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OCENA JAKOŚCI WYJAZDU STUDYJNEGO  
PROMUJĄCEGO OBIEKTY TURYSTYCZNE NA WSI

Streszczenie
Wyjazdy studyjne są możliwością poznania nowego i wypromowania miejsc atrakcyjnych dla potencjalnego turysty. Poprzez 
wyjazdy studyjne można realizować wszystkie funkcje turystyczne. Studenci jako grupa społeczna rozpoczynają wędrówkę 
w dorosłość poprzez poznawanie, smakowanie i próbowanie i odkrywanie. Ukierunkowanie ich na wyjazdy edukacyjne, nazy-
wane studyjnymi jest szansą na odkrywanie nowego przez nich samych jak i ich przyjaciół. Celem badań była ocena zadowole-
nia z wyjazdu studyjnego po obiektach na obszarach wiejskich. Do realizacji celu zastosowano sondaż diagnostyczny, obserwa-
cję jawną, dyskusję i ankietowanie. Badania wykazały, iż studenci dzięki wędrówce studyjnej poznali swój region, obiekty eko 
i agroturystyki, zapoznali się z formami działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Słowa kluczowe: promocja, zadowolenie, obszary wiejskie, wyjazd studyjny, student

EVALUATION OF THE QUALITY OF THE STUDY TRIP PROMOTING TOURIST FACILITIES  
IN THE COUNTRYSIDE

Summary
Study trips are an opportunity to find out about the unknown and promote places attractive to a potential tourist. We may realize 
all tourist functions through study trips. Students as a social group start a journey to adulthood by learning, tasting, trying and 
discovering. Orienting students at educational trips called study trips is a chance to discover the unknown both by them and 
their friends. The purpose of the research was to evaluate satisfaction with the study trip to the facilities in rural areas. A diag-
nostic survey, open observation, discussion and questionnaires have been applied in order to realize the objective. The research 
revealed that thanks to the study trip the students found out about their region, eco- and agro-tourism facilities, forms of activity 
of the National Rural Network.
Key words: publicity, satisfaction, rural areas, a study trip, a student

Wprowadzenie

Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą, co oznacza, że podróże są formą edukacji. W literaturze i prak-
tyce najczęściej spotykanymi określeniami podroży są wycieczki krajoznawcze, szkolne, objazdowe, edu-

kacyjne, tematyczne itp. Z uwagi na mnogość terminów niekoniecznie precyzyjnie i jednolicie definiowanych 
istnieje problem w odróżnieniu podroży x od podroży y. Trudno dokładnie sprecyzować właściwy termin 
w stosunku do programu wyprawy turystycznej. Można jednak zauważyć pewne różnice między podróżami 
edukacyjnymi bądź studyjnymi nakierowanymi na edukowanie na trasie w określonej tematyce (podróże: na 
trasie ginących zawodów, kulinarne, innowacyjnych gospodarstw agroturystycznych, kulturowe po wybra-
nych regionach), a klasycznymi wycieczkami objazdowymi, w programie których można odnaleźć różne wąt-
ki tematyczne, których wybór zależy od zamawiającego klienta i ukierunkowany jest na pokazanie najciekaw-
szych i różnorodnych miejsc na trasie przejazdu. 

