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DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE
Ogólnopolskie Forum GEO-PRODUKT – projekt integracji dzia³añ
z zakresu udostêpnienia i promocji dziedzictwa geologicznego Polski
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A b s t r a c t. Products and services inspired by geodiversity are referred to as geoproducts
and most often constitute an element of the sustainable development of UNESCO’s global
geoparks. In 2015 an informal group of designers and manufacturers of geotourism products
was created in Poland, which is reflected in the annual meetings called the GEO-PRODUKT
Forum. The aim of the project is to integrate the activities of scientific bodies, local authorities,
non-governmental organisations, tourist and other communities to disseminate knowledge
in the field of Earth sciences, to popularize geological and mining heritage of Polish territory,
as well as to develop geotourism and geoparks.
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Geoturystyka, która w sposób zorganizowany rozwija
siê na œwiecie i w Polsce od lat 90. XX w., skutecznie popularyzuje dziedzictwo geologiczne i wp³ywa na rozwój gospodarczy regionów (Duarte i in., 2020). Definiowana jest
jako forma turystyki, która skupia siê na geologii i krajobrazie, przyczyniaj¹c siê do ochrony obiektów geologicznych i ich poznania oraz zrozumienia wartoœci przyrody
nieo¿ywionej (Dowling, Newsome, 2018). Najwa¿niejszymi centrami rozwoju geoturystyki s¹ obecnie œwiatowe
geoparki UNESCO. S¹ to obszary o miêdzynarodowym
znaczeniu geologicznym, tworzone w holistycznej koncepcji ochrony, edukacji i zrównowa¿onego rozwoju, wraz
z inicjatywami i akceptacj¹ lokalnego spo³eczeñstwa
(Alexandrowicz, Miœkiewicz, 2016). Ju¿ w pocz¹tkowej
fazie rozwoju geoparków w ich obrêbie zaczêto tworzyæ
tzw. geo-produkty (geoproducts), czyli takie wyroby i us³ugi, które s¹ powi¹zane z dziedzictwem geologicznym i stanowi¹ element zrównowa¿onego rozwoju (UNESCO, 1999).
Wraz z powo³aniem pierwszych geoparków w 2000 r., na
rynku pojawi³y siê tradycyjne i nowe produkty inspirowane lokaln¹ georó¿norodnoœci¹, która umo¿liwia ich produkcjê. S¹ to m.in. land products, czyli produkty Ziemi,
które s¹ warunkowane abiotycznymi cechami i elementami
œrodowiska, np. wyroby ¿ywnoœciowe, kosmetyczne czy
rêkodzielnicze wytwarzane z surowców naturalnych ze
znakiem jakoœci „geo” (Rodrigues i in., 2021). Du¿a popularnoœæ geo-produktów w geoparkach wynika z ich potencja³u dla rozwoju nowej przedsiêbiorczoœci i mo¿liwoœci
zarobkowych, inicjowania wspó³pracy i wzrostu lokalnych
gospodarek oraz wzmacniania to¿samoœci regionalnej.
O presti¿u idei geo-produktów mo¿e œwiadczyæ fakt, i¿
marka GEOfood (rodzaj wyrobów ¿ywnoœciowych wytwarzanych w geoparkach) otrzyma³a wsparcie w ramach programu IGCP – The International Geoscience Programme

na lata 2021–2026 (https://en.unesco.org/international-geoscience-programme/projects/726). Wœród atrybutów geo-produktów wyró¿nia siê ich unikalnoœæ i innowacyjnoœæ:
s¹ one jednoczeœnie narzêdziem edukacyjnym i komercyjnym, a bêd¹c symbolem regionalnego dziedzictwa geologicznego, ³¹cz¹ lokalne tradycje z koncepcjami i interpretacjami w naukach o Ziemi (Farsani i in., 2017).
Geo-produkty mieszcz¹ siê w celach zrównowa¿onego
rozwoju, a tym samym wpisuj¹ siê w strategie Agendy
2030 (Rodrigues i in., 2021).
Wraz z rozwojem idei geo-produktów poszerzono ich
charakterystykê i zró¿nicowanie, wprowadzaj¹c nowe definicje i klasyfikacje, w tym pojêcie produktu geoturystycznego (Migoñ, 2012; Dryglas, Miœkiewicz, 2014;
Rodrigues i in., 2021). W nowym ujêciu geo-produkty nie
s¹ ju¿ tylko „wyrobami z geoparków”. Zgodnie z teori¹
marketingu produkt geoturystyczny ma z³o¿on¹ strukturê
jako kompozycja geo-produktu i turystyki, a jego istot¹
(rdzeniem produktu) jest geodziedzictwo wraz z jego poznaniem, gromadzeniem nowych doœwiadczeñ i ciekawymi
prze¿yciami (Dryglas, Miœkiewicz, 2014). Ma to niebagatelne znaczenie w popularyzacji wiedzy o dziedzictwie
geologicznym Polski (Urban i in., 2021), pod warunkiem
zapewnienia kreatywnego przekazu informacji i zastosowania metod marketingowych (Kaczmarek i in., 2010).
