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WSTĘP 
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu „Szlak Jabłkowy – rozwój sieciowego 

produktu turystycznego w Największym Sadzie Europy” dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu 

Województwa Mazowieckiego. Składa się ono z audytu, analizy SWOT oraz wniosków. Informacje w 

nim zawarte będą służyły do opracowania działań krótkoterminowych takich jak opracowanie ofert 

wycieczek, a także do planowania działań w dłuższej tj. 3 letniej perspektywie.  

Dokument został przygotowany metodą ekspercko – partycypacyjną tj. poprzez zaangażowanie 

eksperta od Szlaków Kulinarnych, Animatora Szlaku Jabłkowego we współpracy z Członkami Szlaku w 

ramach prowadzonych warsztatów, które odbyły się w niniejszym projekcie 

AUDYT WARECKIEGO SZLAKU JABŁKOWEGO 

1. Wprowadzenie 
Celem niniejszego audytu jest uporządkowanie wiedzy na temat istnienia i funkcjonowania 

Wareckiego Szlaku Jabłkowego. Wiedza ta posłuży do oceny potencjału Szlaku i w ten sposób pomoże 

w rozwoju Szlaku biorąc pod uwagę: 

 określenie grup odbiorców 

 opracowanie ofert wycieczek 

 określenie działań promocyjnych w przyszłości 

 wskazanie kierunków w jakich Szlak powinien się rozwinąć 

 

2. Otoczenie Szlaku 
 

2.1. Położenie i zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe 
 
Warecki Szlak Jabłkowy zlokalizowany jest 60 km od Warszawy, 20 km od drogi E7. Obecnie trwa 
przebudowa odcinka kolejowego na trasie Warszawa-Radom, która umożliwi, w nieodległej 
perspektywie czasowej, szybką podróż tj. w ok. pół godziny z Warszawy do Warki. Szlak znajduje się w 
centrum tzw. Największego Sadu Europy. Można to zauważyć zbliżając się do Warki – od Gmin Grójec, 
Chynów naokoło są uprawy sadownicze – wiosna pięknie kwitnące, jesienią obfite w duże czerwone 
owoce, grupy producenckie, gospodarstwa sadownicze – obecne są nie tylko sady, ale także to, co 
towarzyszy uprawom tych owoców – ciągniki, skrzynio-palety itp. Całe otoczenie wprowadza turystę 
w klimat obecności na Szlaku Jabłkowym.   
 
Warka, a więc i Szlak znajduje się nad rzeką Pilicą, która jest atrakcyjna pod kątem turystyki kajakowej, 
a z drugiej strony Pilicy tj. od strony gminy Grabów, w lasach, zlokalizowane są licznie działki 
letniskowe. Teren nadpiliczny znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Miasto Warka jest 
miastem niedużym (ok. 11 tys. mieszkańców), spokojnym (nie jest kurortem) i zadbanym pod 
względem infrastrukturalnym - widać tu ład przestrzenny, wyremontowane ulice czy zadbane skwery. 
Istotnym zasobem turystycznym, który aktualnie funkcjonuje jest, oprócz rzeki Pilicy ze spływami 
kajakowymi – zrewitalizowane w ostatnich Muzeum im. K. Pułaskiego z nowoczesną wystawą o Warc 
wraz zabytkowym parkiem na Winiarach. 
 
Wnioski: Warecki Szlak Jabłkowy jest położony w odległości zaledwie godzinnej podróży samochodem 
od Aglomeracji Warszawskiej. Otwiera to możliwość dotarcia do turysty z zasobnego rynku liczącego 
około 2 mln mieszkańców.  Będzie to podstawowy segment odbiorców szlaku ze szczególnym 
uwzględnieniem oferty weekendowej. 
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2.2. Związek z historią regionu 
 

Z wielkiego zamiłowania do ogrodnictwa znana była królowa Bona, która w 1545 roku otrzymała duże 
połacie ziemi w obecnym powiecie grójeckim, które przeznaczyła na królewską plantację drzew 
owocowych. Ustanowiła liczne przywileje dla ludności w administrowanych miejscowościach, 
zakładała nowe wsie, hodowała też rośliny sadownicze. Działania królowej Bony zyskały umocowanie 
prawne w akcie królewskim z 1578 roku wydanym przez jej syna, gdzie potwierdzono prawo posiadania 
ogrodów. W powiecie grójeckim sadownictwo upowszechniali księża: Roch Wójcicki z Belska, 
Niedźwiedzki z Łęczeszyc, Stefan Roguski z Goszczyna i Edward Kawiński z Konar i inni. W 1918 roku 
Jan Cieślak z Podgórzyc wybudował pierwszą przechowalnię owoców. 
Sadownictwo regionu grójeckiego jest historycznie silnie powiązane z majątkiem w Nowej Wsi (gm. 
Warka), którego przedwojennym ostatnim właścicielem był Tadeusz Daszewski. Daszewski wprowadził 
standaryzację owoców i osobne opakowania dla poszczególnych gatunków. Już w tamtych czasach 
eksportował swoje owoce na rynek angielski. Ze względu na nadchodzącą II Wojnę Światową zaczęto 
sadzić odmiany dla przetwórstwa oraz zajęto się produkcją marmolady. Po II wojnie światowej z 
inicjatywy profesora Szczepana Pieniążka powołano Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa. 
Wychowanek profesora – Eligiusz Gajewski – założył w Nowej Wsi Zakład Doświadczalny Instytutu – 
wzorcowe gospodarstwo, źródło wiedzy o najnowszych metodach uprawy jabłoni. (źródło 
Stowarzyszenie Sady Grójeckie). 
 
 
 

2.3. Instytucje/organizacje realizujące cele Szlaku Jabłkowego 
 
Stowarzyszenie Sady Grójeckie 
Istotną rolę w promocji jabłek z Największego Sadu Europy ma Stowarzyszenie Sady Grójeckie, które 
zadbało o to, aby Jabłka Grójeckie uzyskały certyfikację i w 2011 roku zostały wpisane do unijnego 
rejestru jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG/PGI). Chronione Oznaczenie Geograficzne 
(PGI – ang. Protected Geographical Indication) oznacza nazwę regionu, konkretnego miejsca lub też w 
wyjątkowych przypadkach kraju, używaną do opisu produktu rolnego lub środka spożywczego, który 
pochodzi z tego regionu, miejsca lub kraju. Produkt taki posiada szczególną, specyficzną jakość, 
reputację, cieszy się uznaniem lub też posiada inne cechy przypisywane temu pochodzeniu. Jakość ta 
może wynikać z naturalnych lub ludzkich czynników, takich jak: klimat, szata roślinna, specyficzna 
gleba, ukształtowanie powierzchni czy też niezmienna i tradycyjna metoda lokalna. Marka jabłka 
grójeckie odnosi się do 27 odmian jabłek i ich sportów, spośród których najważniejsze to: Gala, Gloster, 
Jonagold, Golden Delicious, Red Jonaprince oraz Ligol. Swoje wyjątkowe walory Jabłka Grójeckie 
zawdzięczają unikalnym warunkom glebowym i klimatycznym grójecczyzny, gdzie panuje szczególny 
mikroklimat, odznaczający się niskimi temperaturami w nocy, w okresie poprzedzającym zbiór 
owoców. O wyjątkowym smaku tych jabłek decyduje ich charakterystyczna kwasowość (wyższa średnio 
o 5% niż u jabłek tej samej odmiany, pochodzących z innych regionów) oraz bardzo wyraźny rumieniec, 
wynikający z wyższej zawartości barwników pod skórką (głównie antocyjanów i karotenoidów). 
 
Lokalne samorządy 
Jabłko pojawia się w wielu herbach gmin w powiecie grójeckim, w przestrzeni publicznej – np. w formie 
pomnika w Grójcu, jako element nazw lokalnych imprez np. Święto Kwitnącej Jabłoni – Grójec, Piknik 
w Błędowskich Sadach. Samorządy wielokrotnie mają zapisane w swoich strategiach i planach 
promocję jabłek i działanie na rzecz rozwoju rynku sadowniczego.  
 
Inne lokalne organizacje pozarządowe  
W obszarze turystyki i promocji zasobów ziemi wareckiej działają m.in. Lokalna Organizacja 
Turystyczna Warkocz Pilicy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Warce, Gminna 
Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” poprzez organizację różnych działań pośrednio związanych ze 
Szlakiem, a skoncentrowanych wokół innych form turystyki i promocji regionu. 
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Koordynacją Szlaku Jabłkowego zajmuje się Stowarzyszenie W.A.R.K.A., dla którego jest to jeden z 
wielu projektów, jakie ta organizacja realizuje w ciągu roku. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jest członkiem 
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.  
 
Wnioski: 

 Warto rozpocząć szerszą współpracę ze związkami producenckimi, a w szczególności ze 
Stowarzyszeniem Sady Grójeckie, które odpowiada za promocję certyfikowanych znakiem  
Chronione Pochodzenie Geograficzne Jabłek Grójeckich 
 

 Działania Szlaku Jabłkowego powinny stwarzać możliwość monetyzacji poprzez sprzedaż 
turystom ofert związanych z jabłkiem skupionych wokół inicjatyw realizowanych także przez 
inne podmioty. Specjalne oferta członków szlaku powinna powstać na wydarzenia takie jak  
Święto Kwitnącej Jabłoni – Grójec. Wydatek na organizację imprezy będzie uzasadniony, kiedy 
do regionalnej gospodarki napłyną nowe środki i goście zainteresowani komercyjną ofertą np. 
noclegiem, zwiedzaniem sadu itp. Rekomenduje się rozpoczęcie stałej współpracy Szlaku jako 
podmiotu wspierającego organizację imprez opartych na atrakcyjności jabłka. Szlak może 
dodać wartości takim wydarzeniom tj. to miało miejsce podczas I Weekendu na Szlaku 
Jabłkowym zorganizowanego w czerwcu 2018 roku. 
 