W nazewnictwie podróży edukacyjnych mieszczą się podróże studyjne, tematyczne, językowe (M. Jarnec-
ki 2008, s. 32). Podróże studyjne można traktować jako wyjazdy edukacyjne prowadzone przez tzw. mento-
rów, nauczycieli doświadczonych w określonej tematyce wyjazdu, trasie itd. Autor prezentując różnorodne 
definicje podróży studyjnych przedstawia także podróż studyjną jako jedną z  klasycznych form turystyki 
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kulturowej wyodrębniając trzy główne jej cele: autentyczne spotkanie z gospodarzami, z krajem docelowym; 
osobiste i intensywne ukierunkowanie na spotkanie z gospodarzami; zrozumienie kraju docelowego i chro-
nienie jego tożsamości. Wśród cech podróży studyjnych autor wyodrębnia: ściśle określony program, ogra-
niczoną liczbę uczestników, fachowo wykwalifikowanych prowadzących oraz mocno akcentowany aspekt 
edukacyjny (A. Mikos von Rohrscheidt 2009, s. 119-121). Inny autor interpretuje podróże studyjne jako po-
dróże medialne, prasowe, promocyjne organizowane docelowo dla osób – przedstawicieli środków przekazu 
będą mogły promować dany region (E. Malchrowicz 2011s. 81-82). Dla dziennikarzy podróże studyjne mogą 
przynosić wiele korzyści poprzez pojawianie się regionu, czy kraju w mediach. Taka forma promocji przy 
niewielkich kosztach pozwala na pokazanie dla dużej ilości odbiorców określonego regionu, miejsca bądź 
wydarzenia (A. Balińska 2010, s. 197-198). M. Johann opisując sposoby i organizacje zaangażowane w kre-
owanie wizerunku Polski jako celu podróży wskazała, iż do najczęściej wykorzystywanych instrumentów 
promocyjnych należą m.in. podróże studyjne (M. Johann 2013, s. 132). Podróże dorosłych przyczyniają się 
do licznych publikacji, opisów wędrówek i  innych wielu ciekawych prac naukowych, badawczych i popu-
larnonaukowych przydatnych w edukacji (O. Czerniawska 2005, s. 99). W wieku XIX S. Staszic dysponując 
środkami na fundusze stypendialne zagraniczne dla studentów i kadry naukowej zaznaczył, że studenci mu-
szą odbyć dwie podróże studyjne, by skuteczniej pracować i uczyć zawodu inżynierskiego (Z. Wójcik 2006, 
s. 97). Podróże studyjne można wiązać także z podróżami służbowymi, roboczymi, terenowymi, jako wyjaz-
dami grupy profesjonalistów, których celem jest poznanie dobrych praktyk, podobnych projektów realizo-
wanych przez uczestników podróży i realizowanych przez odwiedzanych gospodarzy w kraju lub za granicą 
(D. Kuczyński, T. Taraszkiewicz 2010, s. 212). Termin podróży studyjnych jest ściśle związany z terminem po-
dróży tematycznych. Celem podróży tematycznych jest zapoznanie się z szeroko pojętym tematycznie aspek-
tem kultury (S. Czajkowski 2014, s. 98). Podróże studyjne odbywają się na obszarze lokalnym, regionalnym, 
krajowym, międzynarodowym, zagranicznym. Przykładowo, od wielu lat biura podróży oferują podróże dla 
swoich kontrahentów prezentując wybrane hotele w określonym kraju, regionie, jakość świadczonych usług, 
położenie itd. Dzięki takiej formie edukacji w terenie, pracownik biura podróży będzie lepiej prezentować 
ofertę wyjazdu i wycieczki dla swoich klientów. W trakcie podróży studyjnych po wybranym kraju w celu 
poznania kultury wybranych regionów klientom oferuje się małe hoteliki, restauracje położone w miejscach, 
do których klasyczna wycieczka objazdowa raczej nie przyjedzie, ale dzięki poznaniu takich miejsc możliwe 
jest zapoznanie odbiorcy z tą autentyczną stroną życia w danym kraju lub regionie (J. Zakrzewska 2010, s. 22-
24). W przypadku odbiorców – turystów zagranicznych podróże studyjne wybierane są po wyczerpaniu tego 
rodzaju wyjazdów w swoim kraju lub znudzeniu się tymi wyjazdami we własnym kraju, zaś w przypadku 
odbiorców krajowych wykorzystywany jest potencjał własnego regionu i najbliższego otoczenia (A. Mikos 
von Rohrscheidt 2009, s. 81). 