Koncepcjê produktu geoturystycznego zastosowano ju¿
dla ró¿nych regionów Polski (m.in. Migoñ, 2012; Brzeziñska-Wójcik, 2012, 2015; Rogowski, 2014, 2016; Jawecki,
Tarka, 2017 i literatura tam¿e). Wœród typowych produktów geoturystycznych funkcjonuj¹cych na rynku krajowym, mo¿na wymieniæ: przewodniki i tablice geoturystyczne, gry geoedukacyjne, pami¹tki inspirowane dziedzictwem
geologicznym, muzea geologiczne, geocentra, dinoparki,
lapidaria, obiekty dziedzictwa górniczego, pikniki geolo-
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giczne, geoturystyczne us³ugi przewodnickie czy szlaki
geoturystyczne (Migoñ, 2012; Dryglas, Miœkiewicz, 2014).
Wiele z tych produktów istnieje na polskim rynku od wielu
lat, a czêœæ jest tworzona na nowo. Jednak dopiero teraz,
wraz ze zdefiniowaniem pojêcia produktu geoturystycznego,
a tak¿e ci¹g³ym rozwojem geoturystyki i geoparków, produkty te nabieraj¹ innego, wieloaspektowego znaczenia.
Aby geo-produkty zaistnia³y w œwiadomoœci polskich
producentów i odbiorców, potrzeba wspó³pracy i po³¹czenia wiedzy naukowej z praktycznymi doœwiadczeniami
zwi¹zanymi z promocj¹ i marketingiem. Projekt integracji
ró¿nych œrodowisk, tj. naukowych, samorz¹dowych, turystycznych, zajmuj¹cych siê udostêpnianiem i promocj¹
dziedzictwa geologicznego Polski, powsta³ podczas konferencji pt. Forum: geoturystyka dla zrównowa¿onego rozwoju, która odby³a siê w ramach Targów Kielce Geo-Expo-Tour w dniach 24–26 paŸdziernika 2013 r. Zainicjowano
wówczas wspó³pracê i wstêpne porozumienie pomiêdzy
Geoparkiem Kielce (obecnie Geonatura Kielce) a Katedr¹
Geologii Ogólnej i Geoturystyki dzia³aj¹cej na Wydziale
Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Efektem uzgodnieñ by³a propozycja corocznych spotkañ pod has³em „Forum GEO-PRODUKT”, zaproponowanie najwa¿niejszych tematów
do dyskusji oraz wspó³organizacja dwóch pierwszych konferencji w Kielcach i Krakowie. I Ogólnopolskie Forum
GEO-PRODUKT, które odby³o siê 24–25 wrzeœnia 2015 r.
w Centrum Geoedukacji w Kielcach, by³o spotkaniem
wprowadzaj¹cym i integruj¹cym przedstawicieli ró¿nych
instytucji (ryc. 1). II forum (27–28 paŸdziernika 2016 r.,
Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) mia³o charakter

warsztatowy, rozwiniêto na nim najwa¿niejsze tematy zainicjowane podczas pierwszej edycji. Najistotniejsze problemy i
wyzwania krajowej geoturystyki zosta³y ujête w obszary
tematyczne omawiane w ramach wspomnianej edycji
forum (Miœkiewicz i in., 2016) i kontynuowane w ró¿nym
zakresie podczas kolejnych spotkañ z tego cyklu. Wœród
kluczowych zagadnieñ znalaz³y siê m.in.:
– mo¿liwoœæ tworzenia geoparków w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem instytucjonalizacji dzia³añ,
uwarunkowañ ustawowych, a tak¿e certyfikowania
geo-produktów,
– aspekty prawne i organizacyjne ochrony i zagospodarowania obiektów geologicznych, w tym rewitalizacji obiektów dziedzictwa górniczego, rozwi¹zywanie konfliktów w ochronie bio- i georó¿norodnoœci, stosowanie mechanizmów zrównowa¿onego
rozwoju,
– metody przekazywania wiedzy geologicznej w edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, projektowanie materia³ów geoedukacyjnych w zale¿noœci od typu odbiorcy oferty geoturystycznej,
– pozyskiwanie funduszy na tworzenie i rozwój geo-produktów oraz przygotowywanie projektów geoturystycznych zgodnie z programami finansowymi,
– partnerstwo lokalne i regionalne dla rozwoju geoturystyki, w tym zadania jednostek naukowych, rola
lokalnych przedsiêbiorców, jednostek samorz¹dowych i organizacji pozarz¹dowych,
– przygotowanie kadry pracowników do geoturystyki
i geoparków, w tym programów kszta³cenia w zakresie zarz¹dzania dziedzictwem geologicznym.