 Współpraca szlaku jabłkowego z innymi organizacjami zajmującymi się rozwojem turystyki na 
tym obszarze jest wskazane. Jabłko będzie motywem wiodącym przyjazdów turystycznych, ale 
oferta dodatkowa powinna być także dostępna i promowana w powiązaniu z ofertą 
„jabłkową”. Przykładowo promują wizyty w sortowni jabłek warto dodać, że nieopodal 
znajduje się rzeka Pilica, która stwarza możliwość spływów kajakowych. Taka informacje 
powinna być powiązana systemowo poprzez porozumienia z LOT Warkocz Pilicy. Jej 
dostępność dla turystów powinna być zagwarantowana np. na stronie Szlaku. 
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3. Charakterystyka obiektów Szlaku Jabłkowego 
3.1. Rodzaj oferty dla turysty  
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1. 
Agroturystyka „Kuźnia 
Talentów” Borowe 

półkolonie, warsztaty plastyczne, 
noclegi, wyżywienie   1 1   1 sztuki plastyczne 1 1 

2. 
Agroturystyka „Antonówka” 
Pilica 

noclegi, owoce z własnego sadu, 
zwiedzanie okolicy   1   1 1 kontakt z naturą   1 

3. 
Browar Rzemieślniczy 
BroWarka 

poznanie produkcji piwa, 
degustacja surowców i produktów     1 1   

piwo 
rzemieślnicze 1   

4. Browar w Warce 
pokaz linii produkcyjnej browaru, 
degustacja piwa     1 1   

piwo, w tym 
cydrowe 1   

5. 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Nowej Wsi 

pokaz sadu dydaktycznego, zajęcia 
sadownicze     1     

wiedza 
sadownicza 1   

6. 
Dwa Jabłka – sad 
doświadczalny w Pilicy 

pokaz nowoczesnej uprawy 
sadowniczej, degustacja różnych 
odmian jabłek     1 1   

nowoczesność w 
sadzie 1   

7. 
Gospodarstwo Pasieczne 
Tuszyńscy– Miody z tradycjami 

zwiedzanie pasieki, warsztaty 
świecowe, miody i produkty 
pszczele     1 1   

miód i 
pszczelarstwo 1   

8. 

Gospodarstwo Sadownicze 
Marek Szymaniak – Stara 
Warka 

pokaz gospodarstwa i sadu, 
sprzedaż jabłek     1 1   sadownik 1   

9. Kemping nad Pilicą 

wynajem kajaków wraz z 
transportem, teren rekreacyjny z 
placem  zabaw, noclegi, bar 1 1     1 kemping i kajaki 1 1 

10. 
Laboratorium Jabłkowe 
Konary 

Warsztaty - realizacja doświadczeń 
fizyczno-chemicznych badających 
właściwości jabłka     1     

laboratorium na 
jabłku 1   

11. 
Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce 

Zwiedzanie Muzeum, wystawa o 
Warce, zwiedzanie Parku     1     historia regionu 1   

12. 

Organizacja Producentów 
Owoców – Twój Owoc – 
Wichradz 

pokaz nowoczesnej linii do 
sortowania i pakowania owoców     1     

nowoczesna 
sortownia jabłek 1   

13. 
Prywatne Muzeum Maszyn 
Sadowniczych w Grażynie 

pokaz kolekcji starych ciągników, 
maszyn i narzędzi sadowniczych     1     

stare ciągniki i 
maszyny z sadu 1   

14. Przystań na Winiarach rekreacja nad Pilicą, bar, noclegi 1       1 
rekreacja nad 
Pilicą   1 

15. 
Restauracja FUM, Centrum 
Gastronomiczno-Hotelarskie 

gastronomia - dania jabłkowe, 
noclegi, imprezy 1 1       

wyżywienie grup 
jabłkowe   1 

16. Rynek - Kawiarnia Galeria 
pamiątki, kawa i ciasto, w tym 
warecka szarlotka 1     1   kawa i pamiątki   1 

17. 
Spotykalnia – Śmietanka 
Towarzyska bar m.in. z drinkami jabłkowymi 1         bar   1 

18. Szkółka Owocowa Bończa 
wyprawa do sadu, zabawy z 
jabłkiem w tle      1 1   

nauka przez 
zabawę w sadzie 1   

19. Zajazd na Winiarach 
gastronomia - dania jabłkowe, 
imprezy 1 1       

gastronomia w 
tym z jabłkowa   1 

      6 5 12 8 4   13 8 
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Wnioski i wskazania: 

 
Oferta Szlaku jest kompleksowa, oparta głównie o 3 filary: edukację, gastronomię i produkt. Te 
podstawowe składowe oferty należy wzmacniać i podnosić ich jakość. Warto zapewnić spójność 
między wymienionymi elementami oferty poprzez zapewnienie przenikania się elementów oferty. 
Produkt – koniecznie lokalny powinien stanowić podstawę dla gastronomii i edukacji. Edukacja i 
gastronomia powinna się przenikać poprzez organizowanie warsztatów, pokazów, degustacji. Warto w 
każdym z wymienionych aspektów zapewnić pełną wiedzą o używanym produkcie, wskazać precyzyjnie 
gatunek jabłka, jego pochodzenie, datę zbiorów itp.  Obecnie konsument jest bardzo zainteresowany 
takimi wiadomościami, a Szlak jako ekspert od jabłek powinien ich dostarczać. 
 

 Edukacja – wyraźną specjalizacją członków szlaku jest oferta edukacyjna. To domena 12 z 19 

placówek na Szlaku. Warto jednak zauważyć, że czasem jest to edukacja dostępna wyłącznie 

dla dorosłych (BroWarka), czy nawet wyłącznie specjalistów w sadownictwie (Dwa Jabłka – sad 

doświadczalny). Podstawową cechą jakiej należy wymagać od członków szlaku oferujących 

usługi edukacyjne jest ich dostępność dla turystów, czyli osób niebędących specjalistami z 

zakresu sadownictwa. W przypadku kierowania usług tylko do grupy pełnoletniej należy to 

wyraźnie podkreślić oraz wskazać alternatywne miejsce spędzania czasu dla dzieci. Warunkiem 

koniecznym w zakresie programów edukacyjnych na szlaku jest zapewnienie związku z 

tematyką jabłka. Chodzi o to, żeby każda oferta niezależnie od jej ukierunkowania (sztuki 

plastyczne, kontakt z naturą itp.) posiadała określony związek z jabłkiem. 

 Produkty – szeroko rozumiane produkty to drugie najczęściej wskazywane elementy oferty dla 

turystów. Warto wprowadzić wspólną promocję, sprzedaż i  przede wszystkim standaryzację 

produktów. W tym celu należy poświęcić np. specjalne spotkanie na prezentacje wszystkich 

produktów członków. Analizę możliwości aplikacji marki Szlaku Jabłkowego na ich 

opakowaniach, etykietach.  Tego typu rozwiązanie przyniesie korzyść zarówno dla członków, 

jak i marki szlaku. W kolejnym kroku warto stworzyć wspólne platformy sprzedaży w tym 

paczkę/skrzynkę Szlaku Jabłkowego, którą można nabyć jako prezent online ze strony szlaku. 

Jej składowe powinny być eksponowane i sprzedawane u wszystkich członków szlaku, a z 

czasem także w innych punktach np. sklepach, restauracjach, stacjach benzynowych. 

Rekomenduje się przygotowanie regału/skrzynki jabłkowej, na której produkty znajdą swoje 

miejsce. Inspiracją w tym zakresie jest działalność Podkarpackie Smaki.  

 Gastronomia – wszystkie obiekty gastronomiczne znajdujące się na szlaku powinny podawać 

certyfikowane dania jabłkowe. Tak się dzieje i to warto wzmacniać. Należy wybrać dania, które 

staną się wizytówką kulinarną – smakiem regionu. Warto promować je poprzez wywiady z 

szefami kuchni, restauratorami, organizację pokazów i warsztatów z ich uwzględnieniem,  

publikacje przepisów na ich wykonanie. W kontaktach z lokalnymi władzami warto postawić 

na przekonanie ich, żeby oficjalne delegacje urzędowe w swoim programie miały także posiłki 

z uwzględnieniem lokalnych dań. 

 Nocleg – obiekty oferujące wyłącznie usługi noclegowe nie powinny znajdować się na Szlaku 

jako jego członkowie. Konieczne jest posiadanie dodatkowej oferty związanej z jabłkiem. 

Nawet w takiej sytuacji usługa noclegowa powinna mieć związek z tematyką szlaku. Możliwe 

powiązania usługi z jabłkowym wyróżnikiem to chociażby: sok jabłkowy w pokoju hotelowym, 

agroturystyce jako stały element oferty (podobnie jak woda mineralna w hotelach), pościele, 

poduszki z motywem jabłka jako wyposażenie agroturystyki, ulotka promująca członków szlaku 

jako element pakietu powitalnego w pokoju, zastosowanie zapachów jabłkowych jako element 

aroma-marketingu, świeże jabłko, jako poczęstunek dla gości, obrazki ukazujące jabłka, ryciny 

z różnymi gatunkami jabłek itp. 
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 Rekreacja – tego typu oferta nie jest kluczowa dla funkcjonowania szlaku, jej obecność 

powinna być dodatkowa. Preferowany model to wskazywanie na możliwość rekreacji w 

obiektach poza szlakiem. Chyba, że rekreacja jest ukierunkowana i związana z jabłkiem np. 

jabłkowy plac zabaw, gry i zabawy w sadzie. W innym wypadku nie powinna stanowić oferty 

na szlaku. 
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3.2. Lokalizacja obiektów Szlaku 
 
  NAZWA    LOKALIZACJA 

L.p. 

O
b

ie
kt

 

M
ie
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co

w
o
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ch

a 
lo
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a
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i 

m
ia

st
o

 

w
ie

ś 

1. Agroturystyka „Kuźnia Talentów” Borowe Borowe 
zacisze, może być kłopotliwy 
dojazd   1 

2. Agroturystyka „Antonówka” Pilica Pilica  przy drodze powiatowej   1 

3. Browar Rzemieślniczy BroWarka Warka blisko magazynów 1   

4. Browar w Warce Warka obrzeże Warki 1   

5. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Nowej Wsi Nowa Wieś przy drodze wojewódzkiej   1 

6. Dwa Jabłka – sad doświadczalny w Pilicy Pilica  przy mało ruchliwej drodze   1 

7. Gospodarstwo Pasieczne Tuszyńscy– Miody z tradycjami Palczew przy mało ruchliwej drodze   1 

8. 
Gospodarstwo Sadownicze Marek Szymaniak – Stara 
Warka Stara Warka przy drodze powiatowej   1 

9. Kemping nad Pilicą Warka nad rzeką 1   

10. Laboratorium Jabłkowe Konary Konary Szkoła   1 

11. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce Warka z parkiem nad rzeką 1   

12. 
Organizacja Producentów Owoców – Twój Owoc – 
Wichradz Wichradz przy drodze gminnej   1 

13. Prywatne Muzeum Maszyn Sadowniczych w Grażynie Grażyna przy drodze gminnej   1 

14. Przystań na Winiarach Warka 
nad rzeką, nieoczywisty 
dojazd 1   

15. Restauracja FUM, Centrum Gastronomiczno-Hotelarskie Warka 
przy drodze wojewódzkiej, 
rondzie 1   

16. Rynek - Kawiarnia Galeria Warka rynek Warki 1   

17. Spotykalnia – Śmietanka Towarzyska Warka rynek Warki 1   

18. Szkółka Owocowa Bończa Bończa 
w centrum wsi, droga 
gminna   1 

19. Zajazd na Winiarach Warka przy drodze powiatowej 1   

        9 10 

 
Wnioski i wskazania: 
 
O ile na lokalizację obiektów operator szlaku nie może mieć wpływu to powinien podjąć wraz z 
członkami zdecydowane działania mające na celu ułatwienie dotarcia do niektórych z lokalizacji. Z 
czasem powinien powstać profesjonalny system oznakowania drogowego oparty o znaki typu E-22 
umożliwiający komfortowy dojazd do atrakcji. 