Do wybranych form związanych z wyjazdami studyjnymi realizowanych przez Krajową Sieć Obszarów 
Wiejskich można zaliczyć:
1. Konferencje naukowo-praktyczne. 
2. Festyny, jarmarki, targi.
3. Wystawy.
4. Wyjazdy studyjne.
5. Wizyty naukowców i praktyków (warsztaty i szkolenia).
6.  Inne formy współpracy naukowej: staże, praktyki, konkursy i inne formy współpracy.

Do realizowanych przedsięwzięć związanych z wyjazdami studyjnymi przeprowadzane są krótkie analizy 
jakości tych działań. Do oceny wyjazdów studyjnych można zastosować różnorodne kryteria, począwszy od 
kryteriów ekonomicznych poprzez kryteria oceny działalności nieprodukcyjnej, np. korzystność, racjonal-
ność, złożoność, prostotę i inne. Oceny wyjazdów studyjnych pozwalają na ich modyfikację w celu zaspoko-
jenia potrzeb potencjalnych odbiorców.

Materiał i metoda
Celem niniejszego opracowania była ocena jakości wyjazdu studyjnego w opinii uczestników. 

Z uwagi na charakter wyjazdu studyjnego i częste przebywanie na świeżym powietrzu założono, że jakość 
wyjazdu może być oceniona niżej w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

W odniesieniu do celu badań zastosowano następujące pytania badawcze:
1.  Czy studenci i wykładowcy są zadowoleni ze zrealizowanego wyjazdu agroturystycznego i w jaki sposób 

wyrażają swoje zadowolenie?
2.  Jakie korzyści wynieśli studenci i wykładowcy z wyjazdu studyjnego agroturystycznego?
3.  Jakie są potrzeby i oczekiwania studentów i wykładowców w kontekście edukacji ekologicznej i agrotury-

stycznej?
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Hipotezy szczegółowe:
1.  Prawdopodobnie uczestnicy wyjazdu studyjnego w  większości będą zadowoleni z  wyjazdu z  uwagi na 

poznanie innowacyjnych obiektów i możliwość uczestnictwa w wyjeździe finansowanym ze środków UE.
2.  Można domniemywać, iż główne korzyści będą odnosić się do funkcji poznawczych.
3.  Prawdopodobnie uczestnicy wyjazdu będą oczekiwać w przyszłości organizacji podobnych przedsięwzięć 

i uczestnictwa w warsztatach rękodzielniczych.
Do realizacji celu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Technika badawczą była obserwacja 

jawna i ankietowanie.

Charakterystyka badanych
W wyjeździe studyjnym wzięli udział: studenci i pracownicy PWSZ z Suwałk (Instytut Politechniczny); stu-
denci i pracownicy WSWFiT w Białymstoku; studenci i pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymsto-
ku; pracownicy rehabilitacji, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w  Warszawie; pracownik naukowo dydaktyczny AZS w  Warszawie; studenci Uniwersytetu 
w Białymstoku. Łącznie w wyjeździe uczestniczyły 42 osoby, zaś do badań ankietowych przystąpiły 32 osoby, 
co stanowiło 76,19% ogółu. Wśród badanych byli studenci i wykładowcy uczelni związanych z rolnictwem, 
szeroko pojętą turystyką i  rekreacją. Badania ankietowe przeprowadzono pod koniec wyjazdu studyjnego 
15 czerwca 2014 roku na trasie powrotnej do domu.

Mapa 1. Mapa wybranych atrakcji północno-wschodniej Polski 
Źródło: www.suwalszczyzna.com.pl [on line z dnia 16.06.2014]
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Wyniki badań

Cele wyjazdu
Autorski program wyjazdu studyjnego „Oferta agro i eko turystyki jako czynnik promocji regionu i współpra-
cy międzyinstytucjonalnej” przygotowała D. Kozłowska. Celem głównym wyjazdu było promowanie wśród 
studentów i pracowników edukacji i nauki zagospodarowania agro i ekoturystycznego, oferty obiektów agro-
turystyki oraz promocja innowacyjnych obiektów północno – wschodniej Polski (mapa 1).

