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Z R Ó W N O W A Ż O N Y  R O Z W Ó J 
W   T U R Y S T Y C E  W   R Ó Ż N Y C H  U J Ę C I A C H 

T E O R E T Y C Z N Y C H 

JAN KRUPA
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE W TURYSTYCE SZANSĄ  
NA JEJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

ECOLOGICAL ACTIVITIES IN TOURISM AS AN OPPORTUNITY  
FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Wstęp 

Współczesna turystyka jest przyczyną wielu zagrożeń dla środowiska naturalnego. 
Eksploatując atrakcyjne z punktu widzenia przyrody czy też kultury regiony, często jest 
zorientowana na krótkoterminowe zyski ekonomiczne i w wielu przypadkach przyczynia 
się do zagłady tego, z czego sama pierwotnie miała czerpać zyski. Niewłaściwe plano-
wanie rozwoju turystyki i wypoczynku może w sposób bezpośredni wywołać zniszcze-
nia środowiska naturalnego i kulturowego, których skala i natężenie będą zależały od 
konkretnego regionu, formy podróży oraz liczby turystów1. Uświadomienie tego faktu, 
jak również upowszechnienie się aspektów ekologicznych w doktrynach politycznych 
i agendach międzynarodowych ruchów ekologicznych przyczyniło się do wprowadzenia 
koncepcji rozwoju zrównoważonego w turystyce2. Ochrona środowiska w turystyce jest 
zagadnieniem złożonym ze względu na wielość i różnorodność rozwiązań prawnych, 
które często jedynie w sposób pośredni regulują istotne kwestie dotyczące tej ważnej 
dziedziny życia społecznego.

Za sprawą ludzi zaangażowanych w ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego na-
leży upowszechniać takie formy turystyki i kierunki rozwoju, które wpłyną na ograniczenie 
niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, a szczególnie na obszarach najcenniej-

1 D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000, s. 12.
2 P. Bohdanowicz, Turystyka a świadomość ekologiczna, Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 141–152, 263.
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szych z punktu widzenia różnorodności przyrodniczej i kulturowej3. Największe szkody 
w środowisku wyrządza głównie turystyka o charakterze masowym, natomiast turystyka 
alternatywna, choć na mniejszą skalę ilościową i terytorialną, również zagraża środowisku 
przyrodniczemu. Turystyka alternatywna realizowana indywidualnie lub w małych grupach, 
bezpośrednio w środowisku naturalnym, może jednak stanowić źródło niebezpieczeństw 
ekologicznych o charakterze lokalnym4. 

Nadmierna koncentracja ruchu turystycznego, nieprawidłowo zlokalizowana baza 
turystyczna, często w miejscach o najwyższej wartości przyrodniczej, złe formy organi-
zacji wypoczynku oraz brak kultury turystycznej są głównymi przyczynami powstawania 
zagrożeń5. Wprowadzenie działań oraz technologii prośrodowiskowych w gospodarce 
może przyczynić się do zwiększenia liczby nowych miejsc pracy, przy ograniczeniu 
konsumpcji zasobów nieodnawialnych. Ekoinnowacje charakteryzują się znacznie mniej-
szym ryzykiem środowiskowym, zdrowotnym i społecznym na wielu płaszczyznach. 
Duże aglomeracje miejskie, przemysł, wysokotowarowe rolnictwo, a nawet turystyka 
(zwłaszcza masowa) zużywają olbrzymie ilości wody, produkując ogromne ilości ścieków. 
Poważny, a na niektórych obszarach nawet tragiczny stan środowiska naturalnego staje 
się powodem do podejmowania szybkich oraz istotnych działań na rzecz ochrony śro-
dowiska, a zwłaszcza przyrody6. Absolutnie niezbędne jest obecnie działanie w zakresie 
uzyskiwania czystej, odnawialnej energii, a przede wszystkim skutecznego pozyskiwania 
energii słonecznej, przy ograniczeniu produkcji groźnej energii jądrowej. Należy również 
dążyć do zmniejszenia produkcji energii z ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego, wspie-
rać działania w kierunku rozwoju ekologicznego transportu oraz ekologicznej technologii 
produkcji i przetwórstwa żywności.

Wzrastająca świadomość przedsiębiorców (organizatorów turystyki i usługodawców) 
oraz turystów pozwala na podejmowanie wspólnych działań, korzystnych dla obu stron, jak 
również dla społeczności lokalnej oraz środowiska. Działania proekologiczne i ekoinnowa-
cyjność łączą interes ekonomiczny i sferę ekologii. Jest to sytuacja korzystna i atrakcyjna 
nie tylko dla polityków i rządzących, ale także dla przedsiębiorstw oraz społeczeństwa. 
Z kolei dla instytucji naukowych jest to niezwykła szansa na owocną współpracę z biznesem 
i pozyskiwanie środków finansowych na rozwój badań w zakresie opracowywania ekoin-
nowacyjnych technologii. Tak pojęty interes jest jedną z szans na zachowanie, przynaj-
mniej w naturalnym stanie, ekosystemów przyrodniczych i rozwijanie gospodarki zgodnie 
z zasadami trwałego, zrównoważonego rozwoju oraz kreowania postępu cywilizacyjnego 
przyjaznego środowisku, co stanowi podstawę ludzkiej egzystencji, dzisiaj i w przyszłości. 

Proces zarządzania turystyką powinien mieć charakter holistyczny, co oznacza, że 
jej rozwój musi być zintegrowany z rozwojem innych dziedzin gospodarki w regionie czy 

3 W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2007, s. 446–447, 471.
4 W. Niemiec, S. Sadowska, O. Niemiec, Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w turystyce, Oficyna Wyd. 
Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów–Nowy Sącz 2010, s. 7–12.
5 D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2006, s. 16–17.
6 L. Woźniak, Przyszłość ekoinnowacji, [w:] Cele i zasady wdrażania ekoinnowacji w zarządzaniu firmą i roz-
wojem regionu, red. idem et al., Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2011, s. 113.
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kraju. Zarządzanie rozwojem wszystkich form turystyki zrównoważonej, zwłaszcza na 
obszarach cennych przyrodniczo, ma polegać głównie na umiejętnym sterowaniu ruchem 
turystycznym w czasie i przestrzeni, tworzeniu stref służących różnym typom penetracji 
turystycznej oraz planowaniu potrzebnej infrastruktury, dostosowanej do indywidualnych 
warunków obszaru chronionego7. Wiadomo, że już sama obecność człowieka, a szcze-
gólnie podejmowanie jakiejkolwiek działalności w środowisku, nieuchronnie prowadzi do 
niekorzystnych zmian biotopu w wyniku antropogennych przekształceń, których głównym 
skutkiem jest wprowadzanie do otoczenia zanieczyszczeń i skażeń8.

W turystyce światowej pojawiła się nowa generacja turystów, zwracających szcze-
gólną uwagę na aspekt ekologiczny w ocenie atrakcyjności turystycznej obszaru. Jak 
podają Adam Mroczka i Stefan Sacha9, „zjawisko to jest wynikiem wzrostu świadomości 
ekologicznej o skali zagrożeń życia i jakości wypoczynku miejsca zamieszkania i pobytów 
turystycznych”. 

Wzrost liczby turystów świadomych zagrożeń ze strony zwiększającego się ruchu 
turystycznego w skali globalnej stwarza szansę na rozwój form turystyki przyjaznej dla 
środowiska naturalnego oraz zachowania warunków jakości życia mieszkańców obszarów 
recepcji turystycznej. 

Potwierdzają to liczne badania marketingowe, które wskazują na wzrost roli stanu 
środowiska naturalnego wśród motywów wyboru miejsca pobytu turystycznego. Obecnie 
istotnym zagadnieniem w proekologicznym funkcjonowaniu obiektów turystycznych jest 
posiadanie systemu zarządzania zagadnieniami związanymi ze środowiskiem. Staje się 
to koniecznością, ponieważ coraz więcej gości domaga się jego stosowania, potwierdzo-
nego odpowiednim certyfikatem, świadczącym o braku ujemnego oddziaływania na śro-
dowisko10. W większości obiektów podejmowane są działania zaradcze, głównie u źródła 
zanieczyszczeń, polegające na wprowadzeniu zmiany do procesu produkcji i świadczo-
nych usług oraz zmniejszeniu zużycia surowców. Jest to możliwe poprzez zintegrowany 
łańcuch zarządzania, szeroko rozumiane wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 
oraz poprawę jakości świadczonych usług11. 

Poszczególne etapy minimalizacji kosztów w obiektach turystycznych, np. w hote-
lu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, w wyniku wprowadzania rozwiązań 
związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, wymagają pewnych nakładów 
finansowych, zwłaszcza w przypadku starszych obiektów noclegowych. Mogą być one 

7 D. Zaręba, Ekoturystyka, op. cit., s. 54, [cyt. za:] P. Żegleń, Zarządzanie turystyką na obszarach cennych 
przyrodniczo województwa podkarpackiego, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, 
Oficyna Wyd. PB, Białystok 2010, s. 566–567.
8 J. Krupa, J. Hałys, Problematyka ochrony środowiska w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej, [w:] Turystyka 
wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, red. J. Krupa, T. Soliński, Związek 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2011, s. 107–129.
9 A. Mroczka, S. Sacha, Czynnik ekologiczny w kształtowaniu jakości produktu turystycznego, „Folia Turistica” 
2000, nr 9, s. 20.
10 Ibidem, s. 37.
11 B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998, s. 23.
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jednak osiągane prostymi sposobami, które jak dotychczas w wielu polskich obiektach 
noclegowych nie są jednak stosowane12. 

Na przykład są to rozwiązania z zakresu odpowiedzialnego gospodarowania wodą, 
energią elektryczną oraz dotyczące minimalizacji odpadów, jak również wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii. Istotnym działaniem powinna być również dobra współpra-
ca z ludnością lokalną. Jednak wszelkie powyższe działania związane są z wydatkami 
pieniężnymi.

Pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł stanowi coraz poważniejsze wyzwanie 
dla krajów, dla których zrównoważony rozwój oznacza także racjonalne wykorzystywanie 
surowców energetycznych oraz poprawę stanu środowiska. Wspieranie produkcji ener-
gii z odnawialnych źródeł stało się ważnym i koniecznym zarazem celem polityki Unii 
Europejskiej. Szczególnie dla regionów dotkniętych bezrobociem technologie przyjazne 
środowisku stwarzają dodatkowe możliwości powstawania nowych miejsc pracy13.

Od personelu hoteli, zakładów gastronomicznych oraz innych obiektów turystycznych 
i rekreacyjnych oczekuje się obecnie nie tylko świadczenia usług o wysokim standardzie, 
ale także spełnienia wielu kryteriów związanych z oddziaływaniem obiektu na środowisko 
przyrodnicze14. Wprowadzanie w obiektach turystycznych rozwiązań technicznych i or-
ganizacyjnych sprzyjających ochronie środowiska ma także znaczący wpływ na obniżkę 
kosztów ich eksploatacji, zwłaszcza w zakresie zużycia energii, wody czy prowadzenia 
gospodarki odpadowej, bez obniżenia jakości świadczonych usług15.

W energooszczędnym budownictwie szczególnie upowszechniają się obecnie różnego 
typu systemy wykorzystania energii odnawialnej. W wielu krajach coraz częściej stosuje 
się technologie, dzięki którym ściany wieżowców (obiekty hotelowe, biurowe, mieszkalne) 
mogą zostać zamienione np. w „elektrownie słoneczne”. Ekologiczny obiekt noclegowy to 
budynek nie tylko wygodny i estetyczny, przyjazny środowisku, ale także nieszkodzący 
lokalnemu, regionalnemu czy globalnemu ekosystemowi oraz redukujący swe oddziały-
wanie na środowisko. Powody prowadzenia działań ekologicznych w hotelach to m.in.: 
ograniczenie skutków działania hotelu na środowisko, obniżenie kosztów, korzyści mar-
ketingowe oraz lepszy wizerunek i reputacja16.

Wszystkie podejmowane w obiekcie turystycznym działania prośrodowiskowe wymaga-
ją wielowymiarowego podejścia. Nawet najnowsze rozwiązania techniczne, pozwalające 
na oszczędność wody i energii, czy doskonale przygotowany system gromadzenia su-
rowców wtórnych nie przyniosą rezultatów, jeśli działań takich nie połączy się z edukacją 

12 J. Majewski, Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich – wybrane przykłady, Biuro Menedżerów 
Marek Turystyki Polskiej, Warszawa 1999, s. 31.
13 B. Dec, J. Krupa, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska, [w:] Ochrona 
środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, red. J. Krupa, 
T. Soliński, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2012, s. 55–83. 
14 K. Kasprzak, Ochrona środowiska w hotelach – wybór problemów, „Zeszyty Naukowe Południowo-Wschod-
niego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w Rzeszowie” 2006, z. 7, s. 35–39.
15 J. Drupka, J. Krupa, Usługi hotelarskie a ochrona środowiska naturalnego, „Zeszyty Naukowe WSHiT w Lesku” 
2003, z. 1, s. 53–59.
16 http://ecohotelpolska.blogspot.com/2009/07/hotele-ekologiczne.html [12.04.2013].
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ekologiczną wśród pracowników, a następnie wśród klientów. Celem takiej edukacji jest 
uwrażliwienie na problemy środowiskowe i w konsekwencji pogłębienie świadomości 
ekologicznej, ale przede wszystkim sprawienie, by pracownicy w pełni potrafili skorzystać 
z wdrożonych rozwiązań17. Coraz częściej tego rodzaju działania dostrzega się zwłaszcza 
wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych, świadomych zagrożeń dla środowiska 
naturalnego ze strony rosnącego natężenia ruchu turystycznego na terenach przyrodniczo 
cennych. Działania te wpisują się często w plan pobytu gości w gospodarstwie w czasie 
wolnym, za symboliczną opłatą dla gospodarza obiektu, która ma wspomóc wprowadzanie 
proekologicznych rozwiązań na terenie gospodarstwa. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w ogólnym zarysie problematyki 
znaczenia działań proekologicznych w branży turystycznej w aspekcie ochrony środowiska 
przyrodniczego, jak również przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych, moż-
liwych do zastosowania w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania. Metodami 
badawczymi były przegląd materiałów źródłowych (w tym zasobów internetowych) oraz 
własna obserwacja działań proekologicznych w branży turystycznej. 

Czynnik ekologiczny w sektorze usług turystycznych 

Zarówno wśród turystów, jak i przedstawicieli branży turystycznej od dawna słyszy się 
opinie o wprowadzeniu polityki proekologicznej oraz bardziej skutecznych metod ochrony 
środowiska. Proekologiczne zasady dla turystyki zostały sformułowane wspólnie przez 
World Tourism Organization, World Travel, Tourism Council i Earth Council w dokumen-
cie pod nazwą Agenda 21 for Travel & Tourism Industry. Z kolei największą w świecie 
organizacją zajmującą się wdrażaniem tych zasad w przemyśle turystycznym jest Green 
Globe, która posiada członków w ponad 100 krajach. Organizacja ta wydaje praktyczne 
poradniki popularyzujące prośrodowiskowe rozwiązania w różnych sektorach turystyki 
oraz przyznaje certyfikaty jakości ekologicznej18. Do podjęcia takich działań potrzebna 
jest wiedza oraz stanowcze i racjonalne stanowisko decydentów w zakresie ochrony 
środowiska przyrodniczego, jego zasobów naturalnych, a przede wszystkim ochrony 
zdrowia człowieka19. Wdrażanie rozwiązań proekologicznych w gospodarce, w tym w bran-
ży turystycznej, zapewni lepszą jakość życia mieszkańcom obszarów atrakcyjnych pod 
względem turystycznym, organizatorom turystyki oraz turystom. 

Z jednej strony nowoczesne rozwiązania techniczne są nadal bardzo drogie dla wielu 
przedsiębiorców, co sprawia, iż nie stać ich na wdrażanie nowych pomysłów. Z drugiej 
strony wdrożenie nowych, proekologicznych technologii wiąże się z wysokimi kosztami, 
które wpływają na wzrost ceny konkretnych usług i często nie stać przeciętnego turysty 

17 http://www.fpds.pl/media/filemanager/publikacje/ekologia-w-firmie/broszura_ekologiczny_hotel [10.04.2013].
18 P. Dominik, Możliwości i ograniczenia rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej na terenach chronionych 
Puszczy Białowieskiej, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wyd. PB, 
Białystok 2010, s. 646–647.
19 L. Woźniak, Ekoinnowacyjność i ekoinnowacje. Przegląd teorii, [w:] Cele i zasady wdrażania ekoinnowacji 
w zarządzaniu firmą i rozwojem regionu, red. idem et al., Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2011, s. 6–7.
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na poniesienie większych wydatków finansowych, pomimo iż chętnie partycypowałby 
w tego typu działaniach na rzecz ekologii. Niemniej jednak całą odpowiedzialnością za 
ekologiczną turystykę nie można obarczać tylko producentów oraz dostawców towarów 
i usług turystycznych. Turyści powinni być także świadomi problemów, z którymi bory-
kają się poszczególne obszary recepcji turystyki, i powinni wymagać od touroperatorów 
szczegółowej informacji w tym zakresie. Pomimo iż wielu podróżujących deklaruje poglądy 
i zachowania proekologiczne, w praktyce nadal wielu z nich nie umie dostosować swojego 
zachowania do miejscowych warunków tak, aby móc zapobiegać powstaniu ewentualnych 
szkód w środowisku w trakcie ich podróży i pobytu. 

Ochrona środowiska w aspekcie turystyki wiąże się ściśle z technologiami wykorzy-
stywanymi w prowadzeniu i funkcjonowaniu obiektów hotelarskich i gastronomicznych. 
Właściciele (dzierżawcy) tych obiektów coraz rzadziej przechodzą obojętnie wobec pro-
blematyki ochrony środowiska. Stosowanie nowych, proekologicznych technologii jest dla 
nich nie tylko korzystną inwestycją poprawiającą wyniki ekonomiczne, ale także dobrym 
atutem w walce o klienta z konkurentami. Modne stają się certyfikaty przyznawane obiek-
tom turystycznym, które stanowią wiarygodne potwierdzenie proekologicznych inicjatyw 
podejmowanych przez dany hotel, pensjonat czy gospodarstwo agroturystyczne. Jest to 
także rodzaj ram, które pomagają nadać kierunek i skoordynować planowane działania. 
Dużo zależy jednak od tego, czy certyfikat dotyczy dużego hotelu w mieście, czy raczej 
gospodarstwa agroturystycznego na łonie przyrody, ponieważ troska o środowisko tych 
dwóch grup obiektów ma nieco inny charakter i wymiar. Przez wdrożenie oszczędnych 
i przyjaznych środowisku rozwiązań właściciele tych obiektów chcą obniżyć koszty eks-
ploatacji, podnieść jakość oferowanych usług oraz zwiększyć swoją konkurencyjność.

W interesie całej branży turystycznej leży zatem podnoszenie jakości świadczonych 
usług zgodnie z zasadami ekorozwoju oraz wzrost świadomości ekologicznej usługo-
dawców i klientów uczestniczących w świadczeniu usług turystycznych. Racjonalnie 
rozwijana turystyka może być czynnikiem wzmacniającym działania na rzecz ochrony 
środowiska przyrodniczego, a także dynamizującym rozwój ekonomiczny regionu i mate-
rialny awans miejscowej ludności. Organizatorzy turystyki powinni przywiązywać większą 
uwagę do rozwijania alternatywnych form turystyki (np. ekoturystyki, turystyki wiejskiej, 
agroturystyki), które w najmniejszym stopniu zagrażają środowisku przyrodniczemu20. 
Z kolei instytucje odpowiedzialne za rozwój gospodarczy (w tym turystyczny) regionów 
o atrakcyjnych walorach przyrodniczych i kulturowych powinny upowszechniać wśród 
usługodawców międzynarodowe standardy ekologicznego działania oraz zachęcać do 
uzyskiwania certyfikatów jakości21. Produkt turystyczny uwzględniający jakość środowiska 
staje się obecnie czynnikiem konkurencji na rynku turystycznym, natomiast opatrzenie 
jakiegokolwiek produktu symbolem, gwarancją jakości ekologicznej wywołuje wzrost 
zaufania klientów, co nie jest bez znaczenia wobec specyficznych cech tego rodzaju 

20 W. Niemiec, Turystyka alternatywna w zgodzie ze środowiskiem, Wyd. PWSZ, Nowy Sącz 2002, s. 7–14.
21 I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategia w zarządzaniu firmą, PWN, Warszawa 2000, s. 17. 
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produktu. Warto podkreślić, że stan środowiska zależy bezpośrednio od poziomu świa-
domości ekologicznej społeczeństwa, która z kolei uwarunkowana jest ilością i jakością 
informacji docierającej w procesie edukacji. 

Proponowane działania proekologiczne, możliwe do zastosowania np. w hotelarstwie 
i gastronomii, to m.in.:

 – zastosowanie ekologicznych kryteriów przy projektowaniu obiektów,
 – dobór materiałów budowlanych przyjaznych środowisku i zdrowiu człowieka,
 – właściwy system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 – racjonalne gospodarowanie energią oraz wodą,
 – zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia,
 – serwowanie potraw regionalnych i ekologicznych,
 – ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, 
 – ograniczenie posługiwania się własnym transportem,
 – nowoczesny i sprawny transport (pojazdy elektryczne i gazowe),
 – minimalizacja wytwarzania odpadów i ich zagospodarowanie u źródła, 
 – próba budowy małych elektrowni wodnych czy wiatrowych,
 – wykorzystywanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła,
 – organizacja szkoleń w zakresie działań prośrodowiskowych dla personelu obiektu, 

dostawców, współpracowników (np. przewodników, instruktorów) oraz klientów.
Z kolei rzeczywiste działania w zakresie ochrony środowiska przez usługodawców 

w branży turystycznej ograniczają się obecnie głównie do:
 – instalacji energooszczędnych żarówek i wyłączników czasowych oraz instalacji ko-

lektorów słonecznych;
 – instalacji urządzeń oszczędzających wodę w łazienkach i toaletach;
 – komputerowego sterowania ogrzewaniem, wentylacją i oświetleniem (termostaty i re-

gulatory dostawy energii);
 – ograniczenia prania pościeli i wymiany ręczników (na życzenie gości);
 – tworzenia zintegrowanego systemu zarządzania zasobami obiektu;
 – wstępnej segregacji odpadów, ułatwiającej ich recykling.

Wykorzystywanie alternatywnych źródeł zielonej energii (praktycznie niewyczerpy-
wanej) cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, co wiąże się z rosnącymi 
cenami energii i kosztami utrzymania budynków, jak również większą świadomością ekolo-
giczną społeczeństwa odnośnie do zużycia surowców energetycznych i zanieczyszczenia 
środowiska22. Ponadto wykorzystywanie w ciepłownictwie odnawialnych źródeł energii jest 
naturalnym kierunkiem działania, a wkrótce stanie się także obowiązkiem. Warto jednak 
podkreślić, że w powyższej kwestii przyjęte odgórnie założenia nie są ostateczne, zwłasz-
cza w odniesieniu do układów klimatycznych. Podejmowanie działań proekologicznych 
w rozwoju turystyki, zwłaszcza na terenach cennych pod względem przyrodniczym, oraz 
w świadczeniu usług agroturystycznych zmierza do zachowania naturalnych warunków 

22 B. Dec, J. Krupa, Wykorzystanie odnawialnych źródeł…, op. cit., s. 55–83. 
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krajobrazowych i biotopu wsi23. Szczególnie istotne są zagadnienia związane z sanita-
cją gospodarstw wiejskich w turystyce alternatywnej, czyli podejmowanie wspólnych 
działań technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, a nawet kulturowych w celu 
podniesienia jakości życia, higieny oraz standardu sanitarnego mieszkańców obszarów 
wiejskich oraz przebywających tam turystów. Działania takie leżą w gestii indywidualnych 
właścicieli obiektów turystycznych oraz władz samorządu terytorialnego, przy wsparciu 
finansowym ze źródeł zewnętrznych. Głównymi środkami technicznymi umożliwiającymi 
sanitację siedzib są instalacje służące zaopatrzeniu w wodę, kanalizacja, składowiska 
odpadów pochodzenia bytowo-gospodarczego oraz z produkcji rolniczej24. Ponadto jest 
to zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej i sprzedawanej żywności 
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi25.

Możliwości techniczne proekologicznych działań  
w branży turystycznej 

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w turystyce masowej na pewno nie jest proste, 
a zdaniem niektórych naukowców jest wręcz niemożliwe oraz wymaga zmiany postawy 
i działań wśród reprezentantów przemysłu turystycznego. Sektor zakwaterowania, usług 
gastronomicznych i transportowych stanowi jeden z filarów przemysłu turystycznego. 
Dlatego też istotne jest poznanie poziomu świadomości ekologicznej usługodawców i ich 
gotowości do wprowadzenia w życie zasad zrównoważonego rozwoju. 

W grupie przyrządów kontrolnych coraz powszechniejsze są urządzenia monitorujące 
na bieżąco zużycie i produkcję energii przez budynek. Służą one głównie administracji 
budynku, umożliwiając monitoring wytworzonej i użytkowanej energii. Pozwalają na zlo-
kalizowanie przestrzenne i czasowe nieoczekiwanego (ponadnormatywnego) zużycia 
energii. Ułatwiają wykorzystanie „świadomości energetycznej” użytkowników budynku do 
proekologicznych działań, zapewniają dane do zarządzania energią w budynku, a poprzez 
połączenie z siecią komputerową umożliwiają dostęp do monitoringu spoza budynku26.

Jest pewne, że ceny ogrzewania systematycznie rosną. Zgodnie z wymogami UE 
do 2020 r. aż 15% energii wytwarzanej w naszym kraju ma pochodzić ze źródeł odna-
wialnych, ale już wiadomo, że nie sprostamy tym wymogom. Inwestorzy coraz częściej 
podczas wymiany systemów grzewczych wybierają ogrzewanie gazowe kondensacyjne, 
o wyższej sprawności, mniejszym zużyciu gazu i bardziej ekologicznych parametrach27. 
Gaz wciąż uchodzi za relatywnie tani surowiec, ale coraz większe uznanie zyskują rozwią-

23 J. Krupa, B. Dec, Proekologiczne działania w usługach turystycznych, [w:] Ochrona środowiska…, op. cit., 
s. 15–33. 
24 W. Niemiec, Turystyka alternatywna…, op. cit., s. 55.
25 J. Krupa, B. Dec, Dobre praktyki żywienia w gospodarstwach agroturystycznych, [w:] Żywność i żywienie 
w turystyce i rekreacji, red. E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska, Wyd. WSHGiT, Warszawa 
2011, s. 97–112. 
26 http://ecohotelpolska.blogspot.com/2009/07/hotele-ekologiczne.html [12.07.2011].
27 M. Kruszewska-Mikucka, Walka o tanie ciepło, „Uważam Rze” 2012, nr 42 (89), s. 88–90.



Działania proekologiczne w turystyce szansą na jej zrównoważony rozwój 13

zania ekologiczne, tj. pompy ciepła i kolektory słoneczne. Wzrost w sektorze kolektorów 
słonecznych osiągnął poziom ok. 35% (w porównaniu z 2011 r.), w sektorze pomp ciepła 
typu powietrze – woda zaś – ok. 30%. Nieco mniejsza progresja (ok. 20%) dotyczy kotłów 
kondensacyjnych gazowych. Prawdopodobnie ten trend będzie się utrzymywał, ale nie ze 
względu na troskę o środowisko (ekologię), a przede wszystkim z obawy o dalszy wzrost 
cen energii i tzw. indywidualne bezpieczeństwo energetyczne urządzeń opartych o od-
nawialne źródła energii, objęte programem wsparcia władz rządowych i samorządowych. 

Znowelizowana dyrektywa EPBD (the Energy Performance of Buildings Directive 
2002/91/EC) zobowiązuje państwa członkowskie UE do stworzenia takich warunków 
prawnych i rynkowych, aby od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były 
niskoenergetyczne lub pasywne, tj. prawie niezużywające energii. Obecnie coraz częściej 
można spotkać w budownictwie systemy wykorzystujące tzw. energię odnawialną, w tym 
m.in. energię słoneczną, ciepło gruntu (pompy ciepła), energię wód geotermalnych czy 
małe elektrownie wiatrowe. Jednak z uwagi na duży koszt urządzeń oraz specyficzne wy-
magania co do warunków naturalnych systemy te nie są zbyt mocno rozpowszechnione. 
Zastosowane w budownictwie energooszczędnym rozwiązania muszą mieć charakter 
kompleksowy, powinny bowiem dotyczyć zarówno zagadnień konstrukcyjno-budowlanych, 
jak i instalacyjnych. Szczególnie duże oszczędności energetyczne uzyskuje się, stosując 
nowoczesne kompleksowe systemy grzewcze, np. dachowe pola ogniw fotowoltaicznych 
w połączeniu z polami kolektorów do przygotowania ciepłej wody i wspomagania wielko-
powierzchniowego ogrzewania ściennego (np. płyty gipsowe z zabudowanymi registrami 
ogrzewania wodnego). Zastosowanie dużej powierzchni ogniw fotowoltaicznych pozwala 
na produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby oraz na sprzedaż.

Nowe możliwości stwarza postęp technologiczny w budownictwie, który polega na 
opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz efektywniejszych 
systemów energetycznych dla budynków28. Modne stają się pompy ciepła, a także kon-
densacyjne kotły gazowe, natomiast kotły olejowe i przepływowe podgrzewacze wody oraz 
ogrzewanie elektryczne, ze względu na wysokie koszty eksploatacji, nie znajdują obecnie 
praktycznego zastosowania. Na rynku jest wiele rozwiązań – od tradycyjnych po ekolo-
giczne i ekonomiczne. Ostateczną decyzję podejmuje właściciel i użytkownik obiektu. 
Realizacja nowatorskich przedsięwzięć polega na radykalnym obniżeniu energochłon-
ności budynków w nowym typie budownictwa, np. dom pasywny czy dom autonomiczny. 
Zrównoważony w sensie środowiskowym budynek jest wyposażony w technologie aktyw-
nego pozyskiwania energii odnawialnej na potrzeby domu w odróżnieniu od budynków 
pasywnych. Ścieki oczyszczane są we własnej oczyszczalni, woda deszczowa w całości 
wykorzystana jest na działce. Konieczne staje się tylko podłączenie do sieci wodociągo-
wej oraz elektrycznej głównie w celu sprzedaży nadwyżek prądu produkowanego przez 
ogniwa fotowoltaiczne i przez mikroturbinę wiatrową. 

28 Czysta energia, budownictwo niskoenergetyczne – nowe spojrzenie w ochronie środowiska naturalnego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2012, s. 5.
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Małe elektrownie wodne (do 5 MW) działają na obszarze całej Polski oraz urucha-
miane są ponownie obiekty, w których z różnych przyczyn (ekonomicznych, politycznych) 
przerwano produkcję energii w ubiegłych latach. Obiekty te zlokalizowane są na małych 
i średnich rzekach i nie powinny stanowić zagrożenia ekologicznego29. Jednak powstawanie 
licznych elektrowni na krótkich odcinkach rzek wywiera ujemny wpływ na cały ekosystem. 
Możliwości wykorzystania lokalnych, przydomowych małych elektrowni wodnych dla po-
trzeb turystyki wynikają z ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w zakresie 
potrzeb socjalnych i funkcjonowania urządzeń stanowiących wyposażenie współczesnych 
siedzib ludności. Warto zaznaczyć, że Polska nie posiada znaczącego potencjału wod-
no-energetycznego, natomiast współczesna technika umożliwia korzystanie z zasobów 
wodnych w większym stopniu w porównaniu z minionymi latami, a eksploatacja urządzeń 
może być prowadzona z wysokim poziomem zautomatyzowania i niezawodności30. Pro-
blemem jednak staje się nadprodukcja energii w gospodarstwach indywidualnych, m.in. 
z braku sposobów jej gromadzenia.

Zastosowanie małych elektrowni wiatrowych opiera się głównie na turbinach o poziomej 
osi obrotu i wirnikach trójskrzydłowych. Rzadziej spotyka się modele o pionowej osi obrotu. 
Turbiny montowane są najczęściej na dachach budynków lub na wieżach o wysokości 
10–25 metrów. Zasoby energii wiatru w Polsce charakteryzują się dużą zmiennością na 
obszarze całego kraju oraz brakiem stabilności średniorocznych prędkości wiatru. Eko-
nomiczna ocena inwestycji wskazuje, że ewentualne korzyści są uzależnione m.in. od 
polityki energetycznej prowadzonej przez państwo, wielkości obiektu, jego położenia oraz 
parametrów konstrukcyjnych, a także organizacyjno-prawnych. Ponadto sposób wykorzy-
stania uzyskiwanej energii elektrycznej jest zróżnicowany i zależy od konkretnej sytuacji, 
a przede wszystkim od mocy wytwarzanej przez turbinę wiatrową31. Najczęściej uzyski-
wana moc (kilkanaście kW) wykorzystywana jest na potrzeby grzewcze lub oświetleniowe 
wytwórcy z uwagi na nieopłacalność sprzedaży energii do sieci ogólnokrajowej. Wiąże 
się to z koniecznością posiadania drogich urządzeń stabilizujących i synchronizujących 
podstawowe parametry wytwarzanego prądu, jak częstotliwość i napięcie.

Coraz większą popularność w celach grzewczych zyskuje zastosowanie, przynajmniej 
w pewnym wymiarze, pomp ciepła czy kolektorów słonecznych. Najczęściej spotykamy 
w budownictwie płaskie kolektory słoneczne, umieszczone po południowej stronie dachu 
budynku lub w większym zestawie na wolnej przestrzeni. Urządzenia te służą do bezpo-
średniej przemiany energii promieniowania słonecznego w użyteczne ciepło (konwersja 
fototermiczna). Najprostszym kolektorem słonecznym jest płaski element (płyta) pochła-
niający energię słoneczną oraz czujnik – absorbent (woda lub inna ciecz), odbierający 
pochłonięte ciepło. Produkowane są również kolektory słoneczne próżniowe – przepły-
wowe (z absorberem w postaci rur próżniowych) i heat-pipe (kolektor zbudowany z rur 

29 W. Niemiec, Turystyka alternatywna…, op. cit., s. 108–109.
30 W. Niemiec, S. Sadowska, O. Niemiec, Wybrane zagadnienia…, op. cit., s. 185.
31 Ibidem, s. 181.
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o pojedynczym przeszkleniu)32. Kolektory słoneczne coraz częściej ogrzewają nie tylko 
wodę użytkową, ale zaczynają także stanowić dodatkowe uzupełnienie konwencjonalnego 
źródła ciepła w domu. Ciepło energii słonecznej pozwala na zaspokojenie rocznego za-
potrzebowania budynku nawet w 95%. Urządzeniami do bezpośredniej konwersji energii 
promieniowania słonecznego na energię elektryczną są panele fotowoltaiczne. Systemy 
fotowoltaiczne mogą być podłączone do sieci (nie muszą używać systemów akumulatorów) 
i odłączone od sieci (wymagają systemu akumulatorów, są mniej opłacalne kosztowo, ale 
dają możliwość bezpośredniego zasilania urządzeń domowego użytku). 

Dość dużym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła, zwłaszcza w krajach skan-
dynawskich (głównie w Szwecji). W Polsce jedynie 2–3% nowo wybudowanych obiektów 
posiada tego rodzaju urządzenia grzewcze (w Szwecji 95%, w Szwajcarii 75%). Zaintere-
sowanie inwestorów pompami ciepła w Polsce jest dość duże, ale ograniczone wysokimi 
kosztami instalacji, przy niewielkim wsparciu finansowym ze strony władz państwowych. 
Pompy ciepła to urządzenia umożliwiające odbiór energii cieplnej z naturalnych źródeł 
(grunt, woda lub powietrze) i wykorzystanie jej na potrzeby ogrzewania budynków i cie-
płej wody. Proces transformacji i wymiany ciepła realizowany jest w zamkniętym obiegu 
na drodze przemian termodynamicznych czynnika roboczego. Zasadniczymi elementami 
pomp są: sprężarka, dwa wymienniki ciepła (parownik i skraplacz) oraz zawór rozprężający. 
Rynek pomp ciepła rozwija się w Polsce nieco wolniej niż u naszych unijnych sąsiadów, 
a to z powodu braku państwowych subwencji i zachęt. Można jedynie korzystać z kredytów 
Banku Ochrony Środowiska33. 

Wzrastającym zainteresowaniem przy zagospodarowaniu odnawialnych zasobów 
energii cieszy się energia geotermiczna, a w szczególności energia geotermalna (zawarta 
w wodach, parze wodnej oraz otaczających skałach). Wykorzystanie wód geotermalnych 
w celach grzewczych jest kosztowne i trudne w realizacji i eksploatacji, natomiast w przy-
padku geotermii głębokiej wytwarzanie energii elektrycznej jest obecnie w naszym kraju 
mało opłacalne34. Jak do tej pory w Polsce energię geotermalną pozyskuje się głównie 
w celach grzewczych i w ograniczonym zakresie do celów gospodarczych. Ciepłem 
z tego źródła ogrzewane są również gospodarstwa indywidualne, w tym świadczące 
usługi turystyczne35. Energia geotermalna, podobnie jak pozostałe odnawialne źródła 
energii, jest nieszkodliwa dla środowiska, nie powoduje bowiem żadnych zanieczyszczeń. 
Jej pokłady są zasobami lokalnymi, tak więc mogą być pozyskiwane w pobliżu miejsca 
użytkowania. Elektrownie geotermalne, w odróżnieniu od zapór wodnych czy wiatraków, 
nie wywierają niekorzystnego wpływu na krajobraz, a zasoby energii geotermalnej są 
dostępne zawsze, niezależnie od warunków pogodowych, w przeciwieństwie do energii 
wiatru czy energii Słońca.

32 Czysta energia…, op. cit., s. 27–28.
33 M. Kruszewska-Mikucka, Natura w harmonii z portfelem, „Uważam Rze” 2012, nr 42 (89), s. 93.
34 Czysta energia…, op. cit., s. 31–32.
35 W. Niemiec, Turystyka alternatywna…, op. cit., s. 116.
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Dużym zainteresowaniem w Polsce cieszy się obecnie produkcja biomasy z przezna-
czeniem do bezpośredniego spalania (lub uprzedniego brykietowania, lub granulowania). 
Jest to najstarsze i najpowszechniej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło 
energii w postaci drewna i jego odpadów, słomy, wierzby energetycznej, a nawet trawy. 
Biomasa to materia organiczna pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegająca bio-
degradacji. Ogrzewanie biomasą, zwłaszcza na terenach wiejskich, staje się opłacalne, 
gdyż jej ceny są konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala wreszcie 
zagospodarować nieużytki (odłogowane pola) i spożytkować odpady. Biomasę charak-
teryzuje mała zawartość tlenków azotu i siarki w porównaniu z tradycyjnymi paliwami 
kopalnymi. Z kolei emisja dwutlenku węgla z biomasy jest równoważona przez akumulację 
węgla w uprawianych roślinach. Biopaliwa wymagają w procesach spalania specjalnego 
rodzaju kotłów o odpowiedniej konstrukcji, znajdujących się głównie w szkołach, urzę-
dach gmin, ośrodkach zdrowia czy na osiedlach wiejskich. W Polsce kotły produkowane 
są w szerokiej gamie wydajności cieplnej i rozmaitych wersjach wykonania, o budowie 
tradycyjnej lub nowoczesnej konstrukcji (np. paleniska fluidalne lub kotły do zgazowania 
materii organicznej)36.

Warto zaznaczyć, że tradycyjne na polskim rynku systemy grzewcze, czyli te scentrali-
zowane, oparte na lokalnych ciepłowniach i elektrowniach, wciąż są niezwykle popularne. 
Sieciowe ogrzewanie pokrywa ok. 53% zapotrzebowania na ciepło, spośród nowych lokali 
mieszkalnych oddawanych do użytku zaś jeden na trzy ma ogrzewanie miejskie. System 
ten, poprzez grzejniki w mieszkaniach, wydaje się najbardziej ekonomicznym systemem 
pozyskiwania ciepła użytkowego oraz gorącej wody użytkowej. 

Innym przykładem produkcji energii są biogazownie, w których zasadniczym procesem 
pozyskiwania biogazu jest beztlenowa fermentacja odpadów organicznych, odpadów 
zwierzęcych lub osadów ściekowych. Mogą one pochodzić z gorzelni, browarów, ubojni, 
przetwórni owoców itp. Funkcjonowanie biogazowni wiąże się również z bezpiecznym 
i ekologicznym zagospodarowaniem odpadów. Produkt wytwarzany przez biogazownie 
może być wykorzystywany w różnoraki sposób: spalany i przetwarzany na energię elek-
tryczną lub energię cieplną albo oczyszczony i wtłoczony do sieci gazowych. Ponadto 
działanie biogazowni pozwala w znaczący sposób zredukować ilość ścieków i odpadów 
naturalnych oraz zahamować niekorzystne procesy niekontrolowanego rozkładu biomasy 
w środowisku. 

Mieszkaniec Polski myśli przede wszystkim o bieżących kosztach ogrzewania, stąd 
też do popularnych kotłów węglowych często wrzuca nie tylko węgiel, ale także po prostu 
wszystkie odpady gospodarcze, co powoduje emisję bardzo trujących związków che-
micznych. Edukacja oraz wsparcie ze strony rządowej może uzdrowić tę sytuację, przy 
czym nowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) dotyczy praktycznie 
wytwarzania samej energii elektrycznej. Z kolei 80% energii zużywanej w gospodarstwach 
domowych to ciepło, a nie energia elektryczna. Nie docenia się zatem tego udziału i nie 

36 Ibidem, s. 112.
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wykorzystuje pewnego potencjału, który zawarty jest w gospodarstwach domowych37. 
Nie chodzi nawet o wprowadzanie dopłat, ale o stymulowanie rozwoju tej gałęzi produkcji 
ciepła. Dzięki temu nowoczesne i przyjazne środowisku technologie w szybkim tempie 
znajdywałyby szerokie zastosowanie, co z ekonomicznego punktu widzenia prowadziłoby 
do dużej dynamiki spadku realnych cen urządzeń i ich instalacji, a tym samym kosztów 
ogrzewania budynków. Warto jednak zaznaczyć, że na wsi indywidualne gospodarstwa 
mają dużo większe zapotrzebowanie na energię elektryczną niż w mieście. 

Bardzo istotnymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem obiektów infrastruktury 
turystycznej w aspekcie ochrony środowiska są działania związane z gospodarką wodą 
i ściekami oraz odpadami. Poprawiające się zaopatrzenie polskiej wsi w wodę wiąże się 
z koniecznością zagospodarowania ścieków pozostających po jej zużyciu. Nie zawsze 
istnieją możliwości zagospodarowania ścieków w ich pierwotnej ilości i postaci, tj. bez ko-
nieczności oczyszczania, natomiast produktem ubocznym tego procesu są osady, bardzo 
niebezpieczne dla środowiska38. Obiekty turystyczne w dużych aglomeracjach najczęściej 
odprowadzają ścieki do kanalizacji miejskiej, natomiast mieszczące się w małych miejsco-
wościach i na wsiach pensjonaty czy gospodarstwa agroturystyczne muszą samodzielnie 
rozwiązać ten problem poprzez zastosowanie tanich w budowie, ale drogich w utrzymaniu 
zbiorników bezodpływowych lub przez inwestycję we własną, biologiczną oczyszczalnię 
ścieków39. Do oczyszczania powstających ścieków bytowo-gospodarczych wykorzystuje 
się coraz częściej przydomową oczyszczalnię ścieków, czyli instalację zarówno do domów 
jednorodzinnych, jak i do małych i średnich firm. Dzięki specjalnie stworzonym zbiornikom, 
wyposażonym w filtry i podłoże bogate w bakterie posiadające zdolności do oczyszczanie 
ścieków, są one oczyszczane, a następnie odprowadzane do gruntu, rzeki lub innego 
„odbiornika”. Istnieje również możliwość odprowadzenia takiej wody do kanału burzowego 
zamiast kanalizacji miejskiej, pod warunkiem że kanał burzowy jest przystosowany do 
odbioru dodatkowych ilości wody. Technologia ta zmniejsza zanieczyszczenie środowiska 
przy nieznacznych nakładach na jej instalację. 

Przydomowy system oczyszczania ścieków, z wykorzystaniem biochemicznych reakcji, 
jest stosunkowo prostym i tanim sposobem adaptacji naturalnych procesów przyrodniczych. 
Ponadto inwestycje mogą być wykonane w różny sposób w zależności od położenia gospo-
darstwa w terenie, ilości posiadanych środków finansowych, własnych umiejętności itp.40 
Wszelkie rozwiązania techniczne, jakie zostaną zastosowane w obiekcie turystycznym, 
dla ograniczenia zużycia wody i produkcji ścieków, a co za tym idzie obniżenia kosztów 
funkcjonowania, będą mieć jednak nieduże znaczenie bez odpowiedniego zachowania 
klientów i personelu hotelowego. Konieczne jest więc, poza modernizacjami, informowanie 
gości o podejmowanych działaniach i zachęcanie ich do przyłączenia się do hotelowego 
programu troski o środowisko.

37 M. Kruszewska-Mikucka, Walka o tanie ciepło, op. cit., s. 90.
38 W. Niemiec, Turystyka alternatywna…, op. cit., s. 69.
39 Ibidem, s. 70–71.
40 Ibidem, s. 73.
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Gospodarowanie odpadami to istotny element funkcjonowania obiektów turystycznych, 
z uwagi na dużą ilość serwowanych napojów w małych butelkach, stosowanie plastikowych 
naczyń i sztućców oraz ogromną ilość odpadów opakowaniowych generowanych przez 
część kuchenną. Skuteczna gospodarka odpadami w turystyce powinna się opierać na 
uniwersalnej zasadzie trzech „R”, tj.:

 – Reduce (ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów),
 – Reuse (powtórne użycie tego, co do użycia nadal się nadaje), 
 – Recycle (odzysk surowców ze wszystkich możliwych strumieni odpadów).

Poprawę efektywności gospodarki odpadami w obiekcie turystycznym należy rozpo-
cząć od skierowania się do źródła powstawania odpadów. Podstawowym zadaniem jest 
znalezienie tych miejsc, gdzie powstaje ich najwięcej, a także wyszukanie rozwiązań, 
które pozwolą zapobiegać powstawaniu odpadów. W zaopatrzeniu sekcji gastronomicznej 
warto zwrócić uwagę, czy z części opakowań nie można zrezygnować już na poziomie 
dostawcy – na pewno w przypadku warzyw i owoców dobrze sprawdzają się skrzynki 
wielokrotnego użytku zamiast tych tekturowych czy styropianowych. Obecnie gospodar-
ka odpadami w obiektach turystycznych najczęściej sprowadza się do zastosowania ich 
segregacji z wykorzystaniem pojemników lub worków o określonym kolorze, w zależności 
od rodzaju odpadu. Zorganizowanie selektywnej zbiórki powinno angażować zarówno 
pracowników, jak i klientów. Przeszkolenie personelu pomoże w dobrym zarządzaniu 
odpadami w kuchni, która generuje ich największe ilości, natomiast wyznaczenie na 
terenie obiektu miejsc z pojemnikami na poszczególne strumienie odpadów i stworzenie 
instrukcji, które pomogą w prawidłowym sortowaniu, pozwoli zaangażować w tego typu 
działalność klientów.

W przypadku odpadów organicznych, głównie na obszarach wiejskich, stosuje się 
kompostowniki z wykorzystaniem surowca jako nawozu organicznego. Możliwe do zasto-
sowania są również inne rozwiązania, jak np. używanie opakowań wielokrotnego użytku, 
zakup środków czystości w dużych opakowaniach, ograniczenie liczby broszur i innych 
publikacji dla klientów, umieszczanie w pokojach koszy do segregacji odpadów, stosowa-
nie baterii nadających się do ponownego ładowania. Ważnym działaniem jest szkolenie 
personelu w zakresie ekoprzyjaznych technik czyszczenia i sprzątania oraz ograniczenie 
stosowania produktów zawierających toksyczne chemikalia. Niestety nadal stwierdza się 
tradycyjny sposób pozbywania się odpadów z gospodarstw rolniczych i domowych, który 
polega na ich pozostawianiu w miejscach przypadkowych, najczęściej wrzucaniu do po-
toków, wyrobisk żwirowiskowych, glinianek, zostawianiu w lesie lub poza wsią41. Sytuacja 
ta szczególnie zaostrzyła się po wprowadzeniu w naszym kraju obowiązku wnoszenia 
opłat za utylizację odpadów. 

Istotnym działaniem o charakterze proekologicznym w branży turystycznej są różnego 
rodzaju programy edukacyjne oraz rekreacyjne przybliżające tematykę ochrony środowiska 
(walorów przyrodniczych i kulturowych) w celu praktykowania zachowań prośrodowi-

41 Ibidem, s. 79.
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skowych. Edukacja powinna objąć organizatorów turystyki, turystów oraz mieszkańców 
regionów turystycznych. Duże znaczenie może też mieć kształcenie miejscowych inter-
pretatorów przyrody i ekoprzewodników. Działania te dotyczą również przygotowania 
materiałów informacyjnych (broszur, folderów) opisujących walory turystyczne danego 
terenu, jego osobliwości przyrodnicze, formy ochrony przyrody itp., skierowanych zarówno 
do turystów, jak i do lokalnej społeczności.

Dobrze zaplanowana i przeprowadzona organizacja turystyki wspomaga proces edu-
kacji szkolnej i pozaszkolnej w przekazywaniu treści edukacyjnych i uczeniu zachowań 
proekologicznych. W konsekwencji podnosi świadomość ekologiczną ludzi oraz pomaga 
kierować turystów na szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, co jest bezwzględną ko-
niecznością na terenie parków narodowych i rezerwatów. 

Podsumowanie 

W XXI w., w dobie globalnych i lokalnych problemów środowiskowych, katastrof eko-
logicznych, zmniejszania się bioróżnorodności na Ziemi, zrównoważony rozwój wydaje 
się koniecznością. Prawidłowość ta dotyczy również tej ważnej gałęzi gospodarki, jaką 
jest turystyka, stąd pojawienie się nowych alternatywnych jej form, np. ekoturystyki. Eko-
turystyka i ekologicznie czysty produkt turystyczny stają się modne i poszukiwane przez 
klientów rezygnujących z turystyki masowej. Można stwierdzić optymistycznie, iż świa-
domość proekologiczna touroperatorów, hotelarzy i uczestników ruchu turystycznego, jak 
również liczba podejmowanych przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska stale wzrasta, 
co zostało wykazane m.in. w przeprowadzonych badaniach wśród usługodawców z terenu 
województwa podkarpackiego42,43,44. Ponadto obiekty, które istnieją już od dłuższego cza-
su, deklarują ciągłą modernizację i chęć zmian na lepsze w przyszłości. Wszelkie bariery 
wynikają przede wszystkim z wysokich kosztów finansowych, które musiałyby ponieść 
poszczególne przedsiębiorstwa, chcąc zmodernizować swoje obiekty. Niemniej jednak, 
gdyby to klienci zaczęli wyraźnie precyzować swoje wymagania i wybierać te obiekty, 
które są przyjazne dla środowiska, z pewnością niejeden przedsiębiorca musiałby znaleźć 
środki na inwestycje proekologiczne. 

Niepewność rynku odbiorcy usług turystycznych, brak spójnej polityki proekologicznej 
w obszarze turystyki oraz duża konkurencja usługodawców, zwłaszcza na obszarach 
turystycznie atrakcyjnych, zniechęcają do wdrażania innowacyjnych rozwiązań proekolo-
gicznych, szczególnie w starszych i małych obiektach turystycznych. Przystosowanie ich 
do aktualnych wymagań prośrodowiskowych wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjny-
mi, często nieopłacalnymi na poziomie już prowadzonej działalności. Klient polski nadal 

42 J. Krupa, B. Dec, Proekologiczne działania…, op. cit., s. 15–33.
43 J. Krupa, K. Krupa, Działania proekologiczne czynnikiem konkurencyjności w sektorze usług, [w:] Innowacje 
ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym, red. L. Woźniak, J. Krupa, J. Grzesik, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 
2006, s. 115–132.
44 J. Krupa, K. Krupa, Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce, [w:] Innowacyjność w turystyce, 
red. J. Krupa, Pro Carpathia, Rzeszów 2010, s. 30–83. 
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sugeruje się głównie ceną produktu turystycznego, natomiast wprowadzanie inwestycji 
proekologicznych wiąże się bardzo często z dużymi nakładami inwestycyjnymi o dość 
długim czasie zwrotu.

Edukacja społeczeństwa w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz podejmowania 
działań proekologicznych w codziennym życiu, w tym również w aspekcie turystyki i rekre-
acji, jest bardzo ważna, ale musi być prowadzona od poziomu najmłodszych odbiorców, 
poprzez działania praktyczne. Podejmowanie działań inwestycyjnych (w tym podniesienie 
stanu sanitarnego) na obszarach wiejskich związane jest przede wszystkim z możliwo-
ściami finansowymi samorządów gminnych, przy czym większość gmin uzyskuje słabe 
dochody, a stosunkowo krótkie kadencje działalności samorządów są powodem kształto-
wania krótkowzrocznej polityki. Brakuje w związku z powyższym długookresowego planu 
działań dotyczących zagospodarowania obszarów, także dla celów turystyki i rekreacji. 

Stwierdzono, że na świecie ponad 30% obiektów hotelarskich realizuje już komplekso-
we programy proekologiczne, natomiast w Polsce jest to liczba znikoma, projekty zaś nie 
są całościowe i systemowe, tylko są to pojedyncze zalecenia45. Troska o zrównoważony 
rozwój owocuje skuteczniejszą ochroną środowiska, przynosi z czasem wymierne rezultaty 
ekonomiczne oraz stanowi istotny element marketingowej konkurencji. Taki wizerunek musi 
być oparty na rzeczywistej, codziennej praktyce proekologicznej, a najlepiej potwierdzony 
certyfikatem uznanej organizacji46. 

Barierami w podejmowaniu działań proekologicznych w usługach turystycznych są 
najczęściej:

 – dostrzeganie niepowodzeń we wdrażaniu i realizacji polityki proekologicznej na rynku 
(niski efekt konkurencyjności);

 – niedostateczna wiedza w zakresie działań proekologicznych,
 – priorytety ekonomiczne nad ekologicznymi (brak zaufania i sprzeczność celów),
 – większe koszty działań bieżących oraz inwestycji,
 – wyższa cena usług, a tym samym ograniczenie popytu,
 – różne postrzeganie usprawnień i korzyści,
 – brak funduszy kapitałowych47.

Warto zaznaczyć, że turyści muszą się liczyć z ponoszeniem dodatkowych kosztów 
związanych z wprowadzaniem w turystyce alternatywnej proekologicznych działań, takich 
jak: wzrost kosztów utrzymania obiektu, wyższe ceny noclegów i innych usług, transport 
z wykorzystaniem indywidualnych środków transportu oraz utrudnienia w korzystaniu ze 
specjalistycznych terenowych środków transportu48. 

45 P. Dominik, Możliwości…, op. cit., s. 657.
46 P. Dominik, Zrównoważony rozwój. Ekologia w hotelarstwie i gastronomii, „Przegląd Gastronomiczny” 2009, 
nr 4, s. 28–29.
47 J. Krupa, K. Krupa, Działania proekologiczne…, op. cit., 115–132.
48 W. Niemiec, S. Sadowska, O. Niemiec, Wybrane zagadnienia…, op. cit., s. 83.



Działania proekologiczne w turystyce szansą na jej zrównoważony rozwój 21

Bibliografia 
1. Bohdanowicz P., Turystyka a świadomość ekologiczna, Adam Marszałek, Toruń 2006.
2. Dec B., Krupa J., Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska, 

[w:] Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 
Pogórza Dynowskiego, red. J. Krupa, T. Soliński, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dy-
nowskiego, Dynów 2012. 

3. Dominik P., Możliwości i ograniczenia rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej na terenach 
chronionych Puszczy Białowieskiej, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. 
M. Jalinik, Oficyna Wyd. PB, Białystok 2010.

4. Dominik P., Zrównoważony rozwój. Ekologia w hotelarstwie i gastronomii, „Przegląd Gastrono-
miczny” 2009, nr 4.

5. Drupka J., Krupa J., Usługi hotelarskie a ochrona środowiska naturalnego, „Zeszyty Naukowe 
WSHiT w Lesku” 2003, z. 1.

6. Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategia w zarządzaniu firmą, PWN, War-
szawa 2000.

7. Kasprzak K., Ochrona środowiska w hotelach – wybór problemów, „Zeszyty Naukowe Polskiego 
Towarzystwa Gleboznawczego w Rzeszowie” 2006, z. 7.

8. Krupa J., Krupa K., Działania proekologiczne czynnikiem konkurencyjności w sektorze usług, 
[w:] Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym, red. L. Woźniak, J. Krupa, 
J. Grzesik, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2006.

9. Krupa J., Krupa K., Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce, [w:] Innowacyjność 
w turystyce, red. J. Krupa, Pro Carpathia, Rzeszów 2010. 

10. Krupa J., Dec B., Dobre praktyki żywienia w gospodarstwach agroturystycznych, [w:] Żywność 
i żywienie w turystyce i rekreacji, red. E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska, 
Wyd. WSHGiT, Warszawa 2011. 

11. Krupa J., Hałys J., Problematyka ochrony środowiska w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej, 
[w:] Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, red. 
J. Krupa, T. Soliński, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2011.

12. Krupa J., Dec B., Proekologiczne działania w usługach turystycznych, [w:] Ochrona środowiska 
w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, red. 
J. Krupa, T. Soliński, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2012. 

13. Kruszewska-Mikucka M., Natura w harmonii z portfelem, „Uważam Rze” 2012, nr 42 (89).
14. Kruszewska-Mikucka M., Walka o tanie ciepło, „Uważam Rze” 2012, nr 42 (89).
15. Kurek W., Turystyka, PWN, Warszawa 2007.
16. Majewski J., Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich – wybrane przykłady, Biuro 

Menedżerów Marek Turystyki Polskiej, Warszawa 1999. 
17. Mroczka A., Sacha S., Czynnik ekologiczny w kształtowaniu jakości produktu turystycznego, 

„Folia Turistica” 2000, nr 9.
18. Niemiec W., Turystyka alternatywna w zgodzie ze środowiskiem, Wyd. PWSZ, Nowy Sącz 2002.
19. Niemiec W., Sadowska S., Niemiec O., Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w turystyce, 

Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów–Nowy Sącz 2010.
20. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.



Jan Krupa22

21. Woźniak L., Ekoinnowacyjność i ekoinnowacje. Przegląd teorii, [w:] Cele i zasady wdrażania 
ekoinnowacji w zarządzaniu firmą i rozwojem regionu, red. L. Woźniak et al., Oficyna Wydaw-
nicza, Rzeszów 2011.

22. Woźniak L., Przyszłość ekoinnowacji, [w:] Cele i zasady wdrażania ekoinnowacji w zarządzaniu 
firmą i rozwojem regionu, red. L. Woźniak et al., Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2011.

23. Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000.
24. Zaręba D., Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2006.
25. Żegleń P., Zarządzanie turystyką na obszarach cennych przyrodniczo województwa podkar-

packiego, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wyd. PB, 
Białystok 2010.

26. Czysta energia, budownictwo niskoenergetyczne – nowe spojrzenie w ochronie środowiska 
naturalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2012.

Strony internetowe

1. http://ecohotelpolska.blogspot.com/2009/07/hotele-ekologiczne.html [12.07.2011].
2. http://www.fpds.pl/media/filemanager/publikacje/ekologia-w firmie/broszura_ekologiczny_hotel 

[10.04.2013].

