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Turystka kulinarna – czyli przepis na sukces szlaków, imprez i produktów kulinarnych 

 

Opis Idei Forum Gospodarczego w Gdyni 2011 

 

Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni od kilku lat dynamicznie ewaluuje w kierunku 

imprezy wyznaczającej nowe trendy w gospodarce i stylach życia. Jest to spotkanie 

interdyscyplinarne skupione na sposobach wykorzystania gospodarczego morza, 

wzbogacania oferty czasu wolnego i kreatywnym podejściu do przestrzeni i form. Takie też 

jest ukierunkowanie paneli tematycznych Forum. Gospodarka morska, przemysł czasu 

wolnego (turystyka), przemysły kreatywne i ekologia to nie tylko nazwy paneli 

Międzynarodowego Forum Gospodarczego, ale również typowo gdyńskie gałęzie gospodarki. 

 

Unikalny dobór tematyki i mówców, wśród których nie brakuje uznanych w Europie 

autorytetów i kontestatorów, czyni z gdyńskiego forum cenione miejsce spotkań zarówno 

wśród przedstawicieli biznesu, samorządowców jak i ludzi nauki. Tutaj dyskutowane są nowe 

tendencje światowe i sposoby ich implementacji na gruncie krajowym. 

 

Tegoroczne Forum poruszy gorącą problematykę z każdej z przywołanych dziedzin 

gospodarki.  

 

� Panel przemysły kreatywne będzie zogniskowany na idei - Projektowanie dla lepszej jakości 

życia –– design for a better life. Lider Panelu dr hab. Marek Adamczewski zamierza 

zrealizować ją w czterech blokach: Miasto dobrze zaprojektowane; Projektowanie dla 

wszystkich; Design regionalny; Design na co dzień.  

 

� Dyskusja w panelu poświęconym przemysłowi czasu wolego będzie toczyła się pod hasłem 

„Turystka kulinarna – czyli przepis na sukces szlaków, imprez i produktów kulinarnych.”  

Liderzy Panelu Anna Somorowska i Hubert Gonera obiecują, że będzie to nie mające 

precedensu spotkanie twórców turystycznych produktów kulinarnych, które zaowocuje 

ustaleniami jak budować narodowy produkt turystyki kulinarnej.  

 

� Lider panelu gospodarki morskiej Sławomir T. Kalicki zaprosił menedżerów decydujących o 

rozwoju branży morskiej aby podjąć dyskusję nad: przygotowanymi przez agendy europejskie 

dokumentami wyznaczającymi strategię rozwoju sektora w długoletniej perspektywie; 

sposobami finansowania branży oraz nad rozwiązaniami dotyczącymi crewingu. 

 

� W panelu środowiskowym spodziewać się można merytorycznej dyskusji nad możliwościami 

gospodarowania i przetwarzania surowców. Poprowadzi go Izabela Wołosiak reprezentująca 

Eko Dolina Sp. z o.o. 

 

IDEA PANELU TURYSTYCZNEGO: 

Kulinaria stały się hitem w miastach i regionach zarówno w Polsce jak i na świecie. Szlaki Kulinarne 

powstają w Polskich miastach (Szlak Kulinarny Centrum Gdyni w 2009, Białostocki Szlak Kulinarny 
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2010, Iławski Szlak Kulinarny 2010) i regionach ( Małopolski Szlak Owocowy  w 2003, Szlak 

Oscypkowy czy Małopolska Trasa Smakoszy). Dobrze  znamy festiwale kulinarne takie jak Śląskie 

Smaki (organizowane od 2006 roku) czy Podkarpackie Smaki (organizowane od 2007 roku), z 

apetytem i podziwem obserwujemy sukces takich kulinarnych świąt jak dni Mistrzostwa Świata w 

pieczeniu kiszki i babki ziemniaczanej (organizowane od 1999 roku).  Jak je zorganizować? Jak 

zaprosić branżę gastronomiczną? Jak wypromować wśród mieszkańców i turystów z całego kraju? Jak 

stworzyć polską markę kulinarną?  Nasz Panel przekaże praktyczne wskazówki tym, którzy właśnie 

myślą o stworzeniu produktu turystycznego opartego o kulinaria w swoim regionie czy mieście. 

Będziemy również dyskutować jak wywołać ogólnoeuropejską modę na podróżowanie w pogoni za 

smakiem do restauracji, które stają się celami podróży turystycznych oraz ambasadami kulinarnej 

tożsamości miast i krajów.  

 

LIDERZY 

PANELU 

� Anna Somorowska 

� Hubert Gonera 

Dyrektor zarządzający Landbrand s.c. 

