaktu między sprzedającym 
a kupującym (np. sprzedaż w siedzibie firmy, sprzedaż poprzez przedstawicieli firmy odwiedzających nabywców, 
sprzedaż za pośrednictwem telefonów); promocja dodatkowa – wszystkie elementy promocji, które nie mieszczą 
się w ramach pozostałych elementów (np. konkursy, upominki, opusty cen, bezpłatne ubezpieczenie podróżnych, 
premiowanie stałych klientów, dodatkowe programy świąteczne, atrakcyjne lokaty usługowe): J. Altkorn, op. cit., 
s. 144–146.
43 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku. Dokument Rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 
2008 roku, Warszawa 2008.
44 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej, Dz. U. z 1999, Nr 62, poz. 689 
z późn. zm.
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PTTK oraz 20% ekspertów wskazało, że pamiątki są bardzo skutecznym narzędziem pro-
mocji danego obszaru. Ponadto z badań wynika, że same organizacje w większości tylko 
czasami (ROT-y i LOT-y – 34%, Odziały PTTK – 39%) wykorzystują pamiątkę turystyczną 
w swoich działaniach promocyjnych, przy czym tylko 9% wykorzystuje ją bardzo często, 
a 19% ROT-ów i 24% Oddziałów PTTK deklaruje, że nigdy nie użyło jej w celu promocji 
regionu, a ponadto w zdecydowanej większości organizacje na ten cel przeznaczają tylko 
znikomą część swojego budżetu. 

Rycina 6. Opinia ekspertów i organizacji na temat skuteczności pamiątki jako narzędzia promocji
Źródło: opracowanie własne. 

Zdecydowana większość organizacji wykorzystuje pamiątki, które są w pełni, bądź 
też w znacznym stopniu charakterystyczne dla wybranego miejsca lub regionu – naj-
częściej są to pamiątki-symbole, które nie są wyrobami lokalnymi (rycina 7). Regionalne 
produkty spożywcze w opinii ROT-ów i LOT-ów znalazły się na trzecim miejscu pod 
względem stopnia ich wykorzystania, natomiast wśród Oddziałów PTTK wskazano, że 
są najrzadziej stosowanym narzędziem. Co ciekawe, zdecydowana większość organi-
zacji deklaruje, że producentami wykorzystywanych przez nich pamiątek są wytwórcy 
krajowi lub regionalni. 
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Rycina 7. Typy i rodzaje pamiątek turystycznych wykorzystywanych przez organizacje

Źródło: opracowanie własne. 

Niemal 70% organizacji zadeklarowało, że nie ma wpływu na jakość dostępnych obec-
nie pamiątek turystycznych i zdaniem zarówno organizacji, jak i ekspertów z dziedziny 
turystyki w większości charakteryzują się one przeciętną jakością. Wyjątek stanowią pa-
miątki należące do grupy wyrobów lokalnych i regionalnych produktów spożywczych, które 
postrzegane są jako produkty o wysokiej jakości. Wyniki badań wskazują, że wykorzystanie 
pamiątek kulinarnych może być istotnym elementem rozwoju i promocji obszaru, biorąc 
również pod uwagę zmieniające się potrzeby turystów, którzy poszukują coraz częściej 
produktów o najwyższej jakości.

Ponadto można się spotkać z różnorodnymi inicjatywami podejmowanymi przez orga-
nizacje w celu wypromowania skutecznej i atrakcyjnej pamiątki turystycznej. Do najpopu-
larniejszej inicjatywy należał konkurs „Turystyczna pamiątka z regionu”, organizowany od 
2003 do 2008 r. przez Polską Organizację Turystyczną wraz z Małopolską Organizacją 
Turystyczną. W 2009 r. konkurs zmienił formułę i nazwę („Pamiątka z Polski”), a głównym 
jego organizatorem została Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło. Natomiast 
Polska Organizacja Turystyczna wraz z Państwowym Muzeum Etnograficznym, Stowa-
rzyszeniem Twórców Ludowych, Związkiem Polskich Artystów Plastyków i Samorządem 
Województwa Mazowieckiego współpracowali przy jego organizacji. Celem konkursu 
„Turystyczna pamiątka z regionu”, organizowanego w latach 2003–2008, była popula-
ryzacja i wyróżnienie najbardziej atrakcyjnych i skutecznych marketingowo pamiątek 
symbolizujących regiony turystyczne Polski. Natomiast konkurs z 2009 r. miał na celu 
„pozyskanie nowych, ciekawych, dobrych wzorów pamiątkarskich stanowiących symbo-
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liczną pamiątkę z Polski”45. Zarówno konkurs na „Turystyczną pamiątkę z regionu”, jaki 
i konkurs na „Pamiątkę z Polski” skierowane były do artystów, wytwórców i animatorów 
kultury, samorządów terytorialnych i gospodarczych, instytucji i organizatorów przedsię-
wzięć, stowarzyszeń i fundacji, środków masowego komunikowania oraz wszystkich innych 
zainteresowanych tworzeniem turystycznych pamiątek w regionie, a w przypadku drugiego 
konkursu – pamiątek z Polski. W latach 2003–2008 nagrody w konkursie „Turystyczna 
pamiątka z regionu” przyznawane były w trzech kategoriach:

 – wyroby symbolizujące region, miejscowość lub lokalną tradycję;
 – artystyczne dzieła z lokalnym motywem;
 – wytwory sztuki kulinarnej i regionalne przysmaki o unikalnej recepturze.

Natomiast w konkursie „Pamiątka z Polski” nagrody przyznano w dwóch kategoriach:
 – tradycja – pamiątka czerpiąca z bogactwa kultury polskiej,
 – inspiracja – pamiątka odpowiadająca na aktualne trendy i tendencje współczesnego 

wzornictwa przemysłowego.
Idea konkursu „Pamiątka z Polski” opierała się na „twórczym podejściu do polskiego 

dziedzictwa kulturowego, zgodnie z aktualnymi trendami i tendencjami wzornictwa i sztuki 
użytkowej”46. Ponadto regulamin ostatniego konkursu informował, iż pamiątka powinna 
łączyć w sobie tradycyjne elementy i wzory polskiej kultury z współczesną formą, a wzory 
pamiątkarskie powinny promować Polskę, nawiązywać do bogactwa i tradycji polskiej 
kultury, wzbudzać zainteresowanie kulturą polską, mieć niepowtarzalny charakter, być 
funkcjonalne i niewielkie gabarytowo oraz umożliwić podjęcie produkcji masowej47. Niestety 
od 2010 r. konkurs nie jest już organizowany. 

Możliwość wypromowania za pomocą konkursów jedynej w swoim rodzaju pamiątki 
turystycznej, która będzie zarówno skutecznie budowała pozytywny wizerunek miejsca, 
jak i w wyjątkowy sposób je charakteryzowała, nawiązując do tradycji kulturowej miejsca, 
została dostrzeżona również na poziomie lokalnym i regionalnym, czego dowodem są 
różnorodne inicjatywy podejmowane przez organizacje, jak np. „Pamiątka turystyczna 
z Koszalina”48, „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”49 czy „Pamiątka z Podkarpackiego50”. 
Niestety konkursy związane bezpośrednio z promocją kulinarnych pamiątek nie są orga-
nizowane, jednakże warto zauważyć, że podejmowane są różnorodne inicjatywy mające 
na celu promocję produktów i potraw specyficznych dla dziedzictwa kulinarnego regionu 
lub zebranie unikatowych przepisów kulinarnych, np. konkurs „Smaki Warmii, Mazur oraz 
Powiśla na stołach Europy”51, czy też projekty skupiające i integrujące branżę gastrono-

45 Regulamin konkursu „Pamiątka z Polski” dostępny jest na oficjalnym portalu internetowym Fundacji „Cepelia” 
Polska Sztuka i Rękodzieło – http://cepelia.pl/wydarzenia/konkurs/regulamin/ [24.05.2014].
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 http://ekoszalin.pl/index.php/artykul/6156-Zaprojektuj-pamiatke-z-Koszalina [25.05.2014].
49 http://mojemazury.pl/70438,Pamiatka-turystyczna-pilnie-poszukiwana.html#axzz35mKVxfIn [26.05.2014].
50 www.muzeumkolbuszowa.pl/aktualnosci/210-pamiatka-turystyczna-z-podkarpackiego-konkurs [26.05.2014].
51 www.warmia.mazury.pl/pl/turystyka/programy-i-projekty/pamiatka-regionu/279-wrota-warmii-i-mazur/turystyka/
dziedzictwo-kulinarne [28.05.2014].



Kulinarna pamiątka turystyczna 47

miczną, jak chociażby „Gdańsk Pomorskie Culinary Prestige”52, które mogą posłużyć jako 
miejsca do tworzenia oraz promowania również pamiątek kulinarnych. 