 Członkowie szlaku wraz z operatorem powinni ułatwić turystom dotarcie do obiektów 
zlokalizowanych peryferyjnie np. Agroturystyka Kuźnia Talentów w Borowe oraz Przystań na 
Winiarach są położone w miejscach o utrudnionym dojeździe.  Warto zadbać  o ustawienie 
znaków kierunkowym przynajmniej przy skrętach z dróg wyższego rzędu na dojazd do atrakcji. 

 Członkowie Szlaku zlokalizowani w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów np. 
Browar w Warce, Rynek Kawiarnia Galeria, Restauracja FUM, Muzeum im. Kazimierza 
Puławskiego w Warce powinni pełnić funkcję dystrybucji  ruchu turystycznego do pozostałych 
obiektów. W tym celu należy zadbać o wyposażenie ich w mapy szlaku, stojaki z ulotkami. W 
zamian członkowie położeni peryferyjnie powinni promować miejsca dystrybucji jako atrakcje 
kluczowe do odwiedzenia przez swoich gości. 

 Docelowo warto wykonać oznakowanie atrakcji na szlaku znakami E – 22 opisanymi w 

kodeksie Ruchu Drogowego. Tego typu przedsięwzięcie jest złożone i czasochłonne i należy je 

przeprowadzić po kolejnej weryfikacji członków szlaku. 



Diagnoza Wareckiego Szlaku Jabłkowego  

10 
 

3.3. Dostępność obiektu dla turysty 
 

  NAZWA    DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURA 
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1. 
Agroturystyka „Kuźnia Talentów” 
Borowe 

noclegi: 15 , kolonie: 
12  V-IX   1   5 B. 1-2 w tyg. 1 1 1 

2. Agroturystyka „Antonówka” Pilica do 15  V-X   1   6 B. 1-2 w tyg. 1 1 1 

3. Browar Rzemieślniczy BroWarka do 20  I-XII 1     12 
A.> niż 1 
dziennie 1 1   

4. Browar w Warce 10 do 40  I-XII 1     12 
A.> niż 1 
dziennie 1 1   

5. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Nowej Wsi 10 do 40  IX-VI     1 10 B. 1-2 w tyg. 1 1 1 

6. 
Dwa Jabłka – sad doświadczalny w 
Pilicy 10 VII-X   1   4 C. 3-4  w m-c       

7. 
Gospodarstwo Pasieczne Tuszyńscy– 
Miody z tradycjami warsztat do 20  

V-
VIII   1   4 B. 1-2 w tyg. 1   1 

8. 
Gospodarstwo Sadownicze Marek 
Szymaniak – Stara Warka 2 do 40  V-X   1   6 C. 3-4  w m-c 1 1 1 

9. Kemping nad Pilicą do 120  I-XII 1     12 
A.> niż 1 
dziennie 1 1 1 

10. Laboratorium Jabłkowe Konary 12 do 25  IX-VI     1 10 B. 1-2 w tyg. 1 1   

11. 
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego 
w Warce 

10 - 25  zwiedzanie z 
przewodnikiem, 1-
18  zwiedzanie z 
audioprzewodnikiem I-XII 1     12 

A.> niż 1 
dziennie 1 1   

12. 
Organizacja Producentów Owoców – 
Twój Owoc – Wichradz do 20  I-XII 1     12 C. 3-4  w m-c 1 1 1 

13. 
Prywatne Muzeum Maszyn 
Sadowniczych w Grażynie 10 – 30  

VI-
VIII   1   3 

D. 1 w 
miesiącu 1     

14. Przystań na Winiarach bar 40 , teren do 100  V-IX   1   5 
A.> niż 1 
dziennie 1 1 1 

15. 
Restauracja FUM, Centrum 
Gastronomiczno-Hotelarskie 

120  nocleg, ok. 300  
wyżywienie I-XII 1     12 

A.> niż 1 
dziennie 1 1 1 

16. Rynek - Kawiarnia Galeria do 20  I-XII 1     12 
A.> niż 1 
dziennie   1 1 

17. Spotykalnia – Śmietanka Towarzyska do 20  I-XII 1     12 
A.> niż 1 
dziennie   1   

18. Szkółka Owocowa Bończa 8 do 40 V-X   1   6 C. 3-4  w m-c 1   1 

19. Zajazd na Winiarach 
restauracja 150 , 
noclegi 20  I-XII 1     12 

A.> niż 1 
dziennie 1 1 1 

        9 8 2     16 15 12 

 

Wnioski i wskazania: 
 
Obiekty na Szlaku w połowie prowadzą działalność sezonową, a w połowie całoroczną. Oznacza to, że 
atrakcyjność Szlaku zdecydowanie wzrasta w miesiącach od maja do października.  

 Kluczowe atrakcje ważne dla turystycznego odbioru Szlaku działają w sezonie wegetacyjnym.  
Warto ukazywać w komunikacji marketingowej i kalendarzu ofert na Szlaku zmiany zachodzące 
w sadach wraz z upływem miesięcy: pierwsze listki, kwitnienie, zawiązane owoce, dojrzewanie, 
zbiór, gubienie liści. Tego typu zdjęcia ukazujące się np. na Facebooku mogą być 
uatrakcyjnieniem przekazu. Warto powiązać je z kalendarzem imprez. 
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 Warto przygotować i wdrożyć coroczny harmonogram aktywności na szlaku. Harmonogram 
powinien obejmować wydarzenia własne oraz takie, w których członkowie szlaku mogą 
zaistnieć na zasadzie wzbogacenia oferty. Dla wielu członków inicjatywy sezon turystyczny 
trwa 4-6 miesięcy.  Ten okres powinien umożliwić im godny zarobek i możliwość 
profesjonalizacji działalności. Warto opracować z wyprzedzeniem np. do końca roku 2018 
harmonogram wydarzeń na 2019 rok. Rekomenduje się organizacje 2 dużych wydarzeń 
własnych, które będą angażować wszystkich członków oraz współpracę przy kolejnych dwóch 
wydarzeniach np. Święto Kwitnących Jabłoni w Grójcu. Dodatkowo członkowie (wybrani) mogą 
organizować dodatkowe akcje np. co dwa tygodnie w sezonie Jarmark Śniadaniowy. Warto 
również włączyć się w ogólnopolską akcję promocyjną orgaznizowaną przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki  pod hasłem Polska za Pół ceny. Szczegóły można uzyskać pod linkiem 
https://polskazobaczwiecej.pl/  

 Dostępność obiektów jest także wskazówką dla jakiej grupy odbiorców adresują one ofertę. 
Zdaje się, że centra szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne dla uczniów i profesjonalistów 
działają w okresie roku szkolnego. Jedną z ofert Szlaku może być podnoszenie kompetencji 
kadr pracowników sadownictwa z Polski i ze świata. 
 

  

https://polskazobaczwiecej.pl/
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3.4. Prowadzenie działalności turystycznej obiektów na Szlaku 
 

 NAZWA 
DOŚWIADCZENIE W 
OBSŁUDZE TURYSTY 

ZNACZENIE DZIAŁ. 
TURYSTYCZNEJ DLA 

OBIEKTU 
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1. Agroturystyka „Kuźnia Talentów” Borowe     1   1     

2. Agroturystyka „Antonówka” Pilica     1     1   

3. Browar Rzemieślniczy BroWarka   1       1   

4. Browar w Warce       1   1   

5. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Nowej Wsi 1           1 

6. Dwa Jabłka – sad doświadczalny w Pilicy 1           1 

7. 
Gospodarstwo Pasieczne Tuszyńscy– Miody z 
tradycjami   1       1   

8. 
Gospodarstwo Sadownicze Marek Szymaniak – 
Stara Warka 1           1 

9. Kemping nad Pilicą     1   1     

10. Laboratorium Jabłkowe Konary 1           1 

11. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce       1 1     

12. 
Organizacja Producentów Owoców – Twój Owoc 
– Wichradz 1           1 

13. 
Prywatne Muzeum Maszyn Sadowniczych w 
Grażynie 1           1 

14. Przystań na Winiarach     1 1 1     

15. 
Restauracja FUM, Centrum Gastronomiczno-
Hotelarskie       1 1     

16. Rynek - Kawiarnia Galeria       1 1     

17. Spotykalnia – Śmietanka Towarzyska     1   1     

18. Szkółka Owocowa Bończa   1       1   

19. Zajazd na Winiarach       1 1     

    6 3 5 6 8 5 6 

 
Wnioski i wskazania: 
 
Obiekty zlokalizowane na Szlaku posiadają różny stosunek do działalności turystycznej. Dla jednych jest 
ona podstawową (8 obiektów), dla innych dodatkową (5 obiektów), a dla trzeciej grupy jest to 
działalność marginalna (6 obiektów). 
 

 Z czasem proporcje w udziale w trzech wymienionych grupach powinny się zmieniać na korzyść 

działalności typowej dla turystyki i działalności dodatkowej.  

 Obiekty należące do grupy gdzie usługi turystyczne stanowią margines działalności są 
potencjalnie największym zagrożeniem dla jakości obsługi turysty na Szlaku. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uwzględnienie i respektowanie wymagań turystów w takich obiektach.  
Marginalny nie powinien znaczyć nieważny czy niedoceniany. Nawet jeśli turystyka nie 
przynosi istotnych dochodów wymienionym przedsiębiorcom to ich obsługa musi być 
świadczona na najwyższym poziomie. W innym wypadku stratni są wszyscy członkowie szlaki. 
Konieczne jest wskazanie godzin otwarcia dla turystów, określenie programu dostępności 
turystycznej obiektu oraz wytypowanie osób do obsługi turystycznej. Z drugiej strony grupa ta 
może z czasem przesunąć się w kierunku traktowania turystyki jako dodatkowej działalności i 
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profesjonalizacji co stanowi istotny potencjał wzrostu atrakcyjności Szlaku. Tej grupie należy 
poświęcić uwagę poprzez przygotowanie szkoleń z zakresu obsługi turystycznej. Szkoleniami z 
zakresu obsługi gości powinni zostać objęci także ci członkowie szlaku traktujący turystykę jako 
dodatkową działalność.  