TERMIN 14 października 2011 r. 9:00 rejestracja, 9:30 start Panelu, Zakończenie 16:00 

MIEJSCE Pokład Promu Stena Spirit, Sala Audiowizualna, Terminal Promowy w Gdyni ul. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego 60 

BLOKI W 

PANELU 

BLOK 1 – Szlaki, Festiwale, Produkty certyfikowane – czyli praktyczna wiedza jak 

przyrządzić smakowity produkt turystyczny 

BLOK 2 –  Restauracje i ich potencjał w generowaniu ruchu turystycznego 

BLOK 3 – Sieciowanie współpracy i promocji w skali krajowej i międzynarodowej 

PROPONOWAN

Y PROGRAM 

PANELU 

BLOK 1 –  Szlaki, Festiwale, Produkty 

certyfikowane – czyli praktyczna wiedza 

jak przyrządzić smakowity produkt 

turystyczny 

� Gdzie szukać tożsamości i smaczków 
kulinarnych 

� Jak zachęcić i zjednoczyć branżę  
gastronomiczną 

� Jak promować produkt turystyki 
kulinarnej wśród mieszkańców i 
turystów 

CASE STUDY 

BLOK 1 

� Działania Małopolskiej, i Śląskiej 
Organizacji Turystycznej i 
Stowarzyszenia Pro Carpathia w 
kwestii kreacji produktów 
turystyki kulinarnej 

� Miasta od kuchni – czyli Gdynia, 
Białystok i  ich oferta turystyki 
kulinarnej 
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� Jak stworzyć ogólnopolską, 
europejską i globalną modę na 
produkty turystyki kulinarnej 

 

BLOK 2 –  Restauracje i cukiernie i ich 

potencjał w generowaniu ruchu 

turystycznego 

� Restauracja markowa – jak się ją 
buduje i rozwija. 

� Magia mediów kulinarnych i 
rankingów 
 

BLOK 3 – Sieciowanie współpracy i 
promocji w skali krajowej i 
międzynarodowej 
 
� Kulinarne dziedzictwo lokalne – 

towar globalny 
� Czy można budować popyt w 

określonym czasie w całym kraju 
� Plany Polskiej Organizacji 

Turystycznej zbudowania platformy 
współpracy wokół kulinariów 

 

 

 

BLOK 2 

� Przykłady najlepszych restauracji 
z Polski budujących świadomie 
swoją markę jako celów podróży 

� Jak stworzyć lokalny produkt 
cukierniczy, który wyróżni miasto 
czy region? 

 

� European Network of European 
Culinarny Heritage 

� Działania regionalne i globalne 
koncernów z obszaru FMCG 

� Konsorcjum Kuchnia Polska – 
Polskiej Organizacji turystycznej 

� Portal polskakulinarna.pl 

PRELEGENCI 

 

 

 

� Hubert Gonera –lider panelu i dyrektor landbrand s.c., pomysłodawca i 

twórca Gdyńskiego i białostockiego szlaku  

� Elżbieta Tomczyk-Miczka – menedżer produktów kulinarnych Małopolskiej 

Organizacji Turystycznej 

� Igor Hutnikiewicz – dyrektor departamentu jakości w Urzędzie 

Marszałkowskim woj. Warmińsko-Mazurskiego,  Europejska Siec 

Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, 

� Kazimierz Sumisławski, Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego 
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� Krzysztof Zieliński - Dyrektor ds. promocji  Stowarzyszenia Pro Carpathia -  

Podkarpackie Smaki – Festiwal Podkarpackich Smaków 

� Barbara Salamon-Szympruch -  Śląska Organizacja Turystyczna, Festiwal 

Śląskie Smaki  

� Dr Jacek Olszewski-Strzyżowski, Ekspert/Doradca w Polskiej Organizacji 

Turystycznej, były Dyrektor Departamentu Instrumentów Marketingowych 

POT, twórca idei konsorcjum produktowego Polskie Smaki 

� Robert Trzópek – Szef Kuchni restauracji Tamka 43 w Warszawie, uczeń Rene 

Redzepiego – szefa kuchni restauracji Noma w Kopenhadze 

� Tomasz Deker – cukiernik i wiele więcej – właściciel sieci lokali T. Deker 

Patissier&Chocolatier 

� Monika Kamińska  – kierownik biura promocji Urzędu Miejskiego w 

Białymstoku, koordynator Białostockiego Szlaku Kulinarnego 

� Jacek Debis – pomysłodawca Gdyńskiego Szlaku Kulinarnego 

� Piotr Bobrycki - Dyrektor Marketingu firmy Dr. Oetker Polska 

� Maciej Zborowski - specjalista ds. tworzenia produktu turystycznego i 

kampanii marketingowych w Stena Line 

 