Celem pośrednim było wskazanie możliwości wykorzystania obiektów agro i eko turystyki w realizacji 
obowiązkowych zajęć fakultatywnych jako innowacyjnej oferty dla uczniów szkół na różnych etapach eduka-
cji i pokazanie możliwości wykorzystania obiektów turystyki wiejskiej i agroturystyki w realizacji programów 
zielonych szkół, wycieczek, kolonii i obozów młodzieżowych. Dodatkowym celem było promowanie zdrowej 
żywności wytwarzanej w wybranych gospodarstwach oraz zapoznanie z tradycyjnymi produktami regionu, 
a także z wybranymi tradycjami rękodzielnictwa północno – wschodniej Polski.

Program wyjazdu
Wyjazd rozpoczął się planowo o godzinie 6.00, 14 czerwca 2014 roku. Z uwagi na fakt, że niektórzy studenci 
i pracownicy uczelni wchodzili na trasie przejazdu zrealizowano krótką przerwę w Augustowie, Studzienicz-
nej i Gibach. W ramach ponadprogramowych działań w Studzienicznej oprowadzono studentów po terenie 
sanktuarium.

Pierwszym miejscem wg programu były odwiedziny Dworu Czesława Miłosza w Krasnogrudzie w pobliżu 
Sejn. Na miejscu przeprowadzono wykłady w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie działalności w tym 
miejscu. Tematyka wykładów: Przekwalifikowanie obiektów na wsi na potrzeby warsztatów twórczości; 
Działalność promocyjna „Pogranicza” i tworzenie strategii. Następnie pokazano dwór i jego otoczenie.

Grupa udała się na posiłek do Starego Folwarku (obiad regionalny – kartacz). 
Grupa udała się do Folwarku Hutta koło Suwałk na krótką prelekcję związaną z działalnością gospodar-

stwa ekologicznego.
Punktem trzecim była wizyta w Nowej Wsi Maniówce, w okolicach Suwałk. Kierownik biura Suwalskiej 

Izby Rolniczo-Turystycznej zarządzającej ośrodkiem przygotowała prezentację opiewającą o tematykę dzia-
łalności SIRT. Posługując się prezentacją multimedialną w sali konferencyjnej opowiadała o projektach tran-
sgranicznych, w tym projektach promujących agroturystykę na obszarze północno – wschodniej Polski oraz 
projektach skierowanych na wymianę doświadczeń studentów. Pokazano studentom „Wioskę Wesołych Wę-
drowców” i zapoznano uczestników z formą promocji wiosek bajek i działalnością 6 innych wiosek bajek.

Tematyka wykładów przeprowadzonych w  Maniówce: Wprowadzenie do strategicznego planowania 
nowych strategii: tworzenie nowych produktów turystyki wiejskiej: wioski bajek, ich cele, założenia, pro-
mocja. Wykorzystanie funduszy unijnych w promocji regionu.

Podczas wizyty podpisano umowę o współpracy między Suwalską Izbą Rolniczo – Turystyczną a Wyż-
szą Szkołą Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.

Kontynuując prezentację specyfiki działalności obiektów turystyki wiejskiej uczestnicy udali się do Ogro-
du Bajek „Sowa” w Kaletniku w pobliżu Suwałk. Właścicielka przeprowadziła wykłady – prelekcje w terenie 
opowiadając o formach działalności i odbiorcach oferty. Dodatkowo poczęstowano nas ciastkami i grochów-
ką własnej produkcji. Tematyka wykładów: Działalność gospodarstwa w oparciu o formy edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży. Konsultacje w praktyce: problemy działalności, potrzeby, rozwiązania.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym Silaine w Osz-
kiniach w  okolicach Puńska. Właściciel obiektu opowiadając o  działalności 7 hektarowego gospodarstwa 
pokazywał miejsca przeznaczone turystom. Uczestnicy zapoznali się z pozyskiwaniem zbiorów do skansenu, 
z działalnością, z obiektem bazy noclegowej agroturystycznej i z zapleczem rekreacyjnym obiektu. Właściciel 
przygotował degustację serów i napojów wiejskiej produkcji. Tematyka wykładów: Modernizacja gospodar-
stwa na potrzeby rekreacji, współpracy międzynarodowej, pobytów wypoczynkowych i związanych z die-
tetyką w oparciu o produkty ekologiczne wytwarzane w gospodarstwie. Degustacja serów.