 Wszystkie obiekty należące do szlaku muszą spełniać standardy dotyczące jakości oferty i 
obsługi turystów. Należą do nich wskazanie konkretnych godzin i dni, kiedy obiekt jest otwarty 
dla turystów, opracowanie oferty dla turystów związanej z jabłkiem, uczestniczenie w 
wydarzeniach organizowanych przez Szlak, uczestniczenie w spotkaniach organizowanych 
przez szlak, uiszczenie składek członkowskich za udział w Szlaku, dostarczanie aktualnych zdjęć 
i opisów ofert, przygotowanie materiałów do publikacji np. na profilu Facebook. 
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3.5. Formalne przygotowanie obiektu Szlaku do sprzedaży oferty 
 

 NAZWA RODZAJ PODMIOTU SPRZEDAŻ   
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1. Agroturystyka „Kuźnia Talentów” Borowe 
prywatny - 
agroturystyka 

Usługi agroturystyczne 
- rachunek 

1 

2. Agroturystyka „Antonówka” Pilica 
prywatny - 
agroturystyka 

Usługi agroturystyczne 
- rachunek 

1 

3. Browar Rzemieślniczy BroWarka prywatny - firma 
sprzedaż piwa, 
zwiedzanie - faktura 

1 

4. Browar w Warce prywatny - firma 
sprzedaż piwa I  
zwiedzania - faktura 

1 

5. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Nowej Wsi publiczny - szkoła 

Brak - umowa 
zlecenie? 

 

6. Dwa Jabłka – sad doświadczalny w Pilicy prywatny - firma Brak doświadczenia  

7. 
Gospodarstwo Pasieczne Tuszyńscy– Miody z 
tradycjami 

prywatny - 
gospodarstwo 
pasieczne 

sprzedaż miodu? 
warsztaty - umowa 
zlecenie? 

 

8. 
Gospodarstwo Sadownicze Marek Szymaniak – 
Stara Warka 

prywatny - 
gospodarstwo 
sadownicze 

Sprzedaż jabłek ? - 
zwiedzanie, umowa 
zlecenie? 

 

9. Kemping nad Pilicą prywatny - firma 
sprzedaż usług - 
faktura 

1 

10. Laboratorium Jabłkowe Konary publiczny - szkoła 

Brak formy i 
doświadczenia - 
umowa zlecenie? 

 

11. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce publiczny - Muzeum 
sprzedaż usług - 
faktura 

1 

12. 
Organizacja Producentów Owoców – Twój Owoc 
– Wichradz 

prywatny - 
organizacja 
producentów 

Brak doświadczenia – 
umowa zlecenie? 

 

13. 
Prywatne Muzeum Maszyn Sadowniczych w 
Grażynie 

prywatny - osoba 
fizyczna 

Brak doświadczenia  - 
umowa zlecenie? 

 

14. Przystań na Winiarach prywatny - firma 
sprzedaż usług - 
faktura 

1 

15. 
Restauracja FUM, Centrum Gastronomiczno-
Hotelarskie prywatny - firma 

sprzedaż gastronomia - 
faktura 

1 

16. Rynek - Kawiarnia Galeria prywatny - firma 
sprzedaż gastronomia - 
faktura 

1 

17. Spotykalnia – Śmietanka Towarzyska prywatny - firma 
sprzedaż gastronomia - 
faktura 

1 

18. Szkółka Owocowa Bończa 
pozarządowy - 
organizacja 

faktura - działalność 
odpłatna  

1 

19. Zajazd na Winiarach prywatny - firma 
sprzedaż gastronomia - 
faktura 

1 

       12 

 

Wnioski i wskazania: 
 
Prowadzenie sformalizowanej działalności obsługi turysty wiąże się z możliwością wystawienia 
dowodu zakupu dla odbiorcy oraz jest wyrazem profesjonalnego podejścia przez operatora. Na chwilę 
obecną siedem z dwunastu podmiotów nie ma rozwiązanego problemu formalnej podstawy sprzedaży 
oferty. Wynikać to może z kilku aspektów. Po pierwsze są to podmioty, dla których turystyka jest 
marginalną działalnością. Może to także oznaczać, że nie posiadają one  wyspecyfikowanej, konkretnej 
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oferty, w ramach której określone byłoby co i za ile można u nich nabyć. Warto wdrożyć te podmioty 
w świadczenie prototypowych ofert turystycznych np. podczas wspólnych wydarzeń. Na tej podstawie 
powinny określić gotowość do obsługi turysty lub jej brak.  
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3.6. Odbiorcy oferty turystycznej obiektu Szlaku 
 

 NAZWA 
Wielkość 

grupy max OPIS WIEK ODBIORCY 
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1. 
Agroturystyka „Kuźnia 
Talentów” Borowe 1     dzieci, rodziny     1   1 

2. 
Agroturystyka „Antonówka” 
Pilica 1     rodziny     1   1 

3. Browar Rzemieślniczy BroWarka 1     dorośli    1     1 

4. Browar w Warce 1     dorośli    1   1   

5. 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
Nowej Wsi   1   

młodzież, 
dorośli, rodziny     1 1   

6. 
Dwa Jabłka – sad doświadczalny 
w Pilicy 1     młodzież i dorośli     1 1   

7. 
Gospodarstwo Pasieczne 
Tuszyńscy– Miody z tradycjami 1     dzieci, rodziny 1     1   

8. 
Gospodarstwo Sadownicze 
Marek Szymaniak – Stara Warka   1   rodziny     1   1 

9. Kemping nad Pilicą     1 grupy       1   1 

10. Laboratorium Jabłkowe Konary 1     dzieci  1     1   

11. 
Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce 1     grupy       1  1  

12. 

Organizacja Producentów 
Owoców – Twój Owoc – 
Wichradz 1     dorośli, grupy     1 1   

13. 
Prywatne Muzeum Maszyn 
Sadowniczych w Grażynie   1   grupy       1 1   

14. Przystań na Winiarach   1   rodziny, grupy     1   1 

15. 
Restauracja FUM, Centrum 
Gastronomiczno-Hotelarskie     1 grupy       1   1 

16. Rynek - Kawiarnia Galeria 1     rodziny     1   1 

17. 
Spotykalnia – Śmietanka 
Towarzyska 1     dorośli   1     1 

18. Szkółka Owocowa Bończa   1   dzieci 1     1   

19. Zajazd na Winiarach     1 grupy, rodziny     1   1 

    11 5 3   3 3 13 8 11 

 

Wnioski i wskazania: 
 
Silnym wyróżnikiem Szlaku jest to, że aż 8 z 19 obiektów deklaruje gotowość wyłącznie do obsługi grup 
turystycznych. Oznacza to, że tylko 11 obiektów otwartych jest na indywidualnego turystę. 
 

 W przypadku prezentacji oferty np. na stronie internetowej należy wyraźnie zaznaczyć to, iż 

jest ona dostępna tylko dla grup. Jest to kluczowa informacje ograniczająca bardzo wyraźnie 

segment odbiorców. Konieczne jest wypełnianie zadeklarowanych możliwości obsługi i 

weryfikacja deklaracji zgłoszonych w diagnozie z opisem na stronie http://jablkowa.warka.pl/ 

np. Szkółka Owocowa Bończa deklaruje na stronie także otwartość na gości indywidualnych 

 W przypadku specjalizacji w obsłudze grup możliwe jest wykorzystanie tego aspektu jako 

szansy rozwojowej i stworzenie oferty dla szkół, biur turystycznych, gdzie podstawą biznesu 

http://jablkowa.warka.pl/
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jest obsługa wycieczki autokarowej lub klasy.  Dlatego też warto ułożyć kilka programów 

wycieczek dla grup i rekomendować je na stronie www. Najlepsze będzie nawiązanie 

współpracy z biurem podróży, gdyż w myśl ustawy o usługach turystycznych organizowanie jak 

i ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych musi być realizowane przez podmiot 

będący organizatorem turystyki. 

 Rekomenduje się podział ofert szlaku na dwa różne typy – dla turysty indywidualnego, dla grup. 

Takie rozdzielenie powinno być silnie akcentowane np. na stronie internetowej Szlaku. Z 

czasem operatorzy atrakcji dostępnych tylko dla grup powinni otworzyć się na turystę 

indywidualnego np. Prywatne Muzeum Maszyn Sadowniczych w Grażynie.   

 

3.7. Związek obiektu z główną ideą Szlaku tj. jabłkiem 
 

  NAZWA      
TOŻSAMOŚĆ  
JABŁKOWA 

L.p. 