Streszczenie

Podejmowane w branży turystycznej prośrodowiskowe działania wymagają wielowymiarowego 
podejścia, ponieważ nawet zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych, pozwalających 
na oszczędność wody i energii, czy doskonale przygotowany system gromadzenia odpadów, 
nie przyniosą rezultatów, jeśli działań takich nie połączy się z edukacją ekologiczną wśród or-
ganizatorów turystyki oraz wśród klientów w celu pogłębienia świadomości ekologicznej oraz 
zwiększenia umiejętności wykorzystania wdrożonych rozwiązań. Celem niniejszego opracowania 
jest przedstawienie w ogólnym zarysie problematyki działań proekologicznych w branży turystycz-
nej w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego, jak również przedstawienie nowoczesnych 
rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w turystycznych obiektach zbiorowego 
zakwaterowania.

Słowa kluczowe: turystyka, działania proekologiczne, ochrona środowiska

Abstract

Pro-environment efforts in the tourism industry require a multidimensional approach, because 
even the usage of the latest technologies that allow water and energy saving, and well-developed 
waste collection system do not bring results, if such actions are not connected with environmental 
education among tour operators and customers in order to enhance ecological awareness and 
increase the ability of using the implemented solutions. The purpose of this thesis is to present 
an overview of ecology issues in the tourism industry in terms of environmental protection, as 
well as provide advanced technological solutions that can be used in collective tourist accom-
modation establishments.

Keywords: tourism, environmental activities, environmental protection
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TURYSTYKA DŹWIĘKOWA JAKO NOWA FORMA TURYSTYKI 
ZRÓWNOWAŻONEJ

SOUND TOURISM AS A NEW FORM OF SUSTAINABLE TOURISM

Wstęp 

Turyści w czasach postmodernizmu poszukują nie tylko miejsc pięknych, niezwykłych 
lub ciekawych, ale także nowych sposobów przeżywania podróży1. Doznania wizualne, 
do których odwoływały się liczne przedsięwzięcia turystyki masowej, wydają się zbyt 
słabym wabikiem dla współczesnych urlopowiczów. Scenariuszów zwiedzania jest coraz 
więcej, gdyż skarby przyrody i kultury można odbierać na wiele sposobów. John Urry 
zauważa, że na doświadczenie turysty składają się wrażenia wzrokowe (odgrywają rolę 
wiodącą), ale również kombinacje dźwięków, bukiety zapachów, doznania smakowe 
i geografia dotyku2. Włączenie wątków traktujących o słuchaniu, smakowaniu, wącha-
niu, dotykaniu nadaje nowy wymiar podróżom, sugerując, że doznanie, o którym mowa, 
będzie pełniejsze, bardziej bezpośrednie. Zniwelowany zostaje dystans, jaki z reguły 
istnieje między widzeniem a przedmiotem oglądu. Promuje się typ turystyki polegający 
na odkrywaniu wielości doznań. Turysta jest poszukiwaczem wrażeń, kolekcjonerem 
doznań. Dean MacCannell określa turystę mianem pielgrzyma, który oddaje pokłon 
całej masie ośrodków i atrakcji3. Jak zauważa Zygmunt Kruczek, współczesna turysty-
ka w związku z dynamicznym rozwojem potrzebuje ciągle nowych atrakcji jako celów 
podróży dla milionów uczestników, którzy zwiedzili już uznane obiekty4. Powstaje nowa 
jakość w turystyce, zorientowana na edukację i poznawanie, rozrywkę i ekscytację. Nowi 
turyści mają inne preferencje, w związku z czym poszukiwane są oryginalne atrakcje, 
a gdy ich brakuje, tworzone są nowe. W oparciu o nie rozwijane są nowe formy turystyki, 
m.in. geoturystyka, ekoturystyka, turystyka literacka, winiarska, etniczna, przemysłowa, 
kulinarna, golfowa oraz kwalifikowana5. Wśród nich jest także turystyka dźwiękowa, pole-
gająca na podróżowaniu do miejsc charakteryzujących się wyjątkowością akustyczną lub 

1 A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży, Universitas, Kraków 2008, s. 6; J. Urry, 
Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa 2007.
2 Ibidem.
3 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 2005, s. 89.
4 Z. Kruczek, Atrakcje turystyczne, Proksenia, Kraków 2011, s. 49.
5 Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2010.
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występowaniem unikalnych krajobrazów dźwiękowych6. Uprawiane są spacery słuchowe 
oraz formy safari słuchowego7. W Stanach Zjednoczonych i zachodniej Europie dynamicznie 
rozwija się birdwatching, polegający nie tylko na obserwacji ptaków, ale także słuchaniu 
ich głosów8. Zainteresowanie zyskuje też forma turystyki kontemplacyjnej, czyli aktywność 
związana z porzuceniem swego miejsca zamieszkania oraz trybu życia, przemieszczeniem 
do nowego środowiska w celu regeneracji sił fizycznych, psychicznych i duchowych, odzy-
skania motywacji oraz poszukiwania odpowiedzi na pytania związane z człowieczeństwem9. 
Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tej formy turystyki jest potrzeba doświadczania ciszy, 
która w związku z tym urasta do rangi poszukiwanego produktu turystycznego, zdolnego 
konkurować z innymi, bardziej wyrafinowanymi doznaniami10. Przedmiotem zainteresowa-
nia turystów jest też muzyka, która staje się podstawowym zasobem turystyki festiwalowej, 
koncertowej, muzycznej11. Coraz popularniejsze są podróże, których głównym motywem 
jest uczestnictwo w krótkotrwałej imprezie zorganizowanej, przeżycie doświadczenia wykra-
czającego poza codzienność. Taka forma aktywności turystycznej określana jest mianem 
turystyki eventowej, stanowiącej jedną z form turystyki kulturowej12.

Celem artykułu jest analiza relacji zachodzących między krajobrazem dźwiękowym 
a turystyką. W artykule scharakteryzowano wpływ turystyki na krajobrazy dźwiękowe 
oraz wskazano potencjał krajobrazów dźwiękowych dla rozwoju turystyki zrównoważonej.

Zrównoważony rozwój w turystyce 

Rozwojowi cywilizacyjnemu towarzyszy narastające zagrożenie hałasem. Skażenie 
hałasem i nacisk współczesnej cywilizacji na poznanie wizualne utrudniają rozpoznanie 
jakości dźwięku, porównanie jednego miejsca z innym13. Barbara Lebiedowska zauwa-
ża, że postępujące zanieczyszczenie hałasem może się stać w przyszłości skuteczną 
barierą dla rozwoju turystyki nie tylko w centrach miejskich, ale także pobliskich terenach 
wypoczynkowych14. 

6 Krajobrazy dźwiękowe (soundscapes) to zróżnicowana jakościowo warstwa krajobrazu, wyodrębniana na 
podstawie dźwięków, charakteryzująca się ulotnością i dużą wrażliwością na zmiany (m.in. S. Bernat, Krajobraz 
dźwiękowy doliny Bugu, „Annales UMCS” 1999, Sec. B, Vol. 54, No. 15, s. 297–309; Dźwięk w krajobrazie jako 
przedmiot badań interdyscyplinarnych, red. S. Bernat, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” 2008, nr 11).
7 A. Nacher, Sto tysięcy miliardów dźwięków, „Kultura Współczesna” 2010, nr 3 (85), s. 102–115.
8 E. Janeczko, D. Anderwald, Birdwatching jako nowa forma turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo 
cennych w Polsce, „Studia i Materiały CEPL” 2011, R. 13, z. 2 (27), s. 307–314.
9 M. Markowicz, Turystyka kontemplacyjna a produkt turystyczny, http://flitengo.pl/Artykuly_prezentowane_na_
konferencji/p2_articleid/47 [20.05.2013].
10 B. Lebiedowska, Silence as a competitive tourist product, „Polish Journal of Sport and Tourism” 2009, 16 (3), 
s. 176–183.
11 I. Miedzińska, Krajobraz dźwiękowy w turystyce kulturowej – peregrynacje muzyczne, [w:] W kręgu humani-
stycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, Wyd. AWF, Poznań 2008, s. 197–201.
12 K. Buczkowska, Kulturowa turystyka eventowa, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Bucz-
kowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Wyd. AWF, Poznań 2009, s. 91–118.
13 S. Bernat, Inicjatywy publiczno-prywatne w zakresie kształtowania krajobrazu dźwiękowego w Polsce, „Prace 
Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” 2008, nr 10, s. 507–514.
14 B. Lebiedowska, Some aspects of sustainable development in tourism of metropolises and metropolitan 
regions. Sustainable tourism in metropolises, „Polish Journal of Sport and Tourism” 2010, 17 (3), s. 147–149.
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Źródłem zanieczyszczenia hałasem może być także turystyka masowa. Potwierdzają 
to m.in. obserwacje Ryszarda Kapuścińskiego:

Wszędzie tłumy Japończyków... Poruszają się autobusami, zawsze w grupie. Słu-
chają pilnie, co mówi przewodniczka. Śledzą jej rękę wskazującą a to pomniki, a to 
pałace. Nie można wyczytać z twarzy, czy ich to ciekawi czy nudzi. Wszyscy wszystko 
fotografują. Także – wszyscy wszystkich (tj. wszystkich znajdujących się w pobliżu 
Japończyków) [...]. Z tłumu Japończyków dobiega szum pstrykających aparatów, jakby 
nad wycieczką brzęczał pszczeli rój. […] Capri. Statki jeden za drugim dopływają do 
portu. Wysiadają kolejne wycieczki. Tworzy się tłum, procesja, która wyrusza z molo 
i wciska się w wąskie uliczki miasteczka. Cicha dotąd wyspa (jest rano) wypełnia się 
szybko gwarem. Ale nie z tego powodu, że turyści rozmawiają ze sobą, nie! Robi się 
głośno, ponieważ zaraz po wyjściu na ląd turyści wyjmują z kieszeni, z toreb, z te-
czek i plecaków słuchawki telefonów komórkowych i zaczynają rozmawiać z Lizboną 
i Genewą, z Filadelfią i Melbourne, triumfalnie informując, że oto właśnie wylądowali 
na Capri, że są na Capri, że widzą domy, góry i skały, ogrody i plantacje, słońce 
i morze, że czują się świetnie, że zaraz będą jedli obiad (albo – to po południu – że 
właśnie zjedli obiad), że kupili koszulkę z napisem „Capri”, że za trzy godziny (za 
dwie, za jedną, za kwadrans, za chwilę) odpłyną z Capri itd., itd. To pustosłowie, 
to nieopanowane gadulstwo, to tokowanie i ekscytacja toczą się godzinami przez 
wyspę, zalewając jej uliczki i zaułki chaotyczną, natrętną, różnojęzyczną wrzawą15.

W ostatnim czasie zauważono, że wakacje w niektórych ośrodkach nadmorskich 
w Polsce również mogą być spędzone w tłoku i hałasie. Problem zanieczyszczenia 
hałasem dotyczy także miejscowości uzdrowiskowych, m.in. Świnoujścia i Nałęczowa. 
W Świnoujściu w 2007 r. rada miasta wprowadziła uchwałę ograniczającą używanie 
urządzeń nagłaśniających w ogródkach restauracyjnych podczas sezonu letniego (czer-
wiec–wrzesień) w godz. 22–10. Uchwała ta była odpowiedzią na skargi kuracjuszy doty-
czące głośnej muzyki i pomiary akustyczne wskazujące na przekroczone normy hałasu, 
których konsekwencją może być utrata statusu uzdrowiska16. Podobna groźba ciążyła 
nad Nałęczowem w 2009 r. w związku z hałasem komunikacyjnym wynikającym z dużego 
natężenia ruchu i braku obwodnicy miasta17. Władze miasta zobowiązały się do urucho-
mienia planu naprawczego – wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum, przez co 
status uzdrowiska przyznano warunkowo do 2019 r. Niestety nadal kwestia obwodnicy 
nie została rozwiązana, z braku środków finansowych jej budowa została odłożona na 
dalszy, niesprecyzowany bliżej okres18.

15 R. Kapuściński, Lapidarium III, Czytelnik, Warszawa 1997, s. 8.
16 A. Miszczyk, Świnoujście może utracić status uzdrowiska, „Głos Szczeciński” 2011, 30 sierpnia, http://www.
gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110830/SWINOUJSCIE/261113914 [20.05.2013].
17 P. Kozłowski, Nałęczów bez uzdrowiska? Jak nie wybuduje obwodnicy, „Gazeta Wyborcza” 2012, 4 kwietnia, 
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,37147,11478852,Naleczow_bez_uzdrowiska_Jak_nie_wybuduje_obwodnicy.html
[20.05.2013].
18 L. Mikrut, Nałęczów: Co z obwodnicą dla uzdrowiska?, „Moje Miasto” 2013, 11 stycznia, http://www.mmlublin.
pl/436704/2013/1/11/naleczow-co-z-obwodnica-dla-uzdrowiska?category=spozaMiasta [20.05.2013].
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W świetle badań autora artykułu każdy z polskich parków narodowych charakteryzuje 
się różnorodnością i wyjątkowością krajobrazów dźwiękowych oraz podlega presji komuni-
kacyjnej i turystycznej odpowiedzialnej za zagrożenie hałasem19. Głośne grupy turystyczne 
są podstawowym czynnikiem, obok komunikacji samochodowej, zakłócającym percepcję 
krajobrazu. Zauważono ponadto, że ostatnio pojawiły się nowe zagrożenia związane z qu-
adami oraz terenowymi motocyklami wykorzystywanymi w samotnych rajdach czy tzw. 
imprezy integracyjne przy łamaniu wszelkich zakazów. Pomiary akustyczne prowadzone 
w Tatrzańskim Parku Narodowym wykazały, że poziom hałasu w niektórych miejscach 
masowo odwiedzanych przez turystów (np. Wyżnia Kira Miętusia w Dol. Kościeliskiej) 
odpowiadał dość ruchliwej ulicy, co przekreśla szanse na wypoczynek ludzi i stwarza 
niekorzystne warunki dla bytowania dzikich zwierząt20.

Hałas związany z turystyką i rekreacją wkracza także w inne obszary cenne przyrod-
niczo. Mazury są określane często jako „strefa huku”21. Od maja do października niesie 
się bowiem po jeziorach ryk silników (każdego dnia pływa około 60 tys. ludzi). W woj. 
warmińsko-mazurskim wyznaczono 158 stref ciszy, obejmujących najczęściej jeziora, na 
których obowiązuje całkowity zakaz używania łodzi motorowych i sprzętu motorowego, 
uprawiania sportów wodnych i motorowych w związku z koniecznością zapewnienia 
odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe22.

Wobec narastających zagrożeń cywilizacyjnych konieczne jest przyjęcie koncepcji 
rozwoju zrównoważonego. Deklaracja z Rio przyjęta na „Szczycie Ziemi” w Rio de Janeiro 
(1992 r.) wskazuje, że w centrum rozwoju zrównoważonego są ludzie, którzy mają prawo 
do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą. Poprawa jakości życia powinna 
następować poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie modeli produkcji i konsumpcji 
zakłócających ten rozwój. Konieczne jest zatem przewartościowanie dotychczasowego 
stylu życia i wprowadzenie ludzkości na nową ścieżkę rozwoju, prowadzącą w kierunku 
jakości, a nie ilości23. Rozwój zrównoważony ma charakter wielowymiarowy i powinien 
być rozpatrywany na siedmiu płaszczyznach: etycznej, ekologicznej, społecznej, ekono-
micznej, technicznej, prawnej, politycznej, z których pierwszy poziom, będący podstawą 
dla pozostałych, stanowi refleksja etyczna24. Zaspokojeniu potrzeb materialnych czło-

19 S. Bernat, Atrakcyjność dźwiękowa polskich parków narodowych, „Studia i Materiały CEPL” 2011, R. 13, z. 3 
(28), s. 83–88.
20 M. Wagner, W. Nowakowski, K. Czarnowska, Zanieczyszczenie hałasem Tatrzańskiego Parku Narodowego, 
„Aura” 2006, nr 9, s. 32–34.
21 A. Sowa, Strefa huku, „Polityka” 2009, 7 lipca, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/reportaze/295927,1,mo-
torowki-zabijaja-mazury.read [20.05.2013].
22 Możliwość wyznaczania stref ciszy wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), uwzględniającej 
ustalenia Dyrektywy Hałasowej. Dodatkowo w ustawie wprowadzono instytucję „obszarów cichych” (zarówno 
na terenie aglomeracji, jak i poza nią). Wyznaczenie wspomnianych obszarów na drodze uchwały rady powiatu 
jest wiążące dla instrumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego (art. 73 oraz 118b), co oznacza, 
że nie można przeznaczyć takiego obszaru dla działalności, która mogłaby powodować zwiększenie poziomu 
hałasu.
23 A. Skowroński, Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju” 
2006, Vol. 1, No. 2, s. 47–57.
24 A. Pawłowski, Rewolucja rozwoju zrównoważonego, „Problemy Ekorozwoju” 2009, Vol. 4, No. 1, s. 65–79.
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wieka towarzyszyć powinien również jego rozwój duchowy. W strategii zrównoważenia 
istotna jest koordynacja działań na różnych płaszczyznach w celu osiągnięcia pewnego 
konsensusu wyróżniającego się zgodnością z podstawowymi wartościami. Koncepcja roz-
woju zrównoważonego zakłada trwałą poprawę jakości życia współczesnych i przyszłych 
pokoleń, co integralnie łączy się z poprawą stanu środowiska25. Rozwój zrównoważony 
powinna także charakteryzować dbałość o dźwiękową jakość powietrza jako czynników 
wpływających na jakość życia26.

W związku z powyższym poszukiwane są nowe formy turystyki odpowiadające mode-
lowi turystyki zrównoważonej, czyli turystyki łagodnej, przyjaznej środowisku, pojmowanej 
jako aktywność turystyczna, która odbywa się z poszanowaniem środowiska, zapewnia 
długotrwałe zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, jest sprawiedliwa i moż-
liwa do zaakceptowania pod względem ekonomicznym i socjalnym. Podstawę koncepcji 
turystyki zrównoważonej stanowi osiągnięcie harmonii między potrzebami turystów, środo-
wiska przyrodniczego i lokalnych społeczności27. Wprowadzenie zasad zrównoważonego 
rozwoju na grunt turystyki ma na celu minimalizowanie szkód i zagrożeń związanych 
z rozwojem tej gałęzi gospodarki, respektowanie wartości kulturowych, społecznych 
i przyrodniczych obszaru, w którym przebywają turyści, ochronę zasobów naturalnych 
i kulturowych, okazywanie szacunku dla tożsamości, tradycji, stylu życia społeczności 
lokalnych przy jednoczesnym wykorzystywaniu ekonomicznej szansy, jaką niesie tu-
rystyka, dla rozwoju gospodarczego regionu28. Według Aliny Zajadacz turystyka może 
być „lokomotywą” zrównoważonego rozwoju, funkcja turystyczna może się przyczyniać 
bowiem do ochrony środowiska przyrodniczego, przysparzać wielu korzyści w sferze 
społecznej i gospodarczej, jak również może być kierunkiem rewitalizacji terenów zde-
gradowanych29. Istotą turystyki zrównoważonej jest dostrzeżenie i wydobycie różnych 
elementów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz relacji zachodzących między 
nimi30. Turystyka zrównoważona jest oparta na świadomym podróżowaniu, wymaga duże-
go zaangażowania ze strony uczestników. Podnoszenie poziomu świadomości w trakcie 
podróży ma niezwykle ważny wpływ na sposób postrzegania świata i minimalizowania 
wpływu na środowisko. 

25 A. Skowroński, op. cit.
26 S. Bernat, Problemy ocen uciążliwości dźwiękowych i zapachowych w zrównoważonym rozwoju, „Problemy 
Ekorozwoju” 2010, Vol. 5, No. 1, s. 139–144.
27 U. Myga-Piątek, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce, „Problemy Ekorozwoju” 2011, Vol. 6, No. 1, 
s. 145–154.
28 Turystyka zrównoważona, op. cit.
29 A. Zajadacz, Koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 3, 
Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, Seria: Turystyka i rekreacja – Studia 
i Prace, nr 3, Wyd. UAM, Poznań 2009, s. 93–130.
30 J. Poczta, Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju, „Turystyka kultu-
rowa” 2013, nr 4, s. 21–35.
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Rysunek 1. Różne kierunki turystyki a krajobraz dźwiękowy
Źródło: S. Bernat, Potencjał turystyki dźwiękowej, „Turystyka kulturowa” 2014, nr 6, s. 47.

Krajobrazy dźwiękowe jako atrakcja turystyczna 

Już ponad 100 lat temu zauważano wyjątkowość zjawisk dźwiękowych różnych rejo-
nów świata. Zróżnicowanie brzmieniowe ukazują opisy i relacje z podróży. W relacjach 
z podróży po Ameryce Środkowej Aleksandra von Humboldta (1769–1859) zapoznajemy 
się ze światem dźwięków, jako integralną częścią każdego kraju i regionu31. Znajdujemy tu 
charakterystykę szczególnych zjawisk dźwiękowych (w atmosferze, na powierzchni i pod 
ziemią) oraz próby ich wyjaśniania naukowego. Uwagę Humboldta przyciągają zarówno 
dźwięki przyrody, jak i kultury. Dźwięk jest traktowany jako źródło informacji oraz narzędzie 
komunikacji (zwierząt, ludzi). W obserwacjach Humboldta zostają odkryte relacje między 
człowiekiem a przyrodą oraz między członkami określonej społeczności, przywoływana 
jest pamięć dźwiękowa. Szczególną wartość zyskuje cisza, dostarczając przeżyć estetycz-
nych i uwrażliwiając na subtelne dźwięki32. Dźwięki są elementem całości – środowiska 
geograficznego i funkcjonują w powiązaniu z jego pozostałymi elementami.

Również współcześnie zauważa się, że dźwięk jest istotnym elementem doświadczenia 
turysty. Dla przykładu Bliski Wschód to „labirynt zmysłów”, gdzie słychać m.in. dobijanie 
targu na bazarach, klaksony samochodów, popularną muzykę z wszechobecnych głośni-
ków, porykiwania osiołków, przejmujący głos muezina wzywającego na modlitwę. Dźwięki 
te mieszają się wzajemnie, przybierając postać nieznośnej czasem kakofonii33.

Przywoływany już wcześniej R. Kapuściński dostrzegał wyjątkowość brzmienia krajo-
brazu, nie tylko w egzotycznych regionach świata, ale także w zwyczajnych krajobrazach 
naszego kraju:

31 A. Humboldt, Podróże po Ameryce Podzwrotnikowej. Wybór, Książka i Wiedza, Warszawa 1959.
32 „Ucho łowi w tej pozornie głębokiej ciszy delikatne dźwięki, przytłumione ćwierkanie i nieustanne brzęczenie 
owadów rojących się w niższych warstwach powietrza. Nic też lepiej nie może uzmysłowić człowiekowi wielkości 
i bogactwa życia organicznego” (Ibidem, s. 255).
33 J. Musiatewicz, Labirynt zmysłów, „Obyczaje” 2002, nr 9–10, s. 26–29.
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Gdy się idzie przez pola z Nałęczowa do Wąwolnicy, słychać, jak ziemia śpiewa. 
I nie jest to tak, że gdzieś rozlegnie się jakiś samotny głos, a gdzieś później, w innym 
miejscu – inny. Śpiew słychać zewsząd – z pól, ze wzgórz, z mijanych zagajników. 
Ziemia śpiewa głosami ptaków, ale ptaków nie widać, bo świeci słońce, jest upał 
i kryją się one w cieniu miedz, moszczą w bruzdach, buszują w wysokich zbożach. 
Ten śpiew nie milknie ani na sekundę. Z obu stron drogi dobiegają nas świergoty 
i trele, soprany i alty, nucenia, szczebiotania. Przez cały czas z ziemi unosi się do-
nośna muzyka – wielostrunna, wielogłosowa kantata na ptasi chór i orkiestrę, która 
uprzyjemnia nam wędrówkę34.

W Lapidarium II R. Kapuściński ujawnia, że chciałby „napisać historię «Jednego Dnia 
Świata»: […] jak wszędzie słychać jakąś maszynę […], jak to słychać, szepty, głosy, wołania, 
krzyki (cała wieża Babel języków, tonów, dźwięków, brzmień, inkantacji, b-molli i C- durów)”35.

W 2011 r. ukazała się książka Ucho na świat, będąca zbiorem wywiadów ze znanymi 
osobami, których celem było zaprezentowanie czytelnikowi różnych miejsc w Polsce 
i na świecie poprzez opisy dźwięków. Z książki dowiadujemy się, jakie odgłosy charak-
terystyczne są dla Afryki, a jakie dla biegunów, które dźwięki kojarzą się z Italią, Turcją, 
Danią, Stanami Zjednoczonymi, Australią i innymi krajami, jak brzmią morza, oceany, 
jeziora, pustynie i dżungle. Poprzez opisy czytelnik odkrywa dźwięki niezwyczajne i zwy-
czajne, które towarzyszą nam na co dzień i nie zwracamy na nie uwagi. Jak twierdzi  
Wojciech Mann, „dźwiękowa podróż kryje w sobie jakąś magiczną, nieuchwytną tajemni-
cę”. Ucho na świat jest przewodnikiem po magicznym świecie dźwięków, zachęcającym 
do wsłuchania się w odgłosy różnych miejsc na świecie36.

O zainteresowaniu wzbogacaniem doświadczenia turysty świadczy rozwój badań 
naukowych i inicjatyw ukierunkowanych na krajobrazy dźwiękowe. Już w latach 90. 
w Japonii stworzony został katalog 100 charakterystycznych krajobrazów dźwiękowych 
(100 Soundscapes of Japan), którego celem była zarówno ochrona dziedzictwa, jak i za-
pewnienie wysokiej jakości środowiska (ochrona przed hałasem)37. Rozpoznano także 
emblematyczne krajobrazy dźwiękowe Japonii w odczuciu zagranicznych studentów 
w mieście Fukuoka38. 

Bardzo przydatnym narzędziem do poznawania krajobrazów dźwiękowych jest inter-
net39. W ostatnich latach powstały liczne inicjatywy wykorzystujące nowoczesne tech-
nologie i możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców poprzez Internet. Niektóre 
z nich mają charakter międzynarodowy, m.in. Soundcities40, Sonic Postcards41, Save 

34 R. Kapuściński, Lapidarium III, op. cit., s. 168.
35 Idem, Lapidaria, Czytelnik, Warszawa 2002.
36 K. Świdrak, Ucho na świat. Wywiady K. i K. Świdraków, Carta Blanca, Warszawa 2010.
37 http://en.wikipedia.org/wiki/100_Soundscapes_of_Japan [21.03.2013].
38 S. Iwamiya, M. Yanagihara, Features of the Soundscape in Fukuoka City, a major city on Japan recognized 
by foreigner residents, http://www.design.kyushu-u.ac.jp/~iwamiya/ronbun/in980023.pdf [20.05.2013].
39 S. Bernat, Przez krajobrazy dźwiękowe świata. Wędrówka w Internecie, „Geografia w szkole” 2008, nr 1, 
s. 51–57.
40 http://www.soundcities.com/ [21.03.2013].
41 http://sonicpostcards.org/ [21.03.2013].
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Your Sounds42, Sounds of Europe43, Sound Tourism44, inne dotyczą określonych miejsc, 
np. Sounds of New York45, Favourite Manchester Sounds46, stanowiący element projektu 
Positive Soundscapes47 oraz projekt London Sound Survey48, ukazujący zmiany krajobrazu 
dźwiękowego Londynu wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Ważnym elementem większości 
wymienionych inicjatyw są mapy dźwiękowe umożliwiające odkrywanie wyjątkowości 
akustycznej różnych miejsc na Ziemi i promujące turystykę dźwiękową. Z inicjatywy 
brytyjskiego inżyniera akustycznego T. Coxa powstaje przewodnik po najciekawszych 
akustycznie miejscach na świecie49. Wśród nich jest „Ścieżka ciszy” na włoskiej wyspie 
San Giulio50, oznakowana tablicami informującymi o wartości ciszy. Jest to jedno z miejsc, 
gdzie można posłuchać ciszy i doświadczyć obecności sacrum.

Oprócz stron internetowych tworzone są instalacje w przestrzeni publicznej zachę-
cające do zwrócenia uwagi na dźwiękową warstwę krajobrazu. W chorwackim mieście 
Zadar (północna Dalmacja) w 2005 r. zrealizowano wyjątkowy projekt dźwiękowy „Morskie 
organy”. Instrument składający się z 35 rur różnej długości i średnicy, rozmieszczonych 
poprzecznie do wybrzeża, zamontowany pod schodami głównej miejskiej promenady, gra 
niekończącą się, łagodną „melodię” wywoływaną poprzez energię morza, powietrza i wia-
tru. Eksperyment muzyczny chorwackiego architekta Nicolasa Basica został dostrzeżony 
w 2006 r., zwyciężając w czwartej edycji Nagrody Europejskiej dla Miejskich Przestrzeni 
Publicznych. Obiekt ten zyskał rangę symbolu miasta Zadar i razem z sąsiadującym „Po-
mnikiem ku czci Słońca” jest obowiązkową atrakcją turystyczną. Zadar wraz z „Morskimi 
organami” zaliczany jest do 25 największych atrakcji na świecie. Ludzie nie hałasują, bo 
nasłuchują tajemniczej melodii morza. Po ich zachowaniu, spojrzeniach i gestach można 
się domyślać, że są spokojni, odprężeni, zadumani. Niektórzy próbują rozpoznać, skąd 
pochodzi dźwięk – klękają, zbliżając ucho do marmurowych „ust”. Inni wręcz kładą się 
obok, aby przyłoży ucho i skupić się na słuchaniu głosów natury51.

W ramach programu „Miasto akustyczne” (Hörstadt)52 austriackie miasto Linz (Euro-
pejska Stolica Kultury 2009) zaproponowano m.in. doświadczanie ciszy poprzez stwo-
rzenie specjalnych wnętrz „Ruhepol Central Kino” i „Ruhepol Cathedral” oraz organizację 
„Dnia bez muzyki”. Umożliwiono także odkrywanie dźwięków, m.in. poprzez utworzenie 
„Akustikon” – miejsca akustycznych odkryć (akustyczne iluzje, eksperymenty, poznanie 
natury dźwięku), czy też wkomponowanie w przestrzeń publiczną instalacji dźwiękowych 

42 http://www.bbc.co.uk/worldservice/specialreports/saveoursounds.shtml [21.03.2013].
43 http://www.soundsofeurope.eu/ [21.03.2013].
44 http://www.sonicwonders.org/[21.03.2013].
45 http://www.soundsofnewyork.com/ [21.03.2013].
46 http://www.favouritemanchestersounds.org/ [21.03.2013].
47 http://www.positivesoundscapes.org/ [21.03.2013].
48 http://www.soundsurvey.org.uk/ [21.03.2013].
49 http://www.sonicwonders.org/ [21.03.2013].
50 Położone na wyspie wzgórze „Sacro Monte” zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego 
i przyrodniczego UNESCO.
51 K. Pawłowska, Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań i środek wyrazu w sztuce ogrodowej i architekturze 
krajobrazu, „Prace Kulturoznawcze” 2012, nr 13, Audiosfera miasta, s. 31–56.
52 http://www.hoerstadt.at/?lang=en [21.03.2013].



Turystyka dźwiękowa jako nowa forma turystyki zrównoważonej 33

szwajcarskiego artysty Andresa Bossharda. Na głównym placu miasta zamontowana 
została wyjątkowa mapa dźwiękowa, zachęcająca do poznania miasta przez uszy. W Ars 
Electronica Center powstała maszyna dźwiękowa, w świątyniach odbywały się koncerty 
muzyki sakralnej i organowej. W ofercie turystycznej zaproponowano także specjalny 
program wycieczek słuchowych. Linz nadal zachęca turystów, promując się jako stolica 
muzyki i miasto, gdzie można przeżyć wyjątkowe doświadczenia dźwiękowe53.

Oprócz Linzu także Europejskie Stolice Kultury 2011 (Turku, Tallin) zaproponowały 
projekty związane z odkrywaniem krajobrazów dźwiękowych. Fińskie miasto portowe 
Turku próbowało przyciągnąć turystów projektem „Turku is listening”54, w ramach którego 
w przestrzeni miejskiej oraz w mediach prezentowane było dzieło „River Aura Symphony” 
Simo Alitalo, oparte na odgłosach miasta związanego z rzeką Aura. Dodatkowo zrealizo-
wano warsztaty słuchania oraz dyskusje i prezentacje rezultatów pracy kompozytorskiej 
w przestrzeni miejskiej. Z udziałem zainteresowanych mieszkańców tworzony jest także 
portret dźwiękowy miasta („Turku Listening Map”). Stolica Estonii Tallin zaproponowała 
projekt „Tuned city Tallinn. Sonic Landmarks – a sonic path through Tallinn”55, który zyskał 
zainteresowanie nie tylko mieszkańców miasta, ale także międzynarodowych artystów 
i naukowców analizujących relacje dźwięku i przestrzeni. W trakcie wykładów i warsztatów 
zachęcano do akustycznego poznawania miasta, rozpoznawania dźwięków charaktery-
stycznych, definiujących jego tożsamość. Wymiernym efektem projektu jest wydawnictwo 
„Sound map of Tallinn”, stanowiące portret dźwiękowy miasta.

Również w Polsce występują atrakcyjne krajobrazy dźwiękowe. Jednym z najbardziej 
znanych dźwięków, którego wysłuchanie to cel wielu wycieczek po Krakowie, jest hejnał 
mariacki56. Przed pełną godziną na Placu Mariackim zaczyna się ustawiać tłum turystów. 
Na początku krajobraz krakowskiego Rynku wypełnia brzmienie dzwonu, a potem w jednym 
z okien Wieży Mariackiej pojawia się trąbka. Gdy hejnalista wygrywa melodię w kierunku 
tłumu, na placu zapada cisza, a po wygraniu ludzie klaszczą w dłonie i machają w kierunku 
trębacza. Z udziałem turystów powstaje wyjątkowy krajobraz dźwiękowy, w którym dzie-
dzictwo niematerialne (hejnał mariacki) wywołuje reakcje części słuchaczy (skupienie-cisza, 
a potem oklaski-gwar), podczas gdy życie miasta toczy się nadal. Próba wprowadzenia 
nakazu siedmiominutowej ciszy, obejmującej obszar Rynku, argumentowana przez Kra-
kowską Izbę Turystyki zbyt dużym hałasem powodującym trudności z usłyszeniem melodii 
hejnału, nie przyniosła rezultatu.

53 http://www.linztourismus.at/magazine2013/ [21.03.2013].
54 http://www.turku2011.fi/en/turku-listening_en [21.03.2013].
55 http://www.tunedcity.net/?lp_lang_pref=en [21.03.2013].
56 Sygnał, którego początki sięgają drugiej poł. XIV w., wygrywany jest z wyższej wieży kościoła Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Krakowie na cztery strony świata. Według tradycji trębacz pierwszy raz gra w stronę 
Wawelu, czyli dla króla, drugi – w stronę magistratu, dla burmistrza, trzeci – w kierunku Barbakanu, dla gości, 
a ostatni na Mały Rynek, kiedyś dla kupców, a dzisiaj dla komendanta straży pożarnej. Hejnał mariacki jest ściśle 
powiązany z legendą, która mówi o hejnaliście ostrzegającym krakowian przed najazdem Tatarów. W momencie, 
w którym rzekomo strzała tatarska dosięgła trębacza, melodia hejnału jest urywana. Hejnał mariacki to także sygnał 
transmitowany na antenie Polskiego Radia do wielu zakątków świata, stąd jest ważnym dźwiękiem (symbolem 
ojczyzny) dla Polaków w kraju i na obczyźnie.
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W Rytwianach (woj. świętokrzyskie) funkcjonuje Relaksacyjno-Kontemplacyjne Cen-
trum Terapeutyczne „Pustelnia Złotego Lasu”, będące efektem rewitalizacji zabytkowego 
pokamedulskiego zespołu klasztornego57. Dewizą centrum, nawiązującego do kamedul-
skich korzeni, jest hasło Salus per Silentium („Zdrowie przez ciszę”). Kursy terapeutyczne 
oraz różnorodne formy wypoczynku (m.in. medytacyjne spacery po okolicznych lasach) 
przeznaczone są głównie dla osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak 
pracoholizm, siecioholizm. „Rekolekcje ciszy” służą oczyszczeniu duchowemu, porząd-
kowaniu swoich wartości, pojednaniu z sobą samym, drugim człowiekiem i Bogiem. 

W ostatnich latach powstały liczne projekty i wydawnictwa odkrywające krajobrazy 
dźwiękowe (spacery dźwiękowe, pocztówki dźwiękowe i inne).

„Dźwięki Małopolski” to projekt, którego celem jest promocja Małopolski oraz zachęta 
do odkrycia małopolskich brzmień, czyli nieznanych i niedocenianych walorów regionu, 
tworzących małopolskie dziedzictwo. Poza interaktywną stroną58, na której można wysłu-
chać dźwięków Małopolski oraz obejrzeć związane z nimi fotografie i filmy, elementem 
projektu są wystawy uchofonów, czyli uszu wielkości człowieka z głośnikami, które emitują 
dźwięki Małopolski ułożone według klucza tematycznego. Z uchofonów, zlokalizowanych 
we wnętrzach muzeów, ośrodków kultury lub w przestrzeni publicznej, można usłyszeć 
folk (dźwięki oryginalnych instrumentów ludowych, m.in.: trombit, cymbałów, fujarek, 
basów), ale też odgłosy natury (np. nagrania z hali podczas wypasu owiec, górskiej łąki 
z koncertującymi pasikonikami czy pohukiwania sów w nocy) oraz dźwięki życia miasta 
(m.in. hejnału mariackiego, tramwaju, zatłoczonej ulicy).

Próbą uchwycenia klasztornego laboratorium dźwięków jest wydawnictwo „Pocztówki 
dźwiękowe z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu”59. Nagrania terenowe zapraszają odbiorcę 
do aktywnego odbioru, kontemplowania dźwięków, do przestrojenia ucha i odkrywania 
własnej wrażliwości w procesie słuchania. Słuchanie brzmienia klasztoru („przestrzeni 
żywej ciszy”) sprzyja kształtowaniu wrażliwości przebywających tam ludzi na każdy ledwie 
słyszalny dźwięk.

„Tonopolis”60 to projekt, którego owocem jest album dźwiękowy oraz strona internetowa. 
Zamieszczone tam nagrania zrealizowane na terenie Torunia dają możliwość odkrycia 
dźwięków charakterystycznych dla miasta. Wzbogacona o aspekty wizualne strona pro-
ponuje odbycie audiowizualnej wyprawy po Toruniu61.

„Dźwiękospacery”62 to interdyscyplinarny projekt nieformalnej edukacji, realizowany 
przez fundację Fabryka UTU, ukierunkowany na odkrywanie krajobrazów dźwiękowych. 
Skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży z niewielkich miejscowości regionu 
Kujaw, pozwala im stać się młodymi odkrywcami. Projekt zakłada rejestrowanie dźwięków 

57 http://www.pustelnia.com.pl/ [21.03.2013].
58 http://malopolskiedzwieki.mik.krakow.pl/; http://mik.krakow.pl/?dzialania=malopolskie-dzwieki [21.03.2013].
59 http://www.emiter.org/pocztowki-dzwiekowe-tyniec [21.03.2013].
60 http://www.tonopolis.pl/ [21.03.2013].
61 Kołacki R., Prezentacja multimedialnego projektu Tonopolis. Rola krajobrazu dźwiękowego turystyce miejskiej 
Torunia, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” 2011, nr 15, s. 206–212.
62 http://dzwiekospacery.art.pl/ [21.03.2013].
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określonych miejsc, związanych z codziennością, lokalnością. Rezultaty prac młodych od-
krywców prezentowane są w czasie wystaw oraz w Internecie. Na bazie przedstawionych 
badań powstaje dźwiękowa mapa województwa kujawsko-pomorskiego.

„Pocztówki dźwiękowe z Bytomia” to projekt realizowany przez Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Kronika” w ramach przedsięwzięcia „Drogi bez skrótów”, kontynuującego ideę „al-
ternatywnej turystyki”63. „Drogi bez skrótów” prowadzą przez znane miejsca z nastawieniem 
na odkrywanie przestrzeni powszechnie uważanej za ruiny przemysłowej historii Śląska. 
„Pocztówki dźwiękowe z Bytomia” stanowią zbudowaną z dźwięków opowieść o mieście 
uchwyconym w konkretnym czasie, są wynikiem uważnego wsłuchania się w warstwę 
akustyczną miasta, umożliwiają odkrywanie jego zagubionego piękna. Twórcami nagrań 
plenerowych zrealizowanych w ramach projektu są głównie mieszkańcy Śląska, ale także 
wolontariusze z Francji, Łotwy, USA.

Warto jeszcze wspomnieć o ogrodach sensorycznych oraz coraz liczniejszych muze-
ach interaktywnych, stwarzających niezwykle przekonywającą iluzję wędrówki w czasie 
poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły64.

Podsumowanie 

Dźwięk jest integralnym elementem krajobrazu i bardzo ważnym składnikiem tożsamo-
ści miejsca. Jest częścią dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Turystyka może być 
zagrożeniem dla warstwy dźwiękowej krajobrazu. Zagrożenie hałasem, a jednocześnie 
poszukiwanie nowych atrakcji turystycznych i zapotrzebowanie na wysoką jakość życia 
skłaniają do zainteresowania krajobrazami dźwiękowymi w turystyce (Rysunek 1).

Krajobraz dźwiękowy stanowi ogromny potencjał dla rozwoju turystyki zrównoważonej, 
może być czynnikiem zwiększającym atrakcyjność zarówno obszarów cennych przyrod-
niczo (obszary ciche, parki narodowe), jak i wyjątkowych kulturowo (zabytkowe centra 
miast); jest to szczególnie ważne w związku z nierównomiernym obciążeniem ruchem 
turystycznym. Turystyka dźwiękowa, opierająca się na krajobrazach dźwiękowych jako 
podstawowym elemencie atrakcyjności turystycznej, jest zgodna z koncepcją zrówno-
ważonego rozwoju, odkrywanie różnorodności dźwiękowej krajobrazu bowiem może się 
przyczyniać do ochrony środowiska przyrodniczego przed hałasem oraz może przynieść 
wiele korzyści w sferze społecznej i gospodarczej. W turystyce dźwiękowej ważną rolę 
odgrywa edukacja i holistyczne spojrzenie na przyrodę i kulturę. Zwrócenie uwagi na 
krajobrazy dźwiękowe jako jeden z zasobów tych obszarów może pomóc w zwiększeniu 
wrażliwości społeczeństwa na piękno subtelnych dźwięków przyrody, wrażliwości będącej 
warunkiem niezbędnym dla właściwego funkcjonowania przyrody i dla zdrowia człowieka.

Aby turystyka dźwiękowa spełniała kryteria rozwoju zrównoważonego konieczne jest 
jej planowanie, poprzedzone poznaniem preferencji turystów, analizą uciążliwości aku-
stycznych oraz rozróżnieniem miejsc, które są atrakcyjne pod względem fonicznym, od 

63 http://www.emiter.org/pocztowki-dzwiekowe-bytom [21.03.2013].
64 Zob. m.in. S. Bernat, Inicjatywy publiczno-prywatne…, op. cit.; K. Pawłowska, op. cit.
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tych, które są nieatrakcyjne. Właściwe planowanie powinno uwzględniać potrzebę ochrony 
unikalnych krajobrazów dźwiękowych, która skłania do wyeliminowania czynników zagraża-
jących percepcji krajobrazu, by zachować wysoką jakość akustyczną (dźwięki wartościowe, 
pożądane powinny być czytelne). Wskazane jest m.in. ograniczenie ruchu turystycznego, 
stałe monitorowanie szlaków turystycznych, wprowadzenie transportu ekologicznego oraz 
strefowanie obszaru (wydzielenie stref ciszy), pozwalające minimalizować szkody i zagro-
żenia związane z rozwojem tej gałęzi gospodarki. Turystyka dźwiękowa jest nową formą 
turystyki, skierowaną nie tylko do osób niewidomych czy ekologów akustycznych. Ważne 
jest bowiem zachęcanie coraz większej liczby ludzi do słuchania dźwięków w krajobrazie 
z większą, krytyczną uwagą.

Warto jeszcze zauważyć, że oprócz krajobrazów dźwiękowych przedmiotem zainte-
resowania turysty mogą być także krajobrazy zapachowe, stanowiące podstawę rozwoju 
turystyki zapachowej65. Zwrócenie uwagi na krajobrazy dźwiękowe i zapachowe pozwala 
na odkrywanie niezwykłości w tym, co zwyczajne, codzienne, umożliwia odkrywanie no-
wych, wspaniałych światów. Trzeba tylko chcieć wyruszyć w tę wyjątkową podróż. Warto 
uważnie słuchać, żeby usłyszeć bogactwo brzmień i zachwycić się nimi.
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Streszczenie 

Artykuł dotyczy turystyki dźwiękowej – nowej formy turystyki, polegającej na podróżowaniu do 
miejsc charakteryzujących się wyjątkowością akustyczną lub występowaniem unikalnych kra-
jobrazów dźwiękowych. Celem artykułu jest analiza relacji między turystyką dźwiękową a roz-
wojem zrównoważonym. Turystyka dźwiękowa została przedstawiona jako zgodna z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju. Ponadto wskazano potencjał krajobrazów dźwiękowych dla rozwoju 
turystyki zrównoważonej.

Słowa kluczowe: turystyka dźwiękowa, turystyka zrównoważona, zrównoważony rozwój

Abstract 

The paper deals with the sound tourism –a new form of tourism, which is based on travelling to 
places with unique acoustic characteristics or unique soundscapes. The aim of the article is to 
analyze the relationship between sound tourism and sustainable tourism. The paper demonstrates 
that sound tourism conforms to the idea of sustainable development. It also highlights the fact that 
soundscapes should be protected given the opportunities they offer for sustainable development.

Keywords: sound tourism,sustainable tourism, sustainable development



Turystyka dźwiękowa jako nowa forma turystyki zrównoważonej 39

NOTKA O AUTORZE

Dr Sebastian Bernat, pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydziału 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w Zakładzie Ochrony Środowiska; zainteresowania 
naukowe: krajobraz dźwiękowy w wybranych obszarach wschodniej Polski (podstawy metodyczne 
i metodologiczne, typologia, delimitacja, ocena), rola dźwięku w percepcji krajobrazu, strategie 
kształtowania jakości dźwiękowej krajobrazu, przemiany i zagrożenia krajobrazów kulturowych 
(miary jakości krajobrazu, rewitalizacja); inne zainteresowania: turystyka kulturowa, partycypacja 
społeczna w ochronie krajobrazu.





PAWEŁ MATULEWSKI,  
AGATA STASZAK
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ROZWÓJ WYBRANYCH FORM TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ 
NA TERENIE POJEZIERZA BRODNICKIEGO

DEVELOPMENT OF THE SELECTED FORMS OF SUSTAINABLE TOURISM 
ON THE BRODNICA LAKELAND

Wstęp 

Turystyka zrównoważona, nazywana także turystyką łagodną, turystyką przyjazną 
środowisku, jest pojmowana jako każda forma rozwoju turystycznego, zarządzania i aktyw-
ności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność 
terenów, a także zachowuje w niezmienionym stanie zasoby naturalne i  kulturowe tych 
obszarów1. Pojęcia turystyki zrównoważonej nie powinno się utożsamiać z określoną 
formą ruchu turystycznego, lecz należy odnosić ją do sposobu organizacji i funkcjono-
wania gospodarki turystycznej jako całości2. Koncepcja turystyki zrównoważonej dotyczy 
działalności, w której zachodzi równowaga pomiędzy interesami turystów i organizatorów 
a interesami lokalnej społeczności. Planowanie rozwoju turystyki na podstawie zasad 
zrównoważonego rozwoju powinno obejmować wszystkie wymienione aspekty. Obok 
kontekstu społecznego idea turystyki zrównoważonej zakłada równie ważny kontekst 
przyrodniczy. Pojęcia takie jak ekoturystyka czy turystyka zielona rozumiane są przede 
wszystkim jako poznawanie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, gdzie zwraca 
się uwagę na rozwój turystyki zgodny z zasadami ochrony przyrody. Jednym z miejsc, 
gdzie rozwój turystyki związany jest bezpośrednio z występowaniem zasobów i walorów 
środowiska przyrodniczego, jest Pojezierze Brodnickie. 

Biorąc pod uwagę aspekt przyrodniczy, turystykę zrównoważoną można podzielić 
na dwie podstawowe kategorie: turystykę przyrody ożywionej i turystykę przyrody nie-
ożywionej3. Elementem łączącym wymienione powyżej formy jest bez wątpienia ochrona 
cennych elementów środowiska geograficznego. Pojezierze Brodnickie posiada wysokie 
walory środowiska geograficznego do uprawiania różnych formy aktywności turystycznej. 

1 D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000. 
2 A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2000.
3 A. Kowalczyk, S. Kulczyk, K. Duda-Gromada, Przyrodnicze aspekty turystyki zrównoważonej, [w:] Turystyka 
zrównoważona, red. A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2010; K. Kożuchowski, Walory przyrodnicze w turystyce 
i rekreacji, Kurpisz, Poznań 2005.
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Pojezierze to charakteryzuje zróżnicowana rzeźba terenu, rozległe kompleksy leśne oraz 
dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna. Sprawia, że jego obszar jest idealnym miejscem 
do uprawiania turystyki kwalifikowanej, która4 z racji swojej różnorodności i sposobu 
organizacji związanych z nią usług zaczyna być ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego, 
nie powodując jednocześnie poważniejszych strat w środowisku przyrodniczym. Wspólną 
cechą różnych form turystyki kwalifikowanej jest ścisły związek ze środowiskiem, a także 
pozytywne oddziaływanie na miejscową gospodarkę, a zwłaszcza na lokalny rynek pracy. 
Charakterystyczne dla takiego rodzaju turystyki jest to, iż na terenach wiejskich i słabiej 
rozwiniętych stwarza okazję do osiągania dodatkowych dochodów. Turystyka rowerowa 
i kajakowa przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na usługi związane z konieczno-
ścią budowy specjalistycznych urządzeń turystycznych i tworzenia miejsc pracy, jednak 
w tym przypadku o charakterze sezonowym. Zgodnie z poglądami Richarda Butlera, który 
badał rozwój miejscowości turystycznych5, turystyka realizowana na badanym obszarze 
nie powoduje strat lub trudnych do odwrócenia zmian w środowisku, stara się jednocze-
śnie przynosić korzyści samym turystom, społecznościom zamieszkującym dany teren, 
a także instytucjom świadczącym usługi turystyczne. 

Cel i metodyka pracy 

Celem artykułu jest charakterystyka rozwoju turystyki kajakowej i rowerowej na ob-
szarze Pojezierza Brodnickiego, jako przykładów turystyki zrównoważonej. Badania wy-
korzystane w pracy miały charakter poznawczy i dotyczyły specyfiki turystyki kajakowej 
i rowerowej. Jednym z głównych zadań był opis wybranych form turystyki, identyfikacja 
warunków wpływających na to, że zaliczone są do turystyki zrównoważonej, a także ich 
rozwój i wymiar społeczny. W artykule wzięto pod uwagę obecny stan zagospodarowania 
turystycznego i rekreacyjnego na terenie Pojezierza Brodnickiego oraz opis przedsięwzięć 
podejmowanych w tym zakresie.

W artykule wykorzystano wyniki badań pochodzące z pracy magisterskiej Pawła Ma-
tulewskiego6, które dotyczyły funkcjonowania turystyki kajakowej w regionie brodnickim. 
Materiał do niniejszej pracy stanowią dane pochodzące z map topograficznych w skali 
1 : 50 000, map turystycznych Brodnickiego oraz Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajo-
brazowego w skali 1 : 40 000, kronik Koła nr 2 PTTK Oddziału w Brodnicy, przewodników 
i prac turystycznych, stron internetowych organizacji i stowarzyszeń turystycznych oraz 
jednostek administracyjnych (Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Urząd Miasta i Gminy 
Górzno). W badaniach wykorzystano również metody badań terenowych: obserwację 
czynną i wywiad. Wykorzystano także wtórne dane statystyczne pochodzące z Banku 
Danych Regionalnych GUS za okres 2009–2011. 

4 T. Łobożewicz, Turystyka kwalifikowana, Kraj, Warszawa 1983.
5 R.W. Butler, The concept of tourism area cycle of evolution: implications for management of resources, „Ca-
nadian Geographer” 1980, 24 (1), s. 5–12.
6 Zob. P. Matulewski, Ocena funkcjonowania turystyki kajakowej w regionie brodnickim oraz jej wpływ na wybrane 
elementy środowiska przyrodniczego, praca magisterska pod kierunkiem prof. L. Kozackiego, UAM, Poznań 2011.
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Obszar badań 

Zakres przestrzenny badań obejmuje Pojezierze Brodnickie, położone w północ-
no-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Pojezierze wyróżnia się uroz-
maiconą rzeźbą terenu, w szczególności rozbudowanym systemem rzek i jezior. Badany 
obszar to kraina pagórków, wzgórz, wałów oraz dolin wypełnionych wodą. Z Brodnicy ku 
północy swój bieg zaznaczają dwie rynny rzek: Skarlanki i Strugi Brodnickiej. Połączone 
ze sobą jeziorami, stanowią przedłużenie jednego z najciekawszych szlaków kajakowych, 
prowadzącego krętą rzeką Drwęcą (rysunek 1). Z kolei okolice Górzna to przypominający 
teren podgórski obszar z lasami i małymi jeziorami oraz licznymi trasami prowadzącymi po 
najciekawszych miejscach. Na badanym terenie występują również atrakcje kulturowe. Do 
najbardziej znanych należą: zabytkowy układ urbanistyczny Brodnicy, pałac Narzymskich 
w Jabłonowie Pomorskim, grodziska wczesnośredniowieczne (zlokalizowane nad jeziora-
mi), wiejskie kościoły gotyckie, dwory i pałace wiejskie oraz osobliwości przyrodnicze (Dąb 
Rzeczypospolitej, Jar Brynicy, Szumny Zdrój, jezioro Retno, rzeka Skarlanka, bagienna 
część doliny rzeki Drwęcy). Wszystkie wymienione elementy sprawiają, że badany teren 
jest atrakcyjny dla turystyki kajakowej i rowerowej.

Rysunek 1. Pojezierze Brodnickie z rynnami rzek Skarlanki i Strugi Brodnickiej
Źródło: opracowanie własne.
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Historia turystyki w powiecie brodnickim 

Historia turystyki na tych terenach sięga okresu 20-lecia międzywojennego. Głównie 
były to indywidualne wędrówki piesze i wędrówki kajakowe po rzece Drwęcy i Skarlan-
ce. Z udokumentowanych informacji, jakie podaje Kazimierz Klimaszewski7, wynika, 
iż w okresie międzywojennym zagospodarowano szlaki wodne, na których powstało 
15 stanic wodnych i 17 stanic kajakowych, głównie na Brdzie, Suwalszczyźnie, w oko-
licach Augustowa. Na Pojezierzu Brodnickim jako pierwsza powstała z inicjatywy Marii 
Okołów-Podhorskiej, organizatorki turystyki na polskich wodach, i była to stanica wodna 
w Bachotku. Dalszy rozwój turystki związany był z działalnością Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. Oddział PTTK w Brodnicy powstał w 1952 r., jako jeden 
z pierwszych w dawnym województwie bydgoskim. W ramach działalności Towarzy-
stwa brano udział w licznych imprezach wojewódzkich, ogólnokrajowych i międzyna-
rodowych. W 1960 r. z inicjatyw i działania PTTK-owców zaczęto budowę ośrodków 
turystyczno-wypoczynkowych. Zbudowano ośrodki w Zbicznie i Górznie, gdzie poza 
wypoczynkiem na kąpielisku możliwe były wędrówki piesze, rowerowe i kajakowe. 
W 1960 r. otwarto również w Brodnicy Punkt Informacji Turystycznej, działający w celu 
obsługi turystów i krajoznawców. W 1964 r. założono również oddział PTTK w Golu-
biu-Dobrzyniu w wyniku prac brodnickiego oddziału. Lata 70. XX w. to okres budowy 
wielu ośrodków wypoczynkowych położonych wzdłuż jezior: Bachotek, Zbiczno, Wielkie 
Partęczyny, Górzno, Niskie Brodno, Strażym. Od tego czasu Pojezierze Brodnickie stało 
się ważnym obszarem na mapie Polski. Istotną datą dla brodnickiego kajakarstwa tury-
stycznego jest rok 1978 – wówczas chełmińscy wodniacy przenieśli swój spływ z Wdy 
na Pojezierze Brodnickie i Drwęcę. W 2001 r. dla rozwoju turystyki kajakowej w powiecie 
brodnickim zmodernizowano jaz na Skarlance w Gaj-Grzmięcy. Remontując hydrowęzeł 
w Grzmięcy, wybudowano nowy jaz kamienny, kaskady zrzutowe oraz przenoskę dla 
kajaków. W ostatnich latach widoczne jest coraz większe zainteresowanie turystyką 
wodną. Wiele ośrodków zakupiło nowy sprzęt pływający, pojawili się pierwsi prywatni 
organizatorzy imprez kajakowych, jak również poprawiono standard pól namiotowych, 
z których najczęściej korzystają kajakarze. Warto także wskazać na fakt, że obecnie 
duże znaczenie w obsłudze turystów posiada turystyka wiejska, agroturystyka. Ostatnie 
lata to szybki rozwój gospodarstw agroturystycznych, które w większości zrzeszone 
są w ramach Agroturystycznego Stowarzyszenia Pojezierza Brodnickiego. Do nowych 
form turystyki uprawianych na obszarze powiatu brodnickiego można zaliczyć: turystykę 
konną, turystykę ornitologiczną, turystykę rajdową oraz turystykę podwodną. 

7 Klimaszewski K., Założenia rozwoju turystyki wodnej w Polsce w latach 1971–1985, Instytut Turystyki, War-
szawa 1973.
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Rodzaje turystyki w powiecie brodnickim 

Turystyka kajakowa 

Turystyka kajakowa to jedna z najstarszych form turystyki kwalifikowanej uprawianej 
w okolicach Brodnicy. W regionie, ze względu na szczególne warunki hydrologiczne, moż-
liwa jest penetracja rekreacyjna rzek i jezior, tworzących sieć połączeń szlaków wodnych. 
Z badań Matulewskiego8 wynika, że długość szlaków wodnych przydatnych dla kajakarstwa 
wynosi ponad 140 km – jest to rzeka Drwęca oraz jej dopływy: Skarlanka, Struga Brodnic-
ka, Rypienica oraz Brynica ze Strugą Górzanką (rysunek 2). Na badanym terenie liczba 
jezior powyżej 1 ha wynosi 106, z kolei tych powyżej 50 ha jest aż 209. Większość z nich 
ma charakter jezior rynnowych, których wody odprowadzane są do Drwęcy. Rzeki i jeziora 
okolic Brodnicy posiadają liczne połączenia kanałowe. Taki system szlaków kajakowych 
został określany mianem „atrakcji międzynarodowej” ze względu na swoje wybitne walory10.

Rysunek 2. Sieć szlaków kajakowych w powiecie brodnickim z zaznaczonymi punktami węzłowymi
Źródło: opracowanie własne.