Miejscem ostatnim w  dniu pierwszym była wizyta w  Osadzie Jaćwiesko – Pruskiej (okolice Puńska). 
Z uwagi na dość późną godzinę przybycia prezentacja odbyła się w dwóch etapach: w dniu pierwszym wie-
czorem i w dniu drugim rano. Dnia pierwszego uczestnicy zapoznali się z obiektem, specyfiką jego funkcjo-
nowania i zagospodarowaniem. Właściciel przygotował ognisko dla wszystkich. Zakwaterowano uczestników 
w domkach z bala i namiocie wojskowym. Posiłki (kolacja i śniadanie) uczestnicy konsumowali w „Wiejskiej 
chacie litewskiej”. Dzień drugi rozpoczął się śniadaniem, a następnie wysłuchaniem wykładu w terenie o dzia-
łalności obiektu. Tematyka wykładu: Tworzenie produktów w kontekście kulturowym na wsi i moderacja 
w grupie: konsultacje w praktyce.

Miejscem kolejnym był pobyt w  Wiżajnach na terenie obiektu – siedziby stowarzyszenia. Prowadząca 
wykłady przygotowała pokaz przygotowywania sękacza. Każdy z uczestników mógł wspomóc przygotowanie 
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tradycyjnej potrawy. Następnie pokazano zbiory skansenu wiżańskiego, nowo założony ogród na Trójstyku 
– ogród uprawy wikliny. Trójstyk – jako połączenie trzech granic: Polska – Litwa i Rosja (Obwód Kalinin-
gradzki). Po warsztatach i pokazie przygotowania potrawy regionalnej grupę zaproszono do sali konferencyj-
no-szkoleniowej na wykład i prezentację oraz pokaz krótkich filmów działalności stowarzyszenia. Tematyka 
wykładów: Działalność Stowarzyszenia wsi: promocja obszaru poprzez działalność skansenu. Produkty 
regionalne: zasady przygotowania. Degustacja sękacza.

Miejscem kolejnym była wizyta w Tężni, Pijalni Wód i Parku w Gołdapii. Centrum Tężni powstało w 2013 
roku. Kierownik obiektu oprowadził grupę po całym obiekcie: grota solna, tężnia, pijalnia wód, strefa parku 
– rekreacyjna i opowiadał o działaniach związanych z terenem uzdrowiskowym, inwestycyjnym. Tematyka wy-
kładu: Działalność tężni, parku zdrojowego i pijalni wód leczniczych – Zakład Przyrodolecznictwa Uzdro-
wiska „Vital” w Gołdapii. Uczestnicy mieli możliwość przebywania w tężni i próbowania wód źródlanych.