Harmonogram godzinowy Panelu: 

Godzina Tytuł wystąpienia Mówca 

9:30 Powitanie uczestników i otwarcie Panelu Prezydent Miasta Gdyni 

9:35 Wprowadzenie w tematykę Turystki kulinarnej Anna Somorowska, Hubert 

Gonera 

9:45 – 11:00 

BLOK 1 –  Regionalne szlaki kulinarne i festiwale – czyli praktyczna wiedza jak przyrządzić 
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smakowity produkt turystyczny 

9:45 „Smaki Małopolski – przepis na sukces” Elżbieta Tomczyk-Miczka 

10:05 „Czy na proziaku można zarobić? – odpowiedź 

na przykładzie działań realizowanych na 

Podkarpaciu 

Krzysztof Zieliński 

10:25 „Sprzedać smak, czyli szwedzkie produkty 

turystyczne oparte na kulinariach” 

Maciej Zborowski 

10:45 „Śląskie Smaki – droga od festiwalu do szlaku 

kulinarnego” 

Barbara Salamon-Szympruch 

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa 

11:15 – 13:00  

BLOK 2 –  Restauracje i cukiernie i ich potencjał w generowaniu ruchu turystycznego 

11:15 „Magia kuchni heute cousine – na przykładzie 

restauracji Tamka 43 w Warszawie” 

Robert Trzópek 

11:45 „Miejskie szlaki kulinarne jako pomysł na 

markowy produkt turystyczny” 

Monika Kamińska, Jacek Debis 

12:20 „Patisserie & chocolaterie – świątynie słodyczy 

-  możliwość wypracowania markowych 

produktów lokalnych i regionalnych” 

Tomasz Deker 

13:00 – 14:00  

BLOK 3 – Sieciowanie współpracy i promocji w skali krajowej i międzynarodowej 

13:00 „Organizacja i funkcjonowanie Sieci 

„Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie” w ramach 

Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa 

Kulinarnego”.  

Kazimierz Sumisławski 

 

13:15 „Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa 

Kulinarnego na terenie Warmii i Mazur” 

Igor Hutnikiewicz 

13:30 „Znaczenie regionalizmu w branży produktów 

spożywczych” 

Piotr Bobrycki 

13:45 „Założenia związane z powołaniem przez 

Polską Organizację Turystyczną Konsorcjum 

Produktowego pn. Kuchnia Polska” 

Jacek Olszewski 
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14:00-14:45 Przerwa lunchowa  

15:00-16:00  Dyskusja moderowana –  Temat: kulinaria motorem wzrostu turystyki. 

Zagadnienia:  
Jak kulinaria mogą zwiększyć atrakcyjność turystyczną destynacji? 
Czy mamy szansę na stworzenie ogólnopolskiego produktu turystyki kulinarnej? 
Jak sieciować współpracę wokół kulinariów w skali miasta i regionu? 
 

 

BLOK 1 –  Regionalne szlaki kulinarne i festiwale – czyli praktyczna wiedza jak przyrządzić 

smakowity produkt turystyczny 

� Gdzie szukać tożsamości i smaczków kulinarnych 
� Jak zachęcić i zjednoczyć branżę  gastronomiczną wokół wspólnego działania w regionie 
� Jak promować produkt turystyki kulinarnej wśród mieszkańców i turystów 
� Jak stworzyć ogólnopolską, europejską i globalną modę na produkty turystyki kulinarnej 

 

BLOK 2 –  Restauracje i cukiernie i ich potencjał w generowaniu ruchu turystycznego 

� Co buduje magię restauracji? 
� Jak stworzyć prawdziwie unikalną ofertę restauracji? 
� Co to jest restauracja markowa? 
� Magia rankingów i gwiazdek 
� Restauracje działające razem – czy to możliwe 
� Patisserie & chocolaterie – czym to się różni od cukierni i do kogo adresuje swój produkt 
� Jak wykreować markową słodycz kojarzącą się z miejscem 

 
BLOK 3 – Sieciowanie współpracy i promocji w skali krajowej i międzynarodowej 
 
� Kulinarne dziedzictwo lokalne – towar globalny 
� Czy można budować popyt w określonym czasie w całym kraju 
� Jak stworzyć ogólnopolską platformę współpracy wokół kulinariów 

 
 

 

 