8 P. Matulewski, op. cit. 
9 A. Choiński, Katalog Jezior Polski – część 2: Pojezierze Mazurskie, Wyd. UAM, Poznań 1991.
10 K. Klimaszewski, op. cit.
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Większość spływów kajakowych ma charakter jednodniowy, zazwyczaj obejmują one 
trasę do 20 km i z reguły trwają kilka godzin. Z badań przeprowadzonych w 2010 r. wynika, 
że spływ kajakiem trwał średnio 3 godz. i 20 min11. Oficjalne statystyki dotyczące inten-
sywności uprawiania turystyki kajakowej w powiecie brodnickim do tej pory nie istnieją. 
Od 2009 r., przy współpracy niektórych ośrodków wypoczynkowych oraz wypożyczalni 
sprzętu wodnego, prowadzony jest monitoring kajakowego ruchu turystycznego na rze-
kach i jeziorach Pojezierza Brodnickiego. Z badań wynika, że liczba turystów kajakarzy 
korzystających z wypożyczalni sprzętu wodnego w Stanicy Wodnej PTTK Bachotek 
z roku na rok się zwiększa i w 2010 r. wyniosła ponad 4000 osób, z kolei z plaży miejskiej 
w Górznie liczba ta oscyluje w graniach 100012. Z informacji przedstawionych przez Jana 
Owsiaka i Janusza Sewerniaka13 w sezonie letnim na szlaku Drwęcy organizuje się od 
siedmiu do 10 grupowych spływów kajakowych, w których uczestniczy około 350–400 
osób. Ruch turystyczny indywidualny na samej rzece Drwęcy jest szacowany na około 
1000–1100 osób rocznie. Obecnie ta liczba jest stosunkowo wyższa. Przez ostatnie lata 
liczba turystów wzrasta, co spowodowała promocja turystyki kajakowej, jako jednej z form 
aktywnego wypoczynku. Jednakże najbardziej warto zwrócić uwagę na poprawę jakości 
sprzętu wodnego, modernizację nadbrzeży oraz pozostałych elementów infrastruktury 
turystycznej. Warto również nadmienić, że turystyka w regionie brodnickim daje możli-
wości zatrudnienia o charakterze sezonowym, głównie w obiektach wypoczynkowych, 
wypożyczalniach sprzętu wodnego oraz na campingach i polach namiotowych. Poza tym 
warto zauważyć, że turyści kajakowi korzystają z usług świadczonych w odwiedzanych 
przez nich miejscowościach, tj. Brodnicy, Górznie, Zbicznie czy Pokrzydowie. Starają 
się poznawać, poza szlakami wodnymi, atrakcje kulturowe i przyrodnicze regionu. Tym 
samym wydatki turystów stają się dochodami miejscowych przedsiębiorców. To samo 
można odnieść do turystyki rowerowej. 

Rozwojowi turystyki kajakowej towarzyszy coraz większa promocja kajakarstwa, prowa-
dzona w szczególności przez prywatnych przedsiębiorców. Na lokalnym rynku istnieje już 
wiele firm zajmujących się organizacją spływów kajakowych. Firmy te oferują nowoczesny 
sprzęt i usługę przewodnicką. Do grona organizatorów należą: Stanica Wodna PTTK 
„Bachotek”, „Spływy Kajakowe” PPHU Paweł Urbański, „Korsarz” Krzysztof Wiśniewski, 
„Spływy Drwęcą” Adam Kopiczyński, „Libra” Waldemar Cellary oraz agencja WIR z Toru-
nia. W 2011 r. na terenie powiatu brodnickiego istniało 13 wypożyczalni sprzętu wodnego, 
z czego dziewięć ogólnodostępnych, a trzy dostępne wyłącznie dla gości. Większość z nich 
została zlokalizowana na terenie ośrodków wypoczynkowych nad jeziorami: Bachotek, 
Zbiczno, Strażym, Wielkie Partęczyny, Niskie Brodno oraz Górzno. Rozwój i aktywizacja 
gospodarstw agroturystycznych wpływa także na turystykę kajakową. W 2010 r. istniały 
cztery gospodarstwa posiadające w ofercie kajaki i łodzie turystyczne. 

11 P. Matulewski, op. cit. 
12 Ibidem.
13 J. Owsiak, J. Sewerniak, Drogi wodne w infrastrukturze turystycznej Polski, „Problemy Turystyki” 2004, t. 27, 
nr 3/4, s. 61–80.
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Szlaki kajakowe można opisać za pomocą skali trudności, uciążliwości oraz malowniczo-
ści. System rzeki Drwęcy został określony w skali trudności jako łatwy, w skali uciążliwości 
jako nieuciążliwy, a w skali malowniczości jako bardzo malowniczy14. Wszystkie szlaki 
znajdują się w zasięgu występowania obszarów chronionych. Najciekawsze odcinki rzeki 
Skarlanki przepływają przez najcenniejsze miejsca Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Na 
jej trasie zlokalizowano kajakową ścieżkę dydaktyczną, która poprowadzona została przez 
cenny przyrodniczo rezerwat „Bachotek”, chroniący kłoć wiechowatą. W charakterystyce ka-
jakowych szlaków turystycznych wskazano także na aspekt przebiegu szlaków kajakowych. 
Rzeka Drwęca silnie meandruje i w większości przepływa przez tereny bagien i mokradeł, 
a jej najcenniejszy odcinek o nazwie „Bagienna Dolina Drwęcy” został uznany za ważny 
obszar siedliskowy ptaków i włączony w system sieci Natura 2000. Z kolei rzeka Skarlanka 
ma charakter rzeki płynącej leniwie szerokim korytem przez tereny leśne. Warto nadmienić, 
że szlaki wodne Pojezierza Brodnickiego są nieoznakowane dla turystów kajakowych. 

Turystyka rowerowa 

Pojezierze Brodnickie jest postrzegane jako obszar o wybitnych walorach dla turystyki 
aktywnej, głównie ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu. Do najbardziej atrakcyj-
nych obszarów należą wyróżniające się najwyższymi walorami przyrodniczymi większe 
kompleksy leśne, doliny rzek i rynny jezior. Od wczesnej wiosny wzmożony weekendowy 
ruch rowerowy obserwuje się przede wszystkim w okolicach Górzna, Zbiczna i Brodnicy 
oraz w dolinie Drwęcy. Turystyka rowerowa należy w ostatnich latach do najszybciej roz-
wijających się rodzajów turystyki aktywnej. W okolicach Brodnicy, jako forma spędzania 
wolnego czasu, rozwinęła się na szerszą skalę na początku lat 90. XX w. Wówczas coraz 
częściej organizowano biwaki szkolne, rajdy rowerowe oraz wycieczki krajoznawcze. 

Turystykę rowerową można podzielić na: 
 – wycieczki rowerowe, które z reguły trwają kilka godzin i zazwyczaj obejmują wyjazdy 

związane z koniecznością pokonania ponad 10 km trasy;
 – wędrówki rowerowe, które zazwyczaj zajmują cały dzień i są związane z przejechaniem 

ponad 30 km drogi;
 – podróże rowerowe, które na ogół trwają kilka dni i uczestniczące w nich osoby zazwy-

czaj pokonują ponad 40 km szlaku15.
Z badań Matulewskiego16wynika, iż turystyka rowerowa dla mieszkańców i osób wy-

poczywających na terenie Pojezierza Brodnickiego jest jedną z najbardziej atrakcyjnych 
form spędzania wolnego czasu. Biorąc pod uwagę to, że część osób jazdę na rowerze 
traktuje jako dodatkowy element podejmowanej podróży, liczba rowerzystów jest wówczas 
znacznie większa. 

14 E. Sperski, Drwęca i jej dorzecze – przewodnik kajakowy, Sport i Turystyka, Warszawa 1974.
15 M. Jarzębowska et al., Turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna) w koncepcji turystyki zrównoważonej, [w:] 
Turystyka zrównoważona…, op. cit., s. 256–264.
16 P. Matulewski, op. cit.
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Podstawową bazą infrastrukturalną dla turystyki rowerowej stanowią drogi publiczne 
i  szlaki turystyczne. W szczególności należy wyróżnić drogi leśne i polne, prowadzone 
przez tereny wiejskie. Obecnie przez badany obszar przebiega kilka szlaków dla turystów 
rowerowych:

 – szlak rowerowy zielony (TO 7003), o długości 150 km, przebiegający przez Pojezierze 
Brodnickie z Torunia do Radomna;

 – szlak niebieski im. Romana Sołtysińskiego, o długości 44 km, z Górzna do Bachotka;
 – szlak zielony o długości 56 km, z Górzna do Łąkorza,
 – szlak żółty im. Franciszka Łęgowskiego o długości 73 km, z Brodnicy do Radomna; 

szlak jest fragmentem eu ropejskiego traktu łączącego Niemcy z Litwą (E11, Morze 
Północne–Harz–Brandenburgia–Mazury, o długości 2100 km);

 – szlak niebieski o długości 29 km, z Brodnicy do Ostrowitego;
 – szlak czerwony im. Tadeusza Baczyńskiego, o długości 55 km, z Brodnicy do Łasina;
 – szlak żółty o długości 43 km, z Brodnicy do Golubia-Dobrzynia.

Ponadto istnieją szlaki rowerowe przebiegające przez tereny Górznieńsko-Lidzbar-
skiego Parku Krajobrazowego (GLPK), który znajduje się we wschodniej części badanego 
obszaru. Są to:

 – czerwony szlak rowerowy „Południowy” o długości 28,2 km;
 – pomarańczowy szlak rowerowy „Północny” o długości 22,1 km;
 – niebieski szlak rowerowy „Centralny” o długości 26,2 km.

Poza tym na turystów rowerowych czekają liczne ścieżki edukacyjne, które zostały 
wyposażone w odpowiednią infrastrukturę turystyczną, taką jak: parkingi i miejsca zada-
szone, stojaki na rowery oraz znaki i tablice informacyjne rozmieszczone wzdłuż szlaków. 
Najważniejsze informacje dla turystów poruszających się rowerem, znajdujące się na 
znakach i tablicach informacyjnych, są to: nazwa szlaku, kierunkowskazy, informacja 
o terenie i o długości poszczególnych odcinków. Do ścieżek znajdujących się w granicach 
GLPK należą ścieżki: „Szumny Zdrój”, „Do rezerwatu Czarny Bryńsk”, „Do Dębu Rzeczy-
pospolitej”, „Wilczełyko” oraz „Wokół jeziora Górzno”. 

Z kolei w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego (BPK) wyznaczono eduka-
cyjne ścieżki przyrodnicze:
 – przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną do rezerwatu leśnego „Retno”, o długości ponad 10 km;
 – przyrodniczo-leśną ścieżkę dydaktyczną „Grabiny–Łąkorz”, o długości 4 km;
 – ścieżkę dydaktyczną „Bobrowiska”, o długości 4 km.

Dzięki Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w 2011 r. w dolinie Drwęcy powstała ścieżka edukacyjna „Bagienna Dolina Drwęcy”. Projekt 
został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski i Nadleśnictwo Brodnica, a oznako-
wanie tablicami informacyjno-dydaktycznymi ścieżki w końcu grudnia 2011 r. wykonało 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe „Pojezierze Brodnickie” w Grzmięcy. Na trasie 
o długości ponad 22 km zostały ustawione trzy tablice. 

Turystyka rowerowa na Pojezierzu Brodnickim jest propozycją przede wszystkim na 
wycieczki jednodniowe. Powstające szlaki tworzą pętle, umożliwiając powrót do pozo-
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stawionego samochodu, bądź też łatwy dostęp do komunikacji publicznej. Na badanym 
obszarze na turystów czekają wypożyczalnie sprzętu sportowego. Rowery turystyczne 
posiadają w swoich ofertach ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne, 
a także w sezonie letnim kąpieliska miejskie w Brodnicy i Górznie. 

Trasy rowerowe, prócz wcześniej wspomnianych ścieżek edukacyjnych, nie są wy-
starczająco wyposażone w odpowiednią infrastrukturę turystyczną. W regionie brak takich 
elementów, jak: parkingi rowerowe, punkty serwisowe, punkty gastronomiczne, wiaty prze-
ciwdeszczowe, a co najważniejsze: brak odpowiedniego oznakowania za pomocą tablic 
informacyjnych i kierunkowskazów rozmieszczonych wzdłuż szlaku. W 2012 r. z myślą 
o turystach rowerowych stworzono foldery i broszury informacyjne z mapą, dotyczące 
przebiegu trasy i opisu atrakcji na szlaku. Z inicjatywy Koła nr 2 oddziału PTTK w Brodnicy 
wydano kompleksowy przewodnik17 z opisem tras wokół Brodnicy. 

W planach Brodnickiego Parku Krajobrazowego jest wykonanie schronu kajakowego 
i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Pod koniec 2013 r. 
oddano do użytku dwie platformy widokowe w „Bagiennej Dolinie Drwęcy”, które służą 
jako punkty orientacyjne dla turystów. Dzięki takim działaniom istnieje również perspek-
tywa tworzenia szlaków o różnych funkcjach, gdzie turysta przykładowo oprócz jazdy na 
rowerze ma możliwość obserwacji zwierząt. 

Wnioski 

Z punktu widzenia zasad ochrony środowiska przyrodniczego formy turystyki kaja-
kowa i rowerowa są zgodne z założeniami turystyki zrównoważonej. Wynika to przede 
wszystkim z ich niewielkiego wpływu na elementy środowiska przyrodniczego i znisz-
czenie rzeźby terenu. 

Rozwój bazy noclegowej i infrastruktury służącej turystyce kajakowej i rowerowej o róż-
nym standardzie jest szansą na dalszy rozwój turystyki w regionie brodnickim. By poprawić 
stan infrastruktury turystycznej służącej turystyce kajakowej, powinno się zmodernizować 
pomosty, wypożyczalnie sprzętu wodnego, wprowadzić niezbędne oznakowanie z tablica-
mi informacyjnymi na szlakach (dla ułatwienia wędrówek kajakowych) oraz odpowiednio 
przystosować trasy dla osób niepełnosprawnych chcących uprawiać turystykę kajakową. 
Podobnie szlaki rowerowe w przyszłości powinny być wyposażone w odpowiednie ozna-
kowanie i elementy infrastruktury turystycznej, takie jak: schrony, tablice informacyjne, 
miejsca postojowe czy punkty informacyjne.

Największym problemem w rozwoju turystyki kajakowej i rowerowej jest nie przejście 
z etapu planowania do realizacji, ale przede wszystkim zintegrowanie działań prowadzo-
nych przez różne podmioty. Szansą na lepszy rozwój turystyki jest zwiększenie współpracy 
pomiędzy organizatorami turystyki, przyrodnikami i administratorami ośrodków wypoczyn-

17 H. Siekierska, T. Adamowska, Rowerem i pieszo po regionie brodnickim: przewodnik turystyczny, Wąbrzeskie 
Zakłady Graficzne, Wąbrzeźno 2005.
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kowych. Dobrym rozwiązaniem dla turystyki rowerowej i kajakowej jest powstanie szlaków 
kombinowanych, umożliwiających realizację wielu form turystyki aktywnej. 

Zagrożeniem rozwoju turystyki kajakarstwa i wędrówek rowerowych może być brak 
funduszy na rozwój infrastruktury turystycznej służącej turystyce kajakowej. Procesy 
destrukcji przyrodniczo-krajobrazowych wartości, które mogą doprowadzić do trwałych 
zmian w przyrodzie, są największą przeszkodą dla dalszego rozwoju turystyki. 
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Streszczenie 

Turystyka zrównoważona nie ma określonych form ruchu turystycznego, lecz odnosi się do spo-
sobu organizacji i funkcjonowania gospodarki turystycznej jako całości. Pojezierze Brodnickie, 
jako cel podróży turystycznych, posiada wybitne walory do uprawiania turystyki zrównoważonej. 
W artykule przedstawiono charakterystykę rozwoju turystyki kajakowej i rowerowej jako form 
turystyki zrównoważonej. W pierwszym etapie przedstawiono historię turystyki, a następnie do-
konano kompleksowej analizy cech turystyki kajakowej i rowerowej. Zaprezentowano i omówiono 
główne problemy ze wskazaniem rozwiązań i możliwości wykorzystania wyników do promocji 
turystyki na Pojezierzu Brodnickim. 

Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, Pojezierze Brodnickie, turystyka kajakowa i rowerowa

Abstract 

Sustainable tourism does not have any defined forms of tourist traffic. It refers to form of organiza-
tion and functioning of tourism management as a whole. The Brodnica Lakeland, as a destination 
for tourists has an outstanding value for the qualified tourism. This article applies to characterize 
canoeing and cycling tourism as the forms of sustainable tourism. In the first stage the history 
of tourism is presented. After that analysis of canoeing and cycling tourism characteristics is 
made. Authors present and discuss main problems of sustainable tourism. They indicate solu-
tions and possibilities of using opinions and study results to improve the offer of tourism in the 
Brodnica Lakeland. 

Keywords: sustainable tourism, Brodnica Lakeland, canoeing and cycling tourism
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WINOTERAPIA JAKO CZĘŚĆ ENOTURYSTYKI I JEJ WPŁYW  
NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

WINE THERAPY AS PART WINE TOURISM AND ITS IMPACT  
ON THE HUMAN BODY

Kiedy zaczynasz interes, nie martw się, 
że masz za mało pieniędzy.

Ograniczone fundusze to nie wada, lecz zaleta.
Nic bardziej nie rozwija pomysłowości.

H. Jackson Brown, Jr.

Wstęp 

Wino, często nazywane „napojem bogów”, jest to napój alkoholowy uzyskiwany w wy-
niku fermentacji alkoholowej miazgi lub soku z winogron. Istnieją setki odmian, smaków 
i rodzajów wina. Jego smak oraz bukiet zapachowy zależy od rodzaju szczepów winogron, 
sposobu ich uprawy, klimatu i ziemi, na której się je uprawia. Najpowszechniej stosowanym 
owocem do produkcji wina są winogrona1. 

Historia wina jest tak znana, jak historia ludzkości. Spożycie wina pełniło istotną rolę 
w życiu człowieka. Winorośl uprawiano już w czasach starożytnych. Zaczęto ją uprawiać 
na terenach Azji Mniejszej, a przede wszystkim na Kaukazie i w Chinach, w Egipcie, 
potem w Grecji. Uprawa winorośli upowszechniła się za panowania Rzymian na całe Im-
perium Rzymskie, zwłaszcza na Dalmację, a następnie dalej na Afrykę Północną, Francję, 
Hiszpanię i Portugalię2. W czasach faraonów za najlepszą winorośli uznawano odmianę, 
która nazywała się Kankomet. Odmiana ta była także uprawiana w winnicach Ramzesa III 
(1198–1167 p.n.e.). Uprawę winnic i produkcję wina w średniowiecznej Europie zapocząt-
kował zakon benedyktynów. Wyrabiane przez nich wino było przeznaczane na sprzedaż 
w takich rejonach, jak: Bordeaux, Burgundia i w wielu innych miejscach. Następnie tę 
tradycję przejęli cystersi. Wino było wykorzystywane w obrzędach religijnych, stanowiło 
też element codziennej diety, jak również było wykorzystywane jako środek dezynfekujący 

1 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 6, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa 1997, s. 797.
2 J. Priewe, Wino, Świat książki, Warszawa 2003, s. 15.
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oraz leczniczy3. W tamtych czasach odkryto bowiem kosmetyczne, dietetyczne i zdrowotne 
właściwości winogron. Już wówczas były popularne zabiegi przy zastosowaniu winorośli, 
szczególnie liści winogron, soku z winogron, czy też samego wina. Dzisiaj zabiegi te 
nazywa się winoterapią. Jest ona częścią enoturystyki.

Enoturystyka wywodzi się ze starożytnej Grecji (starożytne słowo onios znaczy wino). 
W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji tego pojęcia. Najczęściej przez enotu-
rystykę rozumie się wyjazd w rodzinne strony wina, czyli do winiarni i winnicy, a więc do 
winiarza. W takim podejściu enoturystyka traktowana jest jako turystyka winiarska lub in. 
enologiczna4. Enoturystyka są to także 

przyjazdy do winnic i regionów winiarskich w celu doświadczenia unikatowej jakości 
współczesnego, australijskiego stylu życia, kojarzonego jako przyjemności degustacji 
wina (pierwotnej przyczyny przyjazdu), żywności, podziwiania piękna krajobrazu 
i uczestnictwa w działalności kulturalnej5. 

Jak słusznie zauważa A. Stankiewicz,

[…] prawdziwa bowiem enoturystyka to nie tylko pojęcie związane ze zwiedzaniem 
winiarni, czy też degustowaniem win. Jest to zaiste o wiele, wiele więcej […], jest 
to zupełnie niecodzienny i fascynujący styl życia, zawsze w kręgu najdawniejszych 
tradycji kulturowych naszej współczesnej cywilizacji6.

Odbiorcami turystyki winiarskiej (tzw. enoturystami), według badań prowadzonych 
w kilku krajach, są osoby posiadające następujące cechy:7

 – wiek ponad 25 lat, najczęściej w przedziale od 35 do 45 lat (średnia ta obniża się z roku 
na rok, gdyż coraz więcej młodych ludzi zaczyna interesować się turystyką winiarską);

 – najczęściej bycie w parze lub bycie mężczyzną; procent podróżujących samotnie ko-
biet jest wyraźnie mniejszy (proporcje te powoli się wyrównują, gdyż wśród młodszych 
enoturystów jest więcej kobiet);

 – praca na stanowisku wymagającym wysokich kwalifikacji (menadżerowie, wysokiej 
klasy specjaliści, przedstawiciele wolnych zawodów);

 – wyższe wykształcenie;
 – dochody wyższe od przeciętnych.

Co istotne, enoturyści posiadają już pewną wiedzę na temat wina. Według wyżej 
wspomnianego autora (reprezentującego Polski Instytut Winorośli i Wina – fundację 
zrzeszającą polskich winiarzy i propagatorów enoturystyki) winiarze „wykluczają z grona 

3 www.rtokarcz.nazwa.pl [25.08.2010].
4 M. Jeżewski, Enoturystyka, www.nawidelcu.pl/felietony/zjezone-mysli/enoturystyka,1,1,1090 [10.09.2011].
5 Definicja sformułowana w Winemakers Federation of Australia National Wine Tourism Strategy: J. Carlsen, 
A Review of Global Wine Tourism Research, „Journal of Wine Research” 2004, Vol. 15, No. 1, s. 5–13.
6 A. Stankiewicz, Turystyka winiarska, http://turystykawiniarska.blogspot.com [10.09.2011].
7 W. Bosak, Enoturystyka, www.vinisfera.pl/wina [17.07.2014].
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prawdziwych enoturystów wszystkich mniej lub bardziej przypadkowych odwiedzających, 
dla których pobyt w gospodarstwie winiarskim czy udział w degustacji nie wiąże się z roz-
wojem winiarskiej wiedzy i zainteresowań”8. Winiarze bowiem za punkt honoru uważają 
przekazywanie wiedzy na temat zwyczajów, tradycji, uprawy i przetwórstwa winorośli, od-
bywających się w gospodarstwie, po którym oprowadzają turystę. Wśród najważniejszych 
motywów związanych z uprawianiem enoturystyki, według Brocka Cambourne’a i Nikiego 
Macionisa, wymienia się: zakup wina, wydarzenia i tradycje z nim związane, spędzanie 
wolnego czasu ze znajomymi, chęć odwiedzania terenów wiejskich (w tym winnic) oraz 
producentów wina (i spotkania z nimi), a także zdobywanie wiedzy o winie, poznawanie 
miejscowej kuchni i inne atrakcje turystyczne9.

Częścią enoturystyki jest winoterapia. W dalszej części opracowania skupiono się 
głównie na przeanalizowaniu winoterapii i jej znaczenia dla zdrowia człowieka.

Obecnie, dzięki postępowi technicznemu oraz rozwojowi medycyny, w kosmetyce, 
kosmetologii, a także w samej medycynie utworzył się nowy nurt zwany winoterapią. 
Właściwości kosmetyczne i lecznicze winogron zostały docenione i coraz częściej są 
wykorzystywane tak w kosmetyce, jak i kosmetologii, ale również w medycynie.

Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją winoterapia (vinotherapy) jest to „program 
stosowania do efektywnych zabiegów pielęgnacyjnych, winogron, soku z winogron, jak 
również żelów powstałych na bazie skórek, samego miąższu i pestek z winogron”10. 
Pod pojęciem winoterapii rozumie się zatem leczenie winogronami oraz winem. Jest to 
rezultat starej, śródziemnomorskiej tradycji uprawy winorośli i produkcji wina, połączo-
nej z najnowszymi osiągnięciami dermatologii. Winoterapia jest więc także modnym 
trendem kosmetyki naturalnej, zauważalnym w drogeriach i salonach spa. Obejmuje 
ona zabiegi na ciało, filozofię picia wina i odmładzające rytuały11. Winoterapię można 
zatem uznać za pewnego rodzaju filozofię życia. Jest to bowiem coś znacznie głębszego 
i holistycznego; jest to filozofia oparta z jednej strony na nadziei na wieczną lub bardzo 
długą młodość, którą można osiągnąć dzięki odpowiednim zabiegom z zastosowaniem 
wina, z drugiej natomiast – jest ona połączeniem energii natury z najnowocześniejszymi 
osiągnięciami nauki12.

Literatura polska dotycząca problematyki winoterapii jest nad wyraz skromna, stąd 
też podjęcie tematu opracowania wynikało z przesłanek poznawczych, jak również prak-
tycznych.

Celem niniejszej pracy jest wskazanie istoty i znaczenia winoterapii w zakresie poprawy 
kondycji zdrowotnej człowieka. Mowa będzie zatem o genezie winoterapii, jej wykorzysty-

8 Ibidem.
9 Cambourne B., Macionis N., Meeting the Wine Maker: Wine Tourism Product in an Emerging Wine Region [w:] 
Wine Tourism Around The World: Development, Management and Markets, red. C.M. Hall et al., Butterworth-He-
inemann, Oxford–Amsterdam–Boston–London–New York–Paris–San Diego–San Francisco–Singapore–Sydney–
Tokyo 2002, s. 86.
10 www.vintrips.blog.interia.pl [23.08.2010].
11 Wielka Encyklopedia PWN, t. 29, red. J. Wojnowski, Warszawa 2005, s. 350.
12 B. Włudyka, Podróż do źródeł, „Magazyn Wino” 2010, nr 3 (45), s. 80.
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waniu w kosmetyce i kosmetologii, a także w medycynie, jak też wskazaniu możliwości 
rozwoju winoterapii w wybranym regionie, jakim jest Podkarpacie.

Dotychczasowa analiza materiałów źródłowych oraz obserwacje skłaniają do sfor-
mułowania następującej hipotezy: „wino stosowane w rozsądnych ilościach ma istotne 
znaczenie dla organizmu człowieka”.

Metoda opisowa, zastosowana w niniejszym artykule, polegała na wyodrębnieniu 
z dotychczas znanej całości określonego zjawiska i jego opisaniu. W opracowaniu wy-
korzystano metodę analizy materiałów źródłowych oraz dostępną literaturę przedmiotu 
rozważań. W artykule wykorzystano metody konceptualno-analityczne, jakimi są studia 
literaturowe, jak również analiza dokumentów źródłowych.

Geneza winoterapii 

Winoterapia jest znana od tysiącleci. Już w czasach starożytnych odkryto zdrowotne 
i pielęgnacyjne walory winorośli i wina. Wykopaliska archeologiczne, zapiski babilońskie 
oraz teksty staroegipskie świadczą o tym, że wino było wykorzystywane już w tamtym 
okresie zarówno jako środek odkażający, jak i leczniczy. Liście winogron stosowano jako 
środek przyspieszający gojenie się ran, natomiast zawarte w winie kwasy owocowe były 
wykorzystywane do szybkiej regeneracji naskórka13.

Królowa Egiptu Kleopatra stosowała różne zabiegi z udziałem wina – swoją piękną 
cerę zawdzięczała nie tylko kąpielom w oślim mleku, ale również maseczkom ze sproszko-
wanego alabastru zmieszanego z winem, blask spojrzenia zaś – rozpuszczonym w winie 
perłom14. Mniej zamożne kobiety starożytnego Egiptu nacierały swoją skórę osadami po 
winie, nieświadomie wykorzystując siłę działania kwasów owocowych, zwanych współ-
cześnie alfa-hydroksykwasami. Podobnie postępowały kobiety w Grecji.

Ojciec medycyny Hipokrates badał lecznicze właściwości soku winogron z miodem, 
tj. tzw. miodu gronowego, otrzymywanego przez powolne odparowywanie wody z soku 
winogronowego. Miód gronowy stosowano wówczas jako lek wzmacniający15. Podczas 
święta greckich bachanaliów – Święta Dionizosa – winogronami smarowano zarówno 
twarz, jak i całe ciało, a następnie polewano się sokiem i młodym winem16.

Rzymianie, a także jak ich przodkowie uważali, że w winie leży prawda o człowieku, 
w wodzie natomiast – jego zdrowie17.

Podobnie jak starożytni, właściwości wina wykorzystywała królowa Szkocji, a później 
Francji – Maria Stuart, która używała wina do mycia twarzy. Zabieg ten był wykonywany 
w celu uzyskania jaśniejszego koloru skóry. Francuskie arystokratki na dworze króla Lu-
dwika XIV do pielęgnacji skóry również używały wina. Arystokratki zmywały twarz winem, 
okładały się miąższem świeżych winogron, ciało zaś nacierały octem winnym. Podobnie 

13 Zob. J. Priewe, op. cit., s. 15; B. Włudyka, Od Kleopatry do winoterapii, „Magazyn Wino” 2010, nr 1 (43), s. 24.
14 Ibidem.
15 www.rtokarcz.nazwa.pl [25.08.2010].
16 B. Włudyka, Od Kleopatry…, op. cit., s. 24.
17 B. Włudyka, Eliksir długowieczności, „Magazyn Wino” 2010, nr 2 (44), s. 67.
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czyniono w XIX w., gdzie wina używano do przemywania twarzy. Skóra po tego typu za-
biegach stawała się bardziej aksamitna i jaśniejsza, odzyskiwała dawny blask18. 

Co istotne, współczesna medycyna udowodniła również, że kieliszek wina z jednej 
strony ma wpływ na poprawę humoru, z drugiej – wykazuje pozytywny wpływ na zdrowie, 
ponieważ wino posiada silne właściwości pielęgnacyjne i lecznicze19.

Zastosowanie winoterapii w kosmetologii 

Współczesne badania naukowe potwierdziły wpływ winoterapii na zdrowie i urodę. 
We współczesnej kosmetologii coraz częściej wykorzystuje się winną latorośl, która jest 
naturalną skarbnicą substancji regenerujących i oczyszczających organizm. I tak:20

 – winogrona, a także ich sok przywracają równowagę kwasowo-zasadową organizmu;
 – w skórce winogron jest zawarta większość związków polifenolowych, mających dzia-

łanie przeciwutleniające;
 – w skórce winogron odkryto resweratrol, który hamuje rozwój tkanki tłuszczowej, zwięk-

sza spalanie tłuszczu, a także ma właściwości przeciwnowotworowe;
 – całe i mielone pestki, miąższ oraz skórki stanowią ścierniwo do peelingów;
 – wyciągi z liści i łodyg są źródłem cennych składników.

Jak wspomniano powyżej, dobroczynne właściwości wina odkryto przed tysiącami lat, 
obecnie natomiast powraca się jedynie do znanych tradycji. Jedną z metod stosowanych 
w kosmetologii jest winoterapia. 

Korzenie winoterapii sięgają jeszcze średniowiecza, kiedy to damy dworu powszechnie 
stosowały tłoczony na zimno olej winogronowy, jako jeden z najskuteczniejszych zabiegów 
kosmetycznych. Początków nowoczesnej winoterapii natomiast należy szukać we Francji. 
Doktor Joseph Vercauteren, wybitny farmakolog, odkrył, że pestki winogron zawierają 
dużo polifenoli, popularnego obecnie przeciwutleniacza. Na bazie winogron zbieranych 
w rodzinnej posiadłości (Château Smith Haut Lafitte) Mathilda i Bertranda Thomasowie 
opracowali w 1995 r. wiodącą w winoterapii linię kosmetyków Caudalie. Pierwsze winne 
spa powstało zatem we Francji w 1999 r. w posiadłości Les Sources de Caudalie w rejonie 
Bordeaux. Po otwarciu pierwszego na świecie hotelu oferującego winoterapię małżeń-
stwo Thomasów opatentowało nazwę Caudalie Vinothérapie. Od tego czasu praktycznie 
na całym świecie powstało szereg renomowanych vinotherapy spa. Niektóre z nich są 
zlokalizowane pośród winnic, zapewniając tym samym nie tylko wspaniałe, relaksujące 
widoki i otoczenie, ale także moût własnej produkcji. Pozostałe ośrodki oferują natomiast 
programy w oparciu o kosmetyki winoterapii, jak również koncentraty moût21.

18 Zob. www.rtokarcz.nazwa.pl [25.08.2010]; B. Włudyka, Od Kleopatry…, op. cit., s. 25.
19 D. Stawarz, Winoterapia, http://mamzdrowie.pl/winoterapia/ [27.10.2010].
20 Zob. B. Włudyka, Eliksir…, op. cit. s. 67; A.K. Siwicki., D. Radomska-Leśniewska, Winoterapia – aktualny stan 
wiedzy, [w:] Zeszyt Naukowy Collegium Varsoviense „Zdrowie publiczne” 2008, nr 6, s. 116.
21 Zob. B. Włudyka, Podróż…, op. cit., s. 80; www.manager.money.pl [18.07.2010]; www.vintrips.blog.interia.pl 
[23.08.2010].
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Winoterapia przeciwdziała procesom starzenia, ponieważ wino ma silne właściwo-
ści pielęgnacyjne, a tym samym działanie antystresowe, rewitalizujące i energizujące. 
Stosowane zabiegi nie tylko pobudzają mikrokrążenie, produkcję kolagenu i elastyny, 
ale także odżywiają, nawilżają, wygładzają i napinają skórę. Ponadto zabiegi, w których 
wykorzystuje się działanie winogron, wzmacniają naczynia krwionośne, eliminują toksy-
ny oraz zapobiegają zatrzymywaniu wody w tkankach. Wskazaniem do jej stosowania 
jest skóra dojrzała, sucha, mało elastyczna, wiotka, a także rozstępy oraz cellulit. W tym 
ostatnim przypadku zawarta w winie tanina ma bowiem działanie oczyszczające naczynia 
krwionośne, a także pobudza krążenie22.

Polifenole z wyciągu czerwonego wina, ze skórek owoców winogron oraz z pestek 
winogron są często spotykane w kosmetykach anti-aging. Związki polifenolowe, jedne 
z najsilniejszych utleniaczy, mają bowiem działanie przeciwrodnikowe i antyutleniające, 
przez co opóźniają efekty starzenia. Naukowcy porównują ich działanie z witaminami C i E. 
Skuteczność zastosowania winoterapii oceniają oni jako 20-krotnie większą niż działanie 
witaminy C i 50 razy większą niż witaminy E23.

Kolejnym atutem stosowania winoterapii w kosmetologii jest ograniczenie procesu na-
mnażania się wirusów. Tym samym wspomaga się likwidację stanów zapalnych w obrębie 
skóry oraz naczyń krwionośnych. Ponadto polifenole mają też działanie przeciwhistamino-
we, a zatem ograniczają reakcje neurosensoryczne (uczuleniowe). Stąd ich zastosowanie, 
szczególnie dla skóry wrażliwej24.

Na świecie funkcjonuje obecnie wiele ośrodków spa, w których wykorzystuje się wi-
noterapię. Wśród najznakomitszych wymienia się:25

 – Ekskluzywne vinotherapy spa, które są oferowane przez grupę Caudalie Vinotherapie® 
Spas. Grupa ta, poza swoim macierzystym Château Smith Haut Lafitte, jest właści-
cielem lub operatorem programów winoterapii w San Maurizio (Włochy), Marquis de 
Réscal (Rioja, Hiszpania), w północnej Kalifornii i w ostatnio uruchomionym Les Etangs 
de Corot pod Paryżem.

 – Wśród innych najbardziej renomowanych ośrodków wymieniane są ponadto: Hacienda 
i Arzuaga w Ribera del Duero (Hiszpania), Spa Bourgogne (Francja), superekskluzywne 
Patios de Cafayate w argentyńskiej Calchaquí Valley, szwajcarski Lindner Alpenther-
me w Leukerbad, dwa ośrodki w Kanadzie (Kelowna, BC i St. Catharines, Ontario), 
a także w północnej Kalifornii.

 – W Polsce, podobnie jak na świecie, zabiegi winne w ośrodkach spa & wellness zyskują 
na popularności. I tak, w Polsce funkcjonuje wiele ośrodków spa, w których są wyko-
rzystywane właściwości wina. Wśród najbardziej znanych wymienia się:

22 Zob. B. Włudyka, Od Kleopatry…, op. cit., s. 25; B. Włudyka, Lato, lato… i po lecie, „Magazyn Wino” 2010, 
nr 4 (46), s. 71.
23 B. Włudyka, Eliksir…, op. cit., s. 66–67.
24 Ibidem, s. 67.
25 www.vintrips.blog.interia.pl [23.08.2010]. 
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 – Młyn Klekotki na Mazurach. Jest to kameralne spa. Oferta zabiegów jest bogata. 
Ośrodek specjalizuje się w masażach oraz programach pielęgnacyjnych, w których 
wykorzystywane są właściwości wina. Do zabiegów na bazie wina wykorzystuje się 
kosmetyki hiszpańskiej firmy Kianty SPA. Zabiegi te mają działanie odmładzające26. 

 – Day Spa Masteria w Krakowie. Jedną z propozycji zabiegów, w których wykorzystuje 
się właściwości wina, jest „Szlachetna Maestria” – zabieg rewitalizująco-detoksykujący 
oparty na bazie wina, owoców cytrusowych i łupin kakao27.
Oferta ośrodków winoterapii jest różnorodna. Rodzaj zabiegów zależy od pomysłu. 

Wśród najbardziej znanych wymienia się: kąpiele w kadziach w soku z czerwonych wi-
nogron lub z dodatkiem wina i oleju z pestek winogron, peelingi, masaże regeneracyjne 
przy użyciu oliwy z pestek winogron, okłady z pulpy winogronowej, kompresy28. Warto przy 
tym podkreślić, że do zabiegów winoterapii stosuje się grona, a nie powstałe z nich wino. 
Wino bowiem jest produktem fermentacji soku winogron i praktycznie nie ma żadnego 
zastosowania w kosmetologii.

Obecnie w Polsce następuje nie tylko odradzanie się tradycji winiarskich29, ale także 
rozwój nowych działów stosowanych w kosmetologii, tj. winoterapii. Stąd też mieszkańcy 
wsi decydują się na zakładanie gospodarstw agroturystycznych, w których zakładają 
winnice, a w miastach, miasteczkach, czy też na wsiach powstają salony spa, w których 
do zabiegów kosmetycznych wykorzystuje się kosmetyki zawierające winogrona, jego 
przetwory oraz moszcz winny.

Wpływ winoterapii na zdrowie człowieka 

Naukowcy potwierdzają istotne znaczenia wina dla zdrowia, przy czym wskazują na 
odpowiednie jego wykorzystanie. Z dotychczasowych badań wynika, że właściwości wina 
mają dobroczynny wpływ na organizm ludzki, pod warunkiem że jest ono spożywane 
w ilościach:

 – dla kobiet: 1–2 lampki wina dziennie,
 – dla mężczyzn: 2–3 lampek wina dziennie.

Zdrowotne właściwości wina zauważono w wielu aspektach. Szczególne są zwłasz-
cza właściwości wina czerwonego. Wino czerwone, w przeciwieństwie do wina białego 
powstającego z soku, powstaje jako produkt fermentacji całych owoców. I właśnie to 
zapewnia temu winu niezwykle dużą zawartość polifenoli. W czerwonym winie zawar-
tych jest 1000–4000 mg/l polifenoli, podczas gdy białe wina mają jedynie 200–300 mg/l 
polifenoli30.

26 K. Szulc, Relaks w mieście, „Magazyn Wino” 2010, nr 2 (44), s. 68–69.
27 Ibidem, s. 70–77.
28 B. Włudyka, Lato…, op. cit., s. 71; www.wino.pl [5.09.2010].
29 Na przykład w okolicach Wawelu archeolodzy odkryli ślady uprawy winorośli szacowane na IX w. n.e., czy też 
pierwsze winnice z 1314 r. na terenie Ziemi Lubuskiej.
30 A.K. Siwicki, D. Radomska-Leśniewska, op. cit., s. 115.
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Wino posiada właściwości przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne, wpływa pozytyw-
nie na mózg, gęstość kości, przebieg chorób kardiowaskularnych, a także na długość 
życia. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę pozytywnego oddziaływania wina 
na organizm człowieka.

Polifenole zawarte w winie wykazują działanie antynowotworowe. Przeprowadzone 
badania naukowe wykazały, że:31

 – resweratrol, kwercytyna, katechina czy epikatechiny hamują proliferację komórek linii 
raka sutka, w sposób zależny od dawki i czasu;

 – resweratrol i kwercetyna hamują także wzrost i proliferację oraz syntezę DNA w ko-
mórkach raka płaskokomórkowego jamy ustnej, a także hamują proliferację komórek 
linii raka prostaty, okrężnicy;

 – resweratrol zwalcza również komórki raka trzustki i nerek poprzez to, że zaburza 
funkcjonowanie komórek rakowych na poziomie mitichondrialnym, zwiększa ich wraż-
liwość przez wpływ na proteiny, które są składnikami błon komórkowych, ostatecznie 
powodując ich obumieranie.
Jedną z właściwości polifenoli zawartych w winie jest silne działanie antyoksydacyjne. 

W organizmie ludzkim istnieje antyoksydacyjny system obronny. W jego skład wchodzą 
różne enzymy, mające na celu unieszkodliwianie związków o destrukcyjnym działaniu, 
tzw. rodników. Rodniki, które nie poddają się kontroli enzymatycznej, mogą być przy-
czyną wielu chorób, jak np.: chorób serca i układu krążenia, chorób nowotworowych, 
osteoporozy, zakażeń bakteryjnych i wirusowych, a nawet procesów starzenia. Polifenole 
bowiem hamują utlenianie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, wiążą też jony 
żelaza i miedzi, co uniemożliwia powstawanie wolnych rodników. Badania wykazały 
także, że różne polifenole z czerwonego wina mają wpływ na utlenianie lipoprotein – 
LDL; najsilniejsze działanie mają epikatechiny i katechiny. Ponadto polifenole mogą też 
powodować obniżenie ciśnienia krwi. Suplementacja diety winem (1–2 lampek dziennie) 
skutkuje wzrostem zdolności antyoksydacyjnych organizmu. Polifenole mają też silne 
właściwości przeciwzapalne i przeciwwirusowe32.

Badania przeprowadzone przez naukowców ze szwedzkiego uniwersytetu w Gote-
borgu wykazały, że polifenole zapobiegają demencji starczej. Spożywanie 1–2 lampek 
czerwonego wina dziennie może także obniżyć ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera33. 
Ponadto spożycie takiej ilości czerwonego wina może także pomagać w utrzymaniu 
prawidłowej gęstości kości. 

Prowadzone w wielu krajach badania epidemiologiczne dowiodły, że umiarkowane 
spożycie czerwonego wina wywiera efekt ochronny na serce, a co za tym idzie, znacznie 
zmniejsza śmiertelność z powodu chorób serca. Mianowicie, holenderscy uczeni (uni-
wersytet w Wageningen) stwierdzili, że umiarkowane codzienne spożycie czerwonego 
wina wpływa silnie na zmniejszenie ryzyka śmierci z powodu chorób układu krążenia, 

31 Ibidem, s. 115; G. Theis, Wino leczy, Amber, Warszawa 2002, s. 61.
32 A.K. Siwicki, D. Radomska-Leśniewska, op. cit., s. 117–118.
33 G. Theis, op. cit., s. 30.
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w tym choroby wieńcowej, powodując wydłużenie życia nawet o pięć lat34. I tu znowu 
wskazano na pozytywne działanie polifenoli (szczególnie resweratrolu), które hamują ak-
tywację granulocytów i płytek, tym samym przeciwdziałają chorobom kardiowaskularnym. 
Resweratrol powodował supresję adhezji płytek do kolagenu i fibrynogenu, co stanowi 
pierwszy etap aktywacji płytek. Działanie polifenoli z wina porównywano do działania aspi-
ryny. Polifenole zawarte w winie również zmniejszają możliwość powstawania skrzepów. 
Ponadto winogrona, zwłaszcza czerwone winogrona hodowane bez użycia preparatów 
grzybobójczych, rozwijają na skórce warstwę zawierającą naturalne fungicydy, które są 
czynnikami mającymi pozytywny wpływ na serce. Warto też podkreślić, że czerwone 
winogrona mają około 10-krotnie większe stężenie naturalnych fungicydów niż białe 
winogrona. Niektóre gatunki czerwonych winogron mają szczególnie wysokie stężenia 
fungicydów – nawet 500%; są to tzw. winogrona muszkatowe (muskat), np. winogrona 
malaga, czy też winogrona – rodzynki z wyspy Samos35.

Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, że polifenole wykazują ochron-
ne działanie na mięsień sercowy, ponieważ mają one właściwości nie tylko przeciwmiaż-
dżycowe, ale także właściwości ochraniające naczynia krwionośne.

Można zatem zauważyć, że szczególne i bardzo istotne znaczenie dla zdrowia 
człowieka ma jeden ze związków polifenolowych, jakim jest resweratrol. Resweratrol 
jest fungicydem (naturalnym środkiem grzybobójczym), posiada największe możliwości 
przeciwutleniające spośród wszystkich związków polifenolowych zawartych w winie. 
Najwięcej resweratrolu występuje w winogronach pochodzących z chłodniejszych i wil-
gotniejszych regionów36. 

Resweratrol:37

 – jest środkiem na długowieczność;
 – hamuje rozwój tkanki tłuszczowej i zwiększa spalanie tłuszczu;
 – stymuluje metabolizm tkankowy;
 – ma działanie antynowotworowe – zaburza funkcjonowanie komórek rakowych już 

na poziomie mitochondrialnym, tj. już w pierwszym etapie procesu ich powstawania;
 – wpływa na choroby kardiowaskularne, np. przeciwdziała chorobie wieńcowej;
 – opóźnia proces rozpadu włókien kolagenowych;
 – eliminuje toksyny z organizmu; 
 – zapobiega zatrzymywaniu wody w tkankach.

34 www.rynekzdrowia.pl [8.12.2009].
35 Por. A.K. Siwicki, D. Radomska-Leśniewska, op. cit., s. 116–117; www.wino.wortale.net [11.09.2010].
36 G. Theis, op. cit., s. 63.
37 A.K. Siwicki, D. Radomska-Leśniewska, op. cit., s. 115–117; B. Włudyka, Eliksir…, op. cit. s. 67.
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Możliwości rozwoju winoterapii na Podkarpaciu 

Obecnie w Polsce obserwuje się coraz częstsze zakładanie winnic. Ma to miejsce 
najczęściej w tych rejonach, w których już kiedyś istniały, np. Dolny Śląsk, Wielkopolska, 
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Małopolska, Podkarpacie (rysunek 1). 

Inicjatywy te, pomimo że mają realną szansę powodzenia, są podejmowane ostroż-
nie i opierają się na rozsądnie przeprowadzonych kalkulacjach ekonomicznych. Rozwój 
winoterapii w regionie podkarpackim jest istotny ze względu na zmniejszanie dystansu 
rozwojowego regionów poprzez wzrost konkurencyjności gospodarki. Rozwój winoterapii 
w tym regionie jest zatem szansą dla niego, gdyż na obszarze regionu podkarpackiego 
znajdują się tereny, które mogą być podstawą rozwoju winnic, a co istotne, region ten 
pełnił wiodącą rolę we współczesnym odrodzeniu polskiego winiarstwa. To właśnie na 
tym terenie, po długiej przerwie, powstały pierwsze profesjonalne winnice; również tam 
przed kilkunastu laty powstawały pierwsze polskie wina gronowe dobrej jakości. Stąd też 
region podkarpacki nazywany jest często regionem winiarskim.

Rysunek 1. Mapa polskich winnic
Źródło: J. Pakulska, M. Rutkowska-Podołowska, G. Podołowski, Nowoczesne formy działalności go-
spodarczej szansą rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Rolnictwo w kontekście zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich, red. B. Kryk, M. Malicki, Economicus, Szczecin 2010, s. 189.

Omawiając szanse rozwoju winoterapii w regionie podkarpackim, warto przedstawić 
sam region. Podkarpacie jest bardzo zróżnicowane pod względem krajobrazu, klimatu, 
gleby, a także ogólnych warunków do uprawy winorośli.
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Początki uprawy winorośli na obszarze dzisiejszego regionu podkarpackiego sięgają 
prawdopodobnie X–XI w., a już od XIII w. znane były liczne winnice w Przemyślu i oko-
licach. Niestety już w XVI i XVII stuleciu winiarstwo na tym terenie stopniowo zanikało. 
Działo się tak za sprawą konkurencji win węgierskich, które wówczas zaczęły być masowo 
przywożone do Polski.

Pod koniec XX w. rozpoczęła się więc zupełnie nowa, współczesna historia podkar-
packiego winiarstwa. Swego rodzaju symboliczną datą stało się założenie w 1984 r. przez 
Romana Myśliwca winnicy Golesz w Jaśle; właściwie było to powiększenie wcześniej-
szej, amatorskiej winniczki. W Polsce powstała wówczas pierwsza od wielu lat większa 
plantacja odmian przerobowych, przeznaczonych do wyrobu wina. Zatem od tego czasu 
mówi się o ciągłości naszych współczesnych tradycji winiarskich. W XX w., zwłaszcza 
w latach 2001–2003, kiedy to przy pomocy Romana Myśliwca założono kilkanaście win-
nic, jak np.: Winnica Płochockich, Winnica Jasiel czy Winnica Zacisze, nastąpił szybki 
rozwój winiarstwa. Obecnie winnice te są zaliczane do polskiej czołówki. Wiosną 2004 r. 
natomiast ruszył trzyletni projekt pilotażowy „Podkarpackie Winnice”, przygotowany me-
rytorycznie przez Polski Instytut Winorośli i Wina, a realizowany przez Związek Gmin 
Dorzecza Wisłoki przy finansowym wsparciu marszałka województwa. Była to pierwsza 
regionalna inicjatywa wspierająca rozwój winiarstwa we współczesnej Polsce. W 2006 r. 
powstało Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia, skupiające większość właścicieli winnic 
w regionie. Podkarpacie jest to zatem pierwszy region w Polsce, gdzie można mówić 
o lokalnej tradycji winiarskiej38.

Region podkarpacki jest bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazu, klimatu 
oraz gleby, stąd też ogólne warunki do uprawy winorośli są różnorodne. Obecnie, pomi-
mo niewielkiego areału winnic, region ten cały czas się rozwija. Wiele z tych osób, które 
rozpoczynały swoją uprawę winorośli od paru rządków, po doświadczeniach kolejnych 
udanych roczników zdecydowało się rozszerzyć swoje plantacje do rozmiaru umożli-
wiającego komercyjną produkcję wina. A zatem na Podkarpaciu będzie przybywać tak 
winnic, jak i godnych uwagi win, a co za tym idzie, będzie następował również rozwój 
winoterapii, tym bardziej że region ten jest bardzo atrakcyjny turystycznie i coraz częściej 
i liczniej odwiedzany.

W regionie tym znajduje się jedno z najmłodszych miast kraju – Stalowa Wola. To 
miasto jest położone w północnej części województwa podkarpackiego. Stalowa Wola 
z małego osiedla przyfabrycznego urosła do rozmiarów dużego miasta, obecnie drugie-
go pod względem ludności w województwie podkarpackim. Jest to miasto o powierzchni 
82,5 km², zamieszkuje je około 70 tys. mieszkańców. Jest jednym z ważniejszych węzłów 
komunikacyjnych w regionie, a to oznacza, że lokalizacja miasta sprzyja jego rozwojowi. 
Miasto rozwija się dynamicznie, co istotne: na jego terenie znajdują się nie tylko przemysł, 
kolej i planowane trasy szybkiego ruchu, ale przede wszystkim także duże obszary leśne, 

38 W. Bosak, Podkarpacie jako region winiarski – próba monografii, Polski Instytut Winorośli i Wina, http://www.
instytutwina.pl/podkarpacie-jako-region-winiarski.html [15.09.2010].
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będące pozostałością po dawnej Puszczy Sandomierskiej. Położenie to gwarantuje ciszę, 
świeże powietrze, niepowtarzalny klimat. Ponadto ogromne lasy położone wokół Sanu 
stanowią także doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku. A zatem jest to miejsce, 
gdzie powinny powstawać ekskluzywne ośrodki spa, w których będą wykorzystywane 
aktywne składniki szczepów winogron.

Podobnie jak rozwój winoterapii we Francji, również w regionie podkarpackim są duże 
szanse na rozwój tej formy leczenia. Podkarpacie, dzięki swojemu położeniu, klimatowi, 
rozwojowi uprawy winorośli, powinno więc zachęcać do zakładania licznych ośrodków 
spa, w których będą wykorzystywane wszelkie dobrodziejstwa winorośli. Jednym ze 
znanych ośrodków i przykładem na rozwój tego typu działalności może być Głęboczek 
Vine Resort & Spa.

Ośrodek Głęboczek Vine Resort & Spa został otwarty 29 czerwca 2009 r. Jest to 
kompleks budynków w miejscowości Głęboczek Wielki, znajdującej się na Pojezierzu 
Brodnickim, w pobliżu jeziora Fobin39. Ośrodek jest jedynym polskim resortem, który został 
całkowicie poświęcony rozkoszom wina, tj. winoterapii. W placówce wprowadzono do oferty 
pełny program pielęgnacji ciała opartej właśnie na winoterapii. W ośrodku stosowane są 
m.in. kąpiele winne, peelingi z zastosowaniem pestek z winogron, okłady z winogronowego 
miąższu; co istotne: w hotelu jest kilka stref zabiegowych i relaksacyjnych, jak:

 – Winnica SPA, czyli gabinety, w których są wykorzystywane kosmetyki na bazie po-
chodzących z winorośli składników biologicznie aktywnych. Podczas zabiegu do or-
ganizmu są dostarczane przeciwutleniacze, które eliminują wolne rodniki. Skórze są 
przywracane jej siły regeneracyjne, elastyczność i sprężystość. 

 – Łaźnie Brodnickie, które znajdują się w kompleksie wodnym resortu. Cechuje je wyjąt-
kowy klimat, sprzyjający odpoczynkowi. Głównym elementem zabiegów są inhalacje 
kwiatowo-ziołowe, mające działanie terapeutyczne. Dodatkowo stosowane są okłady 
z torfu bogatego w mikroelementy oraz masaże detoksykująco-relaksujące.

 – AlfaSfera z kołyską AlphaLounger – jest ona przeznaczona do zabiegów relaksacyjnych, 
gdyż wprowadza w stan głębokiego relaksu (stan alfa); zbliżonego stanu doświadczają 
na drodze medytacji transcendentalnej mnisi z Dalekiego Wschodu. Głęboki relaks 
wspiera procesy kreatywności i twórczego myślenia40.
Winoterapia, poza rozwojem ośrodków spa, jest stosowana również w gabinetach 

kosmetycznych. W wielu z nich do oferty zostały wprowadzone następujące zabiegi 
winoterapii:

 – peelingi z moszczu winnego z różnymi dodatkami, np. miodu lawendowego, witamin, 
czy soli morskiej;

 – liczne maski na bazie winogron, jak np. maski odżywcze, liftingujące;
 – kremy oraz inne preparaty stosowane na twarz i całe ciało.

39 www.eventmapa.pl [9.09.2010].
40 www.konferencje.pl/obiekty/obiekt,782,hotel-gleboczek.html [9.09.2010].
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Kosmetyki na bazie winogron można także stosować w domu. Na rynku są dostępne 
m.in. kosmetyki Therme Vino Therapy. Wśród najbardziej popularnych kosmetyków wy-
mienia się: złuszczające i nawilżające żele pod prysznic, olejki do ciała. Dostępne są też 
kremy do twarzy i do ciała, w których zawarte są ekstrakty z winogron.

Wnioski 

Na podstawie powyższych rozważań dotyczących wpływu winoterapii na organizm 
człowieka przedstawiono następujące wnioski:

 – Umiarkowane picie czerwonego wina (kieliszek lub dwa dziennie), dzięki jego dobro-
czynnym właściwościom, ma doskonały wpływ na organizm człowieka.

 – Wino jest bogatym źródłem pierwiastków i preparatem multiwitaminowym.
 – Istotne znaczenie dla zdrowia człowieka ma zawarty w winie resweratrol.
 – Spośród polifenoli zawartych w winie resweratrol uznano za najbardziej skuteczny 

w walce z rakiem.
 – Nowe właściwości lecznicze winogron są wciąż odkrywane zarówno przez medycynę 

naturalną, jak i współczesną farmakologię.
Co ważne, poza opisaniem istotnego wpływu winoterapii na organizm człowieka, 

warto wskazać, że:
 – Rozwój nowej formy działalności gospodarczej, jaką jest winoterapia, stanowi szansę 

dla rozwoju regionu podkarpackiego.
 – Rozwój winoterapii na Podkarpaciu pozwoli także na zmniejszanie dystansu rozwojo-

wego w tym regionie poprzez wzrost konkurencyjności gospodarki.
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Streszczenie 

W opracowaniu omówiono rolę i znaczenie winoterapii oraz jej wpływ na organizm ludzki. Pod-
jęta problematyka była omawiana w dwóch aspektach, tj. pod kątem zastosowania winoterapii 
w kosmetyce i w kosmetologii oraz z punktu widzenia medycyny.
W dalszej części artykułu wskazano na istotne właściwości zarówno winorośli, jak też wina; 
szczególnie omówione zostały polifenole, w tym resweratrol.

Słowa kluczowe: enoturystyka, winoterapia, medycyna

Abstract 

The paper discusses the role and importance vinotherapy and its impact on the human body. 
Taken the issue was discussed in two aspects, namely from vinotherapy use in cosmetics and 
cosmetology, and the second – from the standpoint of medicine.
The remainder of this article pointed out the essential characteristics of both vines, as well as 
wine, especially polyphenols are discussed, including resveratrol.

Keywords: enotourism, vinotherapy, medicine
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P S Y C H O L O G I C Z N E  I  K U L T U R O W E 
A S P E K T Y  T U R Y S T Y K I

EDWARD KARCZEWSKI
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

PSYCHOLOGICZNA WARTOŚĆ KRAJOBRAZU 
W INDYWIDUALNYM DOŚWIADCZENIU TURYSTÓW

THE PSYCHOLOGICAL VALUE OF THE LANDSCAPE IN THE INDIVIDUAL 
EXPERIENCE OF TURISTS

Wstęp 

Z badań i obserwacji uczestniczących wynika, że jakość krajobrazu staje się bardzo 
zindywidualizowanym motywem wyjazdów turystycznych. Ma duże znaczenie tak w sen-
sie ekologii środowiska, jak i edukacji. W opinii respondentów atuty przyrodnicze często 
decydują o wyborze miejsc podróży turystycznych. Dzieje się tak dlatego, że krajobraz to 
obszar geograficzno-psychologiczny, który jest interpretowany przez nasze nastawienia lub 
odczucia. Zawsze wchodzimy w interakcje z jakimś systemem przyrodniczo-kulturowym. 
Sprzyja to nabywaniu różnorodnych doświadczeń poznawczo-emocjonalnych.

Celem opracowania jest próba ukazania wartości „krajobrazu turystycznego” jako 
elementu produktu oraz psychologicznego czynnika wyboru rejonu zwiedzania lub stałego 
miejsca zamieszkania.