Miejscem kolejnym była wizyta w Obiekcie Piękna Góra (okolice Gołdapii). Menadżer obiektów tury-
stycznych i  agroturystycznych oraz sportowych ugościł nas obiadem. Następnie wszystkich poinformował 
o działalności i  zagospodarowaniu Pięknej Góry. Pokazał różnorodność działań realizowanych na Pięknej 
Górze i opowiedział o strategii rozwoju. Dodatkowo zaproponował przejazd kolejką linową na szczyt góry 
i podczas pobytu w restauracji obrotowej opowiadał o dodatkowych działaniach związanych bezpośrednio 
z  gospodarstwem ekologicznym i  obiektem Piękna Góra Rudziewicz. Po krótkim pobycie na górze prze-
jechaliśmy na obszar gospodarstwa ekologicznego. Na miejscu menadżer wprowadził grupę w praktyczną 
część wykładu. Ze specjalnie przygotowanych wozów pokazywał uczestnikom stada zwierząt hodowanych 
w obiekcie, opowiadając o  specyfice chowu, dbania o  zwierzęta, przetwórstwa mięs. Tematyka wykładów: 
Działalność dodatkowa wspomagająca i uzupełniająca ofertę gospodarstwa ekologicznego. Promocja go-
spodarstwa poprzez działanie. Działalność dużego gospodarstwa ekologicznego w oparciu o produkcję 
ekologiczną i udostępnianie obszarów na potrzeby turystów.

Miejscem kolejnym na trasie wyjazdu studyjnego był Skansen Pszczelarski w Ełku. Prelekcje przeprowa-
dzono w oparciu o wieloletnie doświadczenie pszczelarza, który posiada własną pasiekę w 75 ulach. Opo-
wiedziano także o zasadach współpracy skansenu z Amatorską Pracownią Rzeźby i Muzeum Kolei Wąsko-
torowej. Tematyka wykładu: Działalność i  formy promocji Skansenu Pszczelarstwa. Formy współpracy 
skansenu z najbliższymi obiektami.

Ostatnim miejscem pobytu była Farma Mazurska w Szarejkach koło Ełku. Właścicielka farmy przygoto-
wała posiłek regionalny na wolnym powietrzu i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Opowiedziała o działalności 
farmy w oparciu o działalność klasycznego gospodarstwa wiejskiego i warsztatach prowadzonych dla dzieci 
i młodzieży.

Podczas całej trasy przejazdu prelekcje przeprowadzono w terenie. Wprowadzano tematycznie w rodzaj 
działalności i specyfikę działania poszczególnych odwiedzanych miejscach. Dodatkowo przekazywano infor-
macje krajoznawcze, występowania walorów przyrodniczych i antropogenicznych. 

Powrót odbył się planowo. Program zrealizowano zgodnie z zaplanowaną trasą. Wszystkie punkty progra-
mu zostały zrealizowane.

Zadowolenie z udziału w wyjeździe studyjnym agroturystycznym 
Badani uczestniczący w wyjeździe studyjnym w 87,1% oszacowali, iż wyjazd do obiektów agro i eko turystyki 
spełnił oczekiwania na wysokim poziomie. W ocenie 12,9% badanych wyjazd spełnił oczekiwania na średnim 
poziomie.

Respondenci w 80% ocenili bardzo dobrą stronę organizacyjną wyjazdu, zaś w 20% ocena ta była dobra.
W opinii 31 badanych (96,88%) określano bardzo duże zadowolenie z wyjazdu. Jedna osoba (3,12%) przy-

znała, iż nie była zachwycona. Wśród argumentów stanowiących zadowolenie, najczęściej (84,38%) zauważal-
na była odpowiedź wskazująca na aspekty poznawcze, ciekawe informacje, dużą ilość wiadomości o regionie 
i innowacyjnych przedsięwzięciach na wsi, zapoznanie z miejscami, o których wcześniej zupełnie nie słyszeli 
i nie mieli pojęcia o ich istnieniu. Respondenci w 12,5% podkreślili bardzo dobrą organizację wyjazdu i at-
mosferę panującą podczas całego wyjazdu (9,38%). Badani w 6,25% narzekali na deszczową pogodę. Poje-
dyncze osoby argumentowały ocenę wyjazdu poprzez pryzmat finansowy (sponsorowany wyjazd); poprzez 
niewielką atrakcyjność odwiedzanych miejsc.

Prawie wszyscy badani (96,43%) przyznali, że nigdy wcześniej nie uczestniczyli w inicjatywach organizo-
wanych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Tylko 3,57% przyznała, że uczestniczyła w targach i festy-
nach organizowanych przez KSOW.