O
b

ie
kt

 

zw
ią

ze
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ze
 s

zl
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d
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śr
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d
n
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m
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1. Agroturystyka „Kuźnia Talentów” Borowe nocleg wśród sadów   1   

2. Agroturystyka „Antonówka” Pilica 
nazwa, kulinaria jabłkowe, spacery po Pilicy 
wśród sadów   1   

3. Browar Rzemieślniczy BroWarka brak     1 

4. Browar w Warce Produkty: Dziki Sad, Radler Jabłko   1   

5. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Nowej Wsi kolebka sadownictwa, edukacja sadownicza 1     

6. Dwa Jabłka – sad doświadczalny w Pilicy 
pokaz nowoczesnych sposobów ochrony 
jabłoni, nowe odmiany 1     

7. 
Gospodarstwo Pasieczne Tuszyńscy– Miody z 
tradycjami 

pszczoły jako element życia sadu 
jabłoniowego   1   

8. 
Gospodarstwo Sadownicze Marek Szymaniak – 
Stara Warka 

gospodarstwo sadownicze, maszyny, 
przechowalnie, sad 1     

9. Kemping nad Pilicą jabłko na ognisku, spływ krainą jabłka   1   

10. Laboratorium Jabłkowe Konary doświadczenia fizyczne i chemiczne na jabłku 1     

11. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce Historia sadownictwa w historii regionu   1   

12. 
Organizacja Producentów Owoców – Twój Owoc 
– Wichradz 

Nowoczesne technologie w przechowywaniu i 
przygotowaniu jabłek do hurtowej sprzedaży 1     

13. 
Prywatne Muzeum Maszyn Sadowniczych w 
Grażynie Maszyny sadownicze 1     

14. Przystań na Winiarach Drinki jabłkowe   1   

15. 
Restauracja FUM, Centrum Gastronomiczno-
Hotelarskie 5 dań Jabłko na Widelcu   1   

16. Rynek - Kawiarnia Galeria 2 dania Jabłko na widelcu, pamiątki jabłkowe   1   

17. Spotykalnia – Śmietanka Towarzyska Drinki jabłkowe   1   

18. Szkółka Owocowa Bończa Nauka przez zabawę w sadzie 1     

19. Zajazd na Winiarach 5 dań Jabłko na Widelcu   1   

      7 11 1 
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Wnioski i wskazania: 
 
Szlak turystyczny, a w szczególności szlak turystyki kulinarnej powinien cechować się związkiem 
wszystkich podmiotów uczestniczących w szlaku z ideą przewodnią. W przypadku Szlaku Jabłkowego 
każdy z członków  musi udowodnić związek z jabłkiem. Może to być rzecz jasna - związek z jabłkiem 
jako produktem, ale także z sadownictwem, jako dziedziną gospodarki czy nauki. Możliwe są równie 
dobrze związki z rajskim owocem poprzez sztukę, np. ekspozycję jabłko w malarstwie, rzeźbie itp. Dość 
oczywiście można także ustalić związek z jabłkiem w kulinariach poprzez wykorzystanie co ważne – 
rodzimego jabłka w kuchni. Dlatego też rekomenduje się przeprowadzenie weryfikacji członków pod 
tym kątem. Trudno w oczywisty sposób wykazać związek z jabłkiem Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego, ale poprzez wystawę jest to możliwe.  Historia sadownictwa w historii regionu miejsce to 
jest związane z jabłkiem i w tym kontekście powinno być prezentowane na szlaku. Podobnie w 
przypadku Browaru Rzemieślniczego BroWarka konieczne jest wskazanie konkretnych związków z 
jabłkiem np. wyrób oferowany przez tę atrakcję. Związek z jabłkiem nie jest oczywisty także  w 
Kempingu nad Pilicą, konieczne jest wzbogacenie i opracowanie oferty np. o jabłkowy plac zabaw. 
 

 Oferty członków Szlaku Jabłkowego muszą być nierozerwalnie związane z jabłkiem. Mogą one 

stanowić element pakietów turystycznych w połączeniu z innymi ofertami np. turystyki 

kwalifikowanej takiej jak spływ kajakowy, ale organizator spływu kajakowego powinien być 

raczej członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej niż Szlaku Jabłkowego. Organizator 

turystyki z ofert pierwszego i drugiego typu jest w stanie stworzyć pakiet z jabłkiem jako 

magnesem pozwalającym wybór właśnie tej rzeki i obszaru w kraju, a nie innej.  

 Tożsamość jabłkowa członków powinna być wzmacniana i rozbudowywana. Warto jest 

zorganizować specjalny warsztat poświęcony temu tematowi. Grupa wspólnie powinna 

wskazać szereg realnych pomysłów na to jak uwypuklić jabłkowy mianownik w poszczególnych 

ofertach. Dobry przykładem była dyskusja o tym jak wyprodukować piwo jabłkowe w browarze 

rzemieślniczym BroWarka. Podpowiedzi uczestników warsztatu były wskazówką dla członka, 

który mierzy się z problemem od dłuższego już czasu. Możliwość uwypuklenia związków z 

jabłkiem na przykładzie obiektów z kategorii agroturystyka – nasadzenie różnych gatunków 

jabłoni przed domem, jabłkowe śniadania, jabłkowe obrazki i zdjęcia jako element wystroju, 

albumy o jabłoniach w biblioteczce, poczęstunek cydrem podczas kolacji, jabłko dla każdego 

gościa na powitanie, skrzynka jabłek na pożegnanie, sprzedaż wyrobów jabłkowych członków 

szlaku, poczęstunek szarlotką i kawą, kompoty i soki jabłkowe do posiłków… 
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3.8. Wizualny związek obiektu ze Szlakiem 
 

  NAZWA    PROMOCJA W INTERNECIE 
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1. 
Agroturystyka „Kuźnia Talentów” 
Borowe kuzniaborowe.pl  1 1 

Dodano Wydarzenie 
Weekend na Szlaku 

2. Agroturystyka „Antonówka” Pilica BRAK BRAK 1 logo Szlaku  

3. Browar Rzemieślniczy BroWarka browarka.pl 1 1 brak info 

4. Browar w Warce grupazywiec.pl  strona nie turystyczna  
strona Browaru a nie 
zwiedzania Browaru 

5. 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
Nowej Wsi www.nowawies.ckziu.edu.pl  strona nie turystyczna  

strona Szkoły, a nie 
zwiedzania 

6. 
Dwa Jabłka – sad doświadczalny w 
Pilicy www.dwajablka.pl strona nie turystyczna  

strona polubła stronę 
Warecki Szlak 
Jabłkowy 

7. 
Gospodarstwo Pasieczne 
Tuszyńscy– Miody z tradycjami miodyztradycjami.pl  

Na stronie głównej 
informacja + informator 
Weekendu do ściagnięcia 1 brak info 

8. 
Gospodarstwo Sadownicze Marek 
Szymaniak – Stara Warka BRAK bez www    

9. Kemping nad Pilicą kemping-nad-pilica.pl  

Nie ma informacji na 
stronie www o Szlaku 1 nie ma info o Szlaku 

10. Laboratorium Jabłkowe Konary BRAK bez www  bez fanpage 

11. 
Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce www.muzeumpulaski.pl  

Brak logo Szlaku, brak 
informacji o Weekendzie 1 nie ma info o Szlaku 

12. 
Organizacja Producentów 
Owoców – Twój Owoc – Wichradz www.twojowoc.pl strona nie turystyczna  

Fanpage firmowy nie 
turystyczny 

13. 
Prywatne Muzeum Maszyn 
Sadowniczych w Grażynie BRAK bez www  bez fanpage 

14. Przystań na Winiarach przystan-nawiniarach.pl  

Brak logo Szlaku, brak 
informacji o Weekendzie 1 nie ma info o Szlaku 

15. 
Restauracja FUM, Centrum 
Gastronomiczno-Hotelarskie 

10www.hotel-
warka.oit.pl/RESTAURACJA_FUM 

Brak logo Szlaku, brak 
informacji o Weekendzie 1 nie ma info o Szlaku 

16. Rynek - Kawiarnia Galeria BRAK bez www 1 nie ma info o Szlaku 

17. 
Spotykalnia – Śmietanka 
Towarzyska BRAK bez www 1 nie ma info o Szlaku 

18. Szkółka Owocowa Bończa BRAK bez www  nie ma info o Szlaku 

19. Zajazd na Winiarach zajazdnawiniarach.pl/  

Logo Jabłkowa Warka 
wśród Partnerów, brak 
informacji o Weekendzie 1 nie ma info o Szlaku 

         10   

 
Wnioski i wskazania: 
 
Marka jest wspólnym dobrem. Jej rozpoznawalność zależy wprost od ilości ekspozycji z przestrzeni 
fizycznej i wirtualnej. Każdy z członków szlaku jest zobowiązany we własnym interesie promować 
markę szlaku jako wspólny zasób, który oznacza wyjątkowość oferty i jej związek z atutami miejsca.  
 

 Wszyscy członkowie szlaku mają obowiązek zamieszczenia logo szlaku na swoim profilu 

Facebook i stronie www. Każdy także powinien umieścić informację o przystąpieniu do szlaku 

http://kuzniaborowe.pl/
https://www.facebook.com/Agroturystyka-Ku%C5%BAnia-Talent%C3%B3w-1386110038343355/
https://www.facebook.com/Agroturystka-Anton%C3%B3wka-2030274763878132/
http://browarka.pl/
https://www.facebook.com/browarbrowarka/
https://grupazywiec.pl/brewery/browar-warka/
http://www.nowawies.ckziu.edu.pl/
http://www.dwajablka.pl/
https://miodyztradycjami.pl/
https://www.facebook.com/Tuszynscy/
http://kemping-nad-pilica.pl/
https://www.facebook.com/Kemping-nad-Pilic%C4%85-454088267935390/
http://www.muzeumpulaski.pl/
https://www.facebook.com/muzeumpulaski/
http://www.twojowoc.pl/
http://przystan-nawiniarach.pl/
https://www.facebook.com/PrzystanNaWiniarach/
http://www.hotel-warka.oit.pl/RESTAURACJA_FUM
http://www.hotel-warka.oit.pl/RESTAURACJA_FUM
https://www.facebook.com/KawiarenkaRynek/
https://www.facebook.com/smietankatowarzyska/?ref=br_rs
http://zajazdnawiniarach.pl/pl_PL/
https://www.facebook.com/ZajazdnaWiniarach/
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na profilu Facebook. Logo Szlaku na stronie internetowej powinno być zlinkowane i prowadzić 

do strony Szlaku. 

 Brak posiadania strony o profilu turystycznym przez członka Szlaku nie zwalnia go z tej 

powinności. Wręcz celowe jest, aby osoby niezwiązane z turystyką, a z działalnością 

podstawową członka szlaku dowiadywały się o istnieniu inicjatywy.  

3.9. Podjęte działania promocyjno – rozwojowe  
 
Identyfikacja wizualna  

o Logo Szlaku 

o Broszura Szlaku – dystrybucja głównie na wydarzeniach organizowanych przez Członków 

Szlaku (Jarmarki, wystawy), Targach Turystycznych 

o Strona www.jablkowa.warka.pl 

o Fanpage na Facebooku Warecki Szlak Jabłkowy 

o Mapa Szlaku – wywieszona latem na rynku przy Skrzynce Kontaktowej 

o Tablice Szlaku – w 19 miejscach Szlaku (zrobione, ale nie wszędzie wyeksponowane, albo 

czasem wyeksponowane w słabych miejscach – można się przejechać i dokładnie 

sprawdzić) + tablica na Rynku przy Ratuszu, w planach tablica nad Pilicą w miejscu 

wodowania kajaków 

o Murale Jabłkowej Warki 

o Kalendarz ścienny Jabłko na Widelcu – wisi w urzędzie, instytucjach, obiektach szlaku, 

dystrybuowany przez obiekty szlaku 

o Karty Szlaku –do postawienia na stojakach w najczęściej odwiedzanych przez turystów 

obiektach Szlaku 
 

 
Przykłady 
materiałów 
promocyjnych: 
- tablica 
- broszura 
- karty szlaku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wnioski i wskazania: 
 
Szlak posiada profesjonalną i nowoczesną identyfikację wizualną, która jest modelowo wdrażana na 
poziomie wspólnych wydawnictw i działań. Można zastanowić się na ile dopuszczalne i pożądane jest 
używanie czcionek, kolorów i znaku graficznego wyspecyfikowanych dla Szlaku także przez członków 
w ich indywidualnych działaniach. Proponuje się ustalenie standardu informacji o przynależności do 
szlaku, który będą stosować jego członkowie. Może to być informacja tego typu: Jesteśmy członkami 
Szlaku Jabłkowego – zapraszamy do poznania jabłkowej oferty naszego regionu + logo. Taka informacja 
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może np. pojawiać się jako baner na stronach internetowych członków szlaku lub pasek na ulotce 
wydanej drukiem. 
 