Walory krajobrazu jako składowa produktu turystycznego 

Atrakcyjność i emotywność miejsca docelowego, czyli elementy produktu turystycz-
nego, są współzależne, strukturalnie powiązane. Istotne jest to, jak różnie postrzegamy 
czy oceniamy dany obiekt lub wydarzenie, gdy pojawia się w różnym kontekście (oto-
czeniu). Ten kontekst bądź otoczenie modeluje nasz sposób widzenia i interpretowania 
przedmiotu. Dzieje się tak zgodnie z regułą spostrzegania „figury i tła”. Bywa, że ktoś myli 
tło z obrazkiem, albo na odwrót – zamiast figury postrzega tło. Psychologowie uważają, 
że sposób, w jaki widzimy daną sytuację, warunkowany jest naszym uprzednio nabytym 
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doświadczeniem. Gdy owo doświadczenie pojawia się często, to nasza reakcja staje się 
nawykowa1. Fakt, że „człowiek jest ofiarą nawyku”, został empirycznie zweryfikowany.

Mechanizm postrzegania odzwierciedlający prawdziwą rzeczywistość, czy też wy-
wołujący jej złudzenie, stanowi efekt akcji i reakcji. Podobnie jak otoczenie lub charakter 
bodźca wpływają na percepcję, tak i oddziałują również środowisko i osobowość, które 
rzutują na postrzeganie. A zatem kształtowane emocje, nastawienia, pragnienia ukierun-
kowują zachowanie i działanie.

Wizerunek miejsca docelowego, jako element produktu turystycznego, ma silny wpływ 
na decyzję jego zakupu. Tworzą go sami mieszkańcy, ich kultura i styl życia, infrastruktura, 
bezpieczeństwo, środowisko naturalne itp. Obraz ten musi być ciągle kreowany z powodu 
dynamicznych zmian otoczenia. Krajobraz jest wszędzie, ale nie zawsze ma w sobie to, 
co przyciąga turystów. Ciekawy poznawczo i emocjonalnie wizerunek miejsca docelowego 
powinien być upowszechniany w świadomości turystów. Dobrze jest zatem wykorzysty-
wać określone narzędzia marketingowe celem „budowania” i lansowania już zastanego 
pejzażu regionu (chociażby stosowania metody brandingu – zarządzania marką). Bywa 
to coraz powszechniejsze również w krajach azjatyckich, np. Malediwy, przez niektórych 
uważane za „raj na ziemi”2, przez innych za wykreowany, sztuczny świat przyjazny tu-
rystom. Odpowiednie nastawienie gospodarcze, rozważne ekonomiczne zarządzanie 
determinują to, iż w ciągu ostatnich 15 lat przyrost PKB wynosił około 7,9% rocznie. 
Gospodarka na Malediwach funkcjonuje sprawnie i nie uległa większemu kryzysowi 
po tsunami w 2004 r. Rządzący krajem dobrze uświadamiają sobie fakt, że czynnikiem 
rozwoju miejscowej turystki jest przede wszystkim piękno natury i możliwości, jakie daje 
Ocean Indyjski. Chodzi głównie o doskonalenie istniejącego ekosystemu. Uruchomiony 
w tym celu „Million Tree Programme” służy utrzymaniu pierwotnego ekosystemu lasów 
tropikalnych. Istnieje odczucie, że roślinność na 1190 wyspach archipelagu kojarzy się 
z rajem, bo jako nieskażona rozwijała się przez stulecia. 

W obszarze gospodarczym Malediwów widoczne są inwestycje największych korporacji 
i sieci handlowych, jak np.: Hilton, Club Med, Four Season, a także innych regionalnych 
marek. Pojawiły się międzynarodowe stowarzyszenia, tj.: HSBC, Ernst and Young, Price 
Worterhouse Coopres czy firmy ubezpieczeniowe3. Łatwo dostrzec zagraniczne udziały 
w sektorach telekomunikacji, transportu itp. Niemniej jednak najważniejszym sektorem 
jest turystka – dochody z niej uzyskiwane stanowią 30% wartości PKB. Nie ulega wątpli-
wości, iż czynnikiem sprawczym zjawiska jest również, a może i przede wszystkim, dobre 
zarządzanie marką miejsca, a więc nowoczesny branding krajowy/narodowy.

Malediwy należą do rynku turystycznego Azji i Pacyfiku. Wg danych z raportu UNWTO4 
na rok 2007 w całym regionie odnotowano 184,3 miliona przyjazdów międzynarodowych 
turystów, co stanowi 20,4% wszystkich przyjazdów na świecie. Na przykład w 2008 r. z na-

1 A. Sperling, Psychologia, Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 72. 
2 http://wtir.awf.krakow./plpdf/studenci/strony_projekty//malediwy/malediwy/_marcin_rudowski.pdf [10.07.2014].
3 http://www.sailscuba.com/biznes,93.html [10.07.2014].
4 http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights08_en_HR.pdf, s. 3 i nast. [12.07.2014].
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szego kontynentu na archipelag przybyło 0,5 miliona turystów, co stanowi 73% przyjazdów 
na wyspy. Na drugim miejscu po Europie uplasowała się Azja, z 21% udziałem w przy-
jazdach turystycznych. Z danych źródłowych wynika5, że głównymi celami przyjazdów na 
Malediwy są wypoczynek i relaks. W roku 2008 dotyczyły one aż 53% odwiedzających. 
Około 30% turystów to małżonkowie, odbywający romantyczne podróże poślubne, nato-
miast 15% przyjeżdżało dla ekscytujących eskapad na niezwykłe rafy koralowe, gdyż kraj 
ten oferuje doskonałe miejsca do uprawiania nurkowania. Temperatura wody przez cały 
rok wynosi 28–29°C. W okresie grudzień–kwiecień aura jest najbardziej sprzyjająca, co 
ma wpływ na zwiększającą się liczebność przybyszów. Dużą rolę odgrywa sama egzotyka 
regionu, która będąc nieinwestycyjną wartością oferowanego produktu, istotnie zwiększa 
udział turystyki w rozwoju PKB.

Krajobraz, o którym mowa, postrzegany jest jako wymarzony świat, z nieskażonymi 
lagunami, srebrzystobiałymi plażami itp. Doświadczanie tak ekologicznego regionu staje 
się źródłem szczęścia, wywołuje uczucia estetyczne lub pełni funkcje poznawcze. Ob-
szar taki może być percypowany holistycznie ze względu na walor miejsca. Zachodzi też 
możliwość wykorzystania niektórych elementów krajobrazu w realizowanej formie, np. 
turystyki poznawczej czy wypoczynkowej. Bo turysta cechuje się swoistym wartościowa-
niem miejsca docelowego, w zależności od tego, kim jest i dokąd zmierza.

Środowisko naturalne, jak wiadomo, formuje człowieka, a zatem trzeba je traktować 
w sposób ludzki. Oznacza ono zespół obiektów poznania, niezależnie od tego, kto i dla-
czego chce je poznawać. Mimo że różnorodne „rzeczywistości” gatunkowe miejsca są 
niezależne od okoliczności poznania, nie prowadzi to do wniosku, iż te „światy” są w pełni 
subiektywne – dowolnie kreowane6. Nie rządzi nimi chaos, lecz strukturalno-racjonalna 
funkcjonalność. Wynika stąd, że istnieje dużo innych, pozawerbalnych sposobów komu-
nikacji roślin i zwierząt. Budzi to niekiedy sprzeciw, gdyż odrzuca utrwalony stereotyp 
człowieka jako monopolisty na posiadanie umiejętności racjonalnego funkcjonowania. 
W tym przypadku świat odczuwany przekracza granice świata nazwanego7. 

Dobrze jest rozróżnić to, co nazwane, ale nie poznane, a zwłaszcza to, co doświad-
czane, ale nie opisane (przeżycia pozawerbalne). Nabiera to szczególnego znaczenia, bo 
każdy bardziej lub mniej doświadczony turysta jest podmiotem i przedmiotem poznania. 
Poznając, obserwuje zarówno to, co dzieje się wokół niego, jak i to, co dzieje się w nim 
samym. Wszystko, co jest poznawane, staje się obiektem zainteresowania. Generalnie 
rzecz biorąc, w aktywności turystycznej posługujemy się raczej poznaniem spontanicz-
nym, czyli uwewnętrzniamy treści obiektów, zdarzeń, z którymi obcujemy. Angażuje ono 
nasze zmysły zewnętrzne (eksteroreceptory) oraz wewnętrzne (interoreceptory). Poznanie 
spontaniczne internalizuje fakt istnienia rzeczy, a także jego strukturę poprzez słowa, 
które wypowiadamy. Refleksja natomiast, jako miara np. autentycznych spostrzeżeń tu-
rystycznych miejsca, lubi „odnotować” to, co poznajemy. Ów akt refleksji może być aktem 

5 http://www.tourism.gov.mv/downloads/ttmp.pdf [14.07.2014].
6 S. Opara, Filozofia. Współczesne kierunki i problemy, Wyd. WSSE, Warszawa 2005, s. 239.
7 Ibidem, s. 241.
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natychmiastowym albo zorganizowanym. Poznanie „odnotowujące”, zachodzące w każdej 
percepcji, da się „wydzielić” i uczynić przedmiotem tzw. refleksji pełnej. Uświadamiamy 
sobie rzeczy poznawane. Wiemy, że to my jesteśmy głównymi aktorami podróżowania, 
również w głąb siebie.

Spostrzegany krajobraz może być definiowany w kategoriach możliwości orientacji, 
identyfikacji i charakteru8. Identyfikacja jest to oczekiwana akceptacja miejsca, stanowiąca 
przeżycie bezpośrednich relacji turysty z miastami, ulicami, domami, „gospodarzami” itp.

System krajobrazowy jest określamy jako „obszar postrzegany, którego charakter jest 
wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/bądź ludzkich”9. Tak rozumiany 
krajobraz eksponuje rolę percepcji człowieka, nie ograniczając jej wyłącznie do tzw. pierw-
szego wrażenia. Mamy do czynienia z jego fizycznym lub mentalnym odczuwaniem oraz 
tym, że podlega dynamicznym zmianom. Ponadto każdy obszar geograficzno-kulturowy 
ma coś niepowtarzalnego, nazywanego „duchem miejsca”. Specyfika miejsca (tj. synteza 
znaczeń i wartości) wzmacnia mechanizmy orientacji. Zgłębianie tej duchowości uzależnione 
jest od charakteru miejsca i rzeczy, z którymi można się identyfikować. Już bardzo dawno 
stwierdzono, że „dusza cieszy się, gdy człowiek ma kontakt z przyrodą” (zob. Arystoteles, 
O duszy). Nielimitowany dostęp do przyrody bywa wyznacznikiem dobrostanu psychofi-
zycznego człowieka. Chodzi również o krajobraz rolniczy, który stanowi dominujący typ 
krajobrazu europejskiego, gdzie np. grunty orne Polski wynoszą ponad 51% jej powierzchni. 

Warto nadmienić, iż każde indywidualne myślenie o regionie i „gospodarzach” uwa-
runkowane jest m.in. tym, jakie przekonania czy stereotypy cechują grupę, z którą turysta 
bywa związany.

Na przykład nietolerancja albo „absencja rozumu” może być uważana za coś warto-
ściowego, ale niestety może skutkować bezrefleksyjnym i degradacyjnym zachowaniem 
się wobec innych i samego siebie. Lepiej więc dawać ludziom to, czego pragną, a nie 
dawać tego, czego nie chcą. 

Zawsze funkcjonujemy w jakimś obszarze przestrzenno-czasowym, kulturowym. Tak 
zwane tu i teraz, jak sugeruje Eckhart Toolle10, jest nierozłączne z tym, kim jesteś na 
najgłębszym poziomie własnej świadomości. Bardzo ważne jest odczuwanie istoty tego, 
poza krótkowiecznym, skupionym na sobie poczuciu „ja”. Przyczyną wszelkiego cierpienia 
jest spersonifikowane poczucie „ ja” albo „my”. To właśnie zasłania istotę tego, kim jesteś. 
A jeśli nie wiesz, kim jesteś, tworzysz „ja” będące efektem umysłu i kurczowo trzymasz 
się tego bojaźliwego, ciągle czegoś chcącego „ja”. Kiedy myślisz emotywnie, podkreśla 
autor, jesteś świadomy tej myśli lub odczucia. Jesteś uwagą czy świadomością, w której 
i przez którą wszystko się objawia. Ona nie może poznać siebie, ona jest sobą. Kiedy 
rozumiesz, że jesteś świadomością, dzięki której wszystko się wydarza, to wiesz, że 
jesteś samą esencją życia. „To jest radość BYCIA – bycia tym, kim prawdziwie jesteś”11. 

8 http://krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuły/niematerialne/krolikowski.pdf [15.07.2014].
9 http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2014_04_01.pdf [17.07.2014].
10 E. Tolle, Potęga teraźniejszości, Galaktyka, Łódź 2003, s. 174. 
11 Ibidem.
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Specyfika produktu turystycznego 

Turysta, który wie, dokąd podróżuje i w jakim celu, zawsze liczy się ze swoistością 
produktu turystycznego. 

Definiowanie produktu turystycznego nie jest sprawą łatwą. A to dlatego, że mamy do 
czynienia z charakterystyczną miarą czy oceną, która może wskazywać, co jeszcze jest 
elementem produktu, a co nie. I tego rodzaju interpretacje lub oceny ulegają zmianie.

W ujęciu bardzo ogólnym produktem może być usługa, dobro materialne, miejsce, 
a więc to, co umożliwia realizację celu wyjazdu turystycznego. Obejmuje również wszyst-
ko, czego doświadcza odwiedzający. Całościowy produkt turystyczny jako podróż (usługa 
turystyczna) obejmuje cząstkowe usługi turystyczne, cząstkowe produkty turystyczne, tj.: 

 – w miejscu zamieszkania: informacje i poradnictwo w biurze podróży, wyposażenie na 
podróż;

 – w czasie realizacji podróży: transport, bezpieczeństwo, opieka ze strony przewodnika, 
wyżywienie;

 – w miejscowości docelowej: zakwaterowanie, wyżywienie, opieka pilota, rozrywki itp. 
W wymiarze strukturalnym produkt turystyczny jest określonym pakietem usług miejsca 

i usług turystycznych, nabywanym dla zaspokojenia oczekiwań związanych z podróżą 
rekreacyjno- turystyczną. Głównymi elementami produktu turystycznego są:12

 – atrakcje miejsca docelowego,
 – infrastruktura i usługi,
 – dostępność/niedostępność obszaru miejsca docelowego,
 – wizerunek miejsca docelowego,
 – cena. 

Atrakcje turystyczne miejsca – piękno natury (np. krajobraz, wydmy, góry, lasy, rzeki, 
jeziora); kulturowe (tradycje, zwyczaje, obyczaje, sztuka); antropogeniczne (np. zabytki, 
parki rozrywki, centra handlowe); społeczne (wzorce zachowań, styl życia mieszkańców). 
Atrakcje turystyczne rzutują na wizerunek miejsca i są elementami przyciągającymi turystów.

Na przykład Komitet Światowego Dziedzictwa w 1979 r. wpisał na listę część Puszczy 
Białowieskiej (Białowieski Park Narodowy), położonej w Polsce. Ale już na początku lat 
90. obszar ten powiększono o tereny znajdujące się po stronie naszego wschodniego są-
siada. Powstał wówczas Transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa „Belovezhskaya 
Pushcha National Park”13. Natomiast po roku 2008 udało się poczynić starania o wpisanie 
nowego obiektu (z nowymi granicami) pod nazwą „Białowieża Forest”. Obejmuje on po-
wierzchnię 141 tyś. ha terenów po stronie polskiej, a całkowity obszar – włączając w to 
strefę buforową – wynosi bez mała 310 tys. hektarów. Decyzja niniejsza zapadła w Do-
usze, w czasie posiedzenia Komitetu Konwencji ws. Ochrony Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje 

12 D. Dutkiewicz, Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa 2005, s. 81–84.
13 http://turystyka.wp.pl/gid.16705208,img [19.07.2014].
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m.in. 200 obiektów związanych ze środowiskiem naturalnym, jak: parki, rezerwaty, jeziora, 
które stanowiąc produkty markowe, wpływają na wybór kierunku podróży turystycznej.

Infrastruktura i usługi – to przede wszystkim: baza noclegowa w miejscu docelo-
wym, gastronomia, transport (autobusy, wynajem środków lokomocji), sieć handlu oraz 
inne. Usługi turystyczne rozumiane są jako pożyteczne działania służące zaspokojeniu 
materialnych i duchowych potrzeb osób aktywnych turystycznie.

Spełniają ważne funkcję w zakresie korzystnego wypoczynku, organizowania czasu 
wolnego, udzielania informacji itp. Usługi turystyczne pozostają w związku z walorami 
miejsca odwiedzanego, bywają niewymierne i subiektywnie oceniane przez nabywców.

Dostępność/niedostępność obszaru (miejsca docelowego) – chciałoby się powie-
dzieć: „po co komu taki produkt, którego w istocie nie dałoby się skonsumować”.

Ale zdarza się, że wady produktu, które z natury rzeczy mogą pomniejszać jego war-
tość, mogą ją również podnosić, gdy zostanie tu włączona reguła niedostępności. Suge-
ruje ona, że coś niepowtarzalnego i niedostępnego automatycznie zyskuje na wartości 
tylko dlatego, że jest tzw. białym krukiem. Istnieje przekonanie, iż zagrożenie potencjalną 
utratą czegoś rzutuje na podejmowanie decyzji. Ewidentnym przykładem zjawiska jest 
taktyka „ograniczonej ilości”, w której sprzedawca informuje nabywcę, że ma już niewiele 
egzemplarzy jakiegoś artykułu, bo zaniechano produkcji. Wiadomość o limitowanej ilości 
dóbr zwiększa konkurencyjność ich nabywania. 

W pojęciu organizatorów turystyki dostępność miejsca to przede wszystkim: drogi, 
koleje, porty lotnicze lub morskie, bogactwo transportu publicznego, odpowiednia czę-
stotliwość połączeń, koszt i szybkość wygodnego dotarcia do celu podróży turystycznej.

Wizerunek miejsca docelowego – czyli jego obraz w świadomości potencjalnych 
klientów. Stanowi o atrakcyjności obiektu i wpływa na sposób, w jaki jest przedstawiany 
czy promowany; ma duże znaczenie w podejmowaniu decyzji o docelowym miejscu wy-
cieczki. A odpowiadający klientom i przedsiębiorcom turystycznym ułatwia realizacje celów 
biznesowych. Wizerunek miejsca powinien być systematycznie kreowany i promowany. 

Okazało się np., że w związku z efektem wizerunkowym organizacji Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM w roku 2013 osiągnęliśmy większą liczbę turystów 
niż w 2012 r.14 Departament Turystyki MSiT oszacował na podstawie wyników badań 
2013 r., że liczba przyjazdów turystów do Polski wzrosła do ok. 15,8 mln, czyli wzrost 
stanowił ok. 7%.

Cena produktu – świadczy o jego wartości użytkowej15; determinuje to, która z konku-
rujących ze sobą ofert znajdzie uznanie wśród klientów. Pobieranie cen niewspółmiernych 
do cech oferowanego produktu może być przyczyną utraty klienta. W sytuacji, gdy jakieś 
dobro nadmiernie drożeje, ludzie kupują dobra substytucjonalne. Cena produktu turystycz-
nego uzależniona jest od jakości świadczonych usług, miejsca, infrastruktury, pory roku itp. 

14 http://www.msport.gov.pl/badania-rynku-turystycznego/turystyka-przyjazdowa-dla-polski-n-2013-r-dot-inform
acja-na-podstawie-wstepnych-wynikow-I [20.07.2014].
15 A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa 2006, s. 74 i nast. 
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Produkt turystyczny analizujemy często w rozumieniu przestrzennym. O jego finalnym 
kształcie decydują m.in. przedsiębiorcy, organizacje turystyczne, władze lokalne, często 
sami mieszkańcy. Produkt ten jest zestawem dóbr podstawowych, materialnych i kom-
plementarnych, nabywanych przez turystów.

Ważniejsze rodzaje produktów turystycznych 

Produkt można też rozpatrywać z punktu widzenia konsumenta (a raczej grup konsu-
mentów, wyodrębnionych na podstawie mierników demograficznych lub psychograficz-
nych) albo wg interpretacji producenta, który go buduje i potem sprzedaje16.

Z punktu widzenia konsumenta produkt jest kombinacją oferowanych temu konsumen-
towi korzyści (produktu podstawowego) oraz towarzyszących im składników (produktu 
rzeczywistego). Produkt podstawowy nie jest przedmiotem sprzedaży w sensie konkretnych 
usług. Wynika to z natury korzyści uzyskiwanych przez klienta, które są prezentowane 
przez producenta w materiałach reklamowych, ale trudno je wycenić, gdyż mają charak-
ter niematerialny. Korzyścią podstawową może być doświadczenie, doznanie, przeżycie 
czegoś, co dla klienta jest ważne, np.: odpoczynek, cisza, zabawa, przygoda, wiedza, 
zdrowie, poczucie statusu społecznego. Jednak aby te korzyści otrzymać, klient musi do-
konać zakupu konkretnych usług, m.in.: transportu, noclegów, wyżywienia, biletów wstępu, 
usług przewodnika (czyli składników produktu rzeczywistego). Natomiast z obserwacji 
uczestniczącej producenta produkt oznacza dostarczenie turystom odpowiednich korzy-
ści podstawowych, czyli zaspokojenie potrzeb docelowych segmentów rynku. Tak więc 
producent oferuje główny pożytek dla klienta (doznanie wrażeń, pobudzenie wyobraźni, 
poznanie czegoś itp.), który z tego względu decyduje się dokonać zakupu. Aby to zada-
nie wykonać skutecznie, producent musi dobrze znać potrzeby różnych kategorii osób, 
dostosować do nich produkt i odpowiednio wyeksponować korzyści. Z tymi korzyściami 
jest związany produkt rzeczywisty, czyli oferowane konkretne usługi, których charakter 
i jakość powinny współgrać z główną korzyścią. Takie usługi mają określone lokalizacje, 
czas trwania, standard i ceny.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące rodzaje produktów turystycznych:
 – usługa turystyczna,
 – wydarzenie,
 – impreza turystyczna,
 – produkt turystyczny obszaru,
 – obiekt,
 – rzecz (np. mapa, przewodnik turystyczny).

Mając na uwadze powyższe rozróżnienie produktów, warto zaznaczyć, iż są one 
współzależne, silnie ze sobą powiązane. A zatem mogą tworzyć nową, bardziej złożoną 
strukturę, np. w postaci usługi turystycznej.

16 http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/e10-proekologiczny-produkt-turystyczny 2pojecie_i_rodzaje_produktu_tu-
rystycznego/ [23.07.2014].
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Usługa turystyczna – produktem turystycznym może być usługa świadczona przez 
instytucje oraz urządzenia infrastruktury turystycznej (np. usługa transportowa, hotelowa, 
gastronomiczna).Wiąże się ona z zaspokojeniem potrzeb materialnych i komplementar-
nych, obejmujących urzeczywistnienie potrzeb duchowych turysty.

Specyfiką tego rodzaju usług jest ich abstrakcyjny charakter, czyli brak możliwości 
wcześniejszego wypróbowania produktu. Usługa turystyczna najpierw jest sprzedawana, 
a następnie świadczona i konsumowana. Jakość oferowanych usług turystycznych rzutuje 
na rozwój turystyki.

Wydarzenie – jest zjawiskiem turystycznym, które ma swój wymiar miejscowo-czaso-
wy i cechuje się niepowtarzalnością, wyjątkowością. Takim magnesem przyciągającym 
turystów są wydarzenia kulturalne czy sportowe, np. Bieg Piastów, Mistrzostwa Polski 
Seniorów PZN, Jarmark Dominikański w Gdańsku.

W tym kontekście, z racji odbywających się na przełomie sierpnia i września 2014 r. 
mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn, Ministerstwo Sportu i Turystyki oczekuje 3–4% 
wzrostu liczby turystów zagranicznych. Resort zakłada, że będzie to dobry sezon dla 
polskich organizatorów wyjazdów.

Impreza turystyczna – przykładem takiej imprezy może być wycieczka krajowa, 
zagraniczna; wczasy wypoczynkowe, pielgrzymka itp. Impreza turystyczna obejmuje co 
najmniej dwie usługi, tworzące jednolity program i jedną cenę; usługi te uwzględniają 
nocleg lub świadczenia trwają ponad 24 godziny, albo jeśli program przewiduję zmianę 
miejsca pobytu17. O rzeczywistej imprezie mówimy wówczas, gdy w nabytym pakiecie 
są wyszczególnione usługi transportowe oraz zakwaterowanie. Dość często impreza 
turystyczna obejmuje np. opiekę przewodnika oraz organizowanie zwiedzania obiektów 
w trakcie imprezy.

Produkt turystyczny obszaru – atrakcje turystyczne obszaru mogą być doceniane 
ze względu na usytuowanie w przestrzeni geograficznej (miejscowość, region, kraj), 
tworząc ciekawe systemy, dysponujące zespołem obiektów, rzeczy materialnych lub 
antropogenicznych, na które istnieje zapotrzebowanie poznawcze turystów. Interesujący 
przykład takiej atrakcji to: Region Turystyczny Trójstyku (obejmujący tereny przygraniczne 
Czech, Polski i Słowacji), których głównym punktem jest punkt zetknięcia się granic tychże 
państw – trójstyk, jako nazwa całego regionu (np. m. Jaworzynka, Istebna, Koniaków). 
Zainteresowanie regionem lub miejscowością warunkują m.in. odpowiednia infrastruktura 
oraz wykreowanie wizerunku na rynku turystycznym. 

Obiekt i rzecz – obiekt jako produkt turystyczny cechuje jakaś szczególna atrakcja 
skupiona w jakimś punkcie przestrzeni (zabytek, hala wystawiennicza, muzeum, pomnik 
przyrody). Towarzyszy mu główna usługa z tym związana i dodatkowe oferty, jak baza 
noclegowa, gastronomiczna itp. Chodzi tu zwłaszcza o obiekty historyczne mające dużą 
wartość poznawczą (np. zamki nad Loarą), cieszące się dość dużym zainteresowaniem 
wśród niektórych grup turystów. Produktem niejako uzupełniającym wcześniej opisane 

17 H. Zawistowska, Nowe zasady tworzenia usług turystycznych, Wyd. WSE, Warszawa 2005, s. 28.
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rodzaje produktów jest również rzecz, a więc wszystko to, co chętnie nabywamy w czasie 
podróży turystycznej, jak: przewodniki, różnego typu niezbędniki, upominki, pamiątki oraz 
inne dobra, które nie bywają wspierane usługami.

Psychologiczne znaczenie krajobrazu 

Człowiek nie może żyć bez krajobrazu, tak samo jak obraz nie może istnieć bez tła. 
Krajobraz jest zawartością prawie wszystkiego, co postrzegamy i czego dotykamy – tego, 
czym żyjemy na co dzień. Są nim charakterystyczne elementy natury, np.: rzeźba terenu, 
klimat, ziemia, woda, flora i fauna. Cały ten świat nie pozostaje bez wpływu na nasze więzi 
z miejscem zamieszkania. Psychologiczny wymiar jakiegoś obszaru, jego emotywnego 
oddziaływania określają nie tylko siły przyrody, ale także zachodzące przemiany gospo-
darcze, społeczno-kulturowe, jako wyniki aktywności ludzi. Efekty te są często twórcze, 
ale i niepokojąco degradujące. 

Pusty region Czarnobyla po największej katastrofie atomowej w dziejach świata staje 
się przerażającym doświadczeniem dla wszystkich. Od momentu kataklizmu w 1986 r., gdy 
mieszkańcy opuścili miasto Prypeć i Czarnobyl, w dalszym ciągu żywią oni nadzieję, że te 
obecnie utracone miejsca cudem powrócą do życia. Tymczasem krajobrazy wyludnionych 
miast zasmucają – w atmosferze miejsc czuć przeżycia i tragedie ludzi, którzy musieli 
być stamtąd jak najszybciej ewakuowani. Według badań naukowców opuszczone tereny 
można zasiedlić dopiero za około 1000 lat. Ale czy to nastąpi? Trudno powiedzieć, bo 
przyszłość nie ma desygnatu; jest tajemnicza i nieprzejrzana. Ludzie mają świadomość, 
że umrą; natomiast ci, którzy niestety odeszli, nie są w stanie zdecydować o czymkolwiek. 

Oswald Spengler18 (autor filozoficznej koncepcji jedności kosmosu i uniwersalnego 
charakteru rządzących życiem praw) uważał m.in., że człowiek cywilizacji nie dostrzega 
piękna natury, a jeśli twierdzi, iż ujarzmia przyrodę, to w rzeczywistości ją niszczy. Destrukcji 
zatem podlegają wartości naszej kultury. Nie można więc dopuścić, by „dusza zrzekła się 
władzy nad ciałem”; kultura musi służyć ludziom. Nie powinna ona zastępować wyższych 
celów istnienia. Mówi się o syndromie skorpiona, który w okolicznościach traumatycznych 
dokonuje samozagłady. Aprobowanie więc modelu człowieka faustowskiego było i jest 
nieporozumieniem, chociaż pojawia się nawet dzisiaj. Bezkrytyczna dyktatura materii/
ciała nad myśleniem źle rokuje dla zrozumienia otoczenia i działania w nim.

Można powiedzieć, że dzięki odpowiedniemu współgraniu z krajobrazem następuje 
całościowe uwrażliwienie percepcji ludzkich zmysłów19. Wzrok czy słuch, jako zmysły 
o największej intensywności wrażeń i spostrzeżeń, sprawiają, że dostrzegamy barwy, 
słyszymy szum morza, lasu, śpiew ptaków itp. Rodzą się nowe wyobrażenia na podstawie 
minionych doświadczeń. Na skutek multireceptorycznego odbioru przestrzeni doskonalimy 
się również w zakresie funkcjonowania „serca” i umysłu. 

18 M. Urbaniak, Koncepcja człowieka faustowskiego w filozofii Oswalda Spenglera, Assembly, Nowy Sącz 2006, 
s. 34.
19 http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/kopczynski.pdf [25.07.2014].
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Wyobrażenia tworzone są przez: aglutynacje, powiększanie i pomniejszanie, akcen-
towanie, negację praw przyrody. Nie można sobie wyobrazić czegoś zupełnie nowego 
bez wcześniejszych intensywnych spostrzeżeń. Tak naprawdę, to nie wiadomo, kim jest 
ten, kto spostrzega, czuje i wnioskuje, a więc trudno „odszukać istoty tego, co szuka”. 
W rozumieniu wielu filozofów jest to tajemnica ukryta poza materią. Jeśli rzeczy material-
ne faktycznie składają się ze spostrzeżeń uwewnętrznianych w duszy, to – jak zauważa 
m.in. Lincoln Barnett20 – co stanowi źródło tych spostrzeżeń? Owo spostrzeganie musi 
być spowodowane przez jakąś siłę, czyli musi być stwarzane. Co więcej, to stwarzanie 
musi być kontynuowane. Jeśli proces kreacji (spostrzeżeń) nie byłby kontynuowany to, 
co nazywamy materią, zniknęłoby. Nasza percepcja ustałaby. W  koncepcjach np. Karla 
Pribrama czy Rudolfa Steinera biegunowe przeciwieństwo świadomości znajduje się 
pomiędzy spostrzeganiem zmysłowym (dostęp do zewnętrznej natury rzeczy) a myśle-
niem właściwym, dającym wgląd w naturę rzeczy. Oba podlegają zniekształceniom, ale 
jednocześnie odsłaniają prawdziwe aspekty rzeczywistości. 

Odbiór krajobrazu jako psychicznej reprezentacji „czegoś” ma znaczący wpływ na 
rozwój samoświadomości, tożsamości człowieka. Istnieje przekonanie, że wszystko, co 
mieści się w powłoce ziemskiej, m.in. powietrze, gleba, woda, rośliny, zwierzęta, człowiek 
jako byt tworzący kulturę – wszystko to we wzajemnym powiązaniu formuje krajobraz. 
Umysł ludzki jest głównym elementem krajobrazu, gdyż potrafi docenić tę wartość samą 
w sobie. To, co rzeczywiste w krajobrazie, staje się doznaniem duchowym, a to, co du-
chowe, jest naturalne. Im wyższy poziom duchowości, tym większe rozumienie. I chyba 
dużo racji ma np. Georgij Iwanowicz Gurdżijew, twierdząc, że „człowiek na ogół więcej wie 
niż rozumie”21. Rozumienie, wg cytowanego autora, jest bardzo skomplikowanym proce-
sem i zależy od osobistego doświadczenia, indywidualnej pracy człowieka; stanowi ono 
wyłącznie nasz dorobek. Paradoksalnie: niemożność przekazania rozumienia jest często 
dla ludzi niepojęta. Same argumenty nie wystarczą, czyli nie ma możliwości przekazania 
rozumienia innym. 

Istotne jest, że dobra płynące z kontaktu przyrodniczego – społecznego są warunkiem 
równowagi czynnościowej. Łączą się one z chęcią maksymalizacji satysfakcji w relacjach 
z otoczeniem. Jak dowodzą badania 22, człowiek w swoim osobniczym rozwoju wychodzi 
poza czynności nawykowe, przekracza granice tychże doświadczeń. Kształtując własną 
indywidualność, wykracza poza to, kim jest i co posiada. 

Okazuje się, że jeśli transgresja ta nie daje wyników, świat mieni się „niedobrym”, 
a faktyczne dążenia jednostki ukierunkowują zachowania o nadmiernej agresji; wygaszają 
motywacje pożądanej aktywności. Skutkuje to najczęściej reorientacją na poszukiwanie 
nowego krajobrazu, miejsca w aspekcie np. ekonomicznym lub kulturowym. 

20 L. Barnett, Wszechświat i Einstein, PIW, Warszawa 2003, s. 82–110.  
21 Zob. W.K. Kulczyk, Wprowadzenie do nauk Gurdżijewa, Ravi, Łódź 2004, s. 70.
22 E. Karczewski, Wpływ aktywności turystycznej na rozwój duchowy i zdrowie człowieka, Zeszyty Naukowe 
WSTiJO „Turystyka i Rekreacja” 2013, z. 12 (2), s. 77.
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Psychologowie środowiska uważają, że czynniki, które determinują wartościowanie 
i akceptację przestrzeni, to m.in. stopień jej zróżnicowania, złożoność, tajemniczość, 
nowość, zaskoczenie, możliwość schronienia, a nade wszystko szansa biopsychicznego 
rozwoju. Jeśli niniejsze warunki nie są spełniane, jednostka ludzka jest zdana na ciągłe 
„mocowanie się” ze światem zewnętrznym lub sama z sobą. Dlatego potrzebne jest wspar-
cie emocjonalne i duchowe, budujące optymizm, a zwłaszcza osobowościową odporność. 

Odporność tego rodzaju charakteryzuje się wiarą we własne siły; poczuciem samokon-
troli; reagowaniem na sytuacje trudne jako na coś, co może być czynnikiem korzystnych 
zmian nastawienia do życia i działalności twórczej człowieka. Kontakt np. z nieprzyjaznym 
miejscem wymaga szczególnej odporności psychofizycznej również dlatego, by móc 
racjonalnie ulepszać środowisko życia.

Bardzo duże znaczenie psychologiczne ma współgranie człowieka z naturą, gdyż 
eliminuje lub ograniczania skutki deprywacji sensorycznej, które ujawniają się z powodu 
niedoboru korzystnych bodźców przyrodniczych lub społecznych. Udowodniono miano-
wicie, że dochodzi wówczas do zakłóceń głównych procesów psychicznych, a zwłaszcza 
sprawności psychomotorycznej, pobudzeń emocjonalnych czy zaburzeń wzrokowo-słu-
chowych. Skutki postępującej deprywacji sensorycznej towarzyszą wielu naturalnym 
sytuacjom życiowym, występujących np. u samotnych żeglarzy, badaczy polarnych. 
Analiza ich biografii wykazuje, że dochodziło u nich do tego typu dysfunkcji psychoso-
matycznych. Odnosi się to również do osób chronicznie pozbawionych urozmaiconego 
kontaktu z naturą, a żyjących w tzw. krajobrazach betonowych, silnie zurbanizowanych, 
„zautomatyzowanych”. 

Nie ulega wątpliwości, że dosyć wyraźne i niekoniecznie aprobowane przemiany śro-
dowiska życia są wynikiem „antropopresji”23, czyli oddziaływania człowieka na krajobraz. 
W opinii ekologów tak rozumiane naleganie charakteryzuje się: 1) bezpośrednim oddzia-
ływaniem fizycznym, chemicznym i biologicznym na krajobraz; 2) zbyt dużą ingerencją 
w procesy fizyczno-geograficzne. Dlatego zachodzi potrzeba ograniczenia siły i zakresu 
wpływu człowieka na specyfikę krajobrazu. Antropogeniczność oraz naturalność obszaru 
przyrodniczego są z reguły współzależne. Chodzi jednak o takie docenianie szeroko poję-
tych walorów otoczenia, które dzięki zrównoważonemu rozwojowi umożliwią zaspokojenie 
potrzeb obecnych, jak również zabezpieczenie materialnych i społecznych warunków bytu 
następnych pokoleń.

Zakończenie 

Krajobraz turystyczny powoduje integrację wyobrażeń, myśli i uczuć człowieka; wywo-
łuje odpowiedni nastrój, jakiego doznajemy w bezpośrednim kontakcie z tym krajobrazem. 
Warunkuje poczucie przywiązania do miejsc kulturowych, ma duże znaczenie terapeutycz-
ne. Obszar turystyczny jest wartością autoteliczną, ale też emocjonalną, interpretowaną 

23 http://www.ekologia-krajobrazu.pl/index.php/ [4.08.2014].
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wg naszych różnorodnych doświadczeń. Poznając krajobraz, lepiej odnajdujemy w nim 
siebie, zgłębiamy rozumienie własnej tożsamości. Świat bliski człowiekowi i ten bardziej 
oddalony „[...] nie jest chaotyczną pustką, w której nas porzucono. Objawia się nam 
jako konstrukcja logiczna, której my stanowimy cząstkę jak najdokładniej zaplanowaną. 
Jesteśmy wszędzie i wszędzie będziemy, bo nic w naturze nie ginie”24. Zmienia raczej 
formę istnienia.
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Streszczenie 

Artykuł ujmuje krajobraz jako element produktu turystycznego, akcentuje jego wpływ na wybór 
docelowego miejsca podróżowania. Przede wszystkim zaś stanowi próbę uzasadnienia tego, że 
obszar turystyczny (będący wartością przyrodniczą i kulturową) ma duże znaczenie dla tworzenia 
biopsychicznej oraz społecznej egzystencji człowieka. 

Słowa kluczowe: krajobraz turystyczny, wartość, produkt, znaczenie 

Abstract 

The article presents the landscape as an element of tourist product; it accentuates the relation-
ship with the choice of destination travel. First of all, constitutes an attempt of substantiation, 
that tourist area (which is the cultural and natural value) is of great importance for the creation 
of bio-psychic and social existence of human being.

Keywords: tourist landscape, value, product, significance
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IWONA BŁASZCZAK
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ZNACZENIE WYCIECZEK SZKOLNYCH W WYCHOWANIU 
I KSZTAŁCENIU UCZNIÓW KLAS POCZĄTKOWYCH SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

THE MEANING OF SCHOOL TRIPS IN THE THIRD CLASS PRIMARY 
SCHOOL STUDENTS’ EDUCATION

Świat jest książką, a ci, którzy nie podróżują,  
czytają tylko jedną jej stronę.

 św. Augustyn

Wstęp 

Współczesna szkoła powinna stwarzać wychowankom optymalne warunki do rozwoju 
ich aktywności intelektualnej oraz kształtować postawy społeczne oparte na wartościach. 
Do podstawowych zadań szkoły zaliczamy funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i dydak-
tyczne, realizowane wobec dziecka, rodziny i społeczeństwa. 

Za jedną z najskuteczniejszych metod oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych 
w procesie edukacji dzieci na poziomie wczesnoszkolnym należy uznać wycieczki szkol-
ne. Wycieczki szkolne stanowią bardzo atrakcyjną formę oddziaływań dydaktyczno-wy-
chowawczych podejmowanych przez szkołę i nauczycieli. Dzięki wycieczkom szkolnym 
uczniowie mają możliwość bezpośredniego poznania własnego środowiska, regionu, 
właściwości geograficznych, etnicznych, historycznych, kulturowych lub gospodarczych 
ojczyzny czy innych krajów. 

Wycieczki szkolne stanowią bogate źródło przeżyć, a także przywołują chęć aktywnego 
działania wychowanków. Należą one do bardzo korzystnych i najbardziej lubianych przez 
dzieci i młodzież form organizacyjnych procesu dydaktyczno-wychowawczego. Wielu 
pedagogów zalicza je do podstawowych elementów kształcenia w procesie nauczania. 
Wycieczki szkolne są przede wszystkim interesującymi lekcjami, a więc jednocześnie 
sposobem wprowadzania, pogłębiania, rozszerzania lub utrwalania realizowanych treści 
kształcenia. Bezpośrednie zetknięcie się dziecka z otoczeniem przyrodniczym podczas 
wycieczki jest jedną z tych form dydaktyczno-wychowawczych, która wywołuje u wycho-
wanka zaciekawienie czy zdziwienie, zaspokaja potrzebę wiedzy, nasuwa liczne pytania, 
daje duże możliwości doświadczeń, pobudza zainteresowania, kształtuje pozytywne 
postawy oraz dobry stosunek do otoczenia.
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Wycieczka szkolna wzbudza wśród jej uczestników pragnienie przeżycia przygody 
i spotkania z czymś nowym. Dostarcza wrażeń i wzruszeń, a jednocześnie staje się do-
skonałą konfrontacją książkowej wiedzy z otaczającą dziecko rzeczywistością. 

Funkcje turystyki a system dydaktyczny 

Turystyka, dzięki dynamicznemu rozwojowi, zajmuje ważne miejsce w różnych sfe-
rach życia: społecznej, przestrzennej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej oraz 
edukacyjnej. 

Znawca problematyki Władysław Gaworecki wyróżnia dziesięć funkcji turystyki:1

1. Funkcja wypoczynkowa – przywracanie dobrego funkcjonowania organizmu i spokój 
wewnętrzny. Dzięki temu zwiększa się wydajność pracy.

2. Funkcja zdrowotna – jest ściśle związana z wypoczynkiem i rekreacją, ponieważ dla 
zdrowia istotne są odpowiednie walory miejsca, w którym wypoczywamy (np. czyste 
powietrze, dobry klimat). Zdrowie to nie tylko brak choroby, ale także siły witalne 
i dobre samopoczucie.

3. Funkcja wychowawcza – zawiera w sobie kontakt turystów z przyrodą, życiem spo-
łecznym, kulturą i ludnością mieszkającą w miejscu pobytu. Tego rodzaju kontakty 
kształtują cechy osobowości i różne umiejętności. Często na wyjazdach następuje 
integracja członków rodziny.

4. Funkcja kształceniowa – może być realizowana zarówno w sensie poznawczym, jak 
i praktycznym. Zdobywając orientację w otaczającej rzeczywistości przyrodniczej, 
kulturowej i społecznej, turysta przyswaja sobie pewne umiejętności oraz nawyki, które 
może później wykorzystać w praktyce.

5. Funkcja miastotwórcza – turystyka powoduje szybki rozwój urbanizacji; funkcja ta 
dotyczy głównie terenów wiejskich, które chcą sprostać oczekiwaniom turystów przez 
podnoszenie jakości usług turystycznych, budowanie lepszej infrastruktury komuni-
kacyjnej, uatrakcyjnianie danego regionu, a co za tym idzie, tworzenie nowych miejsc 
pracy i poprawę warunków życia miejscowej ludności.

6. Funkcja edukacji kulturowej – odnosi się nie tylko do turystów. Ma ona także wypływ 
na rozwój kulturalny rdzennej ludności i poziom jej życia. Ludność przyswaja zaobser-
wowane u turystów zachowania oraz uczy się korzystać z nowych technik, podnosząc 
tym samym swój poziom intelektualny.

7. Funkcja ekonomiczna – jest związana z wymianą pieniędzy, powstaniem licznych 
ośrodków i instytucji, biur, sieci noclegowych, usług gastronomicznych, marketingo-
wych, handlowych czy transportowych. Poprzez rozwój infrastruktury turystycznej 
i sieci jednostek gospodarczych postają nowe miejsca pracy.

8. Funkcja etniczna – opiera się głównie na podróżach zagranicznych, które mają na celu 
poznanie miejsca pochodzenia czy poszukiwanie korzeni. W tym przypadku ważne 

1 S. Trojniel, Turystyka – pojęcie, próby definicji, funkcje turystyki, „Lider” 2007, nr 13, s. 13.
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jest tworzenie instytutów kultury, ośrodków historycznych, muzeów, których zadaniem 
jest kultywowanie tradycji, zachowanie kultury i języka danej narodowości.

9. Funkcja kształtowania świadomości ekologicznej – skupia się wokół konieczności 
uświadomienia trzech spraw: dbanie o środowisko przyrodnicze i społeczne należy 
do najważniejszych zagadnień współczesnego życia; turyści, organizatorzy i świad-
czący usługi turystyczne powinni zadbać o ochronę środowiska; trzeba sprawić, by 
świadomość ekologiczna łączyła się z postępowaniem zgodnym z zasadami ekologii.

10. Funkcja polityczna – turystyka łączy ze sobą różne elementy, takie jak: kultura, histo-
ria, ułatwia zawieranie kontaktów, umożliwia integrację i współpracę wielu państw. 
Państwa powinny podejmować działania, które będą miały na celu międzynarodowy 
pokój i bezpieczeństwo, a to jest niezbędne do rozwoju turystyki.
Jak wspominaliśmy poprzednio z pedagogicznego punktu widzenia, wykorzystanie 

w nauczaniu wczesnoszkolnym turystyki realizowanej w formie wycieczek szkolnych 
stanowi cenne narzędzie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Taka forma ak-
tywności turystycznej dzieci jest etapem, w którym przygotowuje się młodego człowieka 
do uprawiania turystyki w wymiarze społecznym. W warunkach szkolnych turystyka ma 
niepodważalne wartości dydaktyczne, estetyczne, zdrowotne oraz hedonistyczne. Cho-
ciaż nie występuje jako samodzielny przedmiot nauczania, powinna zajmować ważne 
miejsce w życiu każdego ucznia i przyczyniać się do zdobywania wiedzy, uatrakcyjniania 
systemu nauczania.

Według Lucjana Turosa stosowanie turystyki jako systemu dydaktycznego przyczynia 
się do:

 – korzystania z różnych interesujących źródeł wiedzy (informacje, które są przekazywane 
przez przewodników czy pilotów wycieczek, przewodniki, informatory itd.);

 – łączenia indywidualnych ambicji edukacyjnych z programem wycieczki;
 – tworzenia warunków do konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką;
 – pogłębienia motywacji samokształceniowej uczestników;
 – zwiększania atrakcyjności wiadomości i doświadczeń poznawczych, które uzyskujemy 

na wycieczce2.

Definicja terminu „wycieczka” 

Współcześnie istnieje wiele definicji terminu „wycieczka”, który stanowi bardzo ważną 
część procesu dydaktyczno-wychowawczego. Wycieczka realizowana jest przez nauczy-
cieli w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Lekcje prowadzone w formie wycieczek 
są tematami wprowadzającymi, rozszerzającymi i utrwalającymi dotychczasową wiedzę 
ucznia. Taki rodzaj działalności turystycznej jest coraz bardziej doceniany w realizacji pro-
gramu edukacyjno-wychowawczego szkoły. Autor licznych opracowań z zakresu turystyki 
edukacyjnej Stanisław Sobieski definiuje wycieczkę w następujący sposób:

2 L. Turos, Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej, Ypsylon, Warszawa 2001, s. 16.
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[…] to przechadzka uczniów, lecz nie wszystkich klas wspólnie, nie na cały dzień, lecz 
jak to bywa – po południu, w przeciwieństwie do majówek będących uroczystością 
szkolną, wyprawioną raz do roku na wiosnę wspólnie przez wszystkie klasy razem3.

Jest to pierwsza definicja wycieczki odnosząca się do szkoły. Przez dłuższy czas ta 
definicja przechodziła jeszcze wiele ewolucji, dziś natomiast jest już trwale przypisana do 
turystyki i stanowi fundamentalną formę działalności krajoznawczo-turystycznej. 

Natomiast według Wincentego Okonia wycieczki szkolne to:

[…] Każde wyjście poza budynek szkoły w celach edukacyjnych; należy do lubianych 
przez młodzież szkolną form organizacyjnych procesu dydaktyczno-wychowawczego. 
Wycieczki szkolne umożliwiają dzieciom i młodzieży bezpośrednie poznanie i prze-
żywanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju ojczystego, krajów Europy 
i świata, ich właściwości historycznych, geograficznych, społeczno-ekonomicznych 
i kulturowych4.

W edukacji wczesnoszkolnej wycieczki uznawane są za jedną z atrakcyjniejszych 
form poznawania i nauczania, angażującego nie tylko sferę poznawczą ucznia, ale także 
inteligencję emocjonalną. 

Według Zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 12 maja 1983 r.:

Wycieczka jest zasadniczą formą czynności krajoznawczo-turystycznych i stanowi 
integralną część rozwoju dydaktyczno-wychowawczego, w związku z tym powinna 
być organizowana w miarę potrzeb i możliwości przez wszystkie szkoły w ramach 
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych5.

Reasumując: za wycieczkę uznajemy świadome, zamierzone i kontrolowane wyjście lub 
wyjazd uczniów poza obiekt szkolny, który ma za zadanie realizację celów dydaktycznych 
i wychowawczych określonych w karcie wycieczki z ujęciem elementów krajoznawstwa, 
poznania i rekreacji. Ważne jest również odpowiednie zaangażowanie uczestników wy-
cieczki w ujęciu przedmiotowym lub kompleksowym (interdyscyplinarnym).

Klasyfikacja i cel wycieczek szkolnych 

W procesie dydaktyczno-wychowawczym, realizowanym na poziomie edukacji wczesno-
szkolnej, wycieczki mogą przybierać różne formy i służyć różnym celom. Jednakże najczę-
ściej wyodrębnia się dwa typy wycieczek szkolnych. Pierwsza grupa to krótkie wycieczki 
przedmiotowe, określane również jako lekcje w terenie. Druga kategoria to formy dłuższe, 
o charakterze interdyscyplinarnym, wieloprzedmiotowym, zintegrowanym. 

3 S. Sobieski, O majówkach i wycieczkach młodzieży szkolnej, „Szkoła” 1869, nr 12, s. 275.
4 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2007, s. 473.
5 Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z 12.05.1983 w sprawie szkolnego ruchu krajoznawczego (Dz. U. 
z 1983 r. nr 5 poz. 30).
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Jak wskazuje Ignacy Janowski, możemy wyróżnić różne kryteria podziału wycieczek, 
i tak dzielimy je ze względu na6:

 – czas trwania,
 – zasięg,
 – cel,
 – liczbę uczestników,
 – środek transportu,
 – stopień trudności,
 – organizatora wycieczki i środowisko,
 – zakres tematyczny,
 – zagadnienia,
 – miejsce zamieszkania,
 – cel i charakter wycieczki. 

Bez względu na rodzaj wycieczki szkolnej każda jej forma powinna zakładać realizację 
określonych celów oraz posiadać zorganizowaną, przemyślaną formę, dostosowaną do 
potrzeb i możliwości uczestników. Do celów Małgorzata Drogosz zalicza:7

1. Cele poznawcze – kształtujące:
 – kształtowanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych,
 – sprzyjanie rozwojowi zainteresowań i uzdolnień,
 – kształtowanie naukowego poglądu na świat,
 – kształtowanie umiejętności obserwacji,
 – stwarzanie warunków do kształcenia politechnicznego,
 – rozbudzanie nawyków samokształcenia,
 – wzbogacanie wiadomości i umiejętności,
 – wiązanie nauki szkolnej z życiem,
 – kształtowanie postaw dialektyczno-materialistycznej poznawania świata,
 – stwarzanie sytuacji sprzyjających poglądowemu nauczaniu,
 – umożliwianie międzyprzedmiotowej korelacji wiedzy,
 – ułatwianie świadomego i aktywnego zdobywania wiedzy,
 – uczenie samodzielnego i racjonalnego myślenia i krytycyzmu.

2. Cele rekreacyjne – zdrowotne:
 – wypoczynkowy – zaspokajanie potrzeby spokoju i odpoczynku od codziennych pro-

blemów i ograniczeń;
 – restytucyjny – zaspokajanie potrzeby odtworzenia utraconych sił psychicznych i fizycz-

nych;
 – zabawowy – zaspokajanie potrzeby rozrywki i odczuwania przyjemności;
 – kondycyjny – podnoszenie sprawności fizycznej oraz jej utrzymanie;

6 I. Janowski, Wycieczki szkolne, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002, s. 31.
7 M. Drogosz, Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych, Wolters Kluwer, Warszawa 
2009, s. 112.
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 – sportowo-wypoczynkowy – zaspokajanie potrzeby osiągnięcia sukcesu w walce z in-
nymi lub samym sobą oraz upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;

 – poznawczo-kształtujący – zaspokajanie potrzeby zdobywania nowych doświadczeń 
oraz nawiązywania znajomości.

3. Cele wychowawcze:
 – rozbudzanie uczuć patriotycznych, poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, 

tradycji, zabytków kultury i historii;
 – poznawanie kultury i języka innych państw;
 – wyrabianie postawy obywatelskiej, sprowadzającej się do poszerzania wiedzy z róż-

nych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego oraz gotowości do 
aktywnego udziału w tym życiu;

 – uczenie dzieci i młodzieży zasad demokratycznego współdziałania;
 – wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
 – wyrabianie postawy opiekuńczej;
 – upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 

oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
 – przeciwdziałanie patologii społecznej;
 – poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;
 – rozwijanie tendencji do etycznych zasad współżycia, dotrzymywania słowa, prawdo-

mówności, uczciwości, uprzejmości;
 – wyrabianie zdolności adaptacji do nowych sytuacji i warunków.

Znaczenie wycieczki w rozwoju dziecka 

Dobrze zorganizowane wycieczki szkolne pełnią różnorodne funkcje, przede wszystkim 
zaspokajają potrzeby uczniów oraz poszerzają ich wiedzę poprzez:

 – obserwację i analizę środowiska przyrodniczego;
 – poznawanie zabytków kultury i historii, dziedzictwa narodowego;
 – przybliżenie obrzędowości, tradycji, języka i folkloru różnych grup społecznych;
 – uczestnictwo w spotkaniach z twórcami kultury, nauki oraz przedstawicielami różnych 

zawodów;
 – autorefleksję powstałą na drodze samokształcenia i samodzielnego wysuwania wnio-

sków;
 – rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, krajem, innymi kulturami;
 – promowanie postawy aktywnego spędzania czasu;
 – rozwijanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna;
 – rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

Uczestnicy wycieczki szkolnej powinni być zmotywowani przez wychowawcę do ak-
tywnego udziału w tej formie zajęć. Nauczyciel powinien zachęcać dzieci do zbierania jak 
największej liczby informacji dotyczących odwiedzanych miejsc, robienia dokumentacji 
fotograficznej, filmowej, zbierania broszurek z odwiedzanych miejsc, robienia notatek itp. 



Znaczenie wycieczek szkolnych w wychowaniu i kształceniu uczniów… 89

Szczególnie ważna jest wychowawcza funkcja wycieczki, dzięki której pedagog pokazuje 
uczniom wzorce postępowania, kształtuje umiejętności zachowania się wobec innych 
ludzi, społeczeństw oraz świata przyrody. W trakcie wycieczki kształtuje się również 
u wychowanków wrażliwość estetyczna, zdolność do przeżywania piękna oraz potrzeba 
obcowania z nim. Udział w wycieczce szkolnej staje się niezbędnym warunkiem tego, aby 
umieć przeżyć zjawiska i rzeczy w ich naturalnym środowisku i wymiarze. Uczestnictwo 
dzieci w wycieczce szkolnej daje im możliwość pozyskania doświadczeń i przeżyć es-
tetycznych, niweluje zmęczenie i znudzenie spowodowane monotonną nauką szkolną. 

Równie istotny walor wycieczek dotyczy aspektów zdrowotnych, które podczas wycie-
czek umożliwiają uczestnikom relaks, odpoczynek psychiczny i fizyczny. Podstawowym 
celem wycieczek szkolnych jest umożliwienie dzieciom aktywnego wypoczynku oraz 
wzmocnienie sprawności fizycznej i psychicznej. Bezpośredni kontakt dziecka z przyrodą 
sprawia, iż jej obserwacja nie tylko pogłębia i wzbogaca wyobraźnię dziecka. Kontakt 
z nieznanym, nowym, interesującym otoczeniem pobudza także uczniów do wypowia-
dania się, co jest związane ze stawianiem pytań i ma wpływ na rozwój mowy. Często 
bezpośrednie obcowanie z przyrodą budzi u dzieci zainteresowanie, radość, czy nawet 
miłość do ziemi ojczystej. 

Konkludując, wycieczki szkolne służą poszerzaniu informacji, sprzyjają wykształceniu 
dobrych nawyków zdrowotnych, doskonalą umiejętności interpersonalne, rozwijają postawy 
społeczno-moralne i estetyczne. Uczą również racjonalnego i wartościowego zarządzania 
czasem wolnym. Podczas wycieczek następuje integracja uczestników, tworzą się więzi 
wspólnotowe, uczniowie mają wspólne cele i pokonują różne trudności. 

Rola wycieczki w procesie integracji edukacji wczesnoszkolnej

Wyjazd zorganizowany przez placówkę szkolną stanowi dla dzieci jeden z elementów 
edukacyjnych i stwarza możliwości do indywidualnego przeżywania oraz angażowania się 
w życie społeczności szkolnej. Wycieczka daje wiele okazji zastosowania różnorodnych 
form i metod kształcenia, skutecznie wpływających na wszechstronny rozwój osobowości 
dziecka w nauczaniu początkowym.

Wycieczka jest bogatą i niezwykle atrakcyjną formą procesu nauczania i uczenia się, 
wpisującą się w jeden z najważniejszych postulatów współczesnej edukacji – aktywizację, 
czyli zaangażowanie ucznia i odpowiedzialność za własny rozwój. Właściwie zorganizo-
wana wycieczka spełnia zatem niezastąpioną rolę w procesie wychowania i kształcenia 
uczniów w młodszym wieku szkolnym. Proces integracji w edukacji wczesnoszkolnej jest 
wszechstronną organizacją działalności uczniów, zapewnia również uczniom optymalne 
warunki do ich rozwoju. Warunkiem integracji jest takie ujęcie celów, treści, metod i form 
różnych obszarów edukacji, aby uczniowie potrafili odnaleźć związki między poszczególny-
mi elementami poznawczymi rzeczy i zjawisk. Wycieczka, jako jedna ciekawszych z form 
organizacyjnych pracy uczniów nauczania początkowego, może pełnić ważne funkcje we 
wspomaganiu integracji edukacji wczesnoszkolnej.
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Płaszczyzny tej integracji wymienia Elżbieta Misiorna:8

 – integracja dokonuje się w samym dziecku, które doświadcza, przeżywa i poznaje rze-
czywistość we wszystkich aspektach: intelektualnym, motywacyjnym i działaniowym, 
w sposób całościowy, bez dzielenia na poszczególne elementy;

 – integracja zachodzi na poziomie wspólnych poczynań ucznia i nauczyciela, czyli 
nauczyciel włącza się w sposób działania ucznia i na odwrót, to znaczy, że wspólnie 
konstruują metodę działania;

 – integracja powinna zachodzić na poziomie scalania ofert edukacyjnych, szkolnych 
i pozaszkolnych;

 – integracja zespołu klasowego;
 – integracja środowisk życia ucznia;
 – integracja wszystkich podmiotów, czyli rodziców, nauczycieli i uczniów oraz uczestni-

ków w procesie edukacji.
Warto przypomnieć, że wycieczka szkolna jest jedną z najbardziej cenionych przez 

uczniów form organizacyjnych procesu dydaktyczno-wychowawczego, ponieważ jest to 
forma aktywna, podczas której dzieci pobudzają swoją dociekliwość i wnikliwość, forma, 
która ułatwia dzieciom zaangażowanie w procesy doświadczania i rozumienia świata.