Przydatność wyjazdu w promocji agroturystyki
Badani w 65,63% oszacowali, że zdobyta wiedza i umiejętności nabyte podczas wyjazdu studyjnego są przy-
datne w postrzeganiu i promocji obszarów wiejskich. Prawie 1/3 stanowiąca 31,25% oszacowała, że wiedza 
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i umiejętności są raczej przydatne. Tylko jedna osoba stanowiąca 3,12% określiła, że wiedza i umiejętności 
zdobyte podczas wyjazdu studyjnego raczej nie będą przydatne w promocji obszarów wiejskich.

Korzyści wyniesione z odbytego wyjazdu
Najczęściej powtarzanymi korzyściami wyjazdu było pozyskanie dużej ilości informacji o regionie, uczenie się 
poprzez działanie i obserwację w terenie, naśladowanie zachowań organizacyjnych prezentowanych podczas 
wyjazdu, poznanie wartości krajoznawczych, anegdot i żartobliwych opowieści o regionie. 

Inni uczestnicy wskazywali, że wiedza z wyjazdu studyjnego przyda się w codziennym życiu osobistym 
i w pracy zawodowej. Dodatkowym atutem była możliwość integracji z ludźmi nieznanymi i prezentującymi 
różne zainteresowania. 

Pojawiały się odpowiedzi wskazujące na korzyści relaksacyjne, regeneracyjne realizowane poprzez aktyw-
ny wypoczynek.

Jedna osoba wskazała korzyści związane z perspektywami rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich
Kilku badanych przyznało korzyści poznawania kultury wsi, tradycji, własnych korzeni i „otwarcia” na 

pasje oraz realizację marzeń poprzez pasje. 

Potrzeby edukacji agroturystycznej i ekoturystycznej w przyszłości
Na to pytanie odpowiedziało 26 uczestników wyjazdu. Przy tym 76,92% respondentów wykazało potrzeby 
edukacji agroturystycznej w przyszłości, zaś 23,08% nie wyraziło takiej chęci. Wśród tych, którzy wyrażają 
chęć edukowania, dwie osoby przyznały, że posiadają własne gospodarstwa, wykształcenie agroturystyczne 
i rolnicze i chciałyby się edukować pod kątem prowadzenia agroturystyki. Sześciu badanych wskazało chęć 
korzystania z wyjazdów w celu bliższego poznania zagadnień praktycznej agro i ekoturystyki. Wymieniano 
kilkukrotnie chęć rozwoju osobistego i świadomości ekologicznej poprzez szkolenia i wyjazdy studyjne. Zda-
rzały się odpowiedzi wskazujące na zaspokojenie własnej ciekawości, podnoszenia kwalifikacji, pracą nad 
tworzeniem więzi społecznych, uczestniczenia w regularnych szkoleniach związanych z jakością w agrotury-
styce, współpracą z instytucjami powiązanymi z odwiedzanymi obiektami, uczestnictwa w warsztatach ręko-
dzielniczych, a także szkolenie informacyjne o lekturze, prasie i ulotkach związanych z obszarami wiejskimi.

Chęć uczestnictwa w seminariach, szkoleniach agroturystycznych lub działaniach powiązanych
Na pytanie, w jakim szkoleniu lub seminarium chcieliby uczestniczyć odbiorcy wyjazdu odpowiedziało 26 
respondentów. Najwięcej z nich (prawie 1/3) chciałoby uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym kultury regionu, 
produktów regionalnych, warsztatów rękodzielniczych, tańców i gwary ludowej (30,77%). W szkoleniu ogól-
nym agroturystycznym w tym w innych regionach Polski i szkoleniach zagranicznych chciałoby uczestniczyć 
15,38% badanych. W szkoleniu odnoszącym się do regeneracji ciała, rehabilitacji w agro, eko obiektach oraz 
medycyny naturalnej chciałoby uczestniczyć 11,54% poddanych badaniu. W szkoleniu ogólno agroturystycz-
nym zadeklarowało chęć uczestnictwa także 11,54% badanych. Dwie osoby chciałyby odbyć szkolenie doty-
czące ekologii i wykorzystywania zasobów naturalnych (7,69%). Pojedyncze osoby stanowiące po 3,85% wy-
raziły chęć uczestnictwa w szkoleniach o przyrodzie; jakości w agroturystyce; fotografii; nowoczesnych linii 
produkcyjnych oraz szybkiego osiągania celów, a także w szkoleniu przetwórstwa spożywczego.