 

 Wszyscy członkowie szlaku mają obowiązek zamieszczenia logo szlaku na swoim profilu 

Facebook i stronie www.  

 Członkowie powinni mieć pojęcie o kosztach wydawnictw promocyjnych i w nich partycypować 

 Wydawnictwa promocyjne powinny także zawierać zniżki lub promocje na skorzystanie z usług 

np. 10% zniżki dla turystów pojawiających się z kartą w Muzeum Kazimierza Pułaskiego. 

 

 

Akcje promocyjne: 
o Jabłko na Widelcu – certyfikacja 24 jabłkowych potraw oferowanych przez Restauracje i 

gospodarstwa 

o Imprezy promocyjne:  

o Zimowa Odmiana Wareckiego Rynku 18.12. 2016 – bezpłatna impreza gminna w formie 

jarmarku/wydarzenia kulturalnego z jabłkiem w roli głównej  

o Jabłkowy Dzień Dziecka 2017 (7 stoisk obiektów Szlaku Jabłkowego na rynku w Warce, 

gdzie dzieci zdobywały sprawności związane z poznaniem jabłka) – bezpłatna impreza 

gminna  

o Wydarzenia organizowane przez Członków Szlaku w Skrzynce Kontaktowej - bezpłatna 

impreza gminna 

o JabłkoFest – Święto Kultury Regionalnej 2017 - bezpłatna impreza gminna 

o Zimowa Odmiana Wareckiego Rynku 17.12.2017 - bezpłatna impreza gminna 

o Weekend na Szlaku Jabłkowym 15-17.08.2018 – dla mieszkańców i turystów  

o Obecność materiałów promocyjnych na stoiskach MROT (targi turystyczne, imprezy 

promocyjne na terenie Mazowsza) 

o Jarmarki Śniadaniowe na wareckim rynku – 16.06, 22.07 (w planach co miesiąc) 

 

 

 

 

Przykład akcji promocyjnej  
- Jarmark Śniadaniowy z 
Rajdem Żuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wnioski i wskazania: 
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Wspólne imprezy promocyjne powinny być realizowane w oparciu o harmonogram ustalony z góry.  
 
Warto przygotować i wdrożyć coroczny harmonogram aktywności na szlaku. Harmonogram powinien 

obejmować wydarzenia własne oraz takie, w których członkowie szlaku mogą zaistnieć na zasadzie 

wzbogacenia oferty. Dla wielu członków inicjatywy sezon turystyczny trwa 4-6 miesięcy.  Ten okres 

powinien umożliwić im godny zarobek i możliwość profesjonalizacji działalności. Warto opracować z 

wyprzedzeniem np. do końca roku 2018 harmonogram wydarzeń na 2019 rok. Rekomenduje się 

organizacje 2 dużych wydarzeń własnych, które będą angażować wszystkich członków oraz współpracę 

przy kolejnych dwóch wydarzeniach np. Święto Kwitnących Jabłoni w Grójcu. Dodatkowo członkowie 

(wybrani) mogą organizować dodatkowe akcje np. co dwa tygodnie w sezonie Jarmark Śniadaniowy. 

Warto również włączyć się w ogólnopolską akcję promocyjną orgaznizowaną przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki pod hasłem Polska za Pół ceny. Szczegóły można uzyskać pod linkiem 

https://polskazobaczwiecej.pl/ 

4. Warecki Szlak Jabłkowy – podsumowanie stadium rozwoju - wprowadzenie 
 

Z analiz i spotkań z koordynatorem oraz członkami wynika, że Warecki Szlak Jabłkowy bardzo 

dynamicznie rozwijał się do tej pory. Jego początki sięgają zaledwie 2016 roku. Od tego czasu 

członkowie (jest ich 19) bez zaangażowania pokaźnych środków finansowych wykonali między innymi: 

oznakowanie obiektów na szlaku, wydali informator turystyczny, opracowali oraz wydrukowali karty 

turystyczne – wizytówki obiektów, opracowali stronę www prezentującą szlak oraz oferty wszystkich 

członków, założyli profil w mediach społecznościowych, który ma już obecnie ponad 1000 fanów, 

zorganizowali I Weekend na Szlaku Jabłkowym oraz kolejną wspólną imprezę pod nazwą: Targ 

Śniadaniowy w Rytmie Tanga.  Organizatorzy i członkowie Wareckiego Szlaku Jabłkowego osiągnęli 

wspólne sporo, znacznie więcej niż udaje się osiągnąć inicjatywą dysponującym większymi budżetami, 

ale realizowanymi przez samorządy czy podmioty publiczne. Tą fazę rozwoju można podsumować jako 

bardzo udaną i nazwać spontaniczną. Obecnie znajduje się on na takim stadium, że konieczne są 

działania planowane i porządkujące zarówno dotyczące wewnętrznych standardów jakości o 

współpracy jak i zewnętrznego otoczenia.  

Niniejsza diagnoza ma pomóc w profesjonalizacji działań na szlaku i przeprowadzenie go do drugiej 

fazy rozwoju – planowej.  

W dokumencie zostanie przeprowadzona analiza SWOT, która da podstawy do wniosków i 

rekomendacji. Celem diagnozy jest zatem przegląd i możliwe uporządkowanie działań podejmowanych 

w ramach Wareckiego Szlaku Jabłkowego, ocena jego potencjału wewnętrznego i otoczenia oraz 

wskazanie możliwych szans rozwojowych w oparciu, o które można zbudować docelowy scenariusz 

funkcjonowania Szlaku. 
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5. Ocena stopnia spójności i przygotowania do obsługi turystów 

5.1. Wnioski na temat wewnętrznej spójności Szlaku – otwartość na turystów:  

Szlak obejmuje 19 podmiotów. Jak wynika z analiz ich aktywności i informacji przekazanych przez 

koordynatora, nie wszyscy ujęci w inicjatywnie członkowie są otwarci na turystów. Rekomenduje się 

jasne określenie standardów współuczestnictwa w szlaku. Warunkiem konicznym uczestnictwa we 

wspólnych działaniach musi być zadeklarowanie otwartości na turystów. Wskazana chęć przyjęcia gości 

może być ograniczona czasowo np. jeden dzień w tygodniu dwie tury zwiedzających po dwie godziny.  

Może także być limitowana np. wyłącznie do grup zorganizowanych po uprzednim umówieniu się. 

Jednak niedopuszczalne jest, aby podmiot nieudostępniający swoich atrakcji dla turystów był 

członkiem szlaku turystycznego. W możliwie szybkim terminie, jeszcze podczas trwania prac 

analitycznych i diagnozy rekomenduje się skierowanie zapytania do wszystkich członków szlaku o 

zakres dostępności ich obiektów dla turystów. W przypadku braku chęci goszczenia koniecznym jest 

usunięcie podmiotów jako członków szlaku. Informacja o walorach, które nie są dostępne dla turystów 

może mieć charakter uzupełniającego opisu, nakreślającego tło atrakcyjności turystycznej obszaru. Nie 

można jednak umieszczać informacji o takich podmiotach na kartach turystycznych – wizytówkach 

zarówno w druku, jak i w formie on-line. Pilnej weryfikacji należy poddać wszystkich członków. 

Indywidulane rozmowy z tym względzie rekomenduje się przeprowadzić między innymi z takimi 

gestorami jak: 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi 

 Gospodarstwo Sadownicze Marek Szymaniak 

 Laboratorium Jabłkowe w Konarach 

 Prywatne Muzeum Maszyn Sadowniczych w Grażynie 

 Dwa Jabłka – Sad doświadczalny.  
Wymienione podmioty są niesłychanie istotne wizerunkowo i mogą stanowić atrakcje turystyczną 

jednak nie są prowadzone przez osoby znające i rozumiejące wymagania turystów. Dlatego warto im 

je wyjaśnić podczas spokojnych rozmów indywidualnych. 

Warto też zastanowić się nad inną rolą takich podmiotów, których zainteresowanie skupione jest 

wokół branży sadowniczej, a nie turystycznej, chodzi o takie obiekty jak Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi i Dwa Jabłka. Warto wziąć pod uwagę takie rozwiązanie, by 

obiekty nie stanowiły punktu na Szlaku Jabłkowym, ale stanowiły wsparcie merytoryczne dla 

pozostałych obiektów Szlaku w postaci wiedzy na temat uprawy jabłoni i odmian jabłek. 

5.2. Wnioski na temat wewnętrznej spójności Szlaku – spójność  tematyczna szlaku.  

Szlak turystyczny jest definiowany jako produkt turystyczny składający się z powiązanych ze sobą 

jednym wspólnym tematem atrakcji. W przypadku Wareckiego Szlaku Jabłkowego takim motywem 

spajającym atrakcje w Szlak jest jabłko. Obszar wspólnego zainteresowania jest bowiem nazywany 

największym sadem Europy. W selekcji członków szlaku należy ściśle wskazać związek podmiotu z 

jabłkiem. Może to być zarówno związek bezpośredni np. sad, szkółka doświadczalna, sortownia czy 

pośredni np. restauracja serwująca dania z jabłkami, agroturystyka położona w sadzie, pensjonat z 

wystrojem inspirowanym jabłkiem. Koniecznym jest jednak, żeby turysta odwiedzając każdą z atrakcji 

na szlaku z osobna miał  przekonanie, że wciąż jest odbiorcą tego samego produktu turystycznego. 