Według Krzysztofa Gąseckiego właściwie rozumiana integracja w edukacji wczesno-
szkolnej powinna zatem zawierać9:

 – wykorzystanie zagadnień i spełnienie wymogów pozwalających na interakcje uczącego 
się i jego otoczenia;

 – skuteczne uczenie się dzieci wraz z rówieśnikami w przychylnej atmosferze (współ-
zawodnictwo, konwersacja, współdziałanie);

 – stosowanie różnorakich taktyk.
Wycieczka stwarza szansę społecznej integracji i refleksji nad emocjami, relacjami 

społecznymi oraz posiadaną wiedzą. Wycieczki łączą przyjemne z pożytecznym, czyli 
zabawę z nauką. Rozwijają również talenty i pasje, uczą współżycia w grupie szkolnej. 

Nauczyciel ma możliwość zaobserwowania dynamiki funkcjonowania grupy szkolnej, 
jaką jest klasa – na wycieczkach można łatwiej dostrzec liderów zespołu klasowego oraz 
osoby dystansujące się od kolegów. 

Podsumowanie 

Każde dziecko rozwija się we właściwym dla siebie tempie, a jego rozwój jest ciągłym 
procesem. Atrakcyjne dostarczanie wiedzy przez nauczycieli i zbieranie doświadczeń 
przez uczniów mają duży wpływ na rozwój poznawczy dziecka. 

8 E. Misiorna, E. Ziętkiewicz, Zintegrowana edukacja w klasach I–III, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Poznań 
1999 , s. 17–18.
9 K. Gąsecki, Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Twórcze działania przyrod-
nicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, red. A. Komorowska-Zielony, Wyd. UG, Gdańsk 2008, s. 30.
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Teoretycy wychowania podkreślają znaczenie przyrody w rozwoju osobowości dziecka. 
Dla dziecka świat przyrody jest niezmiernie interesujący. Wycieczka szkolna jest tą formą 
pracy w szkole z dziećmi z klas trzecich, która ma duży wpływ na ich przebieg edukacji, 
nie tylko przyrodniczej, ale także społecznej i emocjonalnej. 

W licznych badaniach prowadzonych przez teoretyków wychowania wskazuje się, że 
większość nauczycieli docenia rolę wycieczek szkolnych w procesie edukacji wczesno-
szkolnej. Pedagodzy podkreślają, że dzięki wycieczkom dzieci poznają autentyczne zjawi-
ska, przedmioty i lepiej przyswajają materiał z programu, czyli głównie łatwiej zapamiętują. 
Uczą się później wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Pedagodzy uważają, że 
wycieczka jest doskonałą okazją do przedstawienia uroków wielu dziedzin nauki. Sami 
nauczyciele dzięki szkolnej wycieczce mogą łatwiej rozważać zagadnienia na lekcjach. 

Wycieczka szkolna powinna być jedną z podstawowych form organizacyjnych w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. 

Bibliografia 
1. Drogosz M., Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2009. 
2. Gąsecki K., Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Twórcze dzia-

łania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, red. A. Komorowska-Zielony, 
Wyd. UG, Gdańsk 2008.

3. Janowski I., Wycieczki szkolne, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
4. Misiorna E., Ziętkiewicz E., Zintegrowana edukacja w klasach I–III, Wojewódzki Ośrodek Me-

todyczny, Poznań 1999.
5. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2007.
6. Sobieski S., O majówkach i wycieczkach młodzieży szkolnej, „Szkoła” 1869, nr 12.
7. Trojniel S., Turystyka – pojęcie, próby definicji, funkcje turystyki, „Lider” 2007, nr 13.
8. Turos L., Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej, Ypsylon, Warszawa 2001.

Dokumenty prawne 

1. Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z 12.05.1983 w sprawie szkolnego ruchu krajo-
znawczego (Dz. U. z 1983 r. nr 5 poz. 30).

Streszczenie 

Wycieczki szkolne mają istotne znaczenie w procesie dydaktyczno-wychowawczym dzieci na 
poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Uczestnictwo w dobrze zorganizowanej wycieczce pomaga 
uświadomić uczniom zadania i cele nauczania, odgrywa ważną rolę we wzbudzaniu ich zainte-
resowań, aktywności, przyswojeniu treści nauczania oraz kształtuje postawę badacza. 

Słowa kluczowe: wycieczki szkolne, proces dydaktyczno-wychowawczy, postawa badacza
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Abstract 

School trips have an import meaning in early-school-education-level children’s didactic and 
educational process. Participation in a well-organized trip helps students to realize the tasks 
and aims of teaching and plays a huge role in awaking their interests, activity, assimilation with 
the teaching contents and it also forms an attitude of an researcher. 

Keywords: School trips, didactic and educational process, attitude of an researcher
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PODRÓŻE REALNE I WIRTUALNE A UWARUNKOWANIA 
RYNKU MODY, CZYLI KREOWANIE GLOBALNEGO GUSTU 
A TRADYCJONALIZM KULTUR LOKALNYCH

REAL AND VIRTUAL TRAVELS AGAINST CONDITIONS OF THE FASHION 
INDUSTRY, ID EST CREATION OF GLOBAL TASTE AS OPPOSED  
TO TRADITIONALISM OF LOCAL CULTURES 

Wstęp 

Podróżowanie w dobie globalizacji ma ogromne znaczenie w rozpowszechnianiu 
trendów oraz kształtowaniu się rynku mody. Prowadzi to do poznania innej kultury oraz 
przejmowania poszczególnych brzegowych elementów, np. ubiór. Powyższe zjawisko 
przyczynia się do kreowania gustu o podłożu globalnym. W branży mody obowiązuje 
obserwacja zmian zachodzących w społeczeństwie, aby dobrze przewidzieć przyszłe 
trendy. Nowe technologie przyczyniły się do sukcesu branży mody. Telewizja, reklamy, 
lokowanie produktu w programach i filmach, znane osobistości jako ambasadorzy, czy 
obszar social media, wzmacniają pozycję marki. Na potrzeby rynku moda lokalna ulega 
przekształceniu i zinterpretowaniu w odbiegający od pierwotnego sposób. Ekspansja 
kulturowa doprowadziła do zdominowania tradycyjnej kultury lokalnej krajów słabiej roz-
winiętych przez silniejsze ekonomicznie państwa (przede wszystkim USA). Rynek mody 
kreowany jest natomiast przez Europę Zachodnią. 

Obecnie gospodarka światowa podlega ogromnym koncernom. Głównymi problemami 
branży mody jest notoryczne wykorzystywanie pracowników z krajów Trzeciego Świa-
ta, promowanie rozmiaru zero czy nieetyczne traktowanie zwierząt. To również główne 
przyczyny otwarcia rynków i zmniejszenia barier handlu, które są nieodłącznym skutkiem 
globalizacji. Zabieg ten miał pomóc krajom rozwijającym się, w rzeczywistości jednak 
prowadzi do ciągłego wzbogacania się krajów najbogatszych i poszerzenia nierówności 
społecznych. W gruncie rzeczy, globalizacja ma na celu stworzenie globalnej świadomości 
społecznej, dzięki której każdy mieszkaniec globu będzie uświadomiony o istniejących 
problemach światowych i będzie się starał podejmować odpowiedzialne decyzje konsu-
menckie. Jednak dzisiejszy konsumpcjonizm wiąże się z gromadzeniem niepotrzebnych 
rzeczy i wymianą towarów na coraz to nowsze modele. Konsumpcjonizm jest wynikiem 
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zbiorowego myślenia i postępowania, w którym jednostka przedstawiająca swoje idee jest 
w stanie oddziaływać na zbiorowość. W społeczeństwie coraz rzadziej pojawia się potrzeba 
indywidualizmu, wyjścia przed szereg. Bezpieczniej jest podążać za masą i wpływać na 
tworzenie się globalnego gustu, wynikającego z działania jednostek. Różnice kulturowe 
i społeczne uniemożliwiają w znacznym stopniu stworzenie uniwersalnego gustu. Mimo 
podróżowania i dyfuzji kulturowej wciąż istnieją tradycyjne wzorce kulturowe, z których 
nie warto rezygnować, ponieważ to one kształtują naszą tożsamość.

Podróżowanie, a skutkiem tego poznawanie świata, od dawien dawna było czynnikiem 
mającym wpływ na formowanie się kultur lokalnych. Nawet niewielkie elementy egzo-
tycznego pochodzenia, wcielone do innej kultury, w większym bądź mniejszym stopniu 
odciskają na niej swoje piętno. Wraz z rozwojem komunikacji i powstaniem przełomo-
wych wynalazków przemieszczanie się ludzi w przestrzeni zostało znacznie ułatwione. 
Z biegiem czasu rozwój infrastruktury oraz pojawienie się nowych technologii sprawił, że 
masowe migracje stały się powszechnością. Dostęp do mass mediów, w tym Internetu 
spowodował sytuację, w której mamy do czynienia ze zjawiskiem globalizacji, będącym 
przyczyną stopniowej uniformizacji życia na całym globie. Efekty globalizacji zauważal-
ne są na każdej płaszczyźnie ludzkiej egzystencji i warunkują kształtowanie się rynków 
światowych. Przyglądając się poszczególnym branżom, nie sposób pominąć rynku mody, 
którego uwarunkowania i działalność jest ściśle związana z kulturą.

Dzieje „fenomenu społecznego” 

Chcąc poznać zasady funkcjonowania i uwarunkowania rynku mody, należy najpierw 
przyjrzeć się samemu zjawisku mody i przeanalizować je. Georg Simmel słusznie zauwa-
żył, że o modzie nigdy nie można powiedzieć, że jest, ponieważ moda zawsze się staje1. 
Zygmunt Bauman w swojej książce Kultura w płynnej nowoczesności, odwołując się do 
powyższych słów, dodał: 

W jaskrawym przeciwieństwie do procesów fizycznych, a w bliskim powinowactwie 
z koncepcją perpetuum mobile ewentualność trwania w nieustającym ruchu (czyli nie-
skończonego wykonywania pracy) nie jest w przypadku mody nie do pomyślenia. Co 
jest tu natomiast nie do pomyślenia, to przerwanie już rozpoczętego łańcucha zmian2. 

Jak napisano w kolejnym fragmencie: 

Stawanie się mody nie tylko nie traci energii rozpędu, ale nabiera coraz większego 
impetu i przyśpieszenia w miarę tego, jak rośnie zasięg jej oddziaływania i mnożą 
się materialne, namacalne dowody jej wpływów3. 

1 Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2011, s. 35.
2 Ibidem.
3 Ibidem. 
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Analizując określony przez Baumana „fenomen społeczny”4, jakim jest moda, należy od-
wołać się do jej historii. To, że moda wraz ze zmieniającym się światem ewoluuje, nie ulega 
wątpliwości, natomiast zawiłą kwestą jest to, w jaki sposób na przestrzeni wieków zachodzą 
te zmiany, w jakim kierunku zmierzają i jak oddziałują na siebie tradycjonalne lokalne kultury.

W zamierzchłych czasach ubiór pełnił funkcje ochronne. Był dostosowany do klimatu, 
terenu, który dana ludność zamieszkiwała. Pomimo faktu, iż poszczególne zbiorowości nie 
miały ze sobą kontaktu, a ich ubiór różnił się od siebie, we wszystkich kulturach można się 
dopatrzeć podobieństwa jego funkcji. Strój sygnalizował wiek osoby, sprawowaną przez 
nią funkcję, zajmowaną pozycję. W momencie kontaktu międzykulturowego dochodziło 
do obustronnego przedostawania się poszczególnych elementów strojów z jednej spo-
łeczności do drugiej. Wielkie wyprawy, podczas których przywożono do kraju zdobycze 
egzotycznego pochodzenia oraz informacje dotyczące obcych kultur, przyczyniły się do 
zaistnienia w danej społeczności zupełnie nowych trendów. Przykładem takim mogą być 
z pewnością pasy kontuszowe przywożone ze wschodu (Turcja, Persja) i noszone w XVII 
i XVIII w. przez polską szlachtę. Na przestrzeni wieków moda w krajach Europy przeni-
kała się wzajemnie. Ze względu na słabo rozwiniętą komunikację informacje o panującej 
modzie przedostawały się do innych krajów z kilkunastoletnim nawet opóźnieniem. Moda 
natomiast była wówczas domeną ludzi majętnych. Od czasów baroku głównym ośrodkiem 
rozwoju kultury i sztuki (w tym przede wszystkim mody) była Francja. Zwłaszcza za czasów 
panowania Ludwika XIV. Paryż został ochrzczony stolicą światowej mody, a czerpane od 
Francuzów inspiracje kształtowały modę w Europie. Warto jednak zauważyć, że reakcje 
na „dyktowanie mody” nie zawsze były entuzjastycznie przyjmowane przez obywateli 
innych państw. Wielka Brytania, będąca w nieustającym konflikcie z Francją i wciąż z nią 
rywalizująca, kreowała własną modę, nie przyjmując wzorców od narodu romańskiego. 
Pomimo faktu, iż niektóre narody starały się zachować odrębność swojego ubioru, nieunik-
nionym było stopniowe wcielanie do swojej kultury tworów z zagranicy. Pojawienie się „na 
salonach” osoby artysty projektanta sprawiło, że kreowane przez niego trendy były szybko 
i entuzjastycznie podchwytywane przez elity, które wówczas stanowiły wyznacznik stylu. 
Projektanci tacy jak Coco Chanel czy Dior znacząco przyczynili się do utrwalenia pozycji 
Francji jako swoistego autorytetu w świecie mody. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie 
coraz łatwiejszy dostęp do informacji i coraz bardziej sprzyjające warunki podróżowania. 
Dzięki nieustannemu rozwojowi transportu i pojawianiu się coraz to nowszych wynalazków 
rozpropagowanie trendów na światową skalę zostało znacznie ułatwione. 

Migracje człowieka w świecie globalnych powiązań kulturowych

Współcześnie szybkie rozprzestrzenianie się wiadomości ze świata zawdzięczamy 
nowym technologiom oraz możliwości dynamicznego i ułatwionego przemieszczania 
się w przestrzeni. Dostęp do mass mediów, w tym Internetu, a przede wszystkim możli-

4 Ibidem.
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wość bezpośredniego obcowania z odmienną, egzotyczną z punktu widzenia podróżnika 
kulturą skutkują dyfuzją kulturową, czyli przepływem elementów lub całych konfiguracji 
kulturowych między odmiennymi kulturami. Poddając analizie całe zjawisko, jakim jest 
dyfuzja kulturowa, zacznijmy od jednego z najwcześniejszych czynników mu sprzyjają-
cych, a mianowicie migracji. Anthony Giddens w swoich rozważaniach na temat ruchów 
migracyjnych zauważył: „Migracja nie jest zjawiskiem nowym, ale zdaje się nasilać w miarę 
wzrostu globalnej integracji”5. Bauman natomiast rozwinął powyższą myśl i, odwołując 
się do historii, stwierdził: 

Masowa migracja, czyli wędrówka ludzi (choć nie ludów jak w czasach wczesnego 
średniowiecza) towarzyszyła nowoczesności i modernizacji, jej sposobowi bycia 
nieodłącznie i od samego początku6. 

Wspomniany autor wyróżnił trzy odrębne fazy nowoczesnej migracji. Pierwszą z nich 
była „misja białego człowieka”7, polegająca na zasiedlaniu przez Europejczyków „pustych 
ziem”8, czyli tak zwana kolonizacja. 

Druga faza to odwrócenie kierunku migracji, towarzyszące rozpadowi kolonialnych 
imperiów. Wówczas za powracającymi do Europy kolonistami zaczęła podążać ludność 
tubylcza. Została ona wpasowana w światopoglądowo-strategiczny model „asymilacji”. 
Powyższe zjawisko odwrócenia kierunku migracji jeszcze się nie zakończyło. 

Cechą, która charakteryzuje i odróżnia trzecią falę od dwóch poprzednich, jest jej 
niesprecyzowanie, czyli brak konkretnego wskazania jedynego tylko szlaku wędrówek 
ludów. Fala ta nabiera rozpędu i wprowadza w nowy wiek, w którym pełno rozmieszczo-
nych i rozproszonych po krajach diaspor. Przemieszczanie się mniejszości etnicznych, 
religijnych, kulturowych jest umotywowane obecnie „logiką globalnej redystrybucji zaso-
bów życiowych i szans przeżycia właściwą obecnemu stadium globalizacji”9. W obec-
nych czasach podróże dla wielu stają się codziennością. Próba odnalezienia własnego 
miejsca na świecie, czy też poszukiwanie możliwości godnego życia w nowym otoczeniu 
doprowadzają do sytuacji, w której widoczne granice państw się zacierają. Jako przykład 
dosłownej interpretacji powyższej tezy można przywołać chociażby wprowadzenie w Unii 
Europejskiej układu z Schengen, na mocy którego zniesiona została kontrola graniczna 
obywateli państw członkowskich układu. Odnosząc się do już przywołanego przykładu Unii 
Europejskiej, warto wspomnieć o otworzeniu rynku pracy dla krajów członkowskich. Jak 
nie trudno się domyślić, taka sytuacja znacząco wpłynęła na masową migrację (według 
GUS w Europie przebywało ponad 1 mln 750 tys. emigrantów z Polski; w 2010 r. – około 
1 mln 685 tys.). 

5 A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2007, s. 282.
6 Z. Bauman, Kultura…, op. cit., s. 52.
7 Ibidem, s. 53.
8 Ibidem.
9 Ibidem, s. 54.
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Rozpropagowanie trendów lokalnych 

Omówiliśmy już zjawisko migracji, które swoje najbardziej szczytowe formy przybiera 
właśnie w dobie globalizacji. Przejdźmy więc do głównego obszaru naszych zainteresowań 
i rozważmy zależności między migracją a kulturą, której nieodzowną częścią jest moda.

W odniesieniu do wcześniej wspomnianych słów podróżowanie w dobie globalizacji 
ma ogromne znaczenie w rozpowszechnianiu trendów oraz kształtowaniu się rynku mody. 
W poprzednim rozdziale dotyczącym historii omówiona została kwestia przemieszczania 
się, odgrywająca ogromnie ważną rolę w rozpropagowaniu mody. Obecnie za sprawą 
globalizacji mamy do czynienia z podróżowaniem na szeroką skalę. Podróżują całe 
kategorie zawodowe, do których można zaliczyć biznesmenów, polityków, artystów, czy 
też obsługę naziemną (w tym m.in. pilotów, stewardesy). Takie osoby, aby sprostać 
wymaganiom swojej pracy, bardzo często przed wyjazdem zapoznają się z obyczajami 
i zwyczajami panującymi w kraju, który stanowi cel ich podróży. Różnego rodzaju dele-
gacje, trwające kilka dni, ułatwiają kontakt z inną kulturą. Przyjezdni przebywający w od-
miennym środowisku mają bezpośrednią styczność z egzotycznym z ich punktu widzenia 
otoczeniem i poznając historię danego miejsca, są w stanie wykreować jego wizerunek, 
będący bliższy prawdzie, aniżeli byłoby to możliwe bez rzeczywistej konfrontacji. Osoby 
emigrujące w celach zarobkowych czy uchodźcy z krajów totalitarnych albo ogarniętych 
wojną domową zazwyczaj zmuszeni są odnaleźć w nowym kraju swój drugi dom. Ich życie 
staje się nierozerwalnie związane z nowym miejscem, a co za tym idzie, wiedza na jego 
temat nie powinna ograniczać się tylko do wybiórczych elementów. W tym przypadku 
potrzeba więcej informacji, np. dotyczących prawa i polityki społecznej. Popularniejszy, 
zwłaszcza u młodych ludzi, staje się backpaking, czyli model indywidualnej turystyki wy-
jazdowej. Polega na odbywaniu podróży zagranicznych, zazwyczaj do krajów z własnej 
perspektywy egzotycznych. Backpaking prowadzi do zaspokojenia potrzeby poznawczej 
i pozwala na zetknięcie się z inną kulturą, zobaczenie miejsc, na których masowa tury-
styka nie odcisnęła swojego piętna. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich powyższych 
stylów podróżowania jest nieuchronność obcowania z inną kulturą. Sytuacja taka wpływa 
na bezpośrednie zapoznanie się ze zwyczajami panującymi w danym miejscu, umożliwia 
dostrzeżenie różnic kulturowych, a co za tym idzie poszerza horyzonty, sprawia, że czło-
wiek staje się bardziej świadomy, otwarty na „odmienność” i ciekawy świata. Egzystując 
w przestrzeni międzykulturowej, przejmuje od niej poszczególne brzegowe elementy, np. 
ubiór. Człowiek, żyjąc na terytorium obcego kraju, zaspokaja potrzeby materialne, w tym 
chęć ubrania się, a lokalne butiki, kierujące się kryterium gustu lokalnego, oferują specy-
ficzną modę, która dopasowuje się do stylu i upodobania przybysza. Powrót do ojczyzny 
bardzo często skutkuje nie tylko przywiezieniem z obczyzny cennych doświadczeń czy 
spostrzeżeń, ale także niekiedy sprawia, że zaczerpnięte z obcej kultury elementy zostają 
wcielone w życie we własnym kraju, a co za tym idzie odgrywają istotną rolę w kreowaniu 
gustu o charakterze globalnym. Powielanie przez coraz większą liczbę osób konkretnego 
sposobu ubierania się, który po czasie zaczyna się stawać tzw. hitem sezonu, dominują-
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cym w danym okresie, nazywamy trendem. Trendy kreowane są zazwyczaj przez ludzi 
pracujących w branży modowej. Dyktują oni kierunek rozwoju mody, style oraz wpływają 
na to, co będzie obowiązywało w danym sezonie, trafi na półki sklepowe, a w ostatecz-
ności pojawi się w naszych szafach. Jednak nawet oni nie mogą pozostać obojętni na 
gust oraz nowe fascynacje ludzi. W branży mody wyznaczającej trendy obowiązuje ścisła 
i skrupulatna obserwacja zjawisk obecnych w społeczeństwie, ich tendencji i pojawiania 
się nowości. Dzięki takiemu postępowaniu są oni w stanie z wyprzedzeniem przewidzieć, 
na co będzie zapotrzebowanie w kolejnych sezonach oraz co przypadnie do gustu ich 
klientom. Skutkiem tego jest powstanie i kreowanie trendów, uwzględniając przy tym 
powielane przez większość elementy uchodzące za kulturową nowość.

Nowe technologie sprzymierzeńcem rynku mody 

Najwcześniejszymi środkami masowego przekazu były źródła pisane. Pierwszym 
z nich była książka, natomiast bardziej bieżącym źródłem informacji stała się wywodząca 
z XVIII-wiecznych pism ulotnych gazeta. Pierwsze dzienniki, z jakimi mamy obecnie do 
czynienia, powstały w XIX w. i zyskały miliony odbiorców. Gazeta dostarczała wiadomości 
zarówno na tematy bieżące, informacje handlowe, jak i czysto rozrywkowe. Do najbardziej 
prestiżowych dzienników przełomu XIX i XX w. można zaliczyć „New York Times” czy „The 
Times”. Narodziny telewizji, kina i radia sprawiły, że dzienniki, będące głównym i najpopu-
larniejszym środkiem masowego przekazu, zostały zdetronizowane przez nowo powstałe 
wynalazki. Od półwiecza telewizja stanowi jeden z najważniejszych środków przekazu. 
Dzięki telewizji satelitarnej i kablowej ludzie mają dostęp do coraz większej ilości kanałów 
telewizyjnych, których w dalszym ciągu przybywa. Liberalizacja przepisów dotycząca 
transmisji zagranicznych, a co się z tym wiąże wkroczenie na lokalne rynki światowych firm 
medialnych, jak również rozwój telewizji kablowej i satelitarnej umożliwiający nadawcom 
przekraczanie granic państw przyczyniły się do powstania telewizji globalnej. Natomiast 
najbardziej rewolucyjne zmiany w obiegu informacji wprowadził powstały u schyłku XX 
w. Internet. Powołując się na słowa Anthony’ego Giddensa: 

Internet zmienia charakter życia codziennego – zaciera granice między globalnym 
a lokalnym wymiarem rzeczywistości, otwiera nowe kanały komunikacji i interakcji, 
i w coraz większym zakresie umożliwi wykonywanie różnych operacji za pośrednic-
twem łączy elektronicznych10.

Internet stał się swoistym drugim światem, miejscem, w którym żyje społeczność ca-
łego globu. Zniwelował granice i sprawia, że poczucie odrębności i solidarności lokalnej 
zostało w znaczącym stopniu osłabione. Więzi międzyludzkie zacieśniają się, przybierając 
wymiar ponadnarodowy. Kontakty międzykulturowe wzbudzają poczucie globalnej jedności, 
przyczyniają się do równego traktowania odmienności dzięki zyskanej świadomości na 

10 A. Giddens, op. cit., s. 495.
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temat świata. Nie da się ukryć, iż przekaz informacji, za sprawą mowy lub nowoczesnych 
środków masowego przekazu, pełni jedną z najbardziej istotnych funkcji w społeczeń-
stwie. Według Harolda Innisa „środki przekazu w znacznym stopniu kształtują charakter 
społeczeństwa”11. Zgłębiając powyższą teorię, warto odnieść się do słów Herberta Mar-
shalla McLuhana, zdaniem którego „środek przekazu jest przekazem”12. W szerszym 
rozumieniu tego zdania, zawarta jest w nim informacja, iż charakter środków przekazu 
znacznie bardziej wpływa na strukturę danego społeczeństwa, niż przekazywane za ich 
pośrednictwem treści. Zwróćmy chociażby uwagę, w jaki sposób różnią się między sobą 
społeczeństwa, w których informacja dostarczana jest za pomocą prasy drukowanej, od 
rozwiniętych technologicznie społeczeństw, gdzie ta sama wiadomość trafia do ludzi po-
przez źródła elektroniczne. Za sprawą mediów elektronicznych ludzie z całego świata są 
jednocześnie świadkami i uczestnikami ważnych wydarzeń. W ostateczności skutkuje to 
wg McLuhana powstaniem globalnej wioski. Jeden z najbardziej znanych współczesnych 
teoretyków środków przekazu Jean Baudrillard stwierdził, że „nowoczesne środki maso-
wego przekazu wywierają zupełnie odmienny, a przy tym znacznie potężniejszy wpływ na 
rzeczywistość niż jakiekolwiek inne rozwiązania techniczne”13. Media nie podają suchych 
faktów, one określają, co tym faktem jest. Nie bez przyczyny mass media są uznawane za 
najpotężniejsze narzędzie służące manipulacji ludzką świadomością. Media mają moż-
liwość wpływania na odbiorcę oraz kreowania sposobu, w jaki dana informacja zostanie 
przez niego odczytana. Zawęźmy pole naszych rozważań nad globalizacją w dobie nowych 
technologii do jednego tylko obszaru, jakim jest rynek mody. Jak w czasach „globalnej 
wioski” funkcjonuje rynek mody? Z pewnością rozwój nowych technologii i powstawanie 
różnorodnych przekaźników informacji, jak również nowych technik komunikowania w du-
żej mierze przyczyniły się do sukcesu branży mody. Dawniej, aby pozyskać jakiekolwiek 
informacje dotyczące trendów, trzeba było dotrzeć do prestiżowych, drukowanych wówczas 
magazynów modowych typu „Vogue” czy „Harper’s Bazaar”. Obecnie za sprawą techniki 
mamy dostęp do wersji elektronicznej nie tylko tych znamienitych, poczytnych czasopism, 
ale także ogromnej ilości nowo powstałych gazet o tematyce związanej z modą. Internet 
daje możliwość wyszukania w bardzo krótkim czasie informacji dotyczących najnowszych 
trendów, kolekcji, firm, projektantów. Portale społecznościowe (np. Facebook), w tym pu-
blikowane na nich zdjęcia, powodują, iż dostajemy informacje na temat stylów ubierania 
się czy obowiązujących trendów z odległych zakątków świata. Jeszcze kilka, kilkanaście 
lat temu modę dyktowały osobowości ze świata rozrywki. Tak zwane gwiazdy, pokazujące 
się w kreacjach danych projektantów czy marek, były świetnym narzędziem promocyj-
nym oraz reklamą firm odzieżowych. Obecnie mamy do czynienia z zupełnie nowym 
zjawiskiem. Dostęp do Internetu i możliwość publikowania własnych zdjęć oraz zwykłe 
prezentowanie własnej osoby stało się drogą do sukcesu dla wielu młodych dziewcząt. 
Pojawiły się blogerki modowe. Pokazując swoje propozycje na stylizacje, nie zawsze pre-

11 Ibidem, s. 485.
12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 486.
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zentowały drogie, markowe ubrania. Dla większości młodych dziewcząt stały się wzorem 
do naśladowania. Ich styl był powielany na ulicach miast na całym świecie. Jednocześnie 
obudzono w ludziach (zwłaszcza młodych) postawę otwartości i pomysłowość. Co na 
to światowi dyktatorzy mody? Ich ugruntowana pozycja nie uległa zmianie. Można by 
nawet powiedzieć, że została umocniona. Specjaliści od PR-u, marketingowcy i ludzie 
odpowiedzialni za kreowanie wizerunku marki w dobie nowoczesnych technologii mają 
duże pole do popisu z wykorzystaniem środków masowego przekazu, jak m.in. telewizja, 
w której nie tylko można promować dany produkt za pomocą reklamy, ale także uciec 
się do technik mniej bezpośrednich, jak lokowanie produktu w programach czy filmach. 
Znane osobistości są także drogą do wzmocnienia pozycji marki, jeśli tylko pokażą się 
w odpowiednim dla niej stroju na transmitowanej w telewizji gali czy uroczystości. 

Dzięki powstaniu wcześniej już wspomnianych portali społecznościowych pojawił się 
nowy sposób promowania własnej marki, czyli obszar social media, który obecnie wiedzie 
prym w komunikowaniu między firmą a klientem. Jednocześnie właściciele znanych marek 
modowych nie pozostają obojętni w stosunku do nowo powstałych zmian. Obracając na 
swoją korzyść pojawienie się i zaistnienie blogerek, zapraszają je do udziału w kampa-
niach reklamowych czy pokazach mody. Przykładem może być włoska blogerka Chiara 
Ferragni, prowadząca stronę The Blonde Salad. Wystąpiła w kampaniach reklamowych 
(np. Kenzo), na wybiegach (m.in. Alberta Ferretti), współpracowała z wieloma firmami 
(od Louis Vuitton po Mango). Sam blog The Blonde Salad stał się marką. Pracuje nad 
nim sztab PR-owców, ludzi od marketingu internetowego oraz fotografów. Dlaczego In-
ternet jest tak opłacalnym sposobem promocji dla przedsiębiorstw? Przede wszystkim we 
współczesnym świecie jest on najbardziej obleganym i popularnym medium ze wszystkich 
znanych nam do tej pory. Koszt reklamy i rozpropagowania marki poprzez social media 
jest stosunkowo niewielki, a jako jedno z nielicznych źródeł dociera do największej ilość 
osób na całym świecie. Internet zdetronizował telewizję, radio czy prasę. Życie przenio-
sło się do sieci. Dla ludzi pracujących Internet stał się codziennością. Korzystają z niego 
podczas pracy, a także w czasie wolnym. Młodzi ludzie, uczniowie czy studenci, swoje 
życie towarzyskie prowadzą właśnie na portalach społecznościowych, forach czy czacie. 
Nie dziwi więc fakt, że obecnie Internet stał się priorytetowym narzędziem do promocji 
i PR-u w rękach marketingowców. Co w takim razie dzieje się z modą lokalną? Przecież 
w krajach słabo rozwiniętych dostęp do nowych technologii jest ograniczony. Ważną rolę 
odgrywają tutaj wcześniej już wspomniani podróżnicy. Poprzez własny ubiór manifestują 
styl charakterystyczny dla kultury zachodniej, a jednocześnie poprzez nowe technologie 
udostępniają zdjęcia i informacje o strojach odległej i egzotycznej z ich punktu widzenia 
kultury, w której się znaleźli. Często opublikowane fotorelacje z dalekich krajów stanowią 
ważne źródło inspiracji dla projektantów czy właścicieli marek modowych. Taka sytuacja 
przyczynia się do wzbogacenia i urozmaicenia mody zachodniej, która stanowi autorytet 
w tej branży, dyktując i ustanawiając obowiązujące trendy na świecie. 

Moda lokalna nigdy jednak nie pozostaje niezmienna. Zaczerpnięte przez trendsetterów 
elementy kultury lokalnej są jedynie niewielką cząstką złożonej historii strojów. Symbolika, 
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charakter i znaczenie zostają pominięte, natomiast wzięta jest pod uwagę jedynie płasz-
czyzna czysto estetyczna. Ubiór rozpatruje się niekiedy tylko poprzez pryzmat kompozycji 
wizualnej. Ten fakt może doprowadzić do sytuacji, gdzie cała tradycja kulturowa, której 
istotnym elementem jest strój, zostanie zapomniana, przemieniona bądź dostosowana 
do wymogów środowiska mody. Na potrzeby rynku moda lokalna zostaje przekształco-
na i zinterpretowana w inny sposób, czasem zupełnie odbiegający od pierwotnego. Za 
przejaw takiego zjawiska można uznać noszenie przez Europejki turbanów czy krzyży 
chrześcijańskich przez ludność azjatycką. 

Markowy świat w globalnej sieci 

Ekspansja kulturowa, będąca jednym ze skutków globalizacji, doprowadziła do sytuacji, 
w której silniejsze ekonomicznie państwa zdominowały tradycyjną kulturę lokalną krajów 
słabiej rozwiniętych. Nie da się ukryć, że kulturą, która wiedzie prym w narzucaniu wła-
snych wzorców, jest kultura amerykańska. Jednak, jak słusznie zauważył Pierre Rainero, 
będący szefem artystycznym firmy Cartier International: „Podczas gdy w przemyśle fil-
mowym globalizacja oznacza amerykanizację, w wypadku produktów luksusowych wiąże 
się z europeizacją. Bo to właśnie Europa dyktuje trendy w tej dziedzinie”14. Czy w takim 
razie można się pokusić o stwierdzenie, iż mamy do czynienia z gustem globalnym, do 
którego powstania w dużej mierze przyczyniła się moda zachodnioeuropejska? Czy gust 
lokalny zdominował gusta narodowe? Rainero uważa, że zdecydowanie tak. Zdaniem 
szefa artystycznego Cartier International „wiąże się to z koniecznością ujednolicania 
projektów, wprowadzania na różne rynki identycznych zegarków czy pierścionków. Teraz 
coraz częściej wytwarzamy produkt globalny”15.

Cartier International jest przykładem firmy o zasięgu międzynarodowym, wytwarza-
jącym dobra luksusowe w postaci biżuterii. Obserwując globalny rynek mody, nie spo-
sób pominąć innych wielkich korporacji, które kryją się pod rozpoznawalnymi na całym 
świecie markami. Obecnie rynek światowy zdominowany został przez niewielką ilość 
ogromnych koncernów.

Zgłębiając tematykę globalnego rynku mody, na którego czele stoją potężne firmy, do-
chodzimy do wniosku, iż pierwsze wrażenie bywa mylne, a wykreowany przez media świat 
pięknego przemysłu odzieżowego w rzeczywistości jest tylko z pozoru tak zachwycający. 
Najbardziej bulwersującą sprawą jest notoryczne wykorzystywanie pracowników z krajów 
Trzeciego Świata. Jednym z takich państw jest Bangladesz, będący drugim po Chinach 
producentem odzieży. W znajdujących się tam fabrykach, których jest 5000, pracuje ok. 
3 mln osób. Ich 12–16-godzinna praca wynagradzana jest kwotą 37 dolarów miesięcznie. 
Ze względu na wady konstrukcyjne nielegalnie wznoszonych budynków, brak zabezpie-
czeń przeciwpożarowych, zakratowanie okien i zablokowanie drzwi dochodzi do częstych 
katastrof budowlanych i pożarów. Miały one miejsce w fabrykach produkujących dla takich 

14 M. Jarco, Globalizacja gustu, „Wprost” 2000, nr 37, http://www.wprost.pl/ar/7647/Globalizacja-gustu/ [16.09.2013].
15 Ibidem.
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firm, jak: H&M, Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius), Mango, C&A czy polski LPP (Cropp, 
Reeserved) oraz wielu innych. Sweatshopy to zakłady odzieżowe zatrudniające osoby do 
pracy w warunkach niezgodnych ze standardami określonymi przez ONZ. Na szczęście 
informacje o tak tragicznych zdarzeniach coraz częściej trafiają do odbiorców, zwłaszcza 
w państwach rozwiniętych. Sytuacja taka skutkuje większą świadomością, a co za tym 
idzie przejawia się również w działaniach. Powstaje coraz więcej organizacji zwalczających 
wyzysk pracowników z Azji czy Afryki. Należy do nich min. Clean Clothes Compaign. Strach 
przed utratą klientów przyczynił się do podpisania przez 31 światowych marek odzieżo-
wych porozumienia dotyczącego ochrony pożarowej i bezpieczeństwa. Branża modowa 
ma jednak na swoim koncie nie tylko takie przewinienie. Niezwykle istotnym problemem 
jest promowanie rozmiaru zero. Propagowanie anoreksji wśród kobiet wzbudziło liczne 
protesty i dezaprobatę publiczną. Reakcją na problem odżywiania wśród modelek było 
podpisanie przez 19 redaktorów naczelnych międzynarodowych edycji Vogue postano-
wienia o promowaniu zdrowego wizerunku, którego twórczyniami były modelki Equity.

Następną istotną kwestią jest nieetyczne traktowanie zwierząt. Jedną z organiza-
cji, która zajmuje się tą problematyką, jest organizacja PETA. Promuje ona noszenie 
sztucznych futer czy skór oraz sprzeciwia się niehumanitarnemu zabijaniu zwierząt przy 
produkcji odzieży. 

Dzięki nagłośnieniu omówionych w rozdziale spraw do ludzi na całym świecie docierają 
informacje, poprzez które wzrasta ich świadomość konsumencka. Poczucie solidarności 
wzbudza sprzeciw wobec wyżej wymienionym praktyk. Coraz częściej globalne marki 
muszą ugiąć się pod naciskiem tłumu. W odpowiedzi na pojawienie się nowych wymogów 
utworzony został w firmach oddzielny dział noszący nazwę Corporate Social Responsibility, 
inaczej CSR. Do jego obowiązków należy budowanie strategii, uwzględniając przy tym 
korzyści społeczne, ochronę środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy, 
bez względu na wiążący się z tym koszt. Jednocześnie powstaje coraz liczniejsza grupa, 
która buntuje się przeciwko monopolizacji rynków. Została ona najlepiej scharakteryzo-
wana przez Naomi Klein:

Antykorporacyjni aktywiści mogą więc zarzucić własną pajęczą sieć, by za jej po-
mocą wychwytywać i wymieniać informacje na temat warunków pracy, wycieków 
chemicznych, okrucieństwa wobec zwierząt i nieetycznych praktyk marketingowych 
na całym świecie16.

Ujęte w tym rozdziale zagadnienia motywują nas do przemyśleń, nie tylko stricte nad 
rynkiem mody, ale również nad całą machiną świata wielkich korporacji. Gdzie w tym 
konsumpcyjnym, zmonopolizowanym świecie jest miejsce dla jednostki, poszanowanie 
dla życia? Jak odnaleźć się w sytuacji, gdy jest się tylko pionkiem w grze globalnych 
koncernów? 

16 N. Klein, No Logo, Świat Literacki, Izabelin 2004, s. 16.
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Nie tracąc nadziei, można utożsamiać się ze słowami autorki No Logo: 

Z czasem nabrałam przekonania, iż właśnie dzięki tej globalnej sieci połączeń zdołamy 
w końcu znaleźć możliwe do przyjęcia rozwiązania dla naszej sprzedanej planety17.

Gustowne życie zatopione w tradycji 

Sentencja łacińska głosi: De gustibus non est disputandum – „O gustach się nie dys-
kutuje”. Jednak w przypadku rozważań nad kreowaniem globalnego gustu ten temat warto 
poruszyć. Oczywiście nie chodzi tu o prozaiczne wybory zaczerpnięte z życia codziennego, 
o których nie warto dywagować, ponieważ nie zmienimy ot tak preferencji człowieka. Gdy 
weźmiemy pod uwagę gust większej liczby osób albo bardzo dużej grupy, możemy zrobić 
statystyki, wysnuć wnioski. Najtrudniej jest w przypadku, gdy w swoich rozważaniach 
chcemy ująć społeczeństwo w skali globalnej. Jest to największa grupa ludzi, podzielona 
politycznie, kulturowo, religijnie. Pomimo tego w dobie globalizacji wręcz narzuca się 
zauważenie i podjęcie tego tematu, ponieważ pojęcie „globalnego gustu” dotyczy nas 
wszystkich i oddziałuje na nas, volens nolens chociażby za pośrednictwem nowych mediów. 
Nie da się zatrzymać procesu globalizacji, trzeba wykorzystać go w mądry i racjonalny 
sposób. Skupić się na pozytywach, jakie za sobą niesie, i redukować negatywne skutki, 
aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się z owoców tego procesu.

Globalny gust indywidualnego konsumenta 

W XXI w. przy populacji liczącej ponad 7 mld ludzi pojawia się w jednostkach potrzeba 
indywidualności. Jak to trafnie określił Bauman: 

Indywidualność (niepowtarzalna jednostkowość) jest zadaniem, które stawia przed 
swoimi członkami społeczeństwo złożone z jednostek – jest to zadanie dla jednostki, 
które musi ona wykonać samodzielnie, posługując się wyłącznie własnymi środkami. 
Zadanie to jest jednak wewnętrznie sprzeczne i samobójcze: w istocie niewykonalne18.

Dlaczego niewykonalne? Ponieważ wszystkie środki ku temu są wspólne, każdy 
korzysta z tych samych, co wiąże się z trwałym poczuciem niespełnienia, niemożnością 
osiągnięcia pełnej indywidualności. Niekoniecznie musimy traktować tę sytuację jako 
problem. Jest to swego rodzaju możliwość kreowania siebie, swojej osobowości, poglą-
dów, stylu bycia. Żyjemy w czasach, które dają nam wolność, czyli podstawowy czynnik 
pozwalający na rozkwit unikatowości. Niezmuszani do działań, sami podejmujemy decyzję, 
co chcemy sobą reprezentować, jak ma wyglądać nasze życie. Często jako przeszkodę 
do bycia niepowtarzalnym uznaje się pieniądze. Naszym zdaniem to tylko umysłowe 
ograniczenia powodują, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie mogę zaprzeczyć, że towar 

17 Ibidem.
18 Z. Bauman, Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 32.



Sylwia Januszewicz, Monika Sosnowska 104

luksusowy nie daje poczucia indywidualności. Nie każdy może sobie pozwolić na zakup 
samochodu „z najwyższej półki” i posiadanie kilku zapasowych modeli w innych kolorach, 
które możemy zmieniać wraz z nastrojem. Jednakowoż nie chodzi o to, żeby wydawać 
swój majątek na zbędne rzeczy uznane za wytyczne wyjątkowości. Nietuzinkowość polega 
na nieustannych poszukiwaniach przedmiotów, niekoniecznie drogich, lecz takich, które 
podkreślą naszą osobowość, dadzą wyraz naszym poglądom, udekorują mieszkanie 
w taki sposób, że będziemy czuli się komfortowo i niepowtarzalnie. Drugą ważną kwestią 
jest samo poczucie indywidualności. Bez tego nawet z najmniejszym stopniu nie uda 
nam się otrzeć się o wyjątkowość. Zmieniając myślenie o sobie samym, zmieniamy swój 
obraz w lustrze. Niemniej jednak, jaki byłby człowiek w pełni niepowtarzalny? Samotny. 
Nie znalazłby wspólnych mianowników z innymi członkami społeczeństwa. Swoista per-
sona non grata, która nie pasuje do żadnej roli. Stąd wniosek, że nie należy przesadzać 
z indywidualnością, ponieważ owa droga może być zgubna. Szkodliwe może się okazać 
również podążanie za falą globalnego gustu. Jak rozumieć pojęcie „globalny gust”? Jest 
to uniwersalny gust kreowany przez największe światowe marki, upodabniających się do 
siebie konsumentów, rozprzestrzeniany głównie za pomocą mass mediów. Internet stał 
się instrumentalnym narzędziem człowieka XXI w. Dzięki niemu można codziennie śledzić 
najnowsze trendy, być na czasie z nowinkami technicznymi czy robić zakupy w butiku 
znajdującym się za oceanem. Istotnym elementem globalnego gustu są również kontakty 
zawierane z osobami z innych kultur, krajów. Wymiana poglądów dotyczących osobistych 
upodobań skutkuje poszerzaniem horyzontów obu stron, częstym dochodzeniem do 
konsensusów odnośnie do uniwersalnych, ogólnodostępnych rzeczy, sprawdzających się 
w odmiennych regionach świata. Biorąc pod uwagę skalę globalną zjawiska, nietrudno 
dostrzec nierówności społeczne. 

Opublikowany w 1999 roku przez ONZ Human Development Report ujawnił, że średni 
dochód jednej piątej ludności świata zamieszkującej najbogatsze kraje jest 74 razy 
wyższy od średniego dochodu jednej piątej żyjących w krajach najbiedniejszych. Pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych na 20% światowej populacji przypadało 86% całkowitej 
światowej konsumpcji, 82% rynków eksportowych i 74% linii telefonicznych19. 

Statystyki mówią same za siebie. Przed ludzkością długa, kręta droga do stworzenia 
państwa globalnego, w którym podziały i różnice nie będą tak olbrzymie. Kraje słabo roz-
winięte ewidentnie potrzebują pomocy tych ze stabilną gospodarką. Pomoc może kiedyś 
nadejdzie, lecz mamy wrażenie, że dzisiaj szybciej zaobserwujemy sytuację odwrotną 
– wykorzystywanie tamtejszej ludności do produkcji dóbr, które nie są tylko potrzebne 
do zaspokojenia minimum egzystencji, lecz także stanowią swego rodzaju kaprysy osób 
zamieszkujących tereny rozwinięte. Mamy do czynienia z rozwijającym się i bagatelizu-
jącym społeczność konsumpcjonizmem.

19 A. Giddens, op. cit., 91–92.
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Orbita konsumenckich pragnień 

Orbita pragnień konsumentów charakteryzuje się niemożnością jej opuszczenia i nie-
chęcią przejścia na inną orbitę. Wszystko za sprawą konsumpcjonizmu, czyli łaknienia 
posiadania dóbr i nieustannego spełniania własnych zachcianek. 

To właśnie niemożność zaspokojenia pragnień oraz mocne i trwałe przekonanie, że 
każdy akt zaspokojenia pozostawia wciąż jeszcze wiele do życzenia i zasługuje na 
korektę, stanowią koła zamachowe prokonsumenckiej gospodarki20. 

Jest to gospodarka, w której ludźmi rządzą marki i produkty, wciąż nowe, ulepszane, 
pojawiające się znienacka, bombardujące swoim blaskiem użyteczności i wyjątkowości na 
każdym rogu ulicy, krzyczące z bilbordów i szklanych ekranów: „Wiem, że mnie pragniesz! 
Nie wahaj się ani chwili! Kup mnie!”. Konsument, zagubiony wśród ogromnej ilości pro-
duktów, jest wciąż nachalnie popychany do zakupu. Tym razem przez narzucających się 
sprzedawców, handlarzy, znających techniki manipulacyjne, wpada on w pułapkę, z której 
niemożliwością jest wyplątać się i podjąć decyzję uwarunkowaną wyłącznie własnymi 
spostrzeżeniami. Powyższa sytuacja dotyczy każdego cywilizowanego człowieka, któremu 
udziela się „syndrom konsumpcyjny”. Jego istotą jest „prędkość, brak umiaru i marnotraw-
stwo”21. Nie kupujemy już rzeczy, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby, ale by posiadać 
coraz więcej, wręcz skupować dobra, których często nigdy nie użyjemy, chcąc tym samym 
zaimponować innym ludziom. Warto zwrócić uwagę na sam moment zakupu. Dostarcza 
on radość, satysfakcję, zwiększa poczucie własnej wartości, działa jak narkotyk. Jeśli raz 
doznasz owego szczęścia, będziesz wciąż go potrzebował i dążył do ponownego uniesie-
nia. Oczywiście jest to zgubne i prowadzi do rozpadu małżeństw, uczenia złych nawyków 
dzieci, braku rozradowania stresu spędzaniem chwil z bliskimi, np. na łonie natury, z dala 
od aglomeracji miejskich. W szerszej, globalnej perspektywie prowadzi to do wyzysku 
ludzi żyjących w krajach Trzeciego Świata, do ciężkiej pracy przy produkcji dóbr oraz do 
magazynowania odpadów konsumpcji, np. nieprzydatnych urządzeń elektronicznych, 
właśnie na terenach afrykańskich i azjatyckich. Im bardziej brniemy w konsumpcjonizm 
i ulegamy mu, tym większe szkody wyrządzamy innym ludziom, którzy nie znają tego poję-
cia. Nigdy się z nim nie zetknęli, ponieważ ich rynek nie rozwija się tak radykalnie i szybko. 
Ich zakorzenioną wartością jest zaspokajanie podstawowych pragnień, niekiedy walka 
o byt. W Indiach zamiast wyrzucać niedziałający sprzęt, naprawia się go aż do skutku. 
W krajach rozwiniętych zaś odchodzi się od naprawy. Producenci wpajają konsumentom, 
że nieużyteczny sprzęt należy wyrzucić, a w jego miejsce kupić nowy, ulepszony model. 
Oto kolejna pułapka konsumenckich zawiłości. Dlaczego w dobie globalizacji, ciągłego 
postępu technologicznego, produkty tak szybko się psują? Wszystko za sprawą postarzania 
produktu, czyli tworzenia rzeczy jakościowo gorszych i posiadających krótką przydatność 

20 Z. Bauman, Płynne życie, op. cit., s. 126.
21 Ibidem, s. 132.
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użytkowania. Celowy zabieg sprawdził się przy wzroście gospodarczym obserwowanym 
od lat 50 i trwa do dziś. Niezmiennie towarzyszy mu zmieniający się gust konsumentów, 
oddzielający produkty „na czasie” od tych „niemodnych”. Przy tych zależnościach nasuwa 
się wniosek, że społeczeństwo samo nastraja producentów do ciągłego wprowadzania na 
rynek nowych, „modniejszych” produktów, spełniających ich oczekiwania. Dodajmy, że liczy 
się prędkość. Próżny konsument nie będzie długo czekał, ale nie zaspokoi się byle czym. 
Co więcej, konkurencja nie śpi, wyścig trwa, a wygra go najsprawniejszy i najsprytniejszy 
producent, podbijając oschłe i zimne serca konsumentów. Czy nie do tego dążymy, tworząc 
globalny gust? Nie chcemy rywalizacji? Nie chcemy kilku marek, które w końcu zawojują 
globalny świat i stworzą monopole? Czy wyobrażamy sobie społeczeństwo, w którym 
każdy jego członek będzie zakładał codziennie rano Levisy, w drodze do pracy pił kawę 
ze Starbucksa, pracował na MacBooku, dzwonił przez iPhone’a, jadał w McDonaldzie, 
a wieczorem pił Coca-Colę i zapalał papierosa Malboro zapalniczką Zippo? Naomi Klein 
w swojej książce świetnie ujęła powyższy problem słowami: 

Markowa globalizacja, mimo przyswojenia sobie wieloetnicznej metaforyki, wcale nie 
chce różnorodności; wręcz przeciwnie. Jej wrogiem są obyczaje narodowe, lokalne 
marki i regionalne upodobania. Nigdy dotąd tak wąska grupa interesu nie kontrolowała 
tak znacznej części otaczającego nas pejzażu22.

Nie pozwólmy dyktować gigantom, jak ma wyglądać nasze życie. Wspólnie twórzmy 
globalny gust przyjazny dla wszystkich. Codzienne wybory wpływają na to, jak będzie 
wyglądał przyszły rynek. Lokalne marki i regionalne upodobania mogą być świetną inspi-
racją. Czerpiąc z kultury i tradycji, pozwalamy jej istnieć oraz dajemy szansę przekazania 
kolejnym pokoleniom.

Kumulacja kulturalnego dorobku 

Istotnym elementem wychowania dzieci jest przekazanie im wartości, bez której nie 
byłby możliwy ich dalszy rozwój. Ową wartością jest kultura, czyli 

względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według 
wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku 
interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań23.

Antonina Kłoskowska w swojej książce dodaje, że powyższa definicja kultury ma 
uniwersalistyczny charakter, tzn. nie jest tożsama ze stanowiskiem wartościującym, 
lecz zawiera ogół społecznego dorobku ludzi, nieograniczającego się do lokalności. Jak 
wiadomo, to właśnie w lokalnych kręgach rodzi się kultura i oparta jest ona na tradycji, 

22 N. Klein, op. cit., s. 147.
23 A. Kłoskowska, Kultura masowa, PWN, Warszawa 2005, s. 40.
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wyszczególnionych elementach, zakorzenionych w przeszłości, mających istotny wpływ 
na teraźniejszość. Jak wygląda nasza teraźniejszość? Jest to globalizujący się świat. Czy 
zatem również kultura zostanie poddana procesowi globalizacji, co będzie skutkowało 
zanikiem tradycjonalizmu? Tradycjonalizm nie zniknie, lecz może zostać stopniowo ujed-
nolicony, co jest naturalnym skutkiem globalizacji. Każda część życia może przekształcić 
się w wariant uniwersalny, co jest oczywiście długim i żmudnym procesem, którego 
końca nie zobaczą żyjący dzisiaj ludzie. Podróżowanie i rozwój techniki komunikacji 
łamią „hermetyczne przegrody etnicznych i regionalnych kultur”24, co daje początek 
amalgamacji – swoistego mieszania się elementów kulturowych pochodzących z różnych 
kręgów. Współczesny migrujący człowiek w pewnych momentach swojego życia musi 
być zdolny do odstąpienia od ugruntowanych w świadomości wartości, które w obrębie 
regionu, w którym się aktualnie znajduje, mogą być niezrozumiałe dla otoczenia. Niekiedy 
może wyniknąć z tego sytuacja bardziej komplikująca sprawy lub wystawiająca emigranta 
na śmieszność. Trudności da się przezwyciężyć. Należy umiejętnie obserwować daną 
zbiorowość i być elastycznym w swoich poglądach i postępowaniu. Dzięki dialogowi obu 
stron dochodzi często do wzbogacenia kultury, rozwoju kreatywności i możliwości ludzi. 
Odwrotnym skutkiem jest deformacja kulturowa, czyli zubożenie lub degradacja kultury 
danego regionu, prowadząca do zaniknięcia kultury na skutek wypierania jej przez inną 
kulturę. Który proces będzie korzystniejszy w dobie globalizacji, w trakcie tworzenia 
kultury globalnej? Dominacja jednej kultury, którą mieliby przyjąć wszyscy ludzie jako 
swoją, wywołałaby sprzeciw konserwatywnie nastawionych jednostek. Natomiast czer-
panie różnych elementów z odmiennych kultur mogłoby doprowadzić do zaprzeczenia 
ich wartości. Na jakiej podstawie ustalić, co z jakiej kultury zaczerpnąć? Wydaje nam 
się, że nie da się na dzisiaj zunifikować kultury, tak by była chociaż w małym stopniu 
zadowalająca dla całej społeczności. Pomimo tego proces ujednolicania rozpoczął się 
i nie wiadomo, w którym kierunku zmierza. Jaki będzie jego skutek, jaki wpływ wywrze 
na ludzkość, czy przyniesie pojednanie czy niechęć i brak akceptacji? Jednym z etapów 
procesu globalizacji kultury jest powstanie kultury masowej. Wyróżnia się ona szerokim 
zasięgiem, dociera do wielkich mas odbiorców. Tradycyjna kultura przekazywana jest 
za pomocą bezpośredniego kontaktu, natomiast w przypadku dojścia do większej liczby 
osób, ten system nie ma racji bytu. Trzeba zastosować środki masowego komunikowania, 
jakimi są radio, prasa, telewizja, internet, by skala zasięgu była znacząca. Ten właśnie 
czynnik wyróżnia kulturę masową na tle innych. Zasięg sam w sobie nie jest kluczem do 
sukcesu, ważnym elementem są również reakcje społeczeństwa na przekaz. W lokalnej 
perspektywie jest on natychmiastowy i niekiedy emocjonalny. Mass media uniemożliwiają 
taki kontakt, są jak gdyby blokadą, przez którą heterogeniczna informacja powraca do 
nadawcy niepełna w wydłużonym, nieokreślonym czasie. Taka kolej rzeczy wpływa na 
wyższość nadawcy nad odbiorcami, niekiedy nawet manipulacji wysyłaną treścią. W tym 
momencie od razu nasuwa się termin „kulturowa hybryda”, czyli jednostka, której cha-

24 Ibidem, s. 54.
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rakterystyczną cechą jest „brak przynależności: swoboda ignorowania i lekceważenia 
granic, które krępują ruchy i wybory przeciętnych śmiertelników”25. Wydaje się jej, że 
może więcej, zajęta jest komponowaniem własnej tożsamości i mieszaniem porządków. 
Porusza się w sieci cyberpołączeń z ogromną łatwością, staje się wyizolowana. Jest 
częścią „globalnej eksterytorialnej elity”26. To właśnie ta elita ma ogromny wpływ na 
tworzenie globalnego świata, stanowi wzór dla innych, żongluje wartościami kulturowymi 
i ma wpływ na społeczeństwo. Wydaje nam się, że za „kulturowymi hybrydami” może stać 
próżność, protekcjonalność i partykularyzacja. Dopuszczenie ich do mieszania różnych 
elementów kultur i rozprzestrzenianie tego może mieć pejoratywne skutki i prowadzić 
do degradacji tworzącej się kultury globalnej. 

Przytoczyłyśmy kilka scenariuszy losów kultury. Który z nich jest najwłaściwszy w per-
spektywie globalnego gustu? Jak utrzymać tradycjonalizm kultur lokalnych i sukcesywnie 
włączać go do kultury globalnej? Sądzimy, że najrozsądniejszym wyjściem jest utrzymanie 
powolnego procesu amalgamacji kultur, naturalnego stanu rzeczy, który zachodzi za skutek 
przemieszczania się ludności. Proces ten tworzy każdy członek społeczeństwa i warto 
zdawać sobie z tego sprawę. Obserwować elementy obcych kultur, starać się je pojąć 
i zaakceptować. Nie zmieniać na siłę, nie toczyć bojów o wyższość jednych treści nad 
drugimi. Zależnie od naszego podejścia do dyfuzji, tworzyć będziemy kulturę globalną. 
Bazą będą te fragmenty tradycjonalizmu poszczególnych kultur, które zostaną uznane za 
uniwersalne i dające się przyswoić całemu społeczeństwu.