Wśród innych uwag zauważonych w ocenie wyjazdu studyjnego zwykle pojawiały się odpowiedzi: brak 
uwag, chociaż nieliczni wskazywali na trudne warunki atmosferyczne (niska temperatura i deszcz), które jed-
nak w ich opinii nie wpłynęły znacząco na jakość wyjazdu studyjnego. Nieliczni (2 osoby) określili, iż:

 – jest ogromna potrzeba przybliżenia społeczeństwu zalet ekoturystyki;
 – wyjazd był dopięty na ostatni guzik i należałoby organizować tego typu wyjazdy co najmniej 2 razy w roku.

Podsumowanie i wnioski
Zgodnie z  celem przeprowadzono badania ankietowe wśród uczestników wyjazdu studyjnego. Założenie 
ogólne nie potwierdziło się, gdyż mimo trudnych warunków atmosferycznych, szczególnie niskiej temperatu-
ry nocą jakość wyjazdu w opinii odbiorców nie była obniżona.

Badania ankietowe wykazały, że w ocenie 96,88% uczestnicy wyrażali bardzo duże zadowolenie z wyjazdu, 
a 87,1% respondentów przyznało, że wyjazd spełnił ich oczekiwania. Przy czym badani w 80% ocenili, bardzo 
dobrą organizację wyjazdu. Największe zadowolenie (84,38%) z wyjazdu opisywane było w kontekście funkcji 
poznawczych: poznania regionu, innowacyjności na wsi. Uczestnicy wyjazdu nie odnieśli się do finansowania 
wyjazdu, zatem hipoteza pierwsza potwierdziła się częściowo.

Respondenci przyznali, iż główne korzyści dotyczyły: postrzegania i  promocji obszarów wiejskich 
(65,63%); itd. Korzyści wyniesione z wyjazdu studyjnego ukierunkowane były głównie na funkcje poznawcze, 
zatem można stwierdzić, iż hipoteza potwierdziła się.
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Można stwierdzić, iż oczekiwania prawie 1/3 uczestników wyjazdu studyjnego dotyczą szkoleń i semina-
riów związanych z kulturą regionu, produktami regionalnymi, warsztatami rękodzielniczymi, tańcami i gwarą 
ludową. Zainteresowaniem cieszyłyby się także szkolenia bliższego poznania zagadnień eko i agroturystyki. 
Jednocześnie badania pozwalają na stwierdzenie, że hipoteza trzecia także się potwierdziła.

Wnioski
Na podstawie wyników badań ankietowych można wyciągnąć następujące wnioski:
1.  Należałoby przygotować ofertę tematyczną dla uczniów i kadry szkół rolniczych, turystycznych i powiąza-

nych z rekreacją. Tematyka wyjazdów mogłaby oscylować w obszarze: innowacyjnych obiektów agrotury-
stycznych; biogazowi; nowoczesnych i tradycyjnych narzędzi i urządzeń rolniczych; gospodarstw hodow-
li specjalizacyjnej.

2.  Dobrze byłoby przeprowadzić analizę potrzeb organizacji wyjazdów uczniów powyższych szkół.
3.  Dobrze byłoby po każdym wyjeździe dokonywać ewaluacji wyjazdu, oceny jego jakości w celu doskonale-

nia oferty zajęć praktycznych w terenie.
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