Podsumowanie

Dynamiczny rozwój turystyki stwarza dużo możliwości na wielu płaszczyznach zarów-
no dla przedsiębiorców turystycznych, mieszkańców, jak i władz terytorialnych. Według 
założeń polityki strukturalnej Unii Europejskiej na lata 2007–2013 jedną z dziedzin, która 
miała pierwszorzędne znaczenie dla rozwoju wielu europejskich regionów, jest właśnie 
turystyka. Uważa się, że infrastruktura stworzona dla celów turystyki przyczynia się do 
lokalnego rozwoju oraz powstawania i utrzymania miejsc pracy nawet na obszarach 
przeżywających upadek działalności przemysłowej lub rolniczej bądź przechodzących 
proces rewitalizacji miast. 

Jednakże skuteczny rozwój turystyki wymaga nie tylko odpowiedniego nakładu finan-
sowego, ale także skutecznej promocji na arenie krajowej i międzynarodowej, opartej na 
innowacyjnych pomysłach, która może pozwolić na wypromowanie kolejnych ciekawych 
form spędzania urlopu. W tym celu powoływane są odpowiednie naczelne organizacje 
i instytucje, które odpowiedzialne są za kierowanie działalnością promocyjną oraz współ-
pracę w tym zakresie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami, jak również instytucjami. 
Skuteczna promocja wymaga posługiwania się odpowiednimi i zarazem skutecznymi 
narzędziami oraz formami promocji.

Jednym z narzędzi promocji może być kulinarna pamiątka turystyczna. Zarówno 
spożywanie posiłków opartych na degustacji unikatowych dań kuchni regionalnej, jak 
i kupowanie pamiątek jest nieodłączną częścią rytuału podróżowania – można powiedzieć, 
że od zawsze. Jedzenie jest podstawowym elementem podróży, bez którego nie może 
się obyć żaden turysta z przyczyn chociażby natury fizjologicznej. Natomiast pamiątki 
turystyczne stanowią namacalny dowód pobytu w danym miejscu, który jednocześnie 
pozwala przywoływać pozytywne wspomnienia związane z podróżą, jak również smaki 
– w przypadku kulinarnej pamiątki turystycznej. Dlatego też do korzystania z usług ga-
stronomicznych i zakupu pamiątek turystów nie trzeba namawiać, a połączenie ze sobą 
obu produktów daje szerokie możliwości. Pamiątka turystyczna pełni jednocześnie dwie 
funkcje: jako narzędzie promocji pozwala kształtować wizerunek miejsca, czyli promować 
inny produkt turystyczny, ale też sama w sobie jest produktem turystycznym, ponieważ 
pamiątka może zostać nabyta ze względu na swój funkcjonalny charakter, jak chociażby 
kulinarna pamiątka turystyczna.

Obecnie turyści mają do wyboru bardzo dużą liczbę różnorodnych pamiątek, niestety 
w większości o przeciętnej lub nawet niskiej jakości. Jednakże przeprowadzone badania 
pokazują, że najchętniej decydują się na zakup produktów spożywczych wytwarzanych 
przez lokalnych producentów, które postrzegane są jako produkty o wysokiej jakości 

52 http://m.trojmiasto.pl/news/Gdansk-Culinary-Prestige-odpowiedz-na-kulinarny-trend-w-turystyce-n78394.html 
[28.05.2014].
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i są nabywane ze względu na swój wyjątkowy charakter. Taki stan rzeczy oraz bogata 
i nieustannie rozwijająca się oferta turystyki kulinarnej otwiera przed branżą turystyczną 
ogromne możliwości wykorzystania kulinarnej pamiątki turystycznej jako narzędzia pro-
mocji miejsca, jak również kreowania atrakcyjnych produktów turystycznych. Podjęcie 
działań przez organizacje odpowiedzialne za promocję turystyczną w tym zakresie oraz 
ustanowienie regulacji w kwestii dystrybucji i sprzedaży mogłoby się przyczynić do ogól-
nej poprawy jakości dostępnych na rynku pamiątek i pomogłoby w wyeliminowaniu tych, 
które chociażby poprzez swoją formę działają jako antyreklama dla wizerunku miejsca.