Wydawałoby się, że kreowany globalny gust ma na celu całkowite wyparcie tradycjo-
nalizmu, ponieważ tworząc rzecz globalną, musimy stworzyć coś nowego. Niekoniecznie 
tak jest. Istnieją egzemplifikacje zaprzeczające powyższej tezie. Dobrym przykładem jest 
projektant Jean Paul Gaultier, który poprzez swoją światową popularność bierze udział 
w tworzeniu globalnej mody. Z jego twórczości czerpią inspiracje inni kreatorzy oraz korpo-
racyjne sieciówki. Do kolekcji wiosna–lato 2013 wykorzystał elementy japońskiego kimona 
i hinduskiego sari, podobnie jak projektanci: Diane von Furstenberg czy Etro. Z podobnymi 
historiami mamy do czynienia co sezon. Tradycję poszczególnych kultur można pokazać 
w nowy, odświeżony sposób, tak by spodobała się globalnemu konsumentowi. Dobrym 
sposobem jest mieszanie nowoczesnych, bezpretensjonalnych elementów z bogatymi, 
kuriozalnymi, wywodzącymi się z tradycji. Właśnie takie rozwiązanie daje nam globalny, 
urozmaicony gust. 

Podsumowując: podróże, te realnie i te wirtualne, niezaprzeczalnie wpływają na glo-
balizowanie się rynku mody, który ciągle rozprzestrzenia się i oddziałuje na nasze życie. 
Konsumenci coraz częściej wydają pieniądze na ubrania, by móc codziennie zmieniać 
styl i wyrażać swój indywidualizm. Ważne jest, by nie zatracili siebie między półkami 
hipermarketów. Liczy się czujność w podejmowaniu codziennych decyzji, kierowanie się 
własnym przeczuciem i niezapominanie o kulturze i tradycji. Wpajane od dzieciństwa 

25 Z. Bauman , Płynne życie, op. cit., s. 49.
26 Ibidem, s. 48.
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wartości dają nam poczucie własnej tożsamości, wiele o nas mówią. Dzielenie się nimi 
z członkami innych kultur skutkuje powiększaniem wiedzy o świecie i sprzyja tworzeniu 
globalnego gustu. Dzięki podróżowaniu człowiek zgłębia tajniki świata, a poprzez mass 
media utrwala je i przekazuje dalej. Tworzy się łańcuch korelacji, a następnie globalna 
sieć zależności. Wszyscy w niej tkwimy i wpływamy wzajemnie na siebie. Ludzkość coraz 
częściej postrzegana jest jako jedno ciało, jeden globalny organ. Procesowi globalizacji 
poddawana jest każda dziedzina życia. Obserwujemy, jak różnice powoli są zacierane. 
Nadchodzi pomoc dla ubogich krajów, zwiększa się świadomość ich problemów. Każdy 
człowiek powinien podejmować odpowiedzialne wybory i pamiętać, że wpływają one na 
innych, nie dawać się manipulować wielkim korporacjom, uczyć się na własnych kon-
sumenckich błędach i przeciwdziałać zanikaniu tradycjonalizmu poprzez propagowanie 
własnej kultury. 
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Streszczenie 

Silny wpływ tradycjonalizmu kultury lokalnej na nieustannie warunkujący się rynek mody sprawił, 
że jego elementy zostały wcielone w życie i mają na celu sprostanie wymaganiom klientów. Zostały 
one rozpowszechnione przez człowieka znajdującego się w ciągłej podróży – realnej, rzeczy-
wistej i wirtualnej, nierzeczywistej. Poprzez ową kolej rzeczy tworzy się globalna kultura, która 
zapoczątkowuje powstanie globalnego gustu. Celem procesu jest ujednolicenie mody i kultury 
do stanu uniwersalnego dla większości obywateli. Czy jednak sytuacja ta będzie właściwa? Co 
stanie się z indywidualizmem człowieka? Czy kultura lokalna całkowicie zaniknie? Oto pytania, 
na które starały się odpowiedzieć autorki artykułu.

Słowa kluczowe: kultura globalna, podróże, moda
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Abstract 

Strong influence of local culture’s traditionalism continually conditioning the fashion market means 
that its elements have been put into life and the aim is to cope the demands of customers. They 
have been distributed by a human located in a continuous journey – real and virtual – unreal. 
Through this way creates a global culture, which initiates the formation of the global taste. The 
purpose of the process is the unification of fashion and culture to the state universal for most 
citizens. Would this situation be proper? What happens to human individuality? Is the local culture 
completely disappear? Here’s the questions that answer give the article authors.

Keywords: global culture, journeys, fashion 
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TURYSTYKA MOTYWACYJNA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI 
LUDZKIMI

THE ROLE OF INCENTIVE TRAVEL IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Wstęp 

Turystyka motywacyjna jest ważnym rodzajem turystyki biznesowej. Szczególna dyna-
mika rozwoju tego rodzaju turystyki obserwowana jest w XXI w., chociaż jego geneza sięga 
XX w. Podróże wyróżniających się pracowników, sprzedawców, agentów itp., finansowane 
przez pracodawców w ramach nagrody za osiągane wyniki w pracy lub jako zachęta na 
przyszłość, określa się mianem podróży motywacyjnych. Turystyka motywacyjna zali-
czana jest do grupy motywatorów niematerialnych, a jej podłoże tkwi w psychologicznym 
ujęciu motywacji i motywowania.

Turystyka motywacyjna jest czynnikiem, który przyczynia się do poprawy stosunków 
międzyludzkich w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Mobilizuje ona bowiem ka-
dry pracownicze do wydajniejszej pracy oraz łagodzi zjawisko sezonowości w turystyce, 
ponieważ jest na ogół organizowana poza sezonami urlopowymi. Turystyka motywacyjna 
jako narzędzie zarządzania personelem znana jest powszechnie na świecie.

Przewodnim celem niniejszego opracowania jest analiza turystyki motywacyjnej jako 
nowoczesnego instrumentu zarządzania organizacjami, w tym zasobami ludzkimi. Ważnym 
celem jest także wyartykułowanie korzyści wynikających z realizacji turystyki motywacyjnej 
dla pracowników i pracodawców. Właściwa analiza została poprzedzona rozważaniami 
na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz istoty motywacji i motywowania, specyfiki 
turystyki motywacyjnej, a także związanych z nią produktów turystycznych itp. Artykuł 
zawiera też dane dotyczące rozmiarów turystyki motywacyjnej w Polsce.



Bolesław Iwan112

Przygotowanie opracowania rozpoczęto od zgromadzenia i starannej selekcji informacji 
związanych z jego tematem. W trakcie przygotowywania artykułu korzystano z metody 
analizy opisowej i porównawczej, metody analizy tabelarycznej, a także z metod indukcji 
i dedukcji. Pomocna była także metoda naukowej obserwacji uczestniczącej, gdyż autor 
uczestniczył w kilku podróżach motywacyjnych organizowanych przez swego pracodawcę 
oraz przez organizacje społeczne, których był aktywnym działaczem.

Głównym źródłem informacji była literatura naukowa dotycząca zarządzania, zarządza-
nia personelem w turystyce biznesowej, Raporty Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce, 
a także informacje z odpowiednio dobranych stron internetowych.

Podstawowe elementy teorii zarządzania 

Zarządzanie to ustawiczny proces tworzenia reguł oraz ładu w danym układzie w posta-
ci norm, planów i instrukcji oraz innych dokumentów. Jest to szczególny sposób kierowania 
działalnością zespołów ludzkich. Zarządzanie jest to także zestaw działań obejmujących 
planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, kierowanie pracownikami i kontrolo-
wanie. Działania te skierowane są na zasoby organizacji – ludzkie, finansowe, rzeczowe 
i informacyjne, po to by osiągnąć zaplanowane cele. Tak więc zarządzać to planować, 
organizować, oddziaływać na jednostki i zespoły ludzkie, a także kontrolować oraz we-
ryfikować podjęte działania w kontekście celów organizacji1. Planowanie jest procesem 
definiowania celów oraz określania skutecznych i adekwatnych do przyszłych warunków 
działania środków ich osiągania.

Większość definicji planowania koncentruje się wokół dwóch głównych zagadnień:
 – ustalanie celów,
 – decydowanie o właściwym toku działań.

W celu realizacji funkcji planowania stawiane są następujące pytania:
 – co chcemy osiągnąć?
 – kiedy i w jaki sposób to chcemy osiągnąć?
 – kto ma to wykonać?

Na proces planowania składają się trzy podstawowe grupy czynności:
 – diagnoza obecnej sytuacji,
 – projektowanie i wybór celu/celów,
 – projektowanie i wybór sposobów realizacji celów.

Planowanie, by spełniało swoje zadania i było przydatne dla przedsiębiorstwa, nie 
może być jednorazową akcją, lecz procesem realizowanym systematycznie. Następnym 
elementem – funkcją zarządzania jest organizowanie. Skupia się ono na poszukiwaniu 
najlepszego sposobu osiągania zaplanowanych celów. Tak więc funkcja organizowa-
nia polega na odpowiednim wyznaczaniu i koordynowaniu działań wszystkich komórek 

1 W. Gabara, Zarządzanie. Ewolucja teorii zarządzania, [w:] Encyklopedia biznesu, t. 2, red. W. Pomykało, 
Fundacja Innowacji, Warszawa 1995, s. 1138; Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, red. 
L. Nieżurawski, Wyd. UWM, Olsztyn 2005, s. 50.
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przedsiębiorstwa oraz zatrudnionych osób, by przedsiębiorstwo jak najlepiej realizowało 
zamierzone zadania. W procesie organizowania działalności przedsiębiorstwa dokonuje 
się podziału pracy pomiędzy pracowników, wyznacza się im zadania do wykonania, 
dostarcza środki, koordynuje działalność oraz przydziela się uprawnienia i kompetencje. 
Organizowanie jako funkcja zarządzania w przedsiębiorstwie obejmuje także działania 
podejmowane przez szczeble kierownicze, zmierzające do tego, by poszczególne osoby 
oraz komórki przyczyniły się do osiągania wyznaczonych celów2. 

Trzecią częścią składową – funkcją zarządzania jest motywowanie. Motywowanie 
w organizacji polega na zespole oddziaływań zmierzających do skutecznego skłaniania 
pracowników do podejmowania i realizacji oczekiwanych celów, funkcji oraz zadań, a także 
do przyjmowania preferowanych przez motywującego postaw i zachowań”3. 

Kontrolowanie to czwarta funkcja zarządzania. Polega ono na sprawdzaniu, czy rze-
czywisty przebieg procesów w przedsiębiorstwie jest zgodny z planowanym przebiegiem. 
W procesie kontrolowania następuje porównanie uzyskanych wyników z wyznaczonymi 
zadaniami, normami itp. W przypadku odchyleń powinny nastąpić działania korygujące. 
Kontrola jest powszechnie uznawana za narzędzie osiągania efektywności gospodaro-
wania. Istotą funkcji kontrolowania w węższym pojęciu jest ocena stanu rzeczywistego 
i porównanie ze stanem wzorcowym, celem stwierdzenia występowania (bądź nie) odchy-
leń i wyznaczanie zadań służących eliminowaniu niepożądanych zjawisk. W znaczeniu 
szerszym funkcja kontrolowania obejmuje wszystkie działania menedżera polegające na 
wykrywaniu i korygowaniu odchyleń od ustalonych norm. Kontrola jako funkcja zamyka 
cykl zarządzania, a jako proces łączy wszystkie funkcje zarządzania.

Planowanie z kolei jest spojrzeniem w przyszłość, którego celem jest rozpoznanie 
i zbudowanie na tej podstawie sekwencji oraz struktury działania, którymi zarząd firmy 
będzie kierować. Planowanie pomaga m.in. firmom przewidywać i reagować na zmiany 
zachodzące w otoczeniu, a także przygotowywać się do tych zmian. Firmy uzyskujące 
najlepsze wyniki planują w taki sposób, który nie tłumi przedsiębiorczości zatrudnionego 
personelu4.

Istota zarządzania zasobami ludzkimi w zarysie 

Każdy pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie czy innej organizacji dysponuje 
określonymi zasobami, czyli ogółem cech i właściwości, które umożliwiają pełnienie 
różnych ról w organizacji. Do elementów zasobów ludzkich należą: wiedza, zdolności, 
umiejętności, doświadczenia, zdrowie, postawy oraz motywy postępowania. Właścicielami 
zasobów są więc pracownicy, i to oni decydują, w jakim stopniu zaangażują poszczególne 
rodzaje zasobów podczas wykonywania zadań. Tak więc przedsiębiorstwo/organizacja 
ma ograniczoną władzę nad zasobami ludzkimi, które są wykorzystywane w procesach 

2 Podstawy organizacji…, op. cit., s. 101 –102, 118–119.
3 Ibidem, s. 141.
4 B. Iwan, Planowanie marketingowe w turystyce, „Zeszyty Naukowe WSTiJO” 2011, z. 7 (1), s. 31.
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wytwórczych. Firma może podejmować działania na rzecz wzmacniania w zatrudnionym 
personelu chęci pełniejszego zaangażowania tych zasobów w pracy. Istnieje kilka uni-
wersalnych cech zarządzania zasobami ludzkimi:

 – Strategia zarządzania zasobami ludzkimi jest zintegrowana ze strategią rozwoju przed-
siębiorstwa.

 – Następuje decentralizacja odpowiedzialności za zasoby ludzkie w organizacji.
 – Wzrasta znaczenie kultury organizacyjnej jako podstawy działań zarządzania zasoba-

mi ludzkimi, rozwijania bezpośrednich form udziału pracowników w życiu organizacji, 
zmiany stylu kierowania personelem, w kierunku przywództwa i orientacji na klientów 
w relacji między pracownikami itd.5

Według Michaela Armstronga zarządzanie zasobami ludzkimi (human resource ma-
nagement) jest to strategiczne oraz spójne i wszechstronne podejście do zarządzania 
najcenniejszymi zasobami organizacji, czyli pracownikami, którzy indywidualnie i zespo-
łowo przyczyniają się do realizacji jej celów. Zarządzanie zasobami ludzkimi można też 
określić jako zestaw wzajemnie powiązanych działań mających uzasadnienie ideologiczne 
i filozoficzne. Obejmuje ono zatrudnienie, rozwój pracowników oraz kształtowanie właści-
wych stosunków między kadrą kierowniczą i pracownikami6.

Z kolei zarządzanie zasobami ludzkimi według Ricky’ego Griffina to zestaw działań 
organizacji mających na celu pozyskiwanie i utrzymywanie działającej efektywnie siły 
roboczej. Działania te odbywają się w kontekście złożonego i turbulentnego otoczenia. 
Trzema ważnymi elementami tych działań są: strategiczne znaczenie gospodarowania 
zasobami ludzkimi, otoczenie społeczne i otoczenie prawne7. Najczęściej wyróżnia się 
dwa modele polityki personalnej w organizacjach: model sita i model kapitału ludzkiego.

Model sita zmierza do powstania kultury organizacyjnej opartej na konkurencji i ry-
walizacji między pracownikami. W trakcie rekrutacji dochodzi do konfrontacji między 
kandydatami, ponieważ do pracy przyjmowani są najlepsi. Przyjęcie do pracy nie kończy 
rywalizacji. Pracownicy bowiem nadal przechodzą przez system „sit”. Najbardziej efektywni 
są awansowani, a słabsi są „odsiewani” i zastępowani nowymi pracownikami. Założeniem 
tego modelu jest przekonanie o motywacyjnej roli konkurencji między zatrudnionym 
personelem.

Model kapitału ludzkiego generuje kulturę organizacyjną opartą na lojalności, za-
angażowaniu i współpracy. Kandydaci przyjmowani są do pracy z myślą o długotrwałym 
ich zatrudnieniu. Do pracy przyjmowane są osoby z harmonijną osobowością, skłonne do 
samodoskonalenia i współpracy z innymi zatrudnionymi. Z chwilą zatrudnienia organizacja 
przejmuje nad pracownikami funkcje opiekuńcze. Pracownicy są systematycznie szkoleni 
i zapewnia się im dalszą edukację, rozwój zdolności i zainteresowań. Są oni zwalniani 

5 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa 2007, 
s. 31–32, 36.
6 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 19.
7 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 440–441.



Turystyka motywacyjna w zarządzaniu zasobami ludzkimi 115

raczej rzadko, a jeżeli ktoś nie pracuje wystarczająco efektywnie, to przenoszony jest na 
inne stanowisko8.

Modele zarządzania zasobami ludzkimi to:
 – Model Michigan – jest to koncepcja strategiczna, integrująca zarządzanie zasobami 

ludzkimi ze strategią przedsiębiorstwa i jego strukturą organizacyjną. W tym modelu 
wyróżnia się cztery funkcje zarządzania zasobami ludzkimi – selekcję, ocenianie, wy-
nagradzanie, rozwój. Zgodnie z tą koncepcją są one ze sobą wzajemnie połączone, 
tworząc cykl zasobów ludzkich. Odpowiednie kształtowanie każdego z tych elementów 
umożliwia na każdym poziomie zarządzania skuteczne oddziaływanie na zachowania 
pracowników, prowadzące do efektywnego osiągnięcia celów.

 – Model harwardzki – w tym modelu wyróżnia się z kolei cztery obszary zarządzania 
zasobami ludzkimi, w których podejmuje się decyzje: partycypacja pracowników, 
ruchliwość pracownicza, systemy wynagradzania, systemy pracy. Zgodnie z tą kon-
cepcją należy koordynować te cztery obszary i integrować je ze strategią rozwoju 
przedsiębiorstwa. 
W drugim z wymienionych modeli wyróżniono trzy warianty realizacji celu, jakim jest 

koordynacja czterech wymienionych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi:
 – biurokracja – pracownicy są traktowani jako podwładni, a cechą charakterystyczną 

jest wysoki stopień podziału pracy oraz integracja przez hierarchię;
 – rynek – pracownicy są traktowani jako pracobiorcy, a cechą organizacji pracy są 

zlecenia oraz zadania przekazywane poszczególnym pracownikom lub ich grupom; 
 – klan – pracownicy są traktowani jako członkowie organizacji, a organizacja pracy 

charakteryzuje się scalaniem pracy oraz grupami samosterującymi9.
Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest więc umożliwienie firmie osiągnięcie suk-

cesów dzięki zatrudnionemu personelowi.

Istota motywacji i motywowania 

Umiejętność motywowania personelu jest ważną kompetencją menedżerską. Osią-
gnięcie dobrych efektów w pracy i działalności zależy głównie od motywacji działania. 
Motywacja i motywowanie to dwa zbliżone, ale nie tożsame znaczenia w życiu codziennym 
i w pracy zawodowej. Motywacja i motywowanie są źródłem rozwoju firm i ich prestiżu. 
Stanowią jeden z aspektów działalności organizacji. Obydwa pojęcia można sprowadzić do 
procesu poznawania potrzeb pracowników oraz takiego nimi kierowania, by mieli oni sa-
tysfakcję z wykonywanej pracy. W literaturze funkcjonuje wiele określeń pojęcia motywacji.

Motywacja to mechanizm psychologiczny uruchamiający i organizujący zachowanie 
człowieka skierowane na osiągnięcie zamierzonego celu10. Motywowanie to zestaw sił, 

8 M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000, s. 27–28.
9 A. Pocztowski, op. cit., s. 23–24, 26.
10 J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 137.
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które sprawiają, że człowiek zachowuje się w określony sposób11. Motywowanie to także 
proces zachodzący w ludzkiej świadomości, w wyniku czego pojawia się chęć zrobienia 
czegoś12.

Reasumując, warto podkreślić, iż ważne jest wzbudzanie w każdym pracowniku takiego 
postępowania, by prowadziło ono do osiągnięcia zamierzonych celów. Istotne znaczenie 
ma siła motywacji, czyli stopień jej oddziaływania na człowieka.

Motywowanie z kolei polega na zespole oddziaływań zmierzających do efektywnego 
skłaniania pracowników do podejmowania i realizacji oczekiwanych celów oraz funkcji 
i zadań, a także do podejmowania preferowanych przez motywującego postaw i zachowań. 
Motywowanie ma wymiar czynnościowy – funkcjonalny. Jest też procesem, w którym są 
kojarzone cele (wartości) poszczególnych pracowników z celami motywującego, najczę-
ściej przełożonego13. Motywowanie określa się również jako zespół sił, które mają wpływ 
na sposób zachowania się człowieka.

Uogólniając podejście różnych autorów do procesu motywowania, można stwierdzić, 
iż motywowanie to tworzenie warunków do harmonijnego współdziałania pracowników 
zatrudnionych w przedsiębiorstwie/organizacji oraz optymalne łączenie celów osobistych 
pracowników z celami organizacji.

Teorie motywacji do pracy 

Psycholodzy sformułowali wiele teorii motywacji, próbujących wyjaśnić istotę zacho-
wania człowieka. W niniejszym opracowaniu zostaną syntetycznie zaprezentowane tylko 
niektóre teorie motywacji.

Teorie treści motywacji 

Teorie te inaczej zwane są teoriami potrzeb, ponieważ koncentrują się na indywidual-
nych potrzebach człowieka, które z kolei są głównym motywem jego aktywności. 

Do powszechnie znanych koncepcji potrzeb zalicza się hierarchię potrzeb Abrahama 
Maslowa. Autor ten sformułował teorię zakładającą, że człowiek motywowany jest do 
działania poprzez pięć grup potrzeb i ułożył je w formie piramidy – potrzeby fizjologiczne, 
bezpieczeństwa, przynależności do zespołu, uznania przez zespół i potrzeby samore-
alizacji. Teoria ta jest jednak często krytykowana, ponieważ nie została opracowana na 
gruncie empirycznym14.

Teoria potrzeb ERG (Existens needs, Raletedness Leeds, Growth needs – Egzysten-
cja, Kontakty, Rozwój). Clyton Alderfer opracował teorie potrzeb ERG, opierając się na 
hierarchii potrzeb Maslowa. Teoria potrzeb ERG składa się z trzech poziomów hierarchii: 

11 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000, s. 458.
12 Cz. Sikorski, Motywacja jako wymiana. Modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa 
2004, s. 11.
13 Podstawy organizacji…, op. cit., s. 141–142.
14 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002, s. 462.
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 – potrzeby egzystencji (E), 
 – potrzeby kontaktów (R),
 – potrzeby rozwoju osobistego (G).

Teoria EGR różni się od teorii Maslowa założeniem, że człowiek może jednocześnie 
zaspokajać więcej niż jedną potrzebę. W sytuacjach braku możliwości zaspokojenia 
potrzeb wyższego rzędu człowiek może odczuwać frustrację, co będzie go kierować do 
zaspokajania w większym stopniu potrzeb niższego rzędu już zaspokojonych w jakimś 
zakresie. Zakładana możliwość odczuwania kilku potrzeb równocześnie wymaga od 
przedsiębiorstwa takiego systemu motywacyjnego, by umożliwiał każdemu pracownikowi 
zaspokajanie wszystkich potrzeb. Przedsiębiorstwo powinno więc zwrócić uwagę przy 
konstruowaniu systemu motywacyjnego na zapewnienie osobistego rozwoju pracowników 
każdego szczebla. 

Teoria trychotomii potrzeb. David McClelland i jego współpracownicy w swoich ba-
daniach skupili się na badaniach potrzeb wyższych rzędów przedstawionych w piramidzie 
Maslowa. McClelland stwierdził, iż każda osoba jest motywowana przez trzy typy potrzeb: 

 – Potrzeby władzy, kontroli pracy własnej i innych. Mogą być one negatywne, gdy jedna 
osoba pragnie dominacji nad innymi wyłącznie w celu wykazania swojej wyższości. 
Mogą też być pozytywne, gdy potrzeby te zostaną zaspokojone dzięki uzyskaniu 
przez menedżera władzy niezbędnej do wywierania wpływu na osiągnięcie celów 
firmy/organizacji. 

 – Potrzeby afiliacji, miłości, przynależności i powiązania. Osoby posiadające tego ro-
dzaju potrzeby dążą do realizacji zadań wspólnie z innymi osobami. Pragną one także 
pracować z tymi, którzy ich rozumieją i akceptują. 

 – Potrzeba osiągnięć, wykazywania i demonstrowania swoich koncepcji albo mistrzo-
stwa. Jest to potrzeba osiągnięcia sukcesu, rozwinięta u wielu menedżerów. Osoby 
te swoje spełnienie realizują w wykonywaniu zadań i są gotowe do podejmowania 
odpowiedzialności za porażki oraz sukcesy15.

Teorie procesu motywacji 

Teorie procesu zajmują się sposobem powstawania motywacji oraz określają, przez 
jakie cele są motywowane poszczególne osoby. Wyjaśniają one przyczyny wyboru przez 
człowieka form zachowań celem zaspokojenia swoich potrzeb, a następnie wskazują, 
jak człowiek ocenia poziom ich zaspokojenia. Najbardziej popularne wśród nich są teoria 
oczekiwań oraz teoria sprawiedliwości. 

Według teorii oczekiwań zachowanie pracowników zależy od wartości, które mogą 
osiągnąć dzięki pracy, które preferują bądź których barak odczuwają, a jednocześnie 
uznają, że ich osiągnięcie jest bardziej realne.

15 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 463 i nast.; Zob. też Podstawy 
organizacji…, op. cit., s. 149–150.
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Teoria sprawiedliwości została opracowana przez Johna Stacey’a Adamsa. Teoria ta 
stwierdza, że pracownicy dążą do sprawiedliwości społecznej w postaci nagród za osiągane 
wyniki w pracy. Zgodnie z teorią sprawiedliwości wyniki w pracy obejmują płacę, uznanie, 
awanse, świadczenia oraz nagrody wewnętrzne. Dla ich osiągnięcia prawnicy wnoszą 
swój wkład w postaci wysiłku, czasu, lojalności, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji 
i dyspozycyjności. Z teorii sprawiedliwości wypływa ważny wniosek dla menedżerów: jeśli 
nagrody mają motywować pracowników, muszą być rzetelne i sprawiedliwe. Na poczucie 
sprawiedliwości przez pracowników wpływa głównie subiektywna ocena wartości ponie-
sionych przez nich nakładów i uzyskanych korzyści16. 

Instrumenty motywowania pracowników 

Narzędzia motywowania to instrumenty, które są stosowane w celu zachęcania pracow-
ników do bardziej rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych. Narzędzia te powinny 
motywować pracowników do pełniejszego angażowania się w swoją pracę w sposób 
możliwie najbardziej korzystny dla przedsiębiorstwa/organizacji i dający im satysfakcję 
osobistą. Każdy menedżer ma wiele sposobów pobudzania i utrwalania motywacji u swoich 
podwładnych. Może on bowiem operować różnymi motywatorami. Narzędzia motywacji 
(motywatory) dzieli się na trzy grupy – środki przymusu, perswazji, zachęty17. Według 
innej klasyfikacji wśród metod pobudzania motywacji u pracowników wyróżnia się: 

 – ocenę kadry pracowniczej, 
 – materialne instrumenty motywowania, 
 – pozapłacowe instrumenty motywowania, 
 – inne. 

Ocena kadry pracowniczej 

Pracowników ocenia się na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to ocena dotychcza-
sowego i aktualnego poziomu pracy, jej jakości, wywiązywania się ze swoich obowiązków, 
stopnia przydatności na zajmowanym stanowisku. Poziom drugi to ocena pracowników 
pod kątem ich potencjału rozwojowego, umiejętności i chęci współpracy18. 

Materialne instrumenty motywowania 

Popularność materialnych narzędzi motywowania wynika z faktu, że w krajach wysoko 
rozwiniętych i o niższym poziomie rozwoju dużą rolę odgrywają potrzeby materialne. Zali-
cza się tu przede wszystkim różne systemy wynagradzania pracowników (płace, premie).

16 Podstawy organizacji…, op. cit., s. 154.  
17 S. Stachowska, Motywowanie w przedsiębiorstwie, [w:] Podstawy organizacji…, op. cit., s. 163.  
18 B. Ćwik, J. Telep, Motywowanie jako podstawa zarządzania organizacją, Wyd. Wyższej Szkoły Celnej,  
Warszawa 2005, s. 37–38.
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Pozapłacowe instrumenty motywowania 

Do tych narzędzi motywowania zalicza się wiele różnych motywatorów:
 – pozapłacowe – materialne środki motywowania, czyli akcje, bony do supermarketów, 

fundusz reprezentacyjny, podróże motywacyjne, kupony na lunch, opieka lekarska, 
ryczałt na benzynę, szkolenia, telefon komórkowy itp.; 

 – polityka awansów; 
 – zwiększanie procesu partycypacji pracowników, czyli rozszerzanie ich udziału w za-

rządzaniu organizacją; 
 – doskonalenie procesów wewnętrznej komunikacji – dobra komunikacja wzmacnia 

wzajemne zaufanie pracowników do kadry zarządzającej i odwrotnie; 
 – kontrola pracy (brak kontroli może rodzić niepewność wśród pracowników, a jej nadmiar 

może z kolei ograniczać swobodę pracowników i zniechęcać do pracy);
 – marketing wewnętrzny – ma on na celu świadome przekonywanie pracowników do 

roli, jaką pełnią w firmie, oraz wyrobienie poczucia ważności wykonywanych zadań. 

Inne metody pobudzania motywacji 

Do innych motywatorów należą systemy motywacyjne i systemy wewnętrznych oraz 
zewnętrznych szkoleń dla pracowników. Systemy motywacyjne służą do indywidualnej 
motywacji pracowników19.

Turystyka motywacyjna jako forma zarządzania zasobami 
ludzkimi 

Turystyka motywacyjna jest integralną częścią turystyki biznesowej, obok konferencyj-
no- kongresowej, korporacyjnej, targowo-wystawienniczej i innych spotkań biznesowych. 
Turystyka motywacyjna nazywana jest inaczej turystyką stymulacyjną. Jest ona zjawiskiem 
relatywnie nowym. Genezy turystyki motywacyjnej należy szukać w Europie Zachodniej 
i USA20. Turystyka motywacyjna (incentive travel) to również podróże pracowników, sprze-
dawców lub agentów opłacane przez przedsiębiorstwa/organizacje w ramach nagrody za 
realizację odpowiedniej sprzedaży lub innych zadań, za wyróżniające się osiągnięcia lub 
jako zachęta na przyszłość21.

Podróże motywacyjne stały się ważnym narzędziem współczesnego zarządzania orga-
nizacjami, w tym zwłaszcza zasobami ludzkimi. Podróże te mają na celu uzyskanie bardzo 
dobrych wyników pracy, motywowanie pracowników do wybierania ambitnych zadań do 
realizacji. Podróże z dziedziny turystyki motywacyjnej są bowiem ekskluzywnymi wypra-
wami do atrakcyjnych miejsc, które są finansowane przez pracodawców w nagrodę lub 

19 Ibidem, s. 58–59.
20 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 33.
21 Nowy Incentive w Polsce, red. A. Świątecki, Elect Business Service and Travel, Warszawa 2005, s. 12.
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dla zachęty do jeszcze lepszej i wydajniejszej pracy personelu. Podróże motywacyjne są 
jednocześnie wyjazdami służbowymi i rekreacyjnymi22. Turystykę motywacyjną określa się 
również jako narzędzie całościowego zarządzania, a więc wykorzystywanie wyjątkowych 
podróży w celu zmotywowania i/lub nagradzania pracowników za ich pracę wykraczającą 
poza obowiązki służbowe i zbliżającą ich do osiągnięcia celów firmy.

Określenia istoty turystyki motywacyjnej, formułowane przez różnych autorów, zawie-
rają takie elementy, jak: nagroda dla pracowników za wyróżniające się wyniki w pracy, 
zachęcanie do lepszej i wydajniejszej pracy oraz pewna wyjątkowość podróży. Marta 
Sidorkiewicz, powołując się na publikację Andrzeja Świąteckiego, sformułowała kilka 
atutów podróży motywacyjnych z punktu widzenia firmy:

 – wzmocnienie więzi z macierzystą firmą, 
 – integrowanie się z zespołem pracowniczym,
 – kształtowanie kultury organizacyjnej firmy,
 – pobudzanie zespołu pracowniczego do rozwiązywania problemów,
 – motywowanie do podejmowania kolejnych ambitnych działań,
 – uodpornienie na działania konkurencji,
 – spowodowanie przyrostu wiedzy pracowników.

W praktyce motywowanie personelu podróżami turystycznymi jest zróżnicowane. 
W dużych firmach spotyka się wieloszczeblowy system nagradzania i motywowania tury-
stycznymi wyjazdami motywacyjnymi. Wybór celu odbywania wyjazdów motywacyjnych 
zależy bowiem od korzyści osiąganych dzięki poszczególnym uczestnikom. Może to być 
np. podróż do dalekich i egzotycznych miejsc lub tylko kolacja w eleganckiej restauracji23.

Podróże motywacyjne zaspokajają potrzeby autonomii i niezależności oraz samore-
alizacji, czyli potrzeby wyższych rzędów. Podróże motywacyjne mają bowiem dużą siłę 
oddziaływania na pracowników, podobnie jak wynagrodzenia. Podróże motywacyjne są 
bowiem realną przyjemnością i rozrywką dla pracowników. Podnoszą ich prestiż w śro-
dowisku pracy oraz w środowisku pozazawodowym. Dlatego też wyróżnieni pracownicy 
chętnie przyjmują propozycje udziału w turystycznych wyprawach motywacyjnych i wysoko 
oceniają tego rodzaju wyróżnienie.

W początkowym okresie rozwoju segmentu turystyki motywacyjnej podróże typu 
incentive oferowane były głównie sprzedawcom, ponieważ ich owoce pracy były łatwo 
mierzalne. We współczesnej gospodarce oddziaływanie na personel za pomocą podróży 
motywacyjnych uległo znacznemu rozszerzeniu. Analizowana turystyka stała się elemen-
tem strategii zarządzania i instrumentem marketingowym w większości firm/organizacji. 
Dlatego też dąży się do rozszerzenia zastosowania turystyki motywacyjnej w zarządzaniu 
firmami. Imprezy motywacyjne powinny się jednak charakteryzować kreatywnością i po-
mysłowością oraz zawierać elementy niedostępne w ramach innych wycieczek. Istotne 
cele podróży motywacyjnych prezentuje rysunek 1.

22 B. Iwan, Czynniki rozwoju turystyki biznesowej w Polsce, [w:] Turystyka biznesowa. Determinanty rozwoju, 
red. B. Iwan, M. Kacprzak, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2012, s. 31.
23 M. Sidorkiewicz, Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa 2011, s. 40–41.
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Rysunek 1. Cele wyjazdów motywacyjnych
Źródło: B. Iwan, Czynniki rozwoju turystyki biznesowej w Polsce, [w:] Turystyka biznesowa. Determinan-
ty rozwoju, red. B. Iwan, M. Kacprzak, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2012, s. 32.

Produkty turystyczne w turystyce motywacyjnej i ich elementy 

Produkt turystyczny w podróżach o charakterze motywacyjnym jest dość specyficzny. 
Obejmuje on jednak podobne elementy wchodzące w skład innych produktów turystycznych:

 – walory turystyczne,
 – infrastruktura turystyczna,
 – pomysł produktu turystycznego,
 – wizerunek miejsca docelowego,
 – organizacja rozumiana jako sposób przygotowania produktu turystycznego.

Obok wymienionych elementów dla produktu turystycznego istotne są podmioty dostar-
czające wielu usług, bez których istnienie produktu w turystyce motywacyjnej nie byłoby 
możliwe. Wśród tych podmiotów należy wymienić firmy świadczące usługi transportowe, 
hotelarskie, gastronomiczne, kulturalno-rozrywkowe itp.24 Usługi transportowe np. są pod-

24 Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2005, s. 79–80.

 

 
WYJAZDY 
MOTYWACYJNE 

Integrowanie 
się z zespołem 
pracowniczym 
(i/lub wewnątrz 
zespołu) 

Ukształtowanie 
kultury 
organizacyjnej 

Wzbudzenie 
zapału do 
rozwiązywania 
problemów 

Zmotywowanie 
do podjęcia 
kolejnych, 
ambitnych 
działań 

Uodpornienie 
się na działania 
konkurencji 

 
Spowodowanie 
przyrostu 
wiedzy 

Wzmocnienie 
więzi  
z macierzystą 
�rmą 



Bolesław Iwan122

stawowymi usługami turystycznymi i nie są substytutem żadnej innej usługi. Dostępność 
transportowa określonych walorów turystycznych jest konieczna dla zrealizowania imprezy 
motywacyjnej. Sam przejazd staje się często przygodą i główną atrakcją dla podróżnych, np. 
rejsy statkami wycieczkowymi po morzu czy pociągiem retro (Orient Express itp.). Niezbęd-
nym elementem każdej imprezy turystycznej są także usługi hotelarskie i gastronomiczne.

Urozmaiceniem podróży incentive jest ciekawy scenariusz, zawierający niepowtarzalne 
elementy, np. obserwację zachodu słońca w Angor Wat w Kambodży czy wyprawę do histo-
rycznego miasta Inków – Machu Picchu. Ważne jest zorganizowanie imprezy typu incentive, 
która zostawi wśród uczestników niezatarte wrażenia. Istotnym elementem produktu w tury-
styce motywacyjnej może być także uczestnictwo w ważnych wydarzeniach sportowych (np. 
zimowych igrzyskach olimpijskich) oraz udział w zajęciach z zakresu turystyki ekstremalnej 
(np. skoki na bungee). W ofercie organizatorów znajdują się więc takie atrakcje, jak: quady, 
paintball, rafting, wspinaczka, loty balonem czy psie zaprzęgi itp. Wyjazdy motywacyjne ukie-
runkowane są bowiem na rozrywkę. Służą one odpoczynkowi, a także poprawie wizerunku 
firmy w opinii pracowników oraz polepszeniu współpracy w organizacji25.

Cechy produktów turystyki motywacyjnej 

Takie cechy produktów turystyki motywacyjnej, jak m.in.: konsumowanie usług w miej-
scach ich wytworzenia (świadczenia), niemożność ich transportowania, stanowią połą-
czenie różnych usług i odnoszą się do wszystkich produktów turystycznych. Poza tym są 
także specyficzne cechy oferty produktowej w turystyce motywacyjnej:
 – Organizacją podróży incentive zajmują się wyspecjalizowane firmy lub działy biur podróży.
 – O podróżach motywacyjnych nie decydują klasyczne elementy rynku turystycznego 

– czas wolny pracowników, ich dochody itp.
 – O zakupie i programie podróży incentive decydują decision makerzy (osoby podejmu-

jący istotne decyzje w firmie), np. szef działu marketingu, działu kadr itp.
 – Ważnym wyróżnikiem podróży motywacyjnych jest oczekiwana wysoka jakość oferty 

typu incentive26.
Produkt w turystyce motywacyjnej powinien być użyteczny, tzn. powinien czemuś lub 

komuś służyć. Pracownikom powinien zapewnić odpoczynek i relaks, a firmie – służyć do 
realizacji jej celów. Kolejną cechą produktów w turystyce motywacyjnej jest oryginalność, 
gdyż takie są najbardziej pożądane27. Wspomniana już jakość produktów w turystyce 
motywacyjnej jest związana z satysfakcją uczestników, a jej zapewnienie powinno być 
wyzwaniem dla organizatorów.

Komponenty składające się na satysfakcję uczestników imprez typu incentive:
 – kompetencje – wiedza i doświadczenie osób świadczących tego rodzaju usługi,
 – komunikatywność – umiejętność porozumiewania się usługodawców z usługobiorcami,

25 http://www.e-konferencje.pl/artykul/najlepsze-miejsca-na-eventy/523/ [1.09.2014].
26 Nowy Incentive…, op. cit., s. 22–23.
27 J. Kaczmarek et al., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 94.
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 – rzetelność – rozumiana jako wykonanie usług zgodnie z umową,
 – rozumienie – zdolność do odczytywania potrzeb klientów,
 – empatia – indywidualne podejście do każdego klienta i pomoc w doborze usług28.

Specyficzne cechy turystyki motywacyjnej 

Na imprezy motywacyjne wyjeżdżają przeważnie grupy najlepszych pracowników, 
ewentualnie wraz z małżonkami lub partnerami. Podróże motywacyjne oddziałują po-
zytywnie na pracodawców i pracowników. Pracodawcy uzyskują uznanie i sympatię, 
a pracownicy lepszą samoocenę oraz mobilizację do jeszcze bardziej wydajnej pracy. 
Turystyka motywacyjna posiada cztery specyficzne cechy:

 – Unikatowość – każdy wyjazd musi być niepowtarzalny. Uczestnicy powinni być zasko-
czeni niebanalnymi pomysłami i oryginalnymi rozwiązaniami.

 – Fantazja i egzotyczne doznania – uczestnicy powinni mieć możliwość sprawdzenia się 
w nowych lub mniej znanych dyscyplinach sportowych, np. w raftingu, jeździe quadami itp.

 – Wyłączność – to ważna cecha podróży motywacyjnych. Uczestnicy tych podróży 
powinni mieć świadomość, że są uprzywilejowani i wyróżnieni oraz że uczestniczą 
w imprezach zamkniętych.

 – Aktywność – to nieodłączny atrybut imprez typu incentive. Współzawodnictwo w or-
ganizowanych konkursach, grach i zabawach zespołowych, sportach ekstremalnych 
oraz rozrywkach zachęca uczestników do walki o „palmę pierwszeństwa”.
Do innych cech turystyki motywacyjnej należy ponadto zaliczyć: 

 – służenie poprawie stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwach,
 – łagodzenie sezonowości w turystyce,
 – wysoka dochodowość imprez typu incentive,
 – zaspokajanie potrzeby człowieka w dziedzinie samorealizacji,
 – wyróżnienie najlepszych pracowników,
 – integracja zatrudnionego personelu29.

Nabywcami produktów ze sfery turystyki motywacyjnej są zarówno wielkie, jak i małe 
przedsiębiorstwa, ponieważ jest to ważny instrument w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Rodzaje turystyki motywacyjnej 

Podróże motywacyjne są najczęściej wyjazdami grupowymi. Wyjazdy te mają różny 
charakter – poznawczy, wypoczynkowy, przygodowy itp. Na ogół wyróżnia się kilka ro-
dzajów turystyki motywacyjnej:

 – podróże krajowe lub zagraniczne (w zależności od miejsca docelowego), trwające od 
trzech do siedmiu dni, z wysokim standardem usług i wyjątkowym programem; 

28 Nowy Incentive…, op. cit., s. 145.
29 B. Iwan, Rola i zakres turystyki biznesowej, „Zeszyty Naukowe WSTiJO” 2011, z. 8 (2), s. 20–21; Zob. też 
I. Kaczmarek et al., op. cit., s. 94.
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 – długie i ekskluzywne wyjazdy (szczególnie dla sprzedawców), w których uczestniczy 
również kadra kierownicza;

 – wyjazdy turystyczne jako nagroda dla wszystkich pracowników, np. działu firmy, ale 
ze standardowym programem;

 – wyjazdy szkoleniowo-rozrywkowo-integracyjne, mające na celu budowanie zespołu;
 – krótkie wyjazdy zagraniczne (w ramach nagrody) wraz z rodzinami pracowników;
 – wyjazdy integracyjne kierowników firm kooperujących z firmą sponsorującą, kiedy 

odbywa się prezentacja firmy połączona z programem rekreacyjno-rozrywkowym;
 – egzotyczne wyjazdy dla kadry zarządzającej wraz z rodzinami30.

Warto podkreślić, iż te siedem form turystyki motywacyjnej przeplata się i trudno jest 
wyznaczyć precyzyjną granicę pomiędzy nimi.

Nieco odmienną klasyfikację podróży motywacyjnych prezentuje Beata Opawska. 
Wyróżnia kilka rodzajów tych podróży:

 – podróż motywacyjna (nagrodowa lub zachęcająca) – może się odbywać na terenie 
kraju lub poza jego granicami;

 – wyjazd szkoleniowy (krajowy lub zagraniczny); 
 – spotkania partnerów – wyjazdy zwykle krajowe, organizowane podczas weekendów;
 – wyjazd nagrodowy – jest on raczej ubogi w program, lecz atrakcyjne jest samo miejsce 

wyjazdu;
 – wyjazd ekskluzywny i kosztowny – przeznaczony dla najlepszych dystrybutorów, 

dealerów itp., trwa 10–14 dni;
 – wyjazd ekskluzywny i egzotyczny – przeznaczony najczęściej dla osób zarządzających 

firmą, ewentualnie wraz z rodzinami;
 – wyjazd zabawowo-szkoleniowy – ma on rozbudowany program typu adventure, często 

biorą w nim udział psychologowie, a uczestnicy dzieleni są na grupy, w których mają 
do wykonania przydzielone zadania;

 – zagraniczny wyjazd nagrodowy – krótki wyjazd, często z udziałem rodzin pracowników;
 – wyjazd integracyjny przeznaczony dla menedżerów lub dyrektorów firm, często połą-

czony z prezentacją firmy.
Według drugiego kryterium, tj. bogactwa form podróży motywacyjnych, autorka wy-

różnia osiem rodzajów podróży motywacyjnych. Są to w gruncie rzeczy zbliżone rodzaje 
podróży do dziewięciu już wymienionych. Są też wymienione nowe rodzaje podróży mo-
tywacyjnych, m.in. wyjazd studyjny, wyjazd na ważne światowe wydarzenia itp.

Kryterium trzecie to podział według elementów przeważających w programie danej 
imprezy. Jest to interesująca grupa podróży motywacyjnych, reprezentowana przez kilka 
typów imprez: 

 – old Polish and events (wykorzystywanie obiektów zabytkowych, zamków oraz pałaców),
 – incentive and events culturals (opierają się głównie na inspiracjach kulturowych),
 – green incentives (atrakcje programowe oparte na unikatowych walorach przyrodniczych),

30 M. Mika, Formy turystyki biznesowej, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2008, s. 311.
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 – agro and folk incentives (program zawierający element folkloru – opiera się na usługach 
świadczonych przez gospodarstwa agroturystyczne),

 – adrenaline and adventure incentives (programy o różnym stopniu trudności przezna-
czone dla amatorów sportów),

 – health incentives and meetings (programy specjalnie inspirowane dążeniem kadry 
menedżerskiej do utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej)31 .
Z dokonanego przeglądu wynika, że turystyka motywacyjna w swym rozwoju wykształ-

ciła wiele różnorodnych rodzajów imprez typu incentives. Wybór konkretnego rodzaju 
podróży motywacyjnej przez przedsiębiorstwa i inne organizacje (sponsorów) zależy od 
wielu czynników. Wśród nich można wymienić m.in.: grupę docelową, tzn. kto ma być 
uczestnikiem wyjazdu motywacyjnego, zasoby finansowe sponsora itp. Nieco inny cha-
rakter będzie miała impreza motywacyjna dla kadry zarządzającej, inna dla najlepszych 
handlowców, a jeszcze inna dla pracowników określonego działu firmy: 

 – Duże korporacje są w stanie sfinansować ekskluzywną i kosztowną imprezę motywa-
cyjną. Mniej zasobne podmioty wybiorą natomiast krótszą i mniej kosztowną podróż. 

 – Wyjazdy studyjne będą miały inny charakter i inny skład osobowy, a jeszcze inny 
charakter będą miały szkolenia.

 – Istotna jest także kondycja uczestników, np. adrenaline and adventure incentives będą 
adresowane dla młodych i sprawnych fizycznie osób.

Rola turystyki motywacyjnej w motywowaniu zasobów ludzkich 

Podróże motywacyjne uznaje się powszechnie za skuteczne narzędzie zarządzania 
zasobami ludzkimi. Stosuje się je bowiem w nagradzaniu i motywowaniu pracowników. 
Podróże motywacyjne uznawane są jako pożądane i oczekiwane nagrody przez pracow-
ników poszczególnych firm oraz innych organizacji. Gwarantują one ponadto korzyści 
pracodawcom stosującym tę formę bodźcowania kadr pracowniczych do lepszej i bardziej 
wydajnej pracy. Ma to szczególne znaczenie w sektorze turystycznym, gdyż podróże 
motywacyjne determinują personel, zwłaszcza pierwszej linii, do podnoszenia poziomu 
obsługi klientów – turystów oraz do większego zaangażowania w pracy i do zwiększonej 
empatii. Firma, która nagradza swoich pracowników przez imprezy typu incentive, realizuje 
różne cele, m.in.: 

 – usprawnienie komunikacji, szczególnie z kadrą kierowniczą;
 – tworzenie możliwości lepszego wzajemnego poznania się pracowników;
 – wzbudzanie wśród pracowników entuzjazmu i chęci do wydajniejszej pracy;
 – rozbudzanie lojalności wobec firmy.

Osiągnięcie tych celów jest bardziej prawdopodobne przez nagradzanie personelu 
wyjazdami motywacyjnymi niż premią czy innym czynnikiem motywującym32.

31 B. Opawska, Wybrane zagadnienia turystyki motywacyjnej, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2012, nr 28, 
Turystyka biznesowa II, s. 83–85.
32 R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, POT, Warszawa 2003, s. 148.
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Według współczynnika przyjemności, czyli stosunku elementów rekreacji i wypoczyn-
ku do pozostałych elementów podróży służbowych, podróże motywacyjne na tle innych 
rodzajów turystyki biznesowej wyróżniają się wyraźnie na korzyść imprez motywacyjnych. 
Incentive travel na tle podróży służbowych według współczynnika przyjemności prezentuje 
tabela 1.

Tabela 1 . Incentive travel na tle podróży służbowych według współczynnika przyjemności

Wysoki Niski

Turystyka korporacyjna, konferencje Targi
Krótkie podróże indywidualne

Podróże motywacyjne Seminaria korporacyjne

– Premiery produktów

Źródło: R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, POT, Warszawa 2003, s. 242.

Ważne znaczenie w organizowaniu podróży motywacyjnych ma rywalizacja pomiędzy 
pracownikami. Jest to związane z faktem, iż do wzięcia udziału w imprezie typu incentive 
kwalifikowana jest tylko część załogi na podstawie kryterium efektów pracy. Uczestników 
podróży motywacyjnych nazywa się „zdobywcami” lub „zwycięzcami”. Zyskują oni prestiż 
w środowisku zawodowym i prywatnym.

Wyjazdy motywacyjne, mające na celu integrację załogi, pracodawcy wykorzystują 
również do budowania zgranych zespołów, wzmocnienia wzajemnych więzi itp. Dość 
często w trakcie tego rodzaju wyjazdów pracodawcy lub specjaliści do spraw zarządzania 
personelem bacznie obserwują uczestników oraz analizują ich zachowanie i w ten sposób 
wyłaniają liderów. Specyfiką podróży motywacyjnych jest pozorna swoboda uczestników. 
Jest to sytuacja korzystna dla pracodawców, którzy w ten sposób postrzegają pracowników 
jakby z innej strony.

Cechą incentive travel jest też fakt, iż to relatywnie tania forma nagradzania pracow-
ników, ponieważ firmy mogą zakwalifikować przeznaczone na ten cel wydatki do kosztów 
uzyskania przychodów. Nagroda w postaci pieniężnej jest mniej atrakcyjna niż wyjazd typu 
incentive. Podróż motywacyjna ma bowiem zapewnić pracownikom również doznania 
emocjonalne. Łączy ona pracowników z firmą i zachęca do większego zaangażowania 
w pracę. Turystyka motywacyjna oddziałuje także na kreowanie dobrych zwyczajów i po-
zytywnych zachowań w grupie. Podróże motywacyjne uczą uczestników otwartości oraz 
przełamywania własnej nieśmiałości. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż wyjazdy typu 
incentive służą regeneracji sił, odpoczynkowi33.

Reasumując, należy stwierdzić, iż podróże motywacyjne generują wiele korzyści wtedy, 
gdy są dobrze zaplanowane i profesjonalnie zorganizowane.

33 M. Mika, op. cit., s. 310.
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Wydarzenia motywacyjne w Polsce 

W Raporcie Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2010 termin „wydarzenia motywa-
cyjne” obejmuje wyjazd motywacyjny o charakterze gratyfikacyjnym i uznaniowym. Raport 
ten i raporty publikowane w latach następnych zawierają analizę spotkań oraz wydarzeń 
z dziedziny gospodarki, kultury oraz polityki, które miały miejsce w Polsce. Dla potrzeb 
niniejszego opracowania zostaną wybrane i zaprezentowane tylko spotkania motywacyjne. 
W uzasadnionych przypadkach będą one analizowane na tle innych rodzajów spotkań 
i wydarzeń biznesowych. Tabela 2 zawiera dane dotyczące liczby wydarzeń motywacyj-
nych w Polsce w latach 2009–2012.

Tabela 2. Liczba wydarzeń motywacyjnych (incentive trips) w Polsce w latach 2009–2012

Lata Wydarzenia motywacyjne Uczestnicy wydarzeń motywacyjnych

Liczba Dynamika %* Liczba Dynamika %

2009 295 100 7 121660 100 9

2010 903 306 5 139708 115 4

2011 4051 1373 15 345861 284 9

2012 5305 1798 21 221326 182 6,3**

* Procentowy udział spotkań motywacyjnych oraz procentowy udział uczestników został obliczony 
w stosunku do liczby spotkań i wydarzeń biznesowych ogółem = 100%.
** W 20012 r. bez danych z Warsaw Convention Bureau.
Źródło: opracowanie na podstawie K. Celuch, E. Dziedzic, Raport Przemysł spotkań i wydarzeń 
w Polsce za lata 2010–2011, PCB i POT, Warszawa 2010 i 2011; K. Celuch, Raport Przemysł spotkań 
i wydarzeń w Polsce za lata 2012–2013, PCB i POT, Warszawa 2012 i 2013; obliczenia własne.

W 2009 r. odbyło się w Polsce 4000 spotkań i wydarzeń biznesowych (100%). Więk-
szość stanowiły konferencje i kongresy – 2127, a ich udział wyniósł 53% w spotkaniach 
biznesowych ogółem. Wydarzenia motywacyjne (295) reprezentowały najmniejszy odsetek 
spotkań, który wynosił zaledwie 7%. Ogólna liczba osób uczestniczących w wydarzeniach 
biznesowych przekroczyła 1,3 mln (100%). W wydarzeniach motywacyjnych uczestniczyło 
tylko 121,7 tys. osób, tzn. 9% wszystkich uczestników.

W następnych latach rosła liczba zorganizowanych wydarzeń typu incentive w Polsce, 
jak również liczba ich uczestników. Wyjątkiem był 2012 r., albowiem wówczas statystyki wy-
kazały mniejszą liczbę uczestników w wydarzeniach motywacyjnych w porównaniu z 2011 r. 
Tym samym obniżył się odsetek uczestników w tego rodzaju wydarzeniach w stosunku do 
ogólnej liczby uczestników partycypujących w wydarzeniach biznesowych. Wytłumaczeniem 
tego zjawiska jest fakt, iż w 2012 r. nie uwzględniono danych o spotkaniach w Warszawie, 
ponieważ dane przekazane do raportu nie zawierały tego elementu. Liczba wydarzeń mo-
tywacyjnych w 2010 r. była ponad trzykrotnie większa, a w 2011 r. prawie czternastokrotnie 
większa, a w 2012 r. prawie osiemnastokrotnie większa niż w 2009 r. Świadczy to o rosnącej 
roli wydarzeń motywacyjnych jako instrumentu zarządzania personelem w strukturze wyda-
rzeń biznesowych ogółem. Rosła też liczba uczestników wydarzeń motywacyjnych w latach 
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2009–2012, ale mniej dynamicznie. Wskazuje to z pewnością na fakt, iż zmniejszała się 
liczba partycypantów w poszczególnych wydarzeniach motywacyjnych, tzn. grupy uczest-
ników w pojedynczych wydarzeniach motywacyjnych były mniej liczne.

Tabela 3. Liczba wydarzeń motywacyjnych zorganizowanych w poszczególnych miastach w latach 
2009–2012

Miasto

2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.

Liczba 
spotkań

Udział 
w liczbie 
spotkań 

(%)

Liczba 
spotkań

Udział 
w liczbie 
spotkań 

(%)

Liczba 
spotkań

Udział 
w liczbie 
spotkań 

(%)

Liczba 
spotkań

Udział 
w liczbie 
spotkań 

(%)

Gdańsk 95 32,2 195* 21,5 429* 10,6 18 0,4

Katowice 7 2,4 31 3,4 59 1,5 34 0,8

Kielce . . . . 1 0 59 1,4

Kraków . . 309 34,0 1471 36,3 119 2,7

Poznań 75 25,4 119 13,1 33 0,8 308 7,1

Szczecin 1 0,3 8 0,9 . . . .

Toruń 13 4,4 25 2,7 119 2,9 3 0,1

Warszawa 50 17,0 173 19,0 1663 41,1 3612 83,1

Wrocław 54 18,3 2 0,2 54 1,3 23 0,5

Inne . . 47 5,2 222 5,5 172 3,9

Ogółem 
w Polsce 295 100,0 909 100,0 4051 100,0 4348 100,0

*Trójmiasto; **Bez danych od Gdansk Convention Bureau.
Źródło: jak pod tabelą 2.

W pojedynczym wydarzeniu motywacyjnym w 2009 r. brało udział przeciętnie 412,4 
uczestników. Z kolei w 2010 r. już tylko 154,7, a w 2011 r. – 85,4 uczestników. W 2012 r. 
pojedyncza grupa partycypantów w wyjeździe motywacyjnym wynosiła przeciętnie zaledwie 
41,7. Przestrzenne rozmieszczenie zorganizowanych wydarzeń motywacyjnych według 
miast ilustrują dane tabeli 3.

Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli 3 nie można sformułować jakiejś 
jednolitej klarownej tendencji. Analiza danych prezentowanych w tabeli 3 wskazuje, iż 
w 2009 r. najwięcej imprez motywacyjnych zorganizowano w Gdańsku – 95, to jest 32,2%, 
a następnie w Poznaniu – 75, tj. 25,4%. Oznacza to, że prawie 58% ogółu omawianych 
wydarzeń odbyło się w dwóch miastach. Pozostałe 42% imprez motywacyjnych miało 
miejsce w pozostałych pięciu (klasyfikowanych) miastach.

Z kolei w 2010 r. najwięcej wydarzeń motywacyjnych odnotowano w Krakowie (309), 
tj. 34%, w Trójmieście (195), tj. 21,5%, oraz w Warszawie (173), tj. 19%. Łącznie w tych 
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trzech miastach skoncentrowano 74,5% ogółu omówionych wydarzeń w Polsce. Znaczącą 
pozycję zajął też Poznań ze 119 spotkaniami, tj. 13,1%. W pozostałych pięciu miastach 
odbyło się po kilka lub kilkadziesiąt wydarzeń motywacyjnych. W 2011 r. na pierwsze 
miejsce wysunęła się Warszawa z 1663 imprezami (41,1%), a na drugim miejscu upla-
sował się Kraków z 1471 spotkaniami (36,3%). Te dwa miasta koncentrowały aż 77,4% 
ogółu analizowanych wydarzeń. Pozostałe miasta gościły więc zaledwie 917 spotkań, tj. 
22,6% ogółu spotkań motywacyjnych. W 2012 r. liderami była nadal Warszawa z 3612 
spotkaniami, tj. 83,1%, i Poznań z 308 spotkaniami, tj. 7,1%. W czołówce, tzn. na trzecim 
miejscu, odnotowano Kraków ze 119 spotkaniami, tj. 2,7% ogółu badanych imprez mo-
tywacyjnych. Na znaczeniu w recepcji imprez motywacyjnych straciły takie miasta, jak: 
Gdańsk, Wrocław, Toruń i Szczecin.

Na mapie miast recepcyjnych pojawiły się nowe cele podróży, tzn. Bydgoszcz i Kiel-
ce. Tak więc miastami wiodącymi z punktu widzenia recepcji wydarzeń motywacyjnych 
są: Warszawa, Kraków i Poznań. Jest to uzasadnione m.in. tym, iż te ośrodki posiadają 
stosunkowo najlepszą bazę noclegową, zwłaszcza hotelarską i gastronomiczną. Kadry 
turystyczne w tych miastach cechują się również doświadczeniem w organizacji i obsłudze 
spotkań biznesowych, w tym motywacyjnych. Nie bez znaczenia jest również dostępność 
komunikacyjna – lotnicza, kolejowa, autobusowa i samochodowa.