Ryc. 1. Rezerwat przyrody Góra Rzepka w Chêcinach. I Ogólnopolskie Forum GEO-PRODUKT. Fot. K. Miœkiewicz
Fig. 1. Góra Rzepka Nature Reserve in Chêciny. I Nationwide GEO-PRODUKT Forum. Photo by K. Miœkiewicz
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Za³o¿enia Forum GEO-PRODUKT, jako platformy integracji ró¿nych œrodowisk skupionych wokó³ tematyki
geo-produktów, determinuj¹ jednoczeœnie najwa¿niejsze
cele tej d³ugofalowej inicjatywy. Wœród najwa¿niejszych
mo¿na wskazaæ m.in.:
– upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk o Ziemi
oraz popularyzacja dziedzictwa geologicznego i górniczego Polski, bogactwa przyrody nieo¿ywionej
(georó¿norodnoœci), w tym zasobów surowcowych,
oraz ich wykorzystania w ¿yciu codziennym dla
zrównowa¿onego rozwoju cywilizacyjnego,
– integracja dzia³añ na rzecz geoochrony, geoturystyki
i geoedukacji oraz promocja idei Œwiatowych Geoparków UNESCO na forum krajowym,
– zachêcenie przedsiêbiorców wytwarzaj¹cych zarówno nowe, jak i tradycyjne produkty na bazie surowców naturalnych do w³¹czenia informacji geoedukacyjnych do swoich wyrobów,
– wspó³dzia³anie z bran¿¹ turystyczn¹ w celu rozwoju
geoturystyki w Polsce.
Idea Ogólnopolskiego Forum GEO-PRODUKT, zainicjowana podczas I edycji forum w Kielcach i przedstawiona w ramach II edycji forum w Krakowie, uzyska³a
podstawy merytoryczne i skonkretyzowany zakres tematyczny. Znalaz³a ona poparcie wœród uczestników konferencji, a rozmowy by³y kontynuowane podczas nastêpnych
spotkañ: Geopark Przedgórze Sudeckie (22–24.09.2017),
GEOsfera Jaworzno (27–28.09.2018), Muzeum Górnictwa
Wêglowego w Zabrzu (12.09.2019), Geopark Kraina
Wygas³ych Wulkanów (6.10.2021).
Kolejna, VII edycja Ogólnopolskiego Forum GEO-PRODUKT, która odbêdzie siê w terminie 6–7 paŸdziernika 2022 r., bêdzie mia³a szczególny charakter. Po raz
pierwszy w ponad 7-letniej historii forum, gospodarzem
i g³ównym organizatorem wydarzenia bêdzie Geopark
Œwiêtokrzyski (od kwietnia 2021 r. Œwiatowy Geopark
UNESCO). Tegorocznej edycji towarzysz¹ ponadto wyj¹tkowe okolicznoœci zwi¹zane z wpisaniem wydarzenia
w obchody Œwiatowego Dnia Georó¿norodnoœci (International Geodiveristy Day) ustanowionego przez UNESCO
na dzieñ 6 paŸdziernika (www.geodiversityday.org). Dziêki temu wydarzenie o charakterze krajowym ma szansê
staæ siê przyk³adem dobrych praktyk w zakresie integracji
ró¿nych œrodowisk wokó³ tematyki geoturystycznej na
forum miêdzynarodowym.
Pomys³odawcy idei Forum GEO-PRODUKT zachêcaj¹ wszystkich zainteresowanych do w³¹czenia siê w tê
inicjatywê. Porozumienie ogólnopolskie zwiêkszy efektywnoœæ dzia³añ w zakresie geoturystyki i geoparków,
w tym tworzenia geo-produktów, ich promocji i komercjalizacji. Pozwoli na wymianê doœwiadczeñ oraz dobrych
praktyk, co wp³ynie na lepsze wykorzystania dziedzictwa
geologicznego w turystyce, edukacji i innowacyjnej przedsiêbiorczoœci dla zrównowa¿onego rozwoju regionów.
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