Polska ma potencjał do wykorzystania kulinarnych pamiątek turystycznych w rozwoju 
obszaru. Świadczy o tym m.in. liczba certyfikowanych produktów gastronomicznych o wy-
sokiej jakości, które coraz częściej są kupowane przez turystów przy okazji odwiedzenia 
danego miejsca. Interesującymi pamiątkami turystycznymi, opartymi na kulinariach, mogą 
stać się właśnie te produkty, które zostały wyróżnione specjalną ochroną i certyfikatami, 
m.in. przez Unię Europejską. Chodzi tutaj przede wszystkim o 36 produktów polskich 
(zarejestrowanych w 2014 r.) zaliczanych do jednej z trzech kategorii53: Chroniona Nazwa 
Pochodzenia (np. oscypek, bryndza podhalańska, miód z Sejneńszczyzny), Chronione 
Oznaczenie Geograficzne (m.in. ser koryciński swojski, miód kurpiowski, suska sechlońska, 
kiełbasa lisiecka) czy Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (np. miody pitne, kiełbasa 
jałowcowa). Podane powyżej przykłady produktów kulinarnych są chętnie kupowane przez 
turystów, dlatego też stanowią doskonałą podstawę do wykorzystania ich w promocji re-
gionu oraz zbudowania w oparciu o nie wizerunku danego obszaru. Dużą szansą rozwoju 
nowych produktów turystycznych, stanowiących jednocześnie swoistą pamiątkę z podróży, 
mogą być produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, opracowaną przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajduje się na niej 1239 produktów podzielonych na 
kilka grup, m.in. wyroby piekarnicze i cukiernicze, produkty mięsne54. Stanowi to duży 
potencjał, szczególnie dla województwa podkarpackiego, w którym zarejestrowanych jest 
najwięcej takich produktów.

Kulinarna pamiątka turystyczna jest więc produktem o szerokim spektrum możliwości 
wykorzystania, jednakże tylko skuteczna jej promocja oraz właściwe posłużenie się nią 
pozwala wyeksploatować ją w pełni, ale wymaga to większego niż obecnie zaintereso-
wania organizacji odpowiedzialnych za promocję turystyki w kraju i za granicą rynkiem 
pamiątek turystycznych.

53 www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne [23.04.2014].
54 Dane na dzień 20.04.2014 r. – www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne 
[23.04.2014].
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Streszczenie

Problematyka niniejszego artykułu dotyczy badań prowadzonych w obrębie rynku pamiątek 
turystycznych. Pamiątka turystyczna jest najbardziej powszechnym i najłatwiej dostępnym 
produktem promującym obszar, do zakupu której wcale nie trzeba podróżnych namawiać, po-
nieważ stanowi ona dla nich namacalne potwierdzenie bycia w danym miejscu. Rozwój i upo-
wszechnianie się nowych form turystyki, jak chociażby turystyki kulinarnej, stwarza możliwość 
kreowania innowacyjnych pamiątek turystycznych, opartych właśnie na ofercie gastronomicznej, 
które będą nie tylko kształtować pozytywny wizerunek miejsca, ale też same w sobie staną się 
produktem turystycznym. 
Celem artykułu jest analiza i klasyfikacja współcześnie dostępnych pamiątek turystycznych, w tym 
opartych na ofercie kulinarnej, oraz przedstawienie ich roli w kontekście promocji obszarów. Po-
nadto artykuł ma na celu prezentację przykładów pamiątki turystycznej opartej na regionalnych 
produktach spożywczych w Polsce i na świecie oraz ukazanie możliwości ich dalszego rozwoju. 
Założeniem przyjętym w badaniach jest uznanie pamiątki turystycznej za jedną z najlepszych 
form promocji regionu.

Słowa kluczowe: turystyka kulinarna, pamiątka turystyczna, typologia pamiątek turystycznych, 
kulinarna pamiątka turystyczna, Regionalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Organizacje 
Turystyczne, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
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Abstract

The problematic aspects of this topic pertain to the research conducted in market of tourist sou-
venirs. Tourist Souvenir is the most common and most easily accessible product that promotes 
the area and also you do not need to persuade travelers to purchase it, because it is a comple-
ment to their travel through tangible confirmation of being in a particular place. Development 
and dissemination of new forms of tourism, like the culinary tourism, creates the opportunity to 
make innovative tourist souvenirs exactly based on that kind of tourism that will not only build 
a positive image of the area, but also themselves become a tourist product.
The purpose of this article is to analyze and classify currently available tourist souvenirs includ-
ing those based on the culinary offer and to present their role and importance in the aspect of 
promotion areas. In addition, the article aims to present examples of tourist souvenirs based 
on regional food products in Poland and in the world, and to show possibilities for their further 
development. The assumption adopted in the study is the recognition of tourist souvenirs as one 
of the best forms of promotion of the region.

Keywords: culinary tourism, tourist souvenir, typology of tourist souvenirs, culinary tourist sou-
venir, Regional Tourist Organizations, Local Tourist Organizations, Polish Tourist and Sightseeing 
Society
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