Sponsorzy decydujący się na wybór Warszawy i Krakowa lub Poznania na miejsce 
turystycznych wyjazdów motywacyjnych kierują się także takimi przesłankami, jak: do-
stępność do placówek kulturalnych, muzeów, klubów itp. W miastach tych odbywają się 
bowiem liczne wydarzenia kulturalne. Placówki kulturalne Warszawy, Krakowa i Pozna-
nia oferują więc wiele interesujących zdarzeń, w których mogą wziąć udział uczestnicy 
turystyki motywacyjnej. W wyborze miejsc podróży dla turystyki motywacyjnej istotną 
rolę odgrywa jakość urządzeń i usług turystycznych podstawowych oraz dodatkowych 
(towarzyszących). 

Perspektywy rozwoju turystyki motywacyjnej 

Liczne korzyści dla firm realizujących turystykę motywacyjną upoważniają do stwier-
dzenia, iż ta forma bodźcowania zatrudnionych kadr pracowniczych będzie się nadal 
rozwijała. Na rozwój turystyki motywacyjnej oddziałują i będą oddziaływać różne czynniki 
zewnętrzne i wewnętrzne.

Środki przeznaczane przez przedsiębiorstwa i inne organizacje na motywowanie 
personelu za pośrednictwem wyjazdów zależą od ogólnego stanu koniunktury gospo-
darczej kraju i kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz instytucji. Standing finansowy, 
a więc i efektywność przedsiębiorstw są ważnymi czynnikami ich pozycji konkurencyjnej 
w branży. Podróże typu incentive stanowią bowiem skuteczny instrument marketingowy, 
a także instrument zarządzania34.

34 Zob. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 40.
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Dobre perspektywy rozwoju turystyki motywacyjnej wynikają również z faktu, że 
pracodawcy są świadomi, iż nie będą mogli osiągnąć sukcesu bez umotywowanych 
oraz zintegrowanych zespołów pracowniczych i lojalnych klientów. Koszty poniesione na 
finansowanie turystyki motywacyjnej to perspektywiczna i przynosząca dobre rezultaty 
inwestycja.

Wnioski 

Grupa zatrudnionych pracowników jest najcenniejszym zasobem każdego przedsiębior-
stwa i innej organizacji. Dlatego też zarządzanie zasobami ludzkimi jest trudną, ale integral-
ną częścią składową zarządzania strategicznego organizacjami. W głęboko rozumianym 
interesie każdego przedsiębiorstwa jest podejmowanie działań w kierunku wzmacniania 
przez zatrudniony personel chęci pełniejszego zaangażowania pracowników w pracę. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje takie działania, jak: rekrutacja przyszłych 
pracowników, zatrudnianie, rozwój pracowników oraz kształtowanie właściwych stosunków 
między kadrą kierowniczą a pracownikami.

Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest analiza modeli zarządzania 
zasobami ludzkimi oraz analiza istoty motywacji i motywowania zatrudnionych pracowni-
ków. Motywowanie zostało omówione w kontekście zarządzania strategicznego firmami. 
Motywowanie, obok planowania, organizowania i kontrolowania, jest ważną kompetencją 
menedżerską. Udowodniono bowiem, iż osiągnięcie dobrych rezultatów w działalności 
przedsiębiorstw i innych organizacji zależy głównie od profesjonalnego motywowania 
zasobów ludzkich. Analizą badawczą objęto również teorie motywacji oraz instrumenty 
motywowania. 

Istotną częścią niniejszej publikacji jest również analiza turystyki motywacyjnej jako 
formy zarządzania zasobami ludzkimi. Analizie poddano więc istotę i specyfikę turystyki 
motywacyjnej oraz rodzaje i cechy produktów turystyki motywacyjnej.

W niniejszym opracowaniu zostały ponadto wskazane i omówione korzyści wynikające 
z realizacji turystyki motywacyjnej dla pracowników oraz pracodawców.
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Streszczenie 

Przewodnim celem niniejszego opracowania jest analiza turystyki motywacyjnej jako nowocze-
snego instrumentu zarządzania zasobami ludzkimi. W opracowaniu zaprezentowano istotę za-
rządzania zasobami ludzkimi w zarysie, modele polityki personalnej w organizacjach – model sita 
i model kapitału ludzkiego. Syntetycznie przedstawiono modele zarządzania zasobami ludzkimi, 
tj. model Michigan i model harwardzki. Dalsza część opracowania została poświęcona analizie 
specyfiki motywacji i motywowania oraz teoriom motywacji do pracy, analizie instrumentów 
motywowania. Obszerne fragmenty opracowania zawierają analizę turystyki motywacyjnej i jej 
specyfikę jako formy zarządzania zasobami ludzkimi, a także prezentację rodzajów turystyki moty-
wacyjnej i analizę roli turystyki motywacyjnej w motywowaniu personelu. Końcowa część artykułu 
zawiera informacje dotyczące skali turystyki motywacyjnej w Polsce i perspektywy jej rozwoju.
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Abstract 

The main objective of the article is the analysis of incentive tourism as a modern tool of the human 
resources management. The paper presents the essence of human resources management and 
the models of human policy in organizations. The article presents models of human resources 
management such as the Michigan Model and Harvard Model. The paper also discusses speci-
ficity and the theories of motivation. The article includes analysis of the incentive travel and its 
role in motivation of the employees in organizations. The last part of the elaboration includes 
information on the scale of incentive travel in Poland and the prospects of its development.

Keywords: management, human resources management, motivation, business tourism, incen-
tive travel

NOTKA O AUTORZE

Doc. dr Bolesław Iwan, kierownik Zakładu Nauk Ekonomicznych w Wyższej Szkole Turystyki 
i Języków Obcych w Warszawie, redaktor działowy Zeszytów Naukowych WSTiJO w Warszawie 
„Turystyka i Rekreacja”; zainteresowania naukowe: turystyka biznesowa i kulturowa, dziedzictwo 
kulinarne wybranych regionów w Polsce, zagadnienia związane z działalnością marketingową 
przedsiębiorstw turystycznych; autor i współautor wielu publikacji książkowych i artykułów w cza-
sopismach naukowych.



HALINA MAKAŁA 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

KULTURA ŻYWIENIOWA A TURYSTYKA – OBSZARY WSPÓLNYCH 
ZAINTERESOWAŃ

A FOOD CULTURE TOURISM – AREAS OF COMMON INTERESTS

Wprowadzenie 

Zachowania żywieniowe należy rozumieć jako kompleks działań i czynności, które 
mają na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka, polegające na wykorzystaniu 
dóbr i usług według odczuwanych preferencji1.

Kultura żywieniowa jest głównym elementem zachowań człowieka podczas zaspo-
kajania potrzeb żywieniowych organizmu. Obejmuje ona ogół wartości materialnych 
i niematerialnych, dzięki którym są one zaspokajane. Wyróżnia się wzory zachowania 
symbolicznego i bezpośredniego. Zachowanie symboliczne stanowi szacunek do po-
szczególnych produktów, które kształtują się w środowisku społecznym. Zachowania 
bezpośrednie natomiast oparte są na podstawowych funkcjach biologicznych w życiu 
organizmu. Zachowania bezpośrednie charakteryzują się staraniem ciała o zaspokojenie 
własnych potrzeb2.

Zachowania żywieniowe dzielą się na:
 – Zachowania symboliczne – stanowią klasę zachowań specyficznych dla społecznego 

współżycia ludzi. Umiejętność posługiwania się symbolami (stanowią je przedmioty ma-
jące znaczenie nadane przez tych, którzy się nimi posługują) i komunikowania się za ich 
pośrednictwem zapewnia człowiekowi i całym społecznościom możliwość poszerzania 
wiedzy. Zachowania symboliczne przekazują jakieś znaczenie lub wyrażają wartość3.

 – Zachowania bezpośrednie mają charakter pierwotny, pełnią podstawowe funkcje w bio-
logicznym życiu organizmu. Polegają one na zarządzaniu własnym ciałem i posługiwa-
niu się wszelkimi przedmiotami w celu zaspokojenia potrzeb organizmu. W odniesieniu 
do zachowań bezpośrednich każda społeczność dąży do tworzenia zwyczajowych 
form różnych czynności, jak spanie i spożywanie posiłków. 
Zachowania symboliczne i bezpośrednie dotyczą sfery wyboru żywności, lokalizacji 

kupowania produktów, przechowywania, przyrządzania i częstotliwości ich spożywania. 

1 S. Gajewski, Zachowania konsumenta a współczesny marketing, Wyd. UŁ, Łódź 1994, s. 70.
2 M. Jeżewska-Zychowicz, Wpływ wybranych cech indywidualnych zjawiskowych na zachowania młodzieży, 
Wyd. SGGW, Warszawa 2000, s. 34.
3 A. Kłoskowska, Kultura masowa, PWN, Warszawa 1983, s. 8.
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Nawyk żywieniowy określany jest jako potrzeba dostarczania składników odżywczych 
poprzez powtarzające się zachowania i zapewnienie społecznych i emocjonalnych celów. 
Według Stanisława Gajewskiego4 nawyk to inaczej przyzwyczajenie. Nawyki kształtują 
się w procesie często powtarzających się, tych samych czynności, opierającym się na 
wzorcu, którego konsument został wyuczony. Szczególną formą nawyku jest nałóg, który 
ze względu na szkodliwość dla zdrowia oznacza zły nawyk. Określenie nałogu stosowane 
jest przede wszystkim do alkoholu, nikotyny i narkotyków. Pojęcie „nałóg” odnosi się do 
zachowań, które cyklicznie się powtarzają i są szkodliwe dla organizmu człowieka, np. 
jedzenie chipsów przed telewizorem.

Zwyczaje żywieniowe określone są jako zgodny z kulturą zbiór zachowań odnoszących 
się do żywienia. Zwyczaje mają przyjęte wzory zachowań, które bezpośrednio wpływają 
na wybór miejsca i sposobu spożywania jedzenia. Niektóre zwyczaje żywieniowe mają 
charakter indywidualny, dopiero po pewnym czasie się rozpowszechniają dla danego 
społeczeństwa. Obyczaj żywieniowy jest zbliżony do pojęcia zwyczajów żywieniowych. 
Obyczaje żywieniowe różnią się od zwyczajów żywieniowych tym, że podlegają kontroli 
społecznej5. Niedostosowanie się do odpowiednich tradycji powoduje sankcje ze strony 
otoczenia społecznego.

Celem niniejszej pracy jest analiza uwarunkowań kształtujących żywieniowy aspekt 
w turystyce. W opracowaniu zostanie także podjęta próba wskazania ważniejszych czyn-
ników warunkujących wzór żywieniowy człowieka.

Czynniki wpływające na żywienie człowieka 

Czynniki warunkujące wzór żywieniowy człowieka uwzględniają takie aspekty, jak: 
środowisko naturalne (biologiczne, demograficzne), czynniki społeczne (ekonomiczne, 
społeczne) oraz uwarunkowania psychologiczne (osobowość, nawyki).

Czynniki biologiczne 

Duże znaczenie w kształtowaniu się zachowań żywieniowych ma stan fizjologiczny 
charakteryzujący daną jednostkę. Jest to zależne od naturalnych procesów zachodzących 
w organizmie człowieka, jak na przykład dojrzewanie, ciąża, starzenie się i zaburzenia 
prawidłowego funkcjonowania organizmu w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych. 

Głównym bodźcem, dzięki któremu człowiek sięga po jedzenie, jest poczucie głodu, 
natomiast po skończonym posiłku występuje uczucie sytości. Proces ten jest regulowany 
przez ośrodek głodu i sytości, który znajduję się w podwzgórzu. Są tam przekazywane 
informacje o bieżącym stanie organizmu w postaci sygnałów motorycznych, hormonalnych, 
metabolicznych i termicznych6. 

4 S. Gajewski, op. cit., s. 34.
5 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970, s. 70.
6 J. Gawęcki, L. Hryniewiecki, Żywienie człowieka, PWN, Warszawa 2007, s. 17.
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Funkcjonowanie ośrodka głodu i sytości w dużej mierze podlega świadomym działaniom 
człowieka, ponieważ zależne jest od jego woli – od tego, ile spożyje pokarmu. Dzięki woli 
jest możliwość powstrzymywania się od spożywanych posiłków przed odczuciem sytości, 
ale także możliwość kontynuacji pomimo osiągnięcia stanu sytości.

Czynniki demograficzne 

Czynniki demograficzne wpływające na poziom spożycia żywności to: wiek, płeć, 
przyrost naturalny i liczba ludności. Płeć w największym stopniu wyznacza zachowania 
żywieniowe. Świadczy to także o zapotrzebowaniu na poszczególne składniki odżywcze, 
których głównym źródłem jest żywność.

Wiek wpływa na różne zapotrzebowanie na określone składniki odżywcze. Większość 
młodych ludzi nie myśli o zaspokajaniu podstawowych potrzeb żywieniowych, tylko kieruje 
się utrzymaniem pożądanego statusu społecznego. Poświęcają się przede wszystkim 
pracy zawodowej, mniej założeniem rodziny i posiadaniem dziecka. 

Zmiany w zachowaniach żywieniowych zachodzą w momencie pojawienia się dziecka 
w rodzinie, z powodu selekcji produktów kupowanych przez rodziców. Rodzice, opieku-
nowie skupiają się wtedy na zaopatrzeniu się w produkty dostosowane do określonego 
wieku dziecka. 

Natomiast starzenie się organizmu powoduje pogarszanie się stanu zdrowia, skon-
centrowanie uwagi na żywieniu, które może szkodzić bardziej osobie w podeszłym wieku.

Czynniki ekonomiczne 

Czynniki ekonomiczne, warunkujące zachowania żywieniowe, są związane z poda-
żą żywności, kosztami żywności i dochodem. Brak odpowiedniej podaży żywności jest 
głównym powodem ograniczenia żywienia konsumenta. W dawnych czasach czynniki 
ekonomiczne decydowały o zdobyciu pożywienia. Zależało to od zajmowanego miejsca 
w grupie społecznej. 

Inspiracją jest bogata oferta zakupów żywności na rynku. Dochód określa rozmiary 
siły nabywczej, która może być skierowana na rynek, a tym samym umożliwia nabycie 
dóbr i usług. Cena zależy od realnej wartości dochodu, który ustala poziom konsumpcji 
danego produktu. Ceny zapewniają równowagę na rynku i kształtują realną wartość do-
chodów na rynku7.

Czynniki geograficzne 

W odległych czasach ludność spożywała to, co znajdywało się w najbliższym oto-
czeniu przyrodniczym. Decydowało to o sposobie żywienia. W zależności od położenia 
geograficznego kształtował się dostęp do żywności, na przykład mieszkańcy regionów 

7 G. Światowy, Zachowania konsumenckie, PWN, Wrocław 1994, s. 20.
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nadmorskich spożywali ryby, a mieszkańcy terenów mocno zalesionych jedli grzyby 
i mięso. Dzięki rozwojowi odpowiednich maszyn i narzędzi użytkowania zasobów przy-
rody człowiek stopniowo uniezależniał się od przyrody. W tym czasie powoli dostępność 
naturalna zaczęła tracić swoje znaczenie, aż w końcu stała się ograniczona. Organizm 
człowieka jest przystosowany do życia w różnych klimatach i porach roku, które mają 
wpływ na potrzeby odżywiania organizmu8.

Czynniki społeczne 

Czynniki społeczne decydują o sposobie oddziaływania różnych grup społecznych, 
naśladownictwa lub podporządkowania się w celu zdobycia szacunku i uznania przez 
osobę lub grupę w otoczeniu środowiska. Każdy człowiek jest przypisany do grupy spo-
łecznej, takiej jak: rodzina, grupa szkolna, grupa zawodowa. Rodzina należy do kategorii 
tzw. grup pierwotnych, powstających spontanicznie.

J. Szczepański9 ujmuje środowisko jednostki jako wiele zależnych od siebie i umiejsco-
wionych jeden w drugim systemów, w ramach których jednostka wchodzi w różnorodne 
relacje. Systemy wyróżnione przez niego to:

 – mikrosystem – obejmuje bezpośrednią relację w środowisku;
 – mezosystem – obejmuje dalsze interakcje w ramach wielu grup, oddziałujące na 

mikrośrodowisko;
 – egzosystem – obejmuje organizacje społeczności, regulacje prawne, zasady i reguły 

nieskodyfikowane;
 – makrosystem – obejmuje kulturę, przekonania, mity, tradycje i nowe trendy.

Systemy te mogą stanowić ramę dającą dobre usystematyzowanie w poszukiwanych 
danych o znaczeniu otoczenia społecznego w dokonywaniu zmiany zachowań jednostki. 
Środowisko, nazwane mikrosystemem, to obszar, w którym dominują relacje bliskie, bez-
pośrednie. W nim jednostka uczy się nowych ról i zaspokaja potrzeby bliskości z innymi 
członkami środowiska. Ważnym aspektem analizy otoczenia społecznego pod kątem 
oddziaływania na zachowania jednostki i ich zmianę jest to, że środowisko osoby i jego 
obiektywne właściwości oddziałują na jednostkę przez pryzmat jej indywidualnych wrażeń, 
ocen i doświadczeń10.

Do czynników społecznych należą procesy międzyosobnicze. Wpływają one na wybór 
żywności i zachowania żywieniowe przez takie mechanizmy, jak modelowanie, wzmoc-
nienie oraz przestrzegane normy. Na przykład liczba osób uczestniczących w posiłku 
oddziałuje na ilość spożytego pokarmu – wraz z jej wzrostem zwiększa się ilość spożytego 
pożywienia. Również w tej grupie oddziaływań znajdują się czynniki związane z makrosys-
temem, czyli środki masowej komunikacji, reklama, normy społeczne dotyczące spożywa-
nia żywności. Wzajemne relacje między tymi elementami i zachowaniami żywieniowymi 

8 J. Szczepański, op. cit., s. 70.
9 D. Brofenner, Wpływ środowiska na żywienie, PWN, Warszawa 1978, s. 70.
10 M. Jeżewska-Zychowicz, Wpływ wybranych cech…, op. cit., s. 34.
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mają charakter bardzo złożony, trudny do zidentyfikowania, ale ich poznanie daje szansę 
na wyjaśnienie istniejących zachowań oraz podejmowanie bardziej skutecznych oddzia-
ływań w celu eliminowania zachowań zagrażających prawidłowemu rozwojowi jednostki.

Wśród czynników społecznych ważną rolę w kształtowaniu się zwyczajów żywieniowych 
pełni wykształcenie, wykonywany zawód. Wykształcenie wpływa na poziom i strukturę 
konsumpcji w dwojaki sposób: z jednej strony rozwija potrzeby, z drugiej strony zaś umoż-
liwia ich zaspokojenie. Osoby z wyższym wykształceniem w większym stopniu odczuwają 
potrzeby wyższego rzędu i dążą do ich zaspokojenia. Ponadto posiadają większy zasób 
wiedzy o dostępnych produktach i możliwościach ich wykorzystania oraz charakteryzują 
się większymi wymaganiami w stosunku do spożywanych posiłków. Osoby z niższym 
wykształceniem koncentrują się głównie na zaspokojeniu podstawowych potrzeb, w ich 
przypadku o dokonywaniu wyborach decydują głównie podstawowe funkcje produktu, jego 
cena, a informacje pozyskują zazwyczaj z nieformalnych źródeł personalnych11.

Na zmiany w tej dziedzinie ma wpływ klasa społeczna, moda, kultura i religia przepi-
sane danej jednostce12.

Czynniki psychologiczne 

Czynniki psychologiczne wpływają na kształtowanie się zachowań żywieniowych po-
przez proces uczenia się i dojrzewania, a także przez nabyte w danym społeczeństwie 
normy charakteryzujące daną kulturę społeczną. W procesie uczenia się istota społeczna 
poznaje zależności między reakcjami bodźcowymi i oddziaływanie na środowisko natu-
ralne. Dzięki temu człowiek ma możliwość poznania bodźców, które powodują negatyw-
ne reakcje, i uczy się ich unikać, ale także poznaje bodźce, które mają dobre korzyści. 
Czynniki psychologiczne wpływają na osobowość jednostki, kształtując różne cechy 
psychologiczne13. Czynniki warunkujące postępowanie człowieka w sferze żywieniowej 
nawzajem się uzupełniają. Oznacza to, że są one wynikiem oddziaływania ze strony śro-
dowiska naturalnego oraz powstają poprzez doświadczenie nabytych zachowań w czasie 
funkcjonowania jednostki w życiu społecznym14.

Tendencje w zachowaniach konsumenckich na rynku usług 
gastronomicznych 

Procesy zachodzące w otoczeniu współczesnego konsumenta – globalizacja, zmiany 
ekonomiczne i demograficzne, zmieniający się styl życia, coraz szersza oferta produktów 
i usług – powodują zmiany modelu konsumpcji oraz pojawianie się nowych zachowań 
konsumenckich. Przemianom ulegają również zachowania konsumentów na rynku usług 

11 K. Żelazna, Ekonomia konsumpcji elementy teorii, Wyd. SGGW, Warszawa 2002, s. 54.
12 M. Jeżewska-Zychowicz, Stereotypy w myśleniu o żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2007, s. 45.
13 Eadem, Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, Wyd. SGGW, Warszawa 2004, s. 51.
14 Eadem, Stereotypy…, op. cit., s. 19.
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gastronomicznych, skutkując powstawaniem nowych trendów w konsumpcji. Pojawianie 
się nowych tendencji w zachowaniach konsumentów jest rezultatem wpływu różnorodnych 
czynników, które motywują konsumentów do pewnego rodzaju działań. 

W literaturze przedmiotu tradycyjny stał się podział determinant zachowań konsumen-
tów na czynniki o charakterze ekonomicznym, demograficznym i społeczno-kulturowym. 
Podział ten z powodzeniem można zastosować do czynników warunkujących zachowania 
konsumenckie na rynku usług gastronomicznych. Poza tym zachowania konsumentów na 
rynku, w tym gastronomicznym, kształtują czynniki marketingowe, psychologiczne oraz 
regionalne, takie jak: historia, kultura, klimat, poziom rozwoju itp. W literaturze przed-
miotu znajdują się informacje dotyczące występowania związków pomiędzy wyborem 
konsumentów na rynku żywności a wyznawaną religią, wiarą. Warto zaznaczyć, iż próby 
klasyfikacji czynników wpływających na zmiany w zachowaniach konsumentów mogą być 
utrudnione, gdyż przemiany gospodarcze, demograficzne i społeczno-kulturowe dokonują 
się równolegle, zarazem wzajemnie się nasilając15.

W krajach wysoko rozwiniętych, których mieszkańcy przeznaczają stosunkowo niedużą 
część swoich dochodów na zaspokojenie potrzeb żywieniowych, zauważa się pewne na-
sycenie w sferze spożycia żywności. Stąd też oczekiwania konsumentów wobec żywności 
wychodzą poza takie aspekty, jak jakość i trwałość. Konsumenci podczas konsumpcji 
produktów spożywczych oczekują nie tylko zaspokojenia głodu i pragnienia, ale także 
zwracają uwagę na takie czynniki, jak: bezpieczeństwo, naturalne pochodzenie składników, 
wygoda, wysokie walory odżywcze, dbałość o środowisko.

Wśród tendencji w zachowaniach współczesnych konsumentów na rynku usług gastro-
nomicznych warto szczególnie podkreślić wzrost świadomości wpływu sposobu żywienia 
i wybieranej żywności na stan zdrowia, poszukiwanie ofert zaspokajających indywidualne 
potrzeby, dążenie do wygody, docenianie nowych doznań i przeżyć, wirtualizację i kom-
puteryzację konsumpcji oraz znaczenie informacji o produktach i usługach.

Warto zaznaczyć, iż współczesne tendencje w zachowaniach konsumentów na rynku 
gastronomicznym często charakteryzują się dwoistością, przejawiając zarazem współist-
nienie i przeciwstawność: globalizacja (tzw. macdonaldyzacja) a etnocentryzm, zdrowie 
a wygoda, jakość a ilość, wartości symboliczne a racjonalność, tradycjonalizm a nowo-
czesność itd. 

Często nawet w tych samych grupach konsumentów występują różne konfiguracje 
zachowań. Istnieje towarzyszące konsumentowi na rynku „rozdarcie” w postaci konfliktu 
pomiędzy pragnieniami a poczuciem powinności, pomiędzy skłonnościami indywidualnymi 
a wytworzonymi przez społeczeństwo oczekiwaniami wobec jednostki. W świecie cechują-
cym się globalizacją i popularnością produktów i usług oferowanych przez międzynarodowe 
korporacje (takie jak McDonald’s, KFC, Starbucks itd.) konsumenci zaczynają odbierać 
globalne marki jako pospolite i niewyróżniające się, zwiększając troskę o zachowanie lo-

15 G. Levytska, B. Kowrygo, Znaczenie usług gastronomicznych w żywieniu ludności w Polsce, „Roczniki PZH” 
2007, t. 58, nr 1, s. 371–376.
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kalnej tożsamości. Wyraża się to poprzez popularność kuchni polskiej, rodzimych marek 
żywności i lokali. Zachowania konsumentów na rynku gastronomicznym różnią się również 
w zależności od sytuacji i okazji konsumpcji, nieraz są niekonsekwentne i nieprzewidywal-
ne. Ci sami konsumenci raz konsumują żywność o charakterystykach prozdrowotnych, 
innym razem pozwalają sobie na produkty wysokokaloryczne i wysoko przetworzone. 
Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi wpływu żywienia i żywności na zdrowie 
i samopoczucie, aczkolwiek przyspieszone tempo życia oraz własne preferencje skłaniają 
często do poszukiwania wygody w postaci np. szybkiej żywności w lokalach typu fast food. 
Badania tendencji w konsumpcji usług gastronomicznych dają możliwość identyfikacji 
i zrozumienia zachowań współczesnych konsumentów. Celem badań jest także rozwój 
i rozszerzenie oferty gastronomicznej oraz ułatwienie prognozowania przyszłości branży. 
Rozpoznanie przyszłych zachowań konsumenckich stanowi możliwość ich oceny zdro-
wotnej i prowadzenie zawczasu edukacji konsumentów, mającej za zadanie ograniczyć 
zachowania niesprzyjające zdrowiu.

Istota turystyki kulinarnej 

Turystyka kulinarna jest rozumiana jako podróże podejmowane w celu poszukiwania, 
identyfikowania i degustowania tradycyjnych potraw oraz napojów w poszczególnych 
regionach kraju i świata. Tradycje kulinarne, a w związku z tym i kuchnie w poszczegól-
nych regionach, różnią się między sobą technologią przyrządzania potraw oraz napojów, 
a także rodzajem używanych surowców i dodatków. Dlatego też kultywowanie tradycji 
kulinarnych oraz możliwość konsumowania żywności wytwarzanej według starych receptur 
z lokalnych surowców same w sobie są poszukiwaną przez podróżujących atrakcją tury-
styczną. Dążenie do próbowania oryginalnych potraw i napojów w określonych miejscach 
podróży turystycznych jest coraz częściej przewodnim motywem wyboru kierunku tych 
podróży. Specyficzne oferty kulinarne są ponadto istotnym czynnikiem wykorzystywanym 
w procesie identyfikacji oraz promocji poszczególnych regionów turystycznych. Znaczenie 
kulturowego dziedzictwa kulinarnego doceniane jest przez wiele regionalnych placówek 
gastronomicznych oraz gospodarstw agroturystycznych, serwujących tradycyjne potrawy 
przygotowywane według dawnych receptur. 

Turyści chętnie poznają nowe smaki oraz nowe sposoby serwowania potraw w odwie-
dzanych regionach. Spowodowało to wykształcenie się relatywnie nowej i specyficznej 
formy turystyki, tzn. turystyki kulinarnej oraz enoturystyki. 

W wielu krajach świata dystrybucja artykułów spożywczych oraz gotowej żywności jest 
zdominowana przez hipermarkety, jak również sieciowe restauracje i bary. Oferują one 
konsumentom zunifikowane produkty oraz potrawy wytwarzane przez wielkie koncerny 
przemysłu spożywczego. Natomiast współcześni konsumenci, zwłaszcza bardziej zamożni 
i o pewnym poziomie edukacji konsumenckiej, oczekują czegoś nowego i nietuzinkowego 
podczas wyprawy turystycznej, a także w miejscu zamieszkania. Sytuacja taka występuje 
również w dziedzinie gastronomii, która została zdominowana przez placówki typu fast 



Halina Makała 140

food – bary szybkiej obsługi, oferujące w jadłospisach standardowe i takie same potrawy 
pod wieloma szerokościami geograficznymi. Wystrój i aranżacja placówek gastronomicz-
nych jest również zunifikowana oraz standardowa. Kultura serwowania i konsumowania 
posiłków jest natomiast odmienna w regionalnych restauracjach oraz gospodarstwach 
agroturystycznych. 

Potwierdzeniem tych rozważań mogą być przykładowo „produkty benedyktyńskie”, 
dostępne w placówkach handlowych niektórych miast. Cieszą się one uznaniem klientów, 
mimo relatywnie wyższych cen w porównaniu z cenami przetworów produkowanych przez 
przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego. 

Do rozwoju turystyki kulinarnej przyczynił się z pewnością rozwój turystyki wiejskiej, 
w tym ekoturystyki oraz agroturystyki. Warto podkreślić, iż turyści mają okazję spożywania 
tam tradycyjnych potraw i napojów przyrządzanych przez wiejskie gospodynie, według tra-
dycyjnych receptur. Biorąc pod uwagę zwłaszcza agroturystykę, goście czyli turyści mogą 
samodzielnie przygotowywać posiłki, korzystając z lokalnych produktów rolnych i leśnych 
oraz według wskazówek gospodarzy, jeżeli oczywiście zgłoszą tego rodzaju inicjatywę16.

Dziedzictwo kulinarne jako atrakcja turystyczna 

Kultura przesądza nie tylko o wykorzystaniu do przygotowania posiłku określonych 
roślin i zwierząt, ale także o tym, która część danej rośliny czy zwierzęcia jest jadalna,  
a która nie. W przypadku roślin mogą to być: liście, kwiaty, korzenie, łodygi, bulwy, owo-
ce, nasiona itp., w przypadku zwierząt zaś: mięso, krew, podroby, mleko i jaja. Są grupy 
etniczne i religijne, które rygorystycznie przestrzegają specjalnych przepisów dotyczących 
przygoto wywania posiłków i niełączenia określonych produktów żywnościowych w jednym 
posiłku. Religie, dzięki swoim zakazom i nakazom, dotarły do wielu dziedzin życia czło-
wieka, niektóre z nich zawierają wskazania dotyczące higieny i dietetyki. Na przestrzeni 
lat określały one, jaką żywność ludzie mogą lub nie powinni spożywać, oraz wskazywały 
na sposób, w jaki powinna być ona przygotowana do spożycia.

Sposób żywienia jest elementem podkreślającym odrębność narodową, a także zróż-
nicowanie regionalne. Tradycje kulinarne to ważny element dziedzictwa kulturowego. 

Każdy kraj o wieloletniej kulturze posiada zazwyczaj kuchnię, liczącą się wśród innych 
narodów. Zarówno kuchnia, jak i kultura stołu są nierozerwalnie związane z kulturą danego 
społeczeństwa. Uczty i biesiady towarzyszyły ważniejszym wydarzeniom historycznym, 
o dużej randze dla danej społeczności. 

Kuchnia regionalna jest kuchnią, która wyrosła z tradycji żywieniowych kształtowanych 
przez wieki przez ludność zamieszkującą poszczególne regiony. Jest kuchnią opierającą 
się na surowcach i produktach pochodzących z danego regionu, a sposoby przyrządzania 
potraw są zgodne z tradycyjną recepturą.

16  B. Iwan, Region Świętokrzyski i jego tradycje kulinarne, [w:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. 
Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyd. WSHiT, Częstochowa 2010, s. 77.
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Podstawową cechą charakterystyczną produktów tradycyjnych i regionalnych, a zatem 
kuchni na nich opartej, jest jakość, będąca wynikiem tradycyjnego sposobu wytwarzania 
oraz walorów danego miejsca, jak specyficzny klimat czy skład gleby – czynników, które 
mają zasadniczy wpływ na jakość surowca.

W wielu kulturach obowiązuje okresowe powstrzymywanie się od jedzenia, traktowa-
ne jako instrument duchowego doskonalenia się lub przygotowa nie do ważnych świąt 
religijnych. Do najbardziej znanych postów należy u chrześcijan wielki post, u mahome-
tan – ramadan. Post może się wiązać z ograniczeniem ilości posiłków i wielkości porcji 
spożywanych w ciągu dnia. Może mieć charakter jakościowy, wykluczający okresowo 
z jadło spisu określony rodzaj pokarmów, czego przykładem jest piątkowa wstrze mięźliwość 
od pokarmów mięsnych, praktykowana przez wielu dorosłych chrześcijan.

Rozpowszechniony jest również pogląd, że posty i krótkotrwałe głodówki korzyst-
nie wpływają na stan zdrowia. Głosiciele tego poglądu odwołują się do genetycznych 
predyspozycji organizmu człowieka, twierdząc, że w neolitycz nej erze łowiectwa i zbie-
ractwa, gdy kształtował się podstawowy genotyp naszego gatunku, okresy obfitości 
pokarmu związane z upolowaniem dzi kiego zwierzęcia lub owocowaniem roślin, przepla-
tane były okresami niedo statku pożywienia i mimowolnej głodówki. Obecnie, zwłaszcza  
w krajach rozwiniętych, lekarze często zalecają okresowe ograniczanie lub powstrzymy-
wanie się od jedzenia jako środek rewitalizujący i poprawiający stan zdrowia.

Przeciwieństwem postów są obfite i wyszukane posiłki spo żywane podczas świąt 
religijnych i narodowych oraz uroczystości rodzin nych, a także uczty obrzędowe, spo-
tykane jeszcze u niektórych prymityw nych ludów. Świętom religijnym, takim jak: Boże 
Narodzenie i Wielkanoc – u katolików i prawosławnych czy Pesach – u żydów, towarzyszą 
charakterystyczne potrawy i pokarmy, bez których święta te nie miałyby właściwego wy-
miaru. Tradycje kulinarne różnych grup etnicznych i kulturowych obejmują także rozmaite 
pokarmy okolicznoś ciowe, związane z narodzinami dziecka, chrzcinami, obrzezaniem, 
weselem, pogrzebem, obchodzeniem urodzin i imienin, świętowaniem nadejścia wios ny, 
zakończenia zbiorów itp. We wszystkich tych przypadkach pożywienie ma podkreślać 
odświętny charakter posiłku, sprzyjać wytworzeniu przyjem nej atmosfery i okazaniu go-
ścinności, przy czym bardziej niż wartość odżywcza posiłku liczy się wtedy jego wartość 
symboliczna. Do pokarmów odświętnych zalicza się te, które z przyczyn ekonomicznych 
nie mogą być często spożywane przez daną społeczność. Jadłospis uroczys tych posiłków 
jest też bardziej niż zwykle urozmaicony i obejmuje potrawy najczęściej pracochłonne, 
wyszukane, na których przygotowanie w dni powszednie nie starcza czasu17.

Żywienie w różnych narodach i religiach 

Obecność kuchni innych narodów jest walorem dla turystów przybywających z regio-
nów, z których te kuchnie pochodzą. Gość, mając możliwość konsumpcji znajomych mu 

17 J. Gawęcki, Żywienie a zwyczaje kulturowe, [w:] Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, red. J. Ga-
węcki, L. Hryniewiecki, PWN, Warszawa 2005. 
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potraw, może poczuć się jak w domu. Szczególnie dotyczy to osób o konserwatywnym 
przywiązaniu do rodzimych smaków. Kuchnie narodowe są swoistą atrakcją dla turystów. 
Pełnią one również rolę urozmaicania oferty gastronomicznej w innych krajach. Kuchnie 
innych narodów to także okazja do poznania tradycji narodowych przez sztukę kulinarną. 
Turysta ma możliwość obserwowania różnorodności kulinarnej państw, a jednocześnie 
doświadczania wpływów tradycji kulinarnych jednych narodów na inne. Krajowi klienci 
restauracji czy goście hotelowi mogą udać się w podróż kulinarną, zasiadając przy stole 
i smakując specjalności narodowych. Przemieszczanie się ludzi jest jednym z czynników 
mieszania się kultur i tradycji, a ruch turystyczny jest współcześnie niewątpliwie elementem 
przyczyniającym się do tego typu zjawisk.

Przy żywieniu cudzoziemców warto mieć na uwadze zarówno ich potrzeby fizjologiczne 
(tzn. zaspokojenie głodu), jak i przyzwyczajenia, uwarunkowania kulturowe i uzależnienia 
religijne dotyczące spożywania pewnych potraw.

Ważne jest uwzględnienie zasad żywieniowych, które związane są wierzeniami i za-
sadami obowiązującymi w poszczególnych kręgach kulturowych i religijnych.

Zakazy i nakazy religijne często przesądzają o wykorzystaniu do celów żywieniowych 
określonych roślin i zwierząt. Niektóre kultury i religie akceptują lub odrzucają spożywa-
nie wołowiny, wieprzowiny, psów i kotów. Religia może mieć również wpływ na sposób 
przygotowania posiłków. Dobrym przykładem są potrawy i produkty koszerne, spożywane 
przez ortodoksyjnych żydów. W wielu religiach nakłania się wiernych do przestrzegania 
postów, które są uważane za jeden z elementów doskonalenia się duchowego.

Do największych religii świata, z którymi wiążą się te zasady, zalicza się: judaizm, 
hinduizm, buddyzm, islam i chrześcijaństwo.

Zwyczaje żywieniowe w Polsce 

Zwyczaje i oryginalne, tradycyjne regionalne surowce i potrawy są elementami uatrak-
cyjniającymi pobyt turystów. Wiele z nich jest związanych z kuchniami regionalnymi. 

Kuchnia polska nie jest jednorodna. Na jej zróżnicowanie regionalne miały wpływ inne 
kultury i narody, wydarzenia historyczne, tempo rozwoju gospodarczego regionu, dostęp-
ność naturalnych zasobów, możliwość uprawy ziemi i hodowli zwierząt, sposób gospodaro-
wania i wytwarzania żywności, lokalne tradycje, temperament, legendy i zwyczaje ludowe, 
obyczaje i obrzędy związane z religią, rytuały i ceremonie związane z przygotowaniem 
i spożywaniem posiłków, tradycyjna gościnność. Produkty regionalne zawdzięczają swój 
szczególny charakter przede wszystkim metodom ich wytworzenia, z których słynie dany 
region, i składnikom użytym do produkcji oraz tym czynnikom środowiska naturalnego, 
które mają niejednokrotnie zasadniczy wpływ na jakość miejscowych wyrobów18. 

Przykładowo obecny kształt polskich kuchni regionalnych jest wynikiem:

18 Zob. J. Berndt-Kostrzewska, Kuchnie różnych narodów, Format-AB, Warszawa 2001.
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 – dostępu do naturalnych zasobów, co z kolei jest uzależnione od położenia geogra-
ficznego;

 – oddziaływania kuchni narodów sąsiadujących z poszczególnymi regionami;
 – wpływu kuchni obcych narodów, co bezpośrednio było związane z różnym stopniem 

rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów (kontaktami handlowymi, migracja-
mi ludności itd.), oraz kuchni zaborców – austriackiej, niemieckiej, rosyjskiej, a także 
żydowskiej;

 – stopnia zachowania i kultywowania tradycji oraz zwyczajów związanych z żywieniem.
Wśród kuchni narodowych Polskę reprezentuje kuchnia staropolska – to ona wyróż-

nia Polskę na tle innych krajów. Obecnie coraz większą popularność zyskują potrawy 
dawnej kuchni. Kuchnia ta opiera się na przepisach przodków i kultywuje dawne tradycje 
regionalne. Istotnym elementem kuchni staropolskiej były i są nadal we współcześnie 
serwowanych potrawach przyprawy pochodzenia rodzimego, jak i zagranicznego: ja-
łowiec, kminek, majeranek, mięta, szałwia, rozmaryn, a także pieprz, imbir, cynamon, 
szafran, papryka. Charakterystyczne dla staropolskiej kuchni są potrawy z kasz i mąki, 
jak również warzywa: kapusta, kalafior, brokuły, cebula, fasola, szparagi, rzepa, paster-
nak, marchew, bób, dynia. W staropolskiej kuchni nie może zabraknąć potraw z ryb oraz 
nabiału19. Na przełomie dziejów rodzaj menu był uzależniony od statusu społecznego 
i majętności gospodarzy. Potrawy mięsne należały do pańskich przysmaków. Mięso 
było przede wszystkim pieczone. Wśród mięs dominowała dziczyzna, a sztuka kulinarna 
przeplatała się ze sportem i rozrywką polowań. Mimo pewnych wspólnych cech kuchni 
polskiej należy pamiętać o różnorodności regionalnej i specyfice kulinarnej danego tere-
nu w obrębie naszego kraju. Kuchnia staropolska nie specjalizuje się w zupach, znane 
są jednak zupy, które stały się staropolskimi rarytasami, jadanymi obecnie w stylowych 
karczmach i restauracjach, nawiązujących do tradycji. Są nimi: barszcze, rosoły, krupniki, 
kapuśniaki, żur, czernina, polewki20.

Podsumowanie 

Kuchnia i doznania kulinarne od zawsze były ważnymi elementami doświadczenia 
turystów. Od kilku lat stały się również jednymi z czynników, które motywują ludzi do 
odbycia podróży, w tym również kulinarnej, gdzie jedzenie i podróżowanie splatają się 
ze sobą nierozerwalne. Turysta poznaje kulisy odwiedzanego kraju, odkrywa go poprzez 
niepowtarzalny smak i zapach.

Potrawy regionalne są odzwierciedleniem sposobów żywienia się ludności. Odrębność 
regionalna pożywienia zależała zawsze przede wszystkim od położenia geograficznego 
regionu, gospodarki rolniczej oraz zasobów naturalnych środowiska. Produkty regionalne 
zawdzięczają swój szczególny charakter przede wszystkim metodom ich wytworzenia,  
z których słynie dany region, i składnikom użytym do produkcji oraz tym czynnikom środo-

19 Zob. M. Lemnis, H. Vitry, W staropolskiej kuchni, Interpress, Warszawa 1976.
20 M. Bogunka, Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku, PWN, Warszawa 1994, s. 102.
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wiska naturalnego, które mają niejednokrotnie zasadniczy wpływ na jakość miejscowych 
wyrobów. Największy tradycjonalizm, przekazywany z pokolenia na pokolenie, obserwuje 
się podczas świąt i uroczystości rodzinnych, kiedy to przyrządza się potrawy wystawne, 
pracochłonne, spożywane w większym gronie21. 

Konsumenci potraw regionalnych oraz żywności etnicznej są najczęściej dobrze wy-
kształceni, posiadają dużą siłę nabywczą oraz poszukują żywności wysokiej jakości. 
Równocześnie w krajach wysoko uprzemysłowionych, gdzie jest duże nasycenie rynku 
tradycyjnymi produktami spożywczymi, producenci poszukują produktów, które można 
zaliczyć do tych grup żywności.
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Streszczenie 

Celem artykułu było przedstawienie uwarunkowań kształtujących żywieniowy aspekt w turystyce. 
Poddano analizie symboliczne i bezpośrednie wzory zachowań kultury żywieniowej. Omówiono 
czynniki warunkujące wzór żywieniowy człowieka, uwzględniające aspekty takie jak: środowisko 
naturalne (biologiczne, demograficzne), czynniki społeczne (ekonomiczne, społeczne) oraz 
uwarunkowania psychologiczne (osobowość, nawyki). W opracowaniu dokonano syntetycznej 
charakterystyki istoty żywienia w różnych kulturach i turystyki kulinarnej, podjęto próbę wskazania 

21 J. Berndt-Kostrzewska, op. cit.
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ważniejszych kulturowych uwarunkowań i specyfiki kuchni wybranych narodów, jako atrakcyjnych 
miejsc podróży turystycznej. Wykazano, iż preferowanie kuchni regionalnej przez turystów stanowi 
ważną szansę kultywowania lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulinarnego.

Słowa kluczowe: turystyka, wzory kultury żywieniowej, kuchnia regionalna

Abstract 

The aim of the article was to present the conditions shaping the nutritional aspect in tourism. We 
analyzed patterns of dietary culture, symbolic and direct. Discusses the determinants of human 
nutritional formula taking into account aspects such as the environment (biological, demographic), 
social factors (economic, social) and psychological factors (personality, habits). The study was 
made of synthetic creatures feeding characteristics in different cultures and culinary tourism, has 
attempted to identify important cultural aspects and characteristics of selected nations cuisine as 
attractive tourist destination. It has been shown that the preference of regional cuisine by tourists 
is an important opportunity to cultivate local and regional culinary heritage.

Keywords: tourism, patterns of dietary culture, regional cuisine
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BOGACTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE JAPONII  
ORAZ JEJ POLITYKA TURYSTYCZNA

CULTURAL AND NATURAL HERITAGE OF JAPAN AND JAPANESE  
TOURISM POLICY

Wstęp

Jednym z powodów, dla którego Japonia rozpoczęła poważne działania w dziedzinie 
turystyki, jest gospodarka. Rozwój gospodarki japońskiej rozpoczął się po II wojnie świa-
towej (w latach 60.). W latach 70. i 80. odnotowywano gwałtowny wzrost gospodarczy, 
około 10% rocznie. Przyczyną tego był eksport tanich, ale dobrej jakości samochodów 
i artykułów elektronicznych. Jednak w latach 90. i na początku XXI wieku gospodarka 
japońska napotkała wiele problemów i utraciła swoją konkurencyjność. W takiej sytuacji 
zaczęto poszukiwać innych niż eksport sposobów na przezwyciężenie kryzysu i deflacji. 
I wtedy zwrócono uwagę na turystykę. Rząd Japonii wyszedł z założenia, że pokazanie 
cudzoziemcom uroków Japonii i stworzenie odpowiednich warunków dla turystów za-
granicznych spowoduje zwiększenie liczby ich przyjazdów, co pozytywnie wpłynie na 
gospodarkę. Według danych Japońskiej Agencji Turystyki w roku 2008 wpływy z sektora 
turystyki stanowiły 5,3% GDP. Sektor turystyczny zatrudnia 6,7% wśród ogólnej liczby 
zatrudnionych. 

Drugim ważnym celem promocji turystyki jest propagowanie relacji międzynarodo-
wych. Ważne jest, by jak najwięcej obcokrajowców przyjechało do Japonii, zobaczyło ją 
na własne oczy i lepiej poznało. 

W Polsce wciąż zdarzają się pytania, czy Japończycy noszą kimona lub czy w Japonii 
nadal są samurajowie. W dzisiejszych czasach, kiedy oprócz gazet, radia czy telewizji 
rozpowszechniony jest także Internet, dostępnych jest coraz więcej rzetelnych informacji. 
Mimo to wśród ludzi przekazujących informacje wciąż są osoby myślące stereotypami. 
W Japonii funkcjonuje powiedzenie, że „jedno spojrzenie jest warte więcej niż sto słów”. 
Trzeba zobaczyć coś na własne oczy, usłyszeć i poczuć. Zdarza się, że po takim doświad-
czeniu Japonia jawi się zupełnie inaczej. 
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Polityka turystyczna rządu Japonii

Japonia dopiero od niedawna realizuje działania dotyczące polityki turystycznej. 1 paź-
dziernika 2008 r. utworzono w ramach rządu japońskiego Agencję Turystyki. Jest ona 
zewnętrznym organem Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury, Transportu 
i Turystyki.

Agencja ma kilka zadań:
 – reprezentuje rząd Japonii wobec krajów obcych i prowadzi planowe działania związane 

z wyjazdami za granicę;
 – pod kierownictwem prezesa bezpośrednio prowadzi działania wspierane przez rząd, 

takie jak kampania rządowa Visit Japan, prowadzona od 2003 r., lub inna – Cool Japan;
 – jest „centralą” przemysłu turystycznego;
 – wspiera regiony najbardziej atrakcyjne dla turystów;
 – tworzy narzędzia umożliwiające promocję turystyki. 

Praca Agencji opiera się na Action Plan, który bazuje na wytycznych przyjętych przez 
rząd w postaci Podstawowego Planu Promocji Narodowej. W 2012 r. przyjęto poprawioną 
wersję Podstawowego Planu, która określa gałąź przemysłu turystycznego jako jeden 
z filarów japońskiej strategii rozwoju i pomaga w odbudowie Japonii po katastrofie trzę-
sienia ziemi i tsunami. Najważniejsze cele Agencji do 2016 r. to:

 – wzrost konsumpcji turystycznej w kraju do 30 bilionów ¥;
 – wzrost liczby turystów zagranicznych do 18 milionów do roku 2016 oraz do 25 mi-

lionów do roku 2020 (w roku 2013 Japonia przekroczyła próg 10 milionów turystów 
zagranicznych);

 – wzrost satysfakcji turystów zagranicznych;
 – rozwój rynku MICE, wzrost o 50% liczby zorganizowanych konferencji, a w dłuższej 

perspektywie zdobycie pierwszego miejsca pod tym względem wśród krajów w Azji;
 – wzrost liczby turystów z Japonii podróżujących za granicę do 20 milionów do roku 2016;
 – rozwój turystyki krajowej, tzn. wydłużenie liczby noclegów podczas podróży Japoń-

czyków po kraju do 2,5 nocy.
Wymiernymi efektami współpracy Agencji z agencjami i ministerstwami rządowymi 

jest np. rozluźnienie polityki wizowej dla obywateli Państw Grupy ASEAN od lipca 2013 r. 
Dodatkowo od 1964 r. istnieje Japońska Organizacja Turystyczna (JNTO), która po-

przez 13 ośrodków rozlokowanych w największych miastach na świecie realizuje zadania 
w zakresie promocji turystyki przyjazdowej.

Warunki pobytu w Japonii

Wielu Polaków jeździ na wakacje do Egiptu, Turcji czy Grecji. Wynika to zapewne 
z faktu, że po ciężkiej zimie Polacy pragną słońca i dlatego lubią jeździć do ciepłych 
krajów. Nie bez znaczenia są także niskie koszty i krótki czas podróży. Z tego punk-
tu widzenia Japonia jest na przeciwległym biegunie. Mimo ostatnich promocji biletów 
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lotniczych koszty nadal są wysokie, a lot trwa długo. Jednak Japonia ma bardzo wiele 
do zaoferowania turystom. Jest krajem o powierzchni niewiele większej od Polski, lecz 
rozciągniętym z północy na południe, tak więc różnice klimatyczne pomiędzy rejonami 
są duże. Na północy klimat jest zbliżony do polskiego, ze śnieżną zimą i ciepłym latem, 
a południowe wyspy leżą w strefie subtropikalnej. Japonia kusi przepięknymi widokami, 
historycznymi budowlami, wyjątkowo smaczną, zdrową kuchnią i gorącymi źródłami. 
Jest tu wiele atrakcji turystycznych: bogata przyroda oraz głęboko zakorzenione w życiu 
Japończyków historia, kultura i zwyczaje. 

Co należy wziąć pod uwagę, wybierając się do Japonii? Pokrótce można to streścić 
w poniższych punktach:

 – Pobyt powinien być odpowiednio długi, najlepiej od 10 dni do 2 tygodni.
 – Program powinien obejmować: 

1. zwiedzanie typowych dla Japonii miejsc, jak zabytki światowego dziedzictwa, zamki, 
świątynie, chramy, gorące źródła; 

2. uczestniczenie np. w festiwalach, ceremoniach, warsztatach rzemiosł tradycyjnych, 
spektaklach tradycyjnego teatru; 

3. doświadczanie życia codziennego Japończyków; 
4. poznawanie nowoczesnej Japonii.

 – Odpowiednie miejsce zakwaterowania, np. niespotykany w innych krajach, tradycyjny 
hotel-ryokan, o którym będzie mowa później, czy hotel kapsułowy, w którym zamiast 
pokoi są kapsuły, gdzie zwykle znajduje się tylko łóżko, telewizor, radio i budzik (jest 
to tanie i wygodne uzupełnienie oferty hotelowej).

 – Komunikację: Japonia posiada doskonale rozwiniętą sieć kolei, autostrad oraz dróg 
szybkiego ruchu, co pozwala na sprawne przemieszczanie się po kraju; najszybszym 
środkiem lokomocji jest szybki pociąg typu shinkansen, kursujący z prędkością prawie 
300 km/h; koniecznie trzeba podkreślić, że jest to również bardzo bezpieczny i pewny 
środek lokomocji – średnie roczne opóźnienie pociągu nie przekracza 50 sekund, 
w ciągu 50 lat historii shinkansena nie było ani jednego wypadku śmiertelnego, a pociąg 
wykoleił się tylko raz, w 2004 r., podczas trzęsienia ziemi1.

1 Ambasada Japonii w Polsce, Superszybkie pociągi, „Biuletyn Informacyjny. Japońskie technologie” 2011, s. 6.
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Rysunek 1. Sieć kolejowa w Japonii
Źródło: http://myweb.unomaha.edu/~yichuanshi/geog3000/maps.htm [8.11.2013].

 – Termin wyjazdu: najlepszy okres to kwiecień – maj, czyli pora, gdy kwitną drzewa 
wiśni, jest ciepło, lecz nie za gorąco, i nie zaczęła się jeszcze pora deszczowa, oraz 
październik – listopad, japońska jesień z przepięknymi czerwonymi drzewami klonu. 

 – To, że Japonia jest także krajem przystępnych cen. Poprzez zestawienie cen w naj-
większych miastach na świecie, w tym Warszawy. Tabela 1 potwierdza, że Japonia 
nie jest droga.

Tabela 1. Porównanie cen w największych miastach

Tokio Frankfurt 
nad Menem Warszawa Nowy 

Jork Źródło

Big Mac 10.33 15.29 9.20 14.10 x

Transport publiczny 
(metro/tramwaj) 5.16 10.92 3.40 8.50 x

Przeciętny hotel 520.80 375.77 345.11 960.67 http://www.hotel-price-in-
dex.com/ [1.02.2013]

Waluta: PLN (PLN 1 = 31 JPY, US$ 1 = 3,0937 PLN).
Źródło: JNTO.
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Obiekty z Listy światowego dziedzictwa UNESCO

W Japonii znajduje się 17 obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNE-
SCO. Z tą liczbą wśród krajów Azji Japonia plasuje się na trzecim miejscu, po Chinach 
i Indiach. Na liście2 znajduje się np. miasto Kioto, dawna stolica Japonii, przepiękny za-
mek Białej Czapli – Himeji, jeden z najstarszych w Japonii zespołów świątynnych Horyuji 
(z 607 r.), zespół zabytkowy miasta Nara czy słynny chram Itsukushima na wyspie Itsu-
kushima, którego brama unosząca się na wodzie jest jednym z „trzech najpiękniejszych 
widoków”. Pozostałe „widoki” to wyspy Matsushima oraz mierzeja Amanohashidate (most 
do nieba), łącząca brzegi zatoki Miyazu, niedaleko od Kioto3. Każde z tych miejsc jest 
warte odwiedzenia ze względu na swoje walory historyczne czy artystyczne. 

Warto także wspomnieć o Fuji – najwyższej górze Japonii, liczącej 3776 m, która została 
wpisana na Listę dziedzictwa UNESCO. Jest to uśpiony wulkan, którego ostatnia erupcja 
była w 1707 roku. Co roku wspina się na nią 300 tys. osób i coraz częściej są to również 
obcokrajowcy4. Podobno najpiękniejszy wschód słońca można zobaczyć właśnie ze szczytu 
Fuji. Na szczycie góry znajduje się skrzynka pocztowa, tak więc można powiadomić rodzinę 
i znajomych o swoim wyczynie. Turyści, którzy nie mają zacięcia wspinaczkowego, też 
znajdą w okolicy Fuji miejsca dla siebie. Są tu punkty turystyczne i widokowe niezwykłej 
urody. Odnaleźć można tutaj źródła, jeziora – czystą naturę. 

Ze względu na wysoką aktywność wulkaniczną gorące źródła występują na obszarze 
całego Archipelagu Japońskiego. Większość współczesnych gorących źródeł znajduje się 
wewnątrz zabudowań, lecz zachowały się również takie na wolnym powietrzu. Woda w tych 
miejscach zawiera różne minerały, co sprawia, że ma właściwości zdrowotne i lecznicze. 
Są znakomitym sposobem na relaks i uwolnienie się od stresu. 

W Japonii gorące źródła są w każdym rejonie, zawsze znajduje się przy nich tradycyjny 
japoński zajazd – ryokan, w którym można zaznać tradycyjnej japońskiej gościnności. Ryo-
kan jest zbudowany i wyposażony całkowicie w tradycyjnym stylu, obsługa nosi kimono 
i zachowuje się z wyszukaną grzecznością, by gość mógł się poczuć wyjątkowo. Warto 
skorzystać z gorących źródeł w dzień powszedni, kiedy ceny są niższe, a gości jest mniej. 
Dawniej pisarze jeździli do gorących źródeł, by w spokoju móc pisać. Dla twórczości lite-
rackiej są idealnym miejscem. Japończycy chętnie korzystają dla relaksu z tych źródeł, 
ale zatrzymują się nie dłużej niż jeden czy dwa dni. 

2 http://whc.unesco.org/en/list/ [30.10.2013].
3 http://nihonsankei.jp/eng/index.html [25.10.2013].
4 http://www.jnto.go.jp/eng/indepth/scenic/mtfuji/ [25.10.2013].
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Rysunek 2. Mapa atrakcji turystycznych
Źródło: http://myweb.unomaha.edu/~yichuanshi/geog3000/maps.htm [8.11.2013].

Specyficzne japońskie atrakcje turystyczne

Zakupy

Zakupy są często jednym z obowiązkowych punktów wycieczek. W Tokio warto zwie-
dzić dzielnicę Akihabara. Nie ma na świecie drugiego miejsca, w którym byłoby tak duże 
skupisko sklepów z elektroniką użytkową. Nawet jeśli nie robi się tam zakupów, jest to 
ciekawe doświadczenie, gdyż można zobaczyć produkty z działu najnowszych technolo-
gii. Na niespiesznym zwiedzaniu dzielnicy można spędzić nawet pół dnia. Zupełnie inny 
charakter ma dzielnica Harajuku w Tokio. Jest to niekwestionowana stolica wyjątkowego 
japońskiego stylu kawaii. Są tam sklepy ze strojami oraz wszystkimi akcesoriami, o jakich 
marzą zwolennicy tego stylu, a na ulicy natkniemy się na młodzież przebraną w stroje 
inspirowane między innymi mangą i anime5. Obok znajduje się bardzo elegancka ulica 
Omotesando, przy której są sklepy najdroższych światowych marek. Warto odwiedzić także 

5 Japanese PopCulture, „Niponica 2013, nr 9, s. 5.
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znane domy towarowe, jak na przykład Mitsukoshi, Matsuzakaya, Sogo, Takashimaya, 
Isetan czy Matsuya. Dwa pierwsze z nich powstały przed 400 laty. 

Ciekawostką są też sklepy „stu jenowe”, w których każdy artykuł kosztuje 100 jenów 
(ok. 3 zł) i można w nich znaleźć wiele potrzebnych towarów.

Niezapomniana może być też wizyta na rybnym targu Tsukiji w Tokio. Jest to największy 
na świecie hurtowy targ rybny. Można tu kupić wszystkie rodzaje ryb i owoców morza, 
których każdego dnia sprzedawane jest tu ponad 2 tys. ton. Z tego powodu jest częstym 
celem wycieczek zagranicznych turystów.