Rekomenduje się zatem ponowną weryfikację podmiotów pod tym kątem. W przypadku kiedy 
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członkowie szlaku nie będą w stanie wskazać związku z jabłkiem, a poprzez ich aktywność i profil 

stanowią cenne ogniowo wspólnego projektu  warto wdrożyć procedurę inspirowania ich i pomóc w 

zbudowaniu jabłkowego mianownika oferty. W tym przypadku należy wskazać możliwość aplikacji 

jabłkowego wyróżnika do ich oferty i pozostawić im określony czas na wprowadzenie stosownej 

modyfikacji. Kiedy wyznaczony czas minie, konieczna jest powtórna weryfikacja. 

6. Promocja szlaku  wśród głównych grup odbiorców: 
 

Szlaki kulinarne są specyficznymi produktami turystycznymi, których promocja może być realizowana 

na kilku płaszczyznach. Pierwsza to poziom lokalny, druga regionalny, trzecia krajowy. W przypadku 

planowego rozwoju Szlaku możliwa jest także jego promocja na poziomie międzynarodowym. 

Sfera lokalna obejmuje mieszkańców powiatu grójeckiego oraz tych, którzy odwiedzają go regularnie. 

W przypadku Warki będą to głównie Warszawiacy posiadający tu drugie domy.  

Drugim poziomem komunikacji będzie dotarcie do odbiorcy regionalnego. W tym przypadku będą to 

mieszkańcy Mazowsza, w tym głównie aglomeracji Warszawskiej, jak również Łódzkiej, którzy są 

aktywni turystycznie. Ta grupa turystów będzie zainteresowana zdrowym odżywianiem, turystyką 

kulinarną. Będzie posiadała różnorodne motywacje, które zechce zaspokoić podczas pobytu 

turystycznego na Wareckim Szlaku Jabłkowym. Często będą to podróżujący zogniskowani na 

wypoczynek aktywny, familijne weekendy, poznawanie kultury i smaku. Dotrzeć do nich można między 

innymi poprzez współpracę z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną (MROT). Dzięki takim 

narzędziom jak newsletter MROT, magazyn MROT Moda na Mazowsze i inne kanały komunikacji jakie 

oferuje MROT np. udział w imprezach turystycznych na Mazowszu, obecność na stronach 

internetowych i profilach obsługiwanych przez MROT.   

Trzeci krąg zainteresowanych turystów to odbiorca ogólnopolski. Będą to osoby, dla których 

podstawowym motywem podróży do Warki są kulinaria. To oni ocenią atrakcyjność Szlaku w 

porównaniu z innymi trasami kulinarnymi w kraju i nie tylko. Oczywiście nie samym jedzeniem turysta 

żyje, także chętnie skorzystają z ofert kulturalnych lub familijnych. Nie zmienia to jednak faktu, że za 

każdym razem szukać będą bezbłędnie zrealizowanego motywu wiodącego – jabłka. Dotrzeć do nich 

można poprzez współpracę krzyżową z innymi specjalistycznymi inicjatywami w kraju. Dobrym 

przykładem takiej „bliźniaczej” akcji jest Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki czy Podlaskie Smaki. 

Możliwością dotarcia do foodies jest także aktywność na Targach Śniadaniowych organizowanych 

cyklicznie w dużych miastach np. w Warszawie.  



Diagnoza Wareckiego Szlaku Jabłkowego  

25 
 

Rysunek 1 Grupy odbiorców Wareckiego Szlaku Jabłkowego.

 

Do drugiego i trzeciego obszaru potencjalnych turystów można trafić np. poprzez Portale 

Parenting&Travel, magazyny kulinarne takie jak KukBuk czy Kuchnia. Wartym rozważania jest 

współpraca z takimi mediami jak Dziecko w Podróży czy dziecko w Drodze. 

Warto jest uwzględnić opisane poniżej szkice dotyczące odbiorców przygotowując oferty turystyczne 

w formie pakietów. Przykładowe złożenie elementów mogłyby wyglądać jak następuje:  

 Oferta Rodzice – Browar/gotowanie  

 Dzieci – warsztaty 

 Bończa wózko-palety 

 Nocleg Fum 

7. Analiza SWOT  
 

Analiza SWOT stanowi podstawowe narzędzie analityczne używane przy tworzeniu strategii 

marketingowych. Służy ona porządkowaniu zebranych informacji oraz ich analizie, w celu określenia 

możliwie najbardziej trafnego określenia trafnej strategii działania.  

Sama nazwa „SWOT” stanowi akronim od angielskich czterech słów nazywających składowe elementy 

narzędzia: Strengths (silne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats 

(zagrożenia). Zebrane informacje przydzielane są do którejś z kategorii, a te, które nie mogą być 

poprawnie zakwalifikowane do żadnej z nich są pomijane. Głównym zastosowaniem SWOT jest 

wykonanie rozpoznania wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia, a co za tym idzie – zapoczątkowania 

pierwszego etapu analizy strategicznej. Umożliwia wykorzystanie zgromadzonej wiedzy tak, by 

wykreować strategię działania opartą na wykorzystaniu silnych stron i szans, a zarazem eliminowaniu 

lub redukcji zagrożeń i słabych stron. Analiza SWOT Wareckiego Szlaku Jabłkowego została wykonana 

w kilku krokach, które pozwolą maksymalnie wykorzystać zebraną wiedzę do procesu planowania 

strategicznego. 

Pierwszym krokiem było wylistowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń na podstawie 

spotkań konsultacyjnych, przeprowadzonej diagnozy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. 

poziom lokalny - niska specyfikacja odbiorcy

poziom 
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poziom krajowy -
odbiorca stricte 

wyspecyfikowany



Diagnoza Wareckiego Szlaku Jabłkowego  

26 
 

Wszystkie czynniki SWOT zostały uszeregowane w hierarchii od najważniejszych do najmniej istotnych. 

Dopiero tak przygotowane dane dają możliwość trafnego wnioskowania w procesie planowania 

strategicznego. 

7.1. Wskazanie mocnych stron 

MOCNE STRONY (S) 

1. Istnienie prawdziwego wyróżnika w skali kraju i Europy – największy sad 
Europy 

2. Zaangażowanie lidera i współlidera 

3. Silna grupa członków wspierających rozwój i aktywnie w nim 
uczestniczących 

4. Dobre umocowanie instytucjonalne Szlaku w ramach Stowarzyszenia 
W.A.R.K.A. 

5. Obecność jabłka i akcentów związanych z sadownictwem w przestrzeni 
publicznej w Warce i na szlaku (Skrzynka Kontaktowa, Jabłka na rondach, 
Jabłkowe przystanki) 

6. Dobre relacje koordynatora z gminami, powiatem i innymi NGO 

7. Szerokie kompetencje członków szlaku od umiejętności organizacji imprez 
po wyrób przetworów z jabłek 

8. Szeroka i zróżnicowana oferta np. zwiedzanie sadu, browaru, sortowni 
jabłek 

9. Przynależność do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

10. Związki ze Stowarzyszeniem Jabłka Grójeckie 

11. Tradycja uprawy sadów sięgająca XVI wieku 

12. Organizacja imprez kulinarno-kulturalnych związanych z jabłkiem na 
Szlaku  

13. Obecność potraw rekomendowanych przez szlak w menu lokali 

14. Posiadanie jednorodnej identyfikacji graficznej 

15. Wysoki poziom merytoryczny i komunikacyjny opisów atrakcji i członków 
szlaku 

7.2. Wskazanie słabych stron 

SŁABE STRONY (W) 

1. Nie wszyscy członkowie mają jakąkolwiek ofertę turystyczną 

2. Niski poziom walorów estetycznych niektórych obiektów 

3. Brak związku z jabłkiem u niektórych członków szlaku 

4. Skojarzenia Warki z piwem, nie z jabłkiem 

5. Brak informacji turystycznej o szlaku – biura otwartego na turystę 

6. Brak certyfikacji jakościowej członków szlaku 

7. Niska identyfikacja z inicjatywą ze strony mieszkańców  

8. Brak współdziałania systemowego ze Stowarzyszeniem Jabłka Grójeckie 

9. Brak wyrobu kulinarnego – pamiątki sygnowanej logo Szlaku 

10. Nie wszyscy sadownicy przestrzegają norm w opryskach 

 

7.3. Wskazanie szans w rozwoju szlaku  

SZANSE (O) 
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1. Możliwość skorzystania z certyfikatu jakościowego Grójeckie Jabłka i 
promocji ogólnopolskiej związanej z jabłkiem 

2. Rozwój terytorialny szlaku poprzez wciąganie atrakcji związanych z 
jabłkiem zlokalizowanych na obszarze powiatu grójeckiego 

3. Wzrost popularności turystyki kulinarnej 

4. Wzrost popularności   podróży turystycznych odbywających się w ramach 
regionu (Mazowsze) 

5. Wzrost zainteresowania potrzebami i motywacjami dzieci w podejmowaniu 
decyzji o podróży 

6. Wolne niedziele szansą na zainteresowanie ofertą mieszkańców i turystów 

7. Współdziałanie z innymi szlakami turystyki kulinarnej w Polsce szansą na 
promocje w grupach docelowych 

8. Wzrost zainteresowania pochodzeniem produktów kulinarnych  

9. Rosnąca grupa wegetarian w społeczeństwie i zainteresowanie kuchnią 
roślinną  

10. Możliwość stania się ambasadorem jabłka w Polsce w tym stworzenia 
atrakcji numer 1 w kraju Interaktywnego i polisensorycznego Muzeum 
Jabłka  

11. Szansa na skorzystanie z funduszy zewnętrznych w tym krajowych w 
finansowaniu rozwoju szlaku np. z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw 

12. Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, Mazowiecką Organizacją 
Turystyczną, Ministerstwem Rolnictwa w zakresie promocji polskiego 
rolnictwa poprzez ukazanie sadów i uprawy jabłek 

13. Rosnące zainteresowanie mediów i blogerów tematami kulinarnymi  

 

7.4. Wskazanie zagrożeń w rozwoju szlaku 

ZAGROŻENIA (T) 

1. Uprawa jabłek w Polsce nie należy do czystych ekologicznie, częste 
opryski, przekraczanie norm 

2. Wysokotowarowy charakter sadów Grójec- Warka brak miejsc „w ludzkiej 
skali” – dalsze uprzemysłowienie uprawy jabłek 

3. Konkurencja ze strony innych szlaków tematycznych w tym 
Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego 

4. Ciągłe powstawanie nowych szlaków kulinarnych w Polsce co może 
zmniejszyć zainteresowanie istniejącą ofertą 

5. Możliwość powstania Grójeckiego Szlaku Jabłkowego jako bezpośredniego 
konkurenta o silniejszej pozycji wizerunkowej 

 

7.5. Macierz strategii 

Aby analiza SWOT była realnym narzędziem służącym do zarządzania działaniami rozwojowymi Szlaku, 

niezbędne było przełożenie informacji zgromadzonych w pierwszym kroku na scenariusze, mogące 

zaistnieć w przyszłości. Służy temu tzw. macierz strategii, w której w zależności od zmiany czynników 

rynkowych i zaistniałych okoliczności, zarządzający znajdzie odpowiedź na pytanie, jaką strategię 

działania obrać.  

Każda macierz strategii zawiera scenariusze działań, wynikające wprost ze zdiagnozowanych wcześniej 

czynników. Scenariusze te wspólnie składają się na 4 typy strategii o umownych nazwach: 
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 STRATEGIA AGRESYWNA (MAXI-MAXI) – scenariusze w ramach tej strategii działania skupiają 

się na jak najlepszej ekspozycji i rozwoju silnych stron oraz możliwie maksymalnym 

wykorzystaniu istniejących szans. 

 STRATEGIA KONKURENCYJNA (MINI-MAXI) – obejmuje eliminację słabych stron, przy 

jednoczesnym wykorzystaniu nadarzających się szans, co w efekcie ma prowadzić do 

podniesienia konkurencyjności. 

 STRATEGIA KONSERWATYWNA (MAXI-MINI) – zakłada minimalizację negatywnego wpływu 

otoczenia na Szlak, poprzez możliwie maksymalne i aktywne wykorzystanie istniejących silnych 

stron.  

 STRATEGIA DEFENSYWNA (MINI-MINI) – to tak zwana „strategia przetrwania”, która zakłada 

minimalizację oddziaływania czynników zewnętrznych poprzez stopniową eliminację słabych 

stron. 

W prezentowanej poniżej macierzy strategii Szlaku, poszczególne scenariusze możliwie maksymalnie 

opierają się o zdiagnozowane wcześniej czynniki – ich numeracja odpowiada tej zastosowanej 

wcześniej. 
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Tabela 1 Analiza scenariuszowa – macierz strategii Wareckiego Szlaku Jabłkowego  

 SZANSE ZAGROŻENIA 

SILNE 

STRONY 

STRATEGIA AGRESYWNA (MAXI-MAXI) 

1. Szlak jako  ambasada Polskiego 

Jabłka. Budowa atrakcji 

wizerunkowej – Muzeum Jabłka. 

Uczynienie z jabłka motywu 

przewodniego promocji obszaru 

(S1,2, S5 , O3, O7,8,  O10,11 )  

2. Rozwój terytorialny w obszarze 

powiatu grójeckiego. (S 6, O2 ) 

3. Ścisła Współpraca ze 

Stowarzyszeniem Jabłka 

Grójeckie. (S 1, 10, O1, ) 

STRATEGIA KONSERWATYWNA (MAXI-

MINI) 

1. Wzmocnienie „wareckości” w 

Szlaku Jabłkowym poprzez 

zaproszenie do współpracy 

miasta i gminy i pozyskanie 

większej identyfikacji 

przestrzennej związanej ze 

szlakiem w gminie Warka (S 4,5, S 

7,8, S12, S 14, T 5 ) 

2. Wzmocnienie pozycji eko szlaku 

poprzez współpracę z czystymi 

chemicznie sadownikami i 

promocję zrównoważonego 

rozwoju sadownictwa (S 2,3, S11,  

T 1,2) 

SŁABE 

STRONY 

STRATEGIA KONKURENCYJNA (MINI-

MAXI) 

1. Zaangażowanie mieszkańców 

miasta Warka i powiatu w 

korzystanie z oferty i uczestnictwo 

w inicjatywach szlaku poprzez 

zaangażowanie dzieci i 

mieszkańców regionu - rekreacja 

(W 4,5,7 O4,5,6 ) 

2. Rozwój oferty dla wegetarian i 

miłośników owoców  i foodies ( W 

10, O 3, 8, 9) 

STRATEGIA DEFENSYWNA (MINI-MINI) 

1. Koncentracja na budowie oferty 

turystycznej u wszystkich 

członków wzmacniając 

jednocześnie związek inicjatywy z 

jabłkiem i jej spójność 

wewnętrzną 

2. Rezygnacja z ekspansji 

terytorialnej i powiązań z jabłkiem 

grójeckim  itp. (W2-W6, T2, T3, T4, 

T6) 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy, rekomenduje się by wiodącą rolę odgrywała strategia 

agresywna, zakładająca jak największe wzmocnienie silnych stron poprzez wykorzystanie 

nadążających się szans. Należy mieć jednak na względzie, że scenariusze działań przewidziane 

w pozostałych trzech strategiach –  defensywnej, konserwatywnej i konkurencyjnej, również powinny 

odgrywać swoje role. Konieczne jest zatem odniesienie się do nich w planowaniu rozwoju Szlaku. 
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8. Wnioski i rekomendacje 
 

1. Szlak ma szanse stać się jedną z kluczowych atrakcji turystyki kulinarnej w Polsce. Obok takich 

szlaków jak Śląskie Smaki, Podkarpackie Smaki, Podlaskie Smaki, Szlak Polskiej Wódki może on 

być wizytówką kulinarną Polski. 

 

2. W ramach szlaku wskazane jest stworzenie interaktywnego i multisensorycznego muzeum 

jabłka, prezentującego zarówno historię miejsca jak i aspekty smakowe owocu. Inspiracja w 

tym zakresie może być muzeum mleka w Grajewie.  

 

3. Szlak z uwagi na związek z jednym z najważniejszych towarów eksportowych polskiego 

rolnictwa powinien być współfinansowany lub objęty promocją poprzez programy rządowe w 

tym funduszu promocji owoców i warzyw. 

 

4. Na szlaku powinny odbywać się regularnie wizyty studyjne dziennikarzy z Polski i zagranicy 

związane z budowanie wizerunku polskiego jabłka. Warto stworzyć kilka scenariuszy takich 

wizyt, mogą one także stanowić przyczynek do sprzedaży oferty pakietowych dla grup. 

 

5. Touroperator – na szlaku z czasem powinien pojawić się podmiot organizujący wypoczynek. 

Powinien być to organizator turystyki w myśl ustawy o usługach turystycznych. Jego obecność 

będzie katalizatorem do profesjonalizacji ofert wszystkich członków szlaku. Dzięki jego 

działaniu znacząco przyśpieszyć się mogą terminy wprowadzania ofert turystycznych przez 

członków. Odczuwalnie podniesie się także zyskowność prowadzonych działalności o profilu 

turystycznym. Dlatego warto wesprzeć chętny podmiot do profesjonalizacji i stania się 

touroperatorem. Wskazane jest wsparcie doradcze jak i rozpoznanie możliwości wsparcia 

finansowego takiego podmiotu. 

 

6. Zwiększenie zasięgu terytorialnego szlaku wydaje się nieodzowne. Obecne granice szlaku 

zamykające się w gminie Warka są dopuszczalne jedynie na początek. Dłuższe pozostanie w 

tych ramach oznaczać będzie stagnacje z wyboru. Naturalnym obszarem funkcjonowanie 

szlaku jest obszar występowania jabłka o Chronionym Miejscu Pochodzenia – Jabłko Grójeckie.  

 

7. Promocja wraz z jabłkami w sklepach. Szlak będzie budował wizerunek Jabłka Grójeckiego jako 

towaru jakościowego, czystego, pożądanego. W zamian Jabłko Grójeckie powinno stać się 

nośnikiem promocji informacji o szlaku. Rekomenduje się taką współpracę poprzez np. 

dystrybucję materiałów promocyjnych na kartonach od jabłek czy w tackach z jabłkami, 

umieszczenie informacji o szlaku na stronie Jabłka Grójeckiego. Jabłko Grójeckie może także 

promować się poprzez konkursy np. wygraj wyjazd do Największego Sadu Europy na Szlak 

Jabłkowy. 

 

8. Regularne imprezy. Szlak może być organizatorem imprez kulinarnych odbywających się 

regularnie w tym Weekend na Szlaku Jabłkowym – dwa razy do roku w miesiącach wiosennych 

i jesiennych, targi śniadaniowe odbywające się w niedziele np. dwa razy w miesiącu. Realizacja 

tego wskazania wiąże się z koniecznością zwiększenia zasięgu promocji poprzez powiązanie z 
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Jabłkiem Grójeckim. Jedną w imprez kulinarnych kluczowych dla Szlaku powinny być spotkania 

w sadzie – impreza święta plonów, zbiorów, kolejna mogłaby się wiązać z okresem kwitnienia 

jabłoni. 

 

9. Z uwagi na ścisłe powiązanie z produktem jakim jest jabłko, do tego posiadające certyfikat – 

Chronionym Oznaczeniu Geograficznym- Jabłko Grójeckie, szlak jest sposobem na promocje 

produktu i budowanie jego wiarygodności w skali Polski, Europy i Świata.  

 

10. Szlak powinien przybrać docelowo formę Grójecko-Wareckiego Szlaku Jabłkowego. W ramach 

jego funkcjonowania powinny być prezentowane najważniejsze spośród 27 gatunków jabłek 

wchodzących w ramy marki Jabłka Grójeckie.  

 

11. Szlak powinien doczekać się oznakowania w zakresie: oznakowania jego przebiegu poprzez 

znaki drogowe E-22 oznaczające początek szlaku oraz atrakcje wzdłuż jego przebiegu.  

 

12. Powinna powstać mała architektura dla szlaku obecna w miejscowościach, ogrodach 

prywatnych, parkach publicznych. Powinna ona czerpać z motywu skrzynki z jabłkami. Na tej 

podstawie powinny zostać przygotowane meble zewnętrzne jak i wewnętrze. Rekomenduje 

się w tym zakresie inspiracjeoraz współpracę z uczelnią o profilu artystycznym lub 

renomowanym studio projektowym.  

 

13. Kontakt z blogerami i prasą kulinarną. Szlak powinien przypominać o swoim istnieniu raz lub 

dwa razy do roku wysyłając paczkę z produktami członków do blogerów, mediów, 

influencerów. Taka paczka powinna być wysyłana przy specjalnej okazji np. świąt Bożego 

Narodzenia lub świeżych zbiorów w sadach. 

 

14. Warto byłoby wskazać możliwe związki królowej Bony z jabłkami, sadownictwem i obszarem 
projektu. To może  być impuls do badania kuchni historycznej i wykorzystania jabłek w tamtych 
czasach. Badaniami kuchni historycznej zajmuje się między innymi szef Maciej Nowicki z Pałacu 
w Wilanowie. Warto ten wątek sprawdzić.  

 