Bohaterowie japońskiej mangi 

Japonia jest rajem dla miłośników mangi i anime. W całym kraju rozlokowane są miejsca 
i muzea związane z bohaterami komiksów lub znanymi autorami. Ostatnio coraz częściej 
autorzy umieszczają akcję w realnych miejscowościach, a postacie i autorzy kreskówek 
przyciągają do danego miejsca ogromne liczby fanów, tak więc miasta starają się spełnić 
ich oczekiwania. Organizują imprezy, tworzą muzea i galerie, ustawiają rzeźby w całym 
mieście. Przyjeżdżający tłumnie fani mają wpływ na rozwój ekonomiczny miejscowości, 
więc kolejne miasta są zainteresowane przyciągnięciem uwagi autorów6. 

Japońskie święta – matsuri 

Japonia słynie też ze swoich barwnych festiwali, które odbywają się w całym kraju 
w różnych terminach. Najbardziej znany jest Gion w Kioto, z paradą ogromnych platform 
na kołach, która przyciąga co roku w lipcu tłumy mieszkańców i turystów. Interesujący jest 
też Festiwal Śniegu w Sapporo, który odbywa się w lutym. Turyści mogą wtedy podziwiać 
ogromnych rozmiarów rzeźby ze śniegu lub lodu. Oprócz kilku największych festiwali 
odbywają się też mniejsze, lokalne. 

Nowoczesna architektura 

Japońskie miasta są też miejscami, gdzie realizowane są najśmielsze wizje współcze-
snych japońskich architektów. Spacerując ulicami tych miast, można napotkać nie tylko 
perły tradycyjnej architektury, ale także wspaniałe nowoczesne budynki. Na przykład 
w Tokio znajdują się 23 budynki, które mają więcej niż 200 m wysokości, a najwyższą 
konstrukcją w Japonii i drugą na świecie jest wieża Tokyo Skytree, mierząca 634 m, której 
budowę ukończono w 2012 roku. Na kilku wysokościach (najwyżej na 451 m) znajdują 
się punkty widokowe, z których roztacza się przepiękna panorama7.

6 Japan Anime Tourism Guide, ed. The Association of Japanese Animations and UNIJAPAN (Japan Association 
for the International Promotion of the Moving Image), Japan Tourism Agency, Tokyo 2010.
7 http://www.tokyo-skytree.jp/en/ [15.11.2013].
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Turystyka wyjazdowa 

Rozpatrując turystykę wyjazdową z Japonii do Polski, w tej kwestii Polska ma wciąż 
wiele do zaoferowania. Z punktu widzenia rynku zwiększenie liczby turystów z rozwiniętej 
gospodarczo Japonii jest możliwe. Szczególnie istotne jest przyciągnięcie do Polski tych 
Japończyków, którzy licznie odwiedzają Austrię, Czechy czy Węgry. 

Wielu Japończykom Polska kojarzy się z Fryderykiem Chopinem, Marią Skłodow-
ską-Curie czy Mikołajem Kopernikiem, a także Lechem Wałęsą, o którym powstał niedawno 
film. W Japonii znany jest ze swojego piękna Kraków, wiele wiadomo również o obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu. Niestety nie ma Japończyków, którzy wiedzieliby o bał-
tyckich plażach czy pięknych pasmach tatrzańskich. Zatem Polska ma wciąż wiele do za-
oferowania turystom zagranicznym, w tym Japończykom. Ważne jest nie tylko utrzymanie 
dotychczasowego pozytywnego wizerunku, ale również pokazanie nowego oblicza kraju. 

Zakończenie

W 2020 r. Tokio będzie gospodarzem letnich igrzysk olimpijskich. Przygotowania zo-
stały już rozpoczęte. Podjęte przez Agencję Rządową wysiłki mają na celu wzbudzenie 
zainteresowania turystów przyjazdem nie tylko przy okazji zawodów, ale także przed i po 
tym wydarzeniu, do czego także i Państwa serdecznie zachęcam. „Yōkoso Japan!” – za-
praszamy do Japonii.
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Streszczenie

Japonia bez wątpienia może się pochwalić wyjątkowymi walorami kulturowymi i przyrodniczymi. 
W związku z korzystnym wpływem turystyki przyjazdowej w aspekcie ekonomicznym i społecz-
nym rząd Japonii dokłada starań, aby zachęcić do przyjazdu jak największą liczbę turystów 
zagranicznych. 
Niniejszy tekst w skrócie wyjaśnia działania rządu japońskiego w zakresie polityki turystycznej. 
Przybliża także największe atrakcje turystyczne Japonii, miejsca i wydarzenia godne zobaczenia. 
Opisane są także warunki pobytu w Japonii. Dodatkowo przedstawiono kilka aspektów turystyki 
wyjazdowej do Polski. 

Słowa kluczowe: Japonia, atrakcje turystyczne, polityka turystyczna

Abstract

With no doubt Japan can be proud of its cultural and natural heritage. Due to favourable influ-
ence of inbound tourism for economy and social issues, government of Japan makes an effort 
to encourage as many foreign tourists as possible to visit the country.
This paper explains shortly the undertakings of Japanese government in terms of tourism policy. 
It also describes main tourist attractions in Japan, places and evens worth visiting. Staying 
conditions are also presented. Additionally, few aspects of outbound tourism to Poland are also 
explained.

Keywords: Japan, tourist attractions, tourism policy
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SKANSEN JAKO PRODUKT TURYSTYCZNY.  
ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW

OPEN AIR MUSEUM AS A TOURIST PRODUCT. CASE STUDIES

Wstęp 

Turystyka obszarów wiejskich wykorzystuje walory wsi, które są związane z odrębno-
ścią kulturową jej mieszkańców. Na podstawie funkcjonujących w środowisku wiejskim 
zasobów tworzone są produkty turystyczne, zwane także produktami kulturowymi. Jak 
słusznie zauważa Justyna Mokras-Grabowska: 

Wynika z tego, że w pewnym momencie historii ma miejsce zainteresowanie danymi 
zasobami i ich rozpoznanie. Wiąże się to z faktem, że kultura ludowa w obecnych cza-
sach nie jest w stanie funkcjonować na zasadach pierwotnych, służąc zaspokajaniu 
potrzeb związanych z codziennym życiem mieszkańców wsi. Taka kultura, określana 
jako dawna lub pierwotna, nie ma już coraz częściej racji bytu i zanika. Szansą na jej 
zachowanie jest turysta i jego zainteresowanie. Prowadzi to jednak do przeistoczenia 
się danego elementu kulturowego w postać komercyjną, czyli funkcjonowanie na 
zasadach rynkowych. W wyniku postępujących procesów cywilizacyjnych, globalizacji 
i unifikacji, zjawisko zdaje się być nieuniknione i staje się naturalnym biegiem historii. 
W ten sposób powstaje „nowy rodzaj” kultury ludowej – kultura ludowa komercyjna, 
służąca nowym celom – celom turystycznym1.

Jedną z najistotniejszych atrakcji dla turystyki wiejskiej są muzea na wolnym powietrzu, 
a w związku z tym, co napisano powyżej, na stawiane przez wielu naukowców pytanie 
o to, czy skansen powinien być produktem turystycznym, należy odpowiedzieć twierdząco. 
Dowody przytaczane są w różnych pracach naukowych2. 

1 J. Mokras-Grabowska, Kultura ludowa w polskiej turystyce – autentyczność czy komercja?, [w:] Kultura i tu-
rystyka – razem czy oddzielnie?, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH, Łódź 2007, s. 258.
2 Zob. T. Czerwiński, Etnograficzne muzeum na wolnym powietrzu – pomnik przeszłości, instytucja kultury czy 
produkt turystyczny? Garść refleksji na okoliczność Jubileuszu 100-lecia Kaszubskiego Parku Etnograficznego 
we Wdzydzach, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na wolnym powietrzu” 2006, nr 9, s. 15–22; E. Kasperska, 
Muzea etnograficzne na wolnym powietrzu a ich wartość marketingowa dla regionu, [w:] Marketing Przyszłości. 
Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. A. Smalec, G. Rosa, „Zeszyty 
Naukowe US” 2011, nr 663, Ekonomiczne problemy usług, nr 75, s. 337–351.
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Na wstępie warto określić, jak rozumiane są podstawowe terminy związane z tematem 
pracy: „muzeum na wolnym powietrzu”, „skansen”, „placówka”, „obiekt” oraz „produkt 
turystyczny”.

Pojęcie „muzeum na wolnym powietrzu”, zgodnie z definicją zaproponowaną przez 
Jerzego Czajkowskiego, oznacza iż „mamy do czynienia z takim muzeum, w którym 
obiekty architektoniczne i pewne tradycyjne urządzenia, traktowane jako eksponaty, 
znajdują się na otwartej przestrzeni”3. Ten sam autor przytacza także szerszy opis oma-
wianego hasła, odnosząc się do definicji ustalonej na konferencji w Sanoku w 1978 r., 
gdzie określono, że

muzeum na wolnym powietrzu jest placówką dydaktyczno-wychowawczą, organi-
zowaną na podstawach naukowych, celowo, z zabytkowych i typowych obiektów 
budownictwa i architektury oraz innych okazów związanych z tradycyjną kulturą 
wiejską […]4. 

Jednocześnie warto zaznaczyć, że w polskim piśmiennictwie etnograficznym funk-
cjonuje termin „skansen”, który zgodnie z opisem zawartym w Słowniku języka polskie-
go określany jest jako „krajoznawcze muzeum etnograficzne pod gołym niebem, gdzie 
eksponowane są zabytki budownictwa ludowego oraz sprzęty i narzędzia określonego 
regionu”5. Termin „placówka” będzie w pracy rozumiany zgodnie z drugim znaczeniem 
podawanym przez Słownik języka polskiego: „instytucja pełniąca rolę ośrodka w jakiejś 
dziedzinie życia”6. W tym przypadku w zakresie kultury. Uwidocznione relacje pomiędzy 
wszystkimi wspomnianymi terminami dają autorowi możliwość używania ich jako syno-
nimów, przy czym warto zauważyć, że dość rozbudowane pojęcie „muzeum na wolnym 
powietrzu” zostanie skrócone do formy „muzeum”, bez zmiany opisanego powyżej znacze-
nia. Termin „obiekt” odnoszony jest w artykule do eksponatów (budynków) znajdujących 
się w opisywanych skansenach. 

Pojęcie „produkt turystyczny” wymaga szerszego wyjaśnienia, ponieważ jest to okre-
ślenie wieloznaczne, niejednokrotnie używane w różnych kontekstach.

Węższy zakres wspomnianego terminu oznacza wszystkie elementy, które turysta 
kupuje podczas swojej podróży. Do tych komponentów możemy zaliczyć usługi, takie jak 
transport, noclegi, wyżywienie. Natomiast w szerszym pojęciu 

produkt turystyczny to zbiór użyteczności związanych z podróżami turystycznymi, 
czyli dostępne na rynku dobra i usługi turystyczne umożliwiające ich planowanie, 
odbywanie, przeżywanie oraz gromadzenie doświadczeń z nimi związanych7. 

3 J. Czajkowski, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, KAW, Rzeszów 1984, s. 5. 
4 Z. Żygulski, Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa 1982, s. 7.
5 http://sjp.pwn.pl/szukaj/skansen [20.07.2014].
6 http://sjp.pwn.pl/szukaj/placówka [20.07.2014].
7 J. Kaczmarek et al., Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 74.
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Analizując różne rodzaje produktów turystycznych, uwidacznia się ich podział na dwie 
zasadnicze grupy. Pierwszą stanowią najmniej skomplikowane, pojedyncze produkty: 
usługa i rzecz, natomiast w skład drugiej wchodzą produkty bardziej złożone, zintegrowane 
organizacyjnie i/lub przestrzennie. 

Na potrzeby tego opracowania analizowane skanseny będą omawiane jako produkt 
turystyczny – obiekt. Zgodnie z definicją taki produkt 

charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku 
usług towarzyszących, skupionych w jednym miejscu (placówce) mającym z punktu 
widzenia kartograficznego charakter punktowy (muzeum, zabytek […])8. 

Jednakże warto podkreślić, że skanseny same w sobie mogą zawierać inne produkty 
turystyczne (proste – rzecz, usługa), na które również zostanie zwrócona uwaga. 

Skansen można uznać za produkt, zgodnie z definicją podaną powyżej, lecz jest to 
produkt specyficzny, wyraźnie różniący się w swej istocie od innych miejsc „związanych 
z obsługą ruchu turystycznego, nastawionych na komercyjne świadczenie usług, takich jak 
hotele, zakłady gastronomiczne […]”9. Muzeum na wolnym powietrzu staje się produktem 
turystycznym już w momencie wprowadzenia swoich usług na rynek, a zgodnie z jego 
prawami im bardziej atrakcyjna i umiejętnie wypromowana jest podaż (w tym przypadku 
to usługi świadczone przez muzeum), tym ma ona większą szansę zdobyć odpowiednio 
więcej konsumentów, zwiększając tym samym popyt10.

Produkt oferowany przez skanseny musi być oczywiście dostosowany do oczekiwań 
odbiorców, ale także do ich możliwości percepcyjnych, a to nie jest wbrew pozorom zada-
nie łatwe do zrealizowania. Ludzie współcześnie zwiedzający muzea to osoby w różnym 
wieku, mające różne wykształcenie, podróżujące po świecie i będące przede wszystkim 
mieszkańcami miast, czego konsekwencją jest brak styczności z treściami prezentowanymi 
w skansenie. Obecnie znaczna część publiczności nie ma żadnego wglądu w ludowość 
własnej kultury, gdyż współcześni 20–30-letni turyści nie mieli już okazji obcowania z „praw-
dziwą” wsią. Dodatkowy problem wynika także z profilu charakterologicznego typowego 
klienta muzeum, który wedle badań jest coraz bardziej wymagający i świadomy swych praw. 

Jako ofiara kultury obrazkowej jest trudny, rozpaskudzony oferowanymi mu zewsząd 
„gotowcami” i „ułatwiaczami” życia, obciążony stereotypami na temat wsi. Wymaga 
szerokiej informacji, ale pragnie jej przy coraz mniejszym udziale własnego wysiłku, 
coraz bardziej w formie bezpośredniego przekazu, żywego obrazu niż samodzielnego 
odkrywania ekspozycji. […] Można się z takim obrazem klienta nie zgadzać, można 
go nie akceptować, ale trudno z nim walczyć11. 

8 Ibidem, s. 76.
9 T. Czerwiński, op. cit., s. 16.
10 Ibidem, s. 16.
11 E. Kasperska, op. cit., s. 348–349.
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Dlatego też muzea na wolnym powietrzu zmuszone są z jednej strony do uatrakcyj-
niania sposobu prezentowania zasobów, a z drugiej – do ciągłego poszerzania oferty 
towarzyszącej. 

Cel i metody pracy 

Podstawowym celem niniejszej pracy jest ukazanie funkcjonowania wybranych pol-
skich muzeów na wolnym powietrzu jako produktów turystycznych. Dla zrealizowania tego 
postulatu najważniejszym zadaniem jest pokazanie potencjału turystycznego oraz jego 
wykorzystania w ramach tworzenia wspomnianego produktu. 

W ramach realizacji celu głównego można wyróżnić zadania szczegółowe. Podstawowa 
analiza dotyczy głównych atrakcji skansenów, stanowiących o ich istocie, a więc wystaw 
stałych i czasowych. Kolejne badanie skupia się na ofercie komplementarnej, do której 
zaliczyć można różnorodne działania podejmowane na terenie placówek: lekcje muzealne, 
imprezy cykliczne oraz szeroko rozumianą ofertę rekreacyjną (gastronomiczną, noclegową, 
sprzedażową). Dla uzupełnienia obrazu tego, jak muzea kreują się jako produkt turystyczny, 
przedstawiona zostanie również krótka analiza działań promocyjnych. Celem nakreślenia 
oceny funkcjonowania w ostatnim dziesięcioleciu poszczególnych skansenów zostanie 
dokonana również analiza ruchu turystycznego, która może być pomocna w stwierdzeniu, 
czy muzea na wolnym powietrzu faktycznie potrafią dostosować się do obecnych trendów 
panujących w turystyce. Badanie wydaje się konieczne, tym bardziej że ostatnie szcze-
gółowe prace na ten temat były wykonywane ponad 10 lat temu12, a nowsze analizy13 nie 
objęły placówek, którymi zajęto się w niniejszej pracy. 

Na podstawie wstępnej kwerendy wybrano trzy spośród głównych skansenów w Pol-
sce. Znaczenie było podstawowym kryterium, lecz przy wyborze kierowano się także 
innymi informacjami na temat historii, walorów muzeów, a zwłaszcza proponowanej 
oferty. Wśród badanych znalazły się: Muzeum Wsi Kieleckiej (MWK) w Tokarni, Muzeum 
Budownictwa Ludowego (MBL) w Sanoku oraz Muzeum Budownictwa Ludowego-Park 
Etnograficzny (MBL-PE) w Olsztynku. Są to placówki wyróżniające się w skali kraju 
specyficznymi cechami: muzea w Olsztynku i Tokarni zajmują czołowe miejsca na liście 
skansenów o największej powierzchni, natomiast placówka w Sanoku może pochwalić 
się największą liczbą zgromadzonych obiektów. Notowana w nich aktywność turystyczna 
i promocyjna ma odbicie w dzisiejszym sposobie funkcjonowania tych instytucji w formie 
produktów turystycznych. 

Podstawowymi materiałami służącymi ukazaniu potencjału, jakim dysponują placówki, 
były publikacje promocyjne (broszury, foldery, mapy, przewodniki). Ze względu na różną 

12 Zob. A. Stasiak, Muzea na wolnym powietrzu w Polsce i możliwości ich wykorzystania dla celów turystycz-
nych, „Turyzm” 1996, t. 6, z. 2, s. 67–92; Idem, Charakterystyka ruchu turystycznego w wybranych skansenach 
w Polsce, „Turyzm” 2000, t. 10, z. 1, s. 39–72.
13 Zob. K. Widawski, Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego – ich wykorzystanie 
w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, [w:] Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 
t. 17, Wyd. UW, Wrocław 2011, s. 175–185.
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dostępność danych analiza głównych elementów oferty (wystaw, imprez plenerowych 
i lekcji muzealnych) została przeprowadzona dla roku 2011, co jednak nie zaburza kore-
lacji z analizami ruchu turystycznego ze względu na fakt, iż we wszystkich omawianych 
przypadkach od kilku lat obserwuje się względną stałość list głównych atrakcji (np. lekcje 
muzealne). W trakcie badań odwiedzono dwa spośród trzech muzeów (MBL w Sanoku 
i MWK w Tokarni). Podczas zwiedzania, oprócz obserwacji ekspozycji, sprawdzono stan 
i formy oferty komplementarnej (m.in. gastronomia, noclegi, sprzedaż pamiątek) oraz 
dokonywano wywiadów z przedstawicielami personelu. Choć nie opierały się one na 
skodyfikowanej ankiecie, to pytania zawsze dotyczyły tych samych obszarów tematycz-
nych, czyli informacji na temat planów rozwoju ekspozycji oraz oferty komplementarnej, 
wiadomości o imprezach cyklicznych i formach promocji skansenu. Pozyskano również 
dane dotyczące ruchu turystycznego, lecz ich szczegółowość zależy niestety od sposobu 
monitoringu liczby odwiedzających w danym obiekcie. Dokonano także analizy aktywności 
internetowej placówek, która jest jednym z najważniejszych działań tworzących dzisiejsze 
produkty turystyczne, będąc nową formą interpretacji walorów i stanowiąc rodzaj prze-
dłużenia ich promocji14. 

Muzea na wolnym powietrzu jako produkt turystyczny 

Zgodnie z ogólną definicją podawaną przez Tomasza Czerwińskiego 

muzealny produkt turystyczny obejmuje najczęściej pakiet usług, na który składają 
się stałe i czasowe ekspozycje wraz z fachową obsługą (przewodnictwem) oraz 
różnorodne imprezy organizowane cyklicznie i okazjonalnie15. 

Dodatkowo dopasowanie do wymagań turystów odzwierciedla się w pozornie mało 
ważnych, dodatkowych elementach muzealnej oferty: ustalaniu dogodnych godzin otwar-
cia, zaprojektowaniu czytelnej i dobrze opracowanej pod względem informacyjnym strony 
internetowej, publikowaniu przewodników, planów, folderów, płyt CD, oferowaniu pamią-
tek opartych na regionalnych wzorcach itp. Coraz częściej muzea starają się zapewnić 
turystom możliwość skorzystania z lokali gastronomicznych urządzanych w zabytkowych 
budynkach i serwujących dania regionalne, co wyraźnie podnosi atrakcyjność danego 
miejsca. Do niedawna jeszcze rzadka w ofercie, dziś już coraz powszechniejsza staje 
się możliwość noclegu w wiejskiej scenerii skansenowskich chałup, którą jeszcze parę 
lat temu zapewniano tylko w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Dziś spośród bada-
nych skansenów nocleg turystom oferuje placówka w Tokarni, a niebawem będzie to 
czynił również skansen w Sanoku. Możliwość zakwaterowania wiąże się bezpośrednio 
z organizacją imprez okolicznościowych i coraz popularniejszych na terenie parków et-
nograficznych konferencji, które mogą zapewnić znaczny przychód. Można powiedzieć, 

14 Ibidem, s. 8.
15 T. Czerwiński, op. cit., s. 16.
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że posiadanie bazy noclegowej to znaczne zbliżenie do stawania się w pełni dojrzałym 
i bardzo konkurencyjnym na dzisiejszym rynku produktem turystycznym. Muzea posia-
dające taką usługę zaczynają pełnić rolę praktycznie samowystarczalnej atrakcji, która 
nie potrzebuje żadnego otoczenia, ponieważ jest w stanie zaspokoić wszystkie wymogi 
turystów związane z podróżą (nocleg, wyżywienie). Zmiany idące w tym kierunku mogą 
jednak nieść skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Dla skansenu są to korzyści ze 
względu na wydłużenie czasu pobytu zwiedzających na jego terenie, które owocują oczy-
wistymi, dalszymi profitami. Dla otoczenia natomiast może być to skutek zgoła odmienny, 
gdyż baza noclegowa i gastronomiczna, znajdujące się w sąsiedztwie, zostaną odcięte 
od zwiedzających, a skansen stanie się swego rodzaju enklawą. 

Kolejnymi elementami skansenowskich produktów turystycznych, tworzonych z myślą 
o współczesnym kliencie, są udostępnienia prezentowanych zbiorów poprzez wpro-
wadzanie kopii przedmiotów, narzędzi, urządzeń, które można dotknąć, wypróbować, 
poznać zasadę ich działania. Nieco rzadszą, lecz również mającą na celu wzmocnienie 
interakcji między widzem i ekspozycją, jest praktyka wzbogacania prezentacji o wrażenia 
słuchowe i zapachowe. Podczas zwiedzania turysta słyszy wkomponowane w tło dźwięki 
ludowych przyśpiewek lub muzykę w wykonaniu zespołów grających na starodawnych 
instrumentach, a do jego nozdrzy docierają intensywne zapachy pieczonego chleba lub 
świeżo skoszonego siana16. 

Warto podkreślić w tym miejscu, co zostało częściowo wspomniane wcześniej, że 

każdy ze składników muzealnego produktu turystycznego może być rozpatrywany 
oddzielnie, jako odrębny rodzaj produktu sam w sobie. Produktem turystycznym 
jest zatem drukowany przewodnik po muzeum, wystawa, lekcja muzealna, impreza, 
sklep z pamiątkami i produktami regionalnymi, potrawa serwowana w muzealnej 
karczmie itd. Wszystkie te produkty odbiorca może zakupić łącznie lub dokonywać 
selektywnego wyboru, stosownie do własnych upodobań, możliwości finansowych, 
czasu, jakim dysponuje17.

Na przedstawioną powyżej sytuację dość głośnym sprzeciwem reagują tradycyjni 
muzealnicy, którzy zdają sobie sprawę, jak ważna jest edukacja etnograficzna współcze-
snych pokoleń, lecz ich irytację budzi komercjalizowanie sposobów prezentacji zasobów. 
Tymczasem, jak zostało już powiedziane, względy ekonomiczne wymagają od skansenów 
dostosowania swej oferty do oczekiwań nabywców. Muzeum, funkcjonując w określonej 
rzeczywistości, musi koegzystować z otoczeniem i skutecznie pełnić swoje role, ponie-
waż nadrzędny sens gromadzenia zbiorów i ich zachowania dla potomności istnieje tylko 
w momencie, jeśli faktycznie kolejne pokolenia będą mogły, a zwłaszcza chciały z nich 
korzystać18.

16 E. Kasperska, op. cit., s. 349.
17 T. Czerwiński, op. cit., s. 16.
18 E. Kasperska, op. cit., s. 343–344.
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Charakterystyka badanych skansenów 

Park etnograficzny w Tokarni jest jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej z siedzibą 
w Kielcach, w skład którego wchodzi jeszcze kilka innych placówek. Skansen położony 
niedaleko Chęcin w województwie świętokrzyskim, znajduje się ok. 20 km od Kielc i jest 
jedyną tego rodzaju atrakcją na terenie województwa. Zgromadzono tutaj najpiękniejsze 
zabytki architektury drewnianej z obszaru Kielecczyzny, których jest obecnie ponad 30 na 
powierzchni ponad 65 hektarów. Są to głównie zagrody i inne pojedyncze obiekty, zgru-
powane w pięciu zespołach: małomiasteczkowym, wyżynnym, świętokrzyskim, terenów 
lessowych oraz dworsko-folwarcznym19.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (województwo podkarpackie) usytuowa-
ne jest poza obszarem miasta, na prawobrzeżnych terasach rzeki San. Jego północną 
granicę stanowią zalesione wzniesienia Gór Słonnych, które wchodzą w skład pasma Gór 
Sanocko-Turczańskich. Teren, na którym zlokalizowano placówkę, wiernie odzwierciedla 
ukształtowanie powierzchni Podkarpacia. Skansen ma powierzchnię 38 ha i pod wzglę-
dem ilości obiektów, których jest tutaj ok. 150, jest największym skansenem w Polsce. 
Budynki zgrupowane są w pięciu odrębnych sektorach: Bojków, Łemków, Dolinian oraz 
Pogórzan – zachodnich i wschodnich, znakomicie dopasowanych do fizjografii terenu. 
Oprócz wymienionych części znajduje się tu również sektor naftowy, który poświęcony jest 
historii rozwoju przemysłu wydobywczego na Podkarpaciu. W ostatnich latach głównym 
celem rozbudowy sanockiego skansenu była realizacja projektu „Galicyjski rynek – budowa 
sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku”. W ramach tego przedsięwzięcia 
zrekonstruowano rynek podkarpackiego miasteczka z drugiej połowy XIX i początku XX w. 
Nowy sektor prezentuje przejawy życia społecznego i gospodarczego mieszkańców nie-
wielkich miasteczek południowo-wschodniej Polski, w tym Polaków, Żydów i Ukraińców20.

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku (województwo 
warmińsko-mazurskie) jest jednym z najstarszych i największych skansenów w Polsce. 
Na obszarze 96 ha prezentowanych jest ponad 60 obiektów wiejskiej architektury ludowej, 
pochodzących z obszarów Warmii, Mazur, Sambii i Małej Litwy. Muzeum posiada blisko 
10 tys. zabytków ruchomych związanych z XIX- i XX-wieczną kulturą ludową, z czego 
40% jest eksponowanych i udostępnianych turystom21. 

Oferta turystyczna 

W badaniu oferty wyróżniono kilka najistotniejszych elementów: wystawy stałe, cza-
sowe, imprezy plenerowe, lekcje muzealne oraz ofertę rekreacyjną. 

Wystawy stałe i czasowe. Do najbardziej tradycyjnego sposobu przedstawiania 
zasobów skansenowskich należą statyczne prezentacje zbiorów w postaci ekspozycji 

19 http://mwk.com.pl [25.05.2012].
20 http://skansen.mblsanok.pl [17.05.2012].
21 http://www.muzeumolsztynek.com.pl [14.05.2012].
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budynków i ich wnętrz, które są jednocześnie istotą skansenów. Dla pokazania całokształtu 
wiejskiego życia zabytkowe obiekty są uzupełniane o:

 – wnętrza ukazujące powszechne zajęcia ludności wiejskiej, w tym sprzęty codziennego 
użytku (np. przyrządy do produkcji masła, wypieku chleba, warsztaty tkackie);

 – ekspozycję zagród przydomowych, ze studniami i pomieszczeniami dla zwierząt;
 – prezentację rzemiosł i przemysłu wiejskiego, np. warsztaty szewskie;
 – prezentacje zawodów powiązanych z poszczególnymi obiektami, np. młyny, kuźnie22.

Skanseny, oprócz typowych prezentacji budynków i wnętrz, często w swojej ofercie 
posiadają jeszcze inne ekspozycje stałe i czasowe, nawiązujące do kultury ludowej i pre-
zentujące bogate zbiory muzeum. Wystawy te są najprostszym sposobem interpretacji 
zasobów skansenu23. 

W analizowanych placówkach liczba wystaw stałych jest różna (tabela 1). W przy-
padku MBL-PE w Olsztynku nie zanotowano żadnej stałej ekspozycji, co wynika z faktu, 
że termin ten jest często odmiennie postrzegany przez różne muzea. Przykładem mogą 
być prezentacje wnętrz, które raz traktowane są jako wystawy stałe, a innym razem jako 
część większej ekspozycji. Stąd dokonując inwentaryzacji, opierano się na rozumieniu 
tego terminu przez poszczególne placówki.

MWK w Tokarni proponuje odwiedzającym możliwość zobaczenia siedmiu wystaw sta-
łych na terenie skansenu. Wśród nich są m.in.: ekspozycja dawnego umeblowania chałup 
wiejskich z regionu świętokrzyskiego, prezentacja drewnianych rzeźb lokalnego artysty, 
kolekcja dekoracyjnych klamek, podków, krzyży i wiatrowskazów. We wnętrzu wiatraka 
z Grzmucina zaprezentowano wystawę dotyczącą wiatraków i młynarstwa wietrznego. Na 
planszach i zdjęciach przedstawiono rodzaje i historię wiatraków z regionu świętokrzyskie-
go. Kolejną zaaranżowaną ekspozycją stałą jest muzealna klasa lekcyjna, wyposażona 
w zabytkowe ławki i dawne pomoce naukowe. Jedną z najbogatszych wystaw jest „Tra-
dycyjny ubiór chłopski na Kielecczyźnie”. Odwiedzający mogą się zapoznać z czterema 
rodzajami strojów ludowych, kobiecych i męskich. Dodatkowo zaprezentowano m.in. 
regionalne stroje weselne, ubiór codzienny oraz nakrycia wierzchnie. Ostatnią wystawą 
stałą na terenie skansenu w Tokarni jest ekspozycja dawnych pojazdów konnych, czynna 
od kwietnia do października.

W MBL w Sanoku dla zwiedzających przygotowane są trzy stałe wystawy. Prezentacja 
pt. „Ikona Karpacka” zawiera ponad 220 eksponatów malarstwa ikonowego od XV do 
XX w. Jest to jedna z największych wystaw tego typu w Polsce, którą odwiedza ok. 10 tys. 
osób rocznie. W osobnej części skansenu znajduje się ekspozycja przemysłu naftowego, 
prezentująca zarys historii wydobywania ropy naftowej na Podkarpaciu od połowy XIX 
w. aż do dzisiaj. Ostatnią atrakcją dla zwiedzających jest wystawa zabytkowego sprzętu 
strażackiego w remizie z Lipinek. Wśród prezentowanych okazów znajdują się m.in. wozy 
konne z pompami oraz dawne syreny alarmowe. 

22 E. Kasperska, op. cit., s. 343.
23 K. Widawski, op. cit., s. 160.
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Tabela 1. Liczba wybranych atrakcji w poszczególnych skansenach w 2011 r.

Pełna nazwa placówki Wystawy 
stałe

Wystawy 
czasowe

Lekcje 
muzealne

Imprezy 
plenerowe

Muzeum Wsi Kieleckiej –  
Park Etnograficzny w Tokarni 7 0 18 14

Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku 3 4 17 9

Muzeum Budownictwa Ludowego –  
Park Etnograficzny w Olsztynku 0 2 16 29

Źródło: opracowanie własne na podstawie witryn internetowych i wywiadów.

Wszystkie analizowane muzea w 2011 r. posiadały w ofercie dla zwiedzających eks-
pozycje czasowe (tabela 1). Jednakże warto zaznaczyć, iż Muzeum Wsi Kieleckiej pre-
zentuje te wystawy w Dworku Laszczyków (filia MWK), a nie w skansenie w Tokarni, stąd 
nie zostały one uwzględnione w opracowaniu. 

MBL w Sanoku udostępniało dla odwiedzających w 2011 r. cztery wystawy czasowe. 
„Chwalcie Pana wszystkie narody! Judaika i sztuka sakralna w Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku” to ekspozycja, która po raz pierwszy w dziejach skansenu łączyła 
zabytki kultury żydowskiej i chrześcijańskiej. Kolejna prezentacja poświęcona była rodzinie 
Bogdańskich, największej malarskiej familii w Małopolsce. Wśród pamiątek znajdowały się 
obrazy, fotografie, dokumenty rodzinne oraz sprzęt i akcesoria malarskie. Trzecią z wystaw 
tworzyły zrekonstruowane warsztaty (szewski i stolarski) oraz zakłady (fryzjerski, krawiecki, 
fotograficzny oraz grzebieniarski), w których pokazywano kilkaset eksponatów rzemieśl-
niczych. Ostatnią z czasowych wystaw była prezentacja szopek bożonarodzeniowych.

Skansen w Olsztynku w ofercie wystaw czasowych posiadał dwie ekspozycje: „Ma-
gia chleba naszego powszedniego” oraz „Świat dziecka. Stare i nowe zabawki ludowe”. 
Obie były przykładami wystaw z elementami interaktywnymi, dzięki czemu były chętnie 
odwiedzane przez turystów. Pierwsza przedstawiała proces wypieku pieczywa w dawnych 
gospodarstwach wiejskich, prezentowany m.in. poprzez wyświetlanie filmu w technice 
3D. Druga z ekspozycji skierowana była przede wszystkim do dzieci, tematyka obejmo-
wała bowiem zagadnienia związane z ludowymi zabawkami, używanymi w przeszłości 
i współcześnie. Elementem interaktywnym wystawy był tzw. pokój zabaw, gdzie najmłodsi 
odbiorcy mogli nie tylko oglądać, ale także przede wszystkim bawić się eksponatami. 

Lekcje muzealne. Statyczne formy ekspozycji coraz częściej uzupełniane są ele-
mentami „ożywiającymi” i dynamizującymi wizytę w skansenie. Może się to odbywać 
w dwojaki sposób poprzez:

 – prezentację życia wiejskiego i pracy rzemieślników (np. pokazy wyrobu masła, wypla-
tania koszy czy pracy kowala);
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 – udział zwiedzających w odtwarzaniu pewnych elementów dawnej aktywności wiejskiej 
(wykonywanie ludowych ozdób, nauka haftu krzyżykowego, udział w pracach polowych)24.
W ofercie polskich skansenów znajduje się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu 

lekcji muzealnych, skierowanych do różnych grup wiekowych (od przedszkolaków do osób 
dorosłych). Tematykę organizowanych zajęć można podzielić na kilka działów: 

 – dawne zawody, 
 – codzienne życie na wsi,
 – architektura regionu,
 – wierzenia i obyczaje25.

Proponowane lekcje muzealne są przeprowadzane przez pracowników skansenu 
i zwykle trwają około 45 minut. Oferta lekcji i warsztatów zwykle jest tworzona w oparciu 
o ekspozycję w danym muzeum. Możliwość przeprowadzania zajęć praktycznych i warsz-
tatów istnieje w dużej mierze dzięki wykonaniu kopii dawnych narzędzi i urządzeń i korzy-
staniu z nich. Coraz częściej lekcje muzealne wchodzą w skład tzw. pakietu edukacyjnego, 
podczas którego uczestnicy spędzają cały dzień na terenie skansenu. Są to specjalnie 
stworzone programy, podczas których dzieci biorą udział w zwiedzaniu ekspozycji z prze-
wodnikiem oraz aktywnie uczestniczą w różnych pokazach i warsztatach muzealnych. 

MWK w Tokarni proponuje 18 tematów lekcji muzealnych (tabela 1), przeprowadzonych 
w różnej formie (wykłady, pokazy i zajęcia interaktywne, warsztaty). Zajęcia są dostoso-
wane do wieku odbiorcy. Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym zawierają dużą ilość elementów interaktywnych, natomiast dla starszych odbiorców 
przeprowadzane są wykłady. Tematyka dotyczy m.in. stroju ludowego, ozdób wiejskich 
wnętrz mieszkalnych, wybranego rodzaju rzemiosła (np. kowalstwo). 

Ciekawą ofertę edukacyjną przedstawia MBL w Sanoku, dysponując łącznie 17 tematami 
całorocznych lekcji oraz dodatkowymi lekcjami sezonowymi, skierowanymi do niepełno-
sprawnych. W 2011 r. przeprowadzono 46 zajęć dla 846 uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjum, średnich i studentów. Odbyły się one m.in. w oparciu o stałą ekspozycję skan-
senowską, ekspozycję „Galicyjski Rynek”, a także w plenerze – zajęcia dotyczyły tematyki 
z zakresu geografii, archeologii i historii regionu. Pracownicy muzeum prowadzą również 
warsztaty, podczas których dzieci ćwiczą swoje zdolności manualne i artystyczne. Uczest-
nicy wykonują biżuterię, malują gliną i woskiem oraz tworzą papierowe ozdoby. Ciekawą 
formą dla najmłodszych są ćwiczenia teatralne prowadzone na rynku galicyjskiego mia-
steczka („Sceny z życia miasteczka”). Zaś najaktywniejszą odmianą lekcji edukacyjnych są 
zajęcia w plenerze. Wśród propozycji znajdują się cztery rodzaje aktywności: poszukiwanie 
ukrytych przedmiotów na terenie skansenu, udział w zabawach i grach z I połowy XX w., 
rozpoznawanie drzew i roślin oraz rozgrywki w skansenowskiej kręgielni. 

MBL-PE w Olsztynku w 2011 r. proponowało 16 lekcji, podzielonych tematycznie ze 
względu na wiek uczniów: od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Dla najmłodszych 

24 E. Kasperska, op. cit., s. 344.
25 K. Widawski, op. cit., s. 164.
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proponowana jest m.in. lekcja „Zwierzęta gospodarskie dawniej i dziś”. Są to zajęcia odby-
wające się w zagrodach. Dzieci mogą się wtedy zapoznać z różnymi gatunkami zwierząt 
hodowanych w dawnych gospodarstwach rolnych. Dla starszej grupy oferowane są m.in. 
zajęcia praktyczne nauki haftu krzyżykowego, malarstwa na szkle, wycinanek polskich 
oraz sztuki tworzenia papierowych kwiatów. Ciekawą propozycją jest lekcja zatytułowana 
„Modelowa lekcja architektury regionalnej”. W trakcie zajęć odbywa się prelekcja doty-
cząca budownictwa ludowego (historia, narzędzia i techniki budowlane). Zdobytą wiedzę 
dzieci wykorzystują podczas zajęć warsztatowych, gdzie samodzielnie składają fragmenty 
dawnej wiejskiej chałupy. W sezonie wakacyjnym proponowano pięć rodzajów warsztatów: 
pszczelarstwa, garncarstwa, wycinanki polskiej, wykonywania papierowych kwiatów oraz 
plecionkarstwa. Zajęcia były przeprowadzane zarówno dla grup zorganizowanych, jak 
i rodzin oraz turystów indywidualnych.

Imprezy plenerowe.  Muzea na wolnym powietrzu w swojej ofercie posiadają także 
festyny i imprezy plenerowe organizowane na terenie placówek. Przedsięwzięcia te mają 
na celu uatrakcyjnienie turystom przebywania w skansenach oraz ożywienie „martwych” 
ekspozycji.

Najczęściej imprezy odnoszą się do zasobów materialnych i niematerialnych związa-
nych z folklorem i kulturą ludową danego regionu. Tematyka festynów i imprez plenerowych 
nawiązuje, podobnie jak lekcje muzealne, do kalendarza liturgicznego i prac polowych. 
Dodatkowymi atrakcjami podczas tego typu przedsięwzięć są często pokazy oraz moż-
liwość kupna zarówno wyrobów rzemiosła artystycznego, jak i różnorodnych produktów 
spożywczych. Wspomniane imprezy mają zazwyczaj zasięg regionalny26.

W analizowanych muzeach imprezy folklorystyczne w 2011 r. odbywały się właściwie 
przez cały rok, w ilości od dziewięciu w MBL w Sanoku do 29 w skansenie w Olsztynku. 
Sezonem martwym dla tego typu przedsięwzięć są miesiące zimowe, z wyłączeniem 
grudnia, kiedy to często organizowane są kiermasze bożonarodzeniowe. Najwięcej imprez 
odbywa się od maja do października w tzw. okresie turystycznym.

Skansen w Tokarni przyciąga wielu turystów dzięki licznym imprezom masowym, któ-
re mają już swoją rangę i stałych wielbicieli. Każdorazowo wizytuje je od 2000 do 5000 
osób. MWK w 2011 r. zaproponowało dla odwiedzających uczestnictwo w 14 imprezach 
plenerowych. Ciekawymi wydarzeniami były „Wytopki Ołowiu”, nawiązujące do czasów, 
gdy w regionie świętokrzyskim wydobywano rudy kruszcowe, oraz szeroko znana impreza 
„Hubertus Świętokrzyski”, organizowana z okazji corocznego święta leśników i myśliwych. 
W trakcie drugiego wydarzenia uczestnicy mogli m.in. wziąć udział w gonitwie za lisem, 
prezentacji psów myśliwskich i pokazach ptaków drapieżnych. 

MBL w Sanoku zorganizowało dziewięć imprez plenerowych, podczas których skan-
sen odwiedziło 21 tys. uczestników, co stanowiło 17,5% wszystkich odwiedzających 
w 2011 r. W porównaniu z 2010 r. uczestnicy tych wydarzeń stanowili 12,5% wszystkich 
zwiedzających, co niewątpliwie świadczy o zwiększającej się popularności takich imprez. 

26 Ibidem, s. 167.
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Najwyższą frekwencję odnotowano podczas „V Kiermaszu Karpackich Smaków”. Odbywały 
się wówczas pokazy rękodzieła artystycznego, konkursy i zabawy dla najmłodszych oraz 
degustacje kuchni regionalnej.

Najbogatszą ofertę imprez plenerowych w 2011 r. przedstawiło MBL-PE w Olsztynku. 
Odwiedzający mogli skorzystać aż z 22 imprez. W sezonie turystycznym festyny były orga-
nizowane niemal w każdy weekend, choć nie wszystkie wydarzenia były związane stricte 
z folklorem i kulturą ludową. Zadaniem muzeum jest poszerzanie różnorodnej wiedzy na 
temat regionu zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Doskonałym tego przykładem 
jest organizacja „Festiwalu Bałtyjskiego – w kręgu kultury Prusów”. Wydarzenie to ma na 
celu przybliżenie kultury Prusów i ludów bałtyjskich, które w średniowieczu zamieszki-
wały południowo-wschodnie wybrzeża Bałtyku. Natomiast w nawiązaniu do kalendarza 
liturgicznego placówka organizuje co roku „Regionalne Święto Ziół”, wydarzenie mające 
na celu promocję uprawy ziół jako atrakcyjnego produktu naturalnego.

Analiza imprez plenerowych pokazuje, że w każdym ze skansenów ich liczba podczas 
sezonu turystycznego jest znaczna. Są to głównie wydarzenia związane z kulturą ludową, 
ale pojawiają się także festyny o innej tematyce przewodniej, lecz mimo to folklor jest 
wówczas bardzo eksponowany.

Oferta rekreacyjna 

Coraz częściej skanseny, chcąc dopasować swoją działalność do wymagań rynkowych, 
komercjalizują część swoich usług i poszerzają ofertę o elementy rekreacyjne. Różnorod-
ne możliwości spędzania wolnego czasu i nowe formy zwiedzania muzeum na wolnym 
powietrzu są istotnym źródłem dochodów placówek, a także doskonałym sposobem na 
promocję skansenu27.

Najczęściej w skład oferty komercyjnej w polskich muzeach na wolnym powietrzu 
wchodzi: udostępnianie skansenowskich plenerów na potrzeby sesji ślubnej, możliwość 
zorganizowania na terenie skansenu imprezy okolicznościowej, wynajęcie replik zabyt-
kowych pojazdów, sprzedaż wyrobów sztuki ludowej, pamiątek i publikacji, usługi gastro-
nomiczne, usługi noclegowe oraz inne usługi (np. prace konserwatorskie i stolarskie)28.

Wynajmowanie powierzchni skansenów wraz z udostępnianiem budynków i organizacją 
imprez okolicznościowych jest jedną z najczęściej wybieranych form wykorzystania placó-
wek. Spektrum imprez, jakie można zorganizować na terenie skansenowskich muzeów, 
jest bardzo szerokie: od konferencji, spotkań integracyjnych po śluby i wesela.

Park etnograficzny w Tokarni umożliwia zawarcie związku małżeńskiego w XVIII-wiecz-
nym kościele z Rogowa oraz przygotowanie wesela lub innej uroczystości w spichlerzu ze 
Złotej Pińczowskiej. W sektorze dworskim wydzielono również dodatkowe miejsce spotkań 
rekreacyjnych z przygotowanymi ławkami, zadaszeniem i miejscem na ognisko (nawet dla 
80 osób). MBL w Sanoku dla potrzeb komercyjnych i własnych posiada na stałe oświetloną 

27 E. Kasperska, op. cit., s. 346.
28 Ibidem.
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i zadaszoną scenę (ok. 120 m2) wraz z amfiteatrem, mogącym pomieścić nawet 1500 
osób. Na terenie nowo powstałego sektora galicyjskiego rynku wybudowano trzy nowe 
obiekty z przeznaczeniem na cele wystawiennicze oraz konferencyjno-szkoleniowe. Park 
etnograficzny w Olsztynku w swojej ofercie posiada amfiteatr, w którym istnieje możliwość 
organizacji imprez komercyjnych. Również skansenowski kościół z Rychnowa jest częstym 
miejscem niezwykłych uroczystości, zwłaszcza ślubów.

W każdym z przedstawianych skansenów znajduje się miejsce, w którym turyści mogą 
zakupić pamiątki, prace regionalnych artystów, przewodniki i mapy. Zwykle sklepiki te funk-
cjonują jako uzupełnienie kas biletowych przy wejściu do muzeum. Najciekawszą ofertę 
pod tym względem przedstawia MBL w Sanoku, gdzie w budynku recepcyjnym mieści się 
specjalistyczny sklep i galeria „U Tesi”. Turyści mogą tutaj zakupić wyroby sztuki ludowej, 
rękodzieła lokalnych artystów oraz inne pamiątki. 

Równie często w polskich skansenach oferowane są usługi gastronomiczne, które 
cieszą się dużą popularnością wśród odwiedzających. W jadłospisie skansenowskich 
karczm znajdują się przede wszystkim produkty i potrawy kuchni charakterystycznej dla 
danego regionu. MWK w Tokarni zaprasza gości do skosztowania potraw w klimatycznej 
karczmie „Zapiecek”; w Sanoku w XVIII-wiecznym spichlerzu urządzono „Gospodę pod 
Białą Górą”, która podaje dania kuchni regionu podkarpackiego, natomiast w Olsztynku 
„Karczma w Skansenie” serwuje dania kuchni polskiej oraz warmińsko-mazurskiej. 

Oferta noclegowa w polskich skansenach jest usługą stosunkowo rzadką29. Spośród 
analizowanych przykładów oferuje ją placówka w Tokarni, udostępniając turystom pokoje 
o wysokim standardzie w zaadaptowanym budynku ośmioraka. Natomiast w MBL w Sa-
noku, w nowo otwartym sektorze galicyjskim, wybudowano trzy nowe obiekty, gdzie mają 
zostać urządzone pokoje gościnne.

Promocja 

Promocja jest istotnym elementem procesu organizacji i zarządzania produktem tu-
rystycznym. W przypadku muzeów na wolnym powietrzu polega ona na informowaniu 
o ofercie oraz zachęcaniu turystów do odwiedzenia wybranych miejsc. 

Według najnowszej strategii marketingowej Polskiej Organizacji Turystycznej coraz 
istotniejszą rolę w promocji produktów turystycznych odgrywa Internet. Z całą pewnością 
trend ten będzie się utrzymywał również w kolejnych latach. Wykorzystanie zasobów 
i narzędzi internetowych staje się zatem nadrzędnym celem we współczesnej promocji 
atrakcji turystycznych. Również skanseny jako produkty turystyczne wykorzystują „prze-
strzeń” internetową do reklamowania swojej oferty. 

Każde z analizowanych muzeów posiada własną stronę internetową, na której znaj-
dują się wszelkie potrzebne z punktu widzenia turysty informacje (m.in. godziny otwarcia, 
mapa dojazdu, informacje o imprezach plenerowych). Ciekawą formą prezentacji zasobów 

29 K. Widawski, op. cit., s. 171.
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skansenowskich jest wirtualny spacer po muzeum, dostępny również w każdej z analizo-
wanych placówek. Co ciekawe, MBL w Sanoku jeszcze bardziej uatrakcyjniło tę ofertę, 
proponując wirtualne zwiedzanie w dowolnie wybranej porze roku. 

Jednym z najnowszych sposobów promocji i dotarcia do nowych odbiorców jest obec-
ność skansenów na portalach społecznościowych. Placówki w Olsztynku i Tokarni wykazują 
znaczną aktywność na najpopularniejszym obecnie portalu Facebook, gdzie publikują 
zaproszenia na imprezy plenerowe, prezentują zdjęcia ekspozycji i relacje z wydarzeń 
odbywających się w skansenach.

W ramach bardziej typowej działalności popularyzatorskiej i promocyjnej skanseny 
wydają własne materiały oraz prezentują swoją ofertę w publikacjach dotyczących ca-
łego regionu. MBL w Sanoku systematycznie publikuje w „Podkarpackim Informatorze 
Kulturalnym”, prezentuje ofertę turystyczną na posiedzeniach Podkarpackiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszeniu Przewodników Beskidzkich „Karpaty”, 
utrzymuje stałe kontakty z prasą lokalną i ogólnopolską. W podobny sposób reklamuje 
się skansen w Olsztynku, który prowadzi własną działalność wydawniczą, przygotowuje 
materiały informacyjne i opracowania z przeznaczeniem na strony  internetowe innych 
instytucji, współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju 
i za granicą, a także przygotowuje gadżety promujące muzeum.

Ruch turystyczny 

Dobrą miarą funkcjonowania muzeum jako produktu turystycznego, a jednocześnie 
skutecznym narzędziem pomocnym w tworzeniu dalszych prognoz jego rozwoju jest 
analiza ruchu turystycznego. Oczywiście wskaźnik ten nie jest jedynym i najlepszym 
kryterium do wnioskowania o prawidłowości działania, stąd – jak słusznie zwraca uwagę 
Elżbieta Hibner – decydenci, od których zależy istnienie danej jednostki, nie powinni 
opierać swoich decyzji (m.in. przy rozdzielaniu dotacji) tylko na tym jednym elemencie30. 
Niestety z drugiej strony trzeba przyznać, że w dobie zmian w polskim muzealnictwie, 
w tym skansenowskim, i przy próbie dostosowania się do potrzeb rynku ruch turystyczny 
staje się w coraz większym stopniu wyznacznikiem sensu istnienia danej placówki. 

Już w końcu lat 90. poprzedniego stulecia Andrzej Stasiak wykazał, że liczba zwiedza-
jących skanseny w Polsce nie przekraczała wówczas 100 tys. osób na rok31. Do przodu-
jących w naszym kraju placówek w tym czasie należały: MBL w Olsztynku (średnia z lat 
1992–1994 to 73,3 tys.) i MBL w Sanoku (60,6 tys.). W pozostałych miejscach frekwencja 
wahała się od 20 do 40 tys. Warto jednak pamiętać, że był to najtrudniejszy okres dla 
muzealnictwa, zaznaczający się spadkiem frekwencji o 30–50%32. Z najnowszych analiz, 
wykonanych na próbie 10 skansenów, wynika, że w pierwszej dekadzie XXI w. żadna 

30 E. Hibner, Muzea w środowisku lokalnym – dziedzictwo i rozwój, Memorandum programowe konferencji „Czas 
muzeów”, Łódź 2011, www.nimoz.pl [24.04.2012].
31 A. Stasiak, Charakterystyka ruchu turystycznego…, op. cit., s. 40.
32 Ibidem, s. 41.
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z badanych placówek nie osiągnęła poziomu 100 tys. odwiedzających33. Największą 
frekwencją może pochwalić się w tej grupie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, które 
w rekordowym 2003 r. przyjęło ponad 90 tys. turystów.

Badanie skansenów w Olsztynku, Tokarni i Sanoku wykazało, że ruch turystyczny 
w tych miejscach był znacznie większy w porównaniu z innymi obserwowanymi placówka-
mi badanymi przez Krzysztofa Widawskiego, zwłaszcza w latach 2007–2010 (wykres 1). 
Większa frekwencja w wybranych muzeach na wolnym powietrzu, jak również analiza 
struktury zwiedzających stanowią potwierdzenie niektórych tez stawianych we wcze-
śniejszych pracach34. 

Wykres 1. Frekwencja w badanych placówkach w latach 2000–2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek muzealnych.

Liczba zwiedzających w opisywanych placówkach waha się od 40 500 w latach 2001–
2002 w Tokarni do 106 775 w Olsztynku (wykres 1)35. Ciekawym faktem jest, że minimum 
uzyskane przez skansen w Tokarni to jednocześnie maksimum frekwencji większości 

33 K. Widawski, op. cit., s. 175.
34 Zob. A. Stasiak, Funkcja turystyczna polskich skansenów, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1998, t. 37, s. 72–73; 
A. Stasiak, Charakterystyka ruchu turystycznego…, op. cit.,, s. 41.
35 Warto wspomnieć, że otrzymano jedyne dane za rok 2011 z MBL w Sanoku, gdzie frekwencja wyniosła 120 138 
osób, co jest rekordem w całej historii polskiego muzealnictwa skansenowskiego.
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polskich placówek w latach 90. XX w.36 Świadczy to wyraźnie o zapowiadanym przez 
badaczy wzroście zainteresowania muzeami na wolnym powietrzu. 

W MBL w Sanoku widać wyraźną, ogólną tendencję rosnącą w liczbie odwiedzających, 
choć w jej obrębie pojawiają się słabiej wyróżniające się okresy spadku (wykres 1). Najmniej 
turystów odwiedzało muzeum w pierwszych trzech latach opisywanej dekady, po czym 
nastąpił wzrost z wartości 63 642 osób w 2002 r. do 82 371 osób w 2003 r., czyli o 30%. 
Później jednak frekwencja przyrastała od 2006 r. (70 048 osób) do 2011 r. (120 138 osób) 
średnio o 14% w każdym sezonie, z wyjątkiem w roku 2010, gdy nastąpił spadek do poziomu 
85 381 turystów. Rekordowym jest rok 2011, gdy ilość zwiedzających osiągnęła ponad 120 
tys. osób, czyli w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o 41%. Jest to prawdopodobnie 
skutek poszerzenia oferty o unikatową ekspozycję galicyjskiego rynku małomiasteczkowego. 

Na czele klasyfikacji najczęściej odwiedzanych skansenów było do 2010 r. Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Olsztynku (wykres 1). Początek dekady nie zapowiadał jed-
nak takiego sukcesu, gdyż w latach 2000–2002 obserwowano ciągły spadek frekwencji 
z 77 852 (2000 r.) do 65 886 (2002 r.). W późniejszym czasie wielkość ruchu turystycznego 
utrzymywała się na podobnym poziomie, oscylując między wartościami 65 a 70 tys. Od roku 
2007 widać dynamiczny wzrost z 68 361 osób do 106 775 w 2010 r. Średnio co roku fre-
kwencja rosła o 16%, z tym że największy przyrost nastąpił między 2007 i 2008 r. – o 23%. 
Za tak intensywne przemiany odpowiada szeroko zakrojona polityka promocyjna placówki. 
Lista imprez w sezonie turystycznym jest stosunkowo długa, obszerna jest również oferta 
lekcji muzealnych, ale tym, co stanowi główne źródło sukcesu, jest prawdopodobnie fakt, 
że w ostatnich latach pracownicy postarali się zwłaszcza o skuteczną reklamę. Oprócz 
dobrej strony internetowej informacje o muzeum pojawiły się na innych portalach oraz 
w wydawanych informatorach i atlasach. Postarano się także o przekaz promocyjny w ra-
dio oraz w ogólnokrajowych magazynach turystycznych (np. w miesięczniku o podróżach 
„Voyager”). Za swoją działalność placówka otrzymała wyróżnienia – w 2009 r. (nagroda 
„Za zasługi dla kultury ludowej”) oraz w 2011 r. („Ludowe Oskary 2010”).

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, jak wspomniano, osiągnęło najniższe wartości fre-
kwencji spośród badanych miejsc, gdyż w latach 2001–2002 zwiedziło je „tylko” 40 500 
(wykres 1). Po tym niżu nastąpił okres delikatnych fluktuacji, jednak z tendencją ogólną 
do powolnego wzrostu. Między 2003 a 2006 liczba zwiedzających wzrosła o 1/4, z 50 235 
do 62 596. W 2007 r. nastąpiło załamanie tego trendu i spadek do poziomu 56 453, lecz 
od tego momentu notowane jest już ciągłe powiększanie się liczby turystów, między 2007 
i 2008 o 32%, a później kolejno o 10% i 18%, osiągając w 2010 r. wynik 97 tys. osób. Po-
dobnie jak w przypadkach opisanych powyżej, notowany trend między latami 2006–2007 
a 2010–2011 jest rosnący, z zaledwie jednym rokiem spadkowym, co dziwi o tyle, że wyniki 
nie odzwierciedlają kryzysu, który na dobre rozpoczął się w 2008 r., a którego oddźwięk 
widać w wykresach dla innych polskich placówek37.

36 Zob. A. Stasiak, Charakterystyka ruchu turystycznego…, op. cit.
37 K. Widawski, op. cit.
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Czynników zmian liczby turystów w poszczególnych latach jest bardzo wiele. Do 
istotnych należą: aktualna moda na dany region turystyczny, a więc i lokalizacja muzeum, 
bliskość szlaków komunikacyjnych, promocja zakrojona na bardzo szeroką, najlepiej 
krajową skalę, a zwłaszcza oferta główna i w coraz większym stopniu komplementarna, 
która jest odzwierciedleniem przygotowania placówki na przyjęcie współczesnego turysty. 

Analizując strukturę frekwencji, A. Stasiak podkreślał, że w latach 80. XX w. w niemal 
wszystkich placówkach zdecydowanie dominowali zwiedzający w grupach zorganizowa-
nych, a zwłaszcza młodzież w ramach wycieczek szkolnych, co było związane z ówcze-
snym systemem wychowania38. W latach 1984–1988 grupy wycieczkowe stanowiły zwykle 
70 do 85% publiczności muzeów. Z czasem jednak struktura ruchu turystycznego uległa 
sporym przeobrażeniom i przyrost znaczenia odwiedzających indywidualnych wzrósł 
o 15–20% (np. w Sanoku i Chorzowie), a w skrajnych przypadkach o 25% (Tokarnia). 
W swoich rozważaniach A. Stasiak przewidywał, że w najbliższym czasie można się 
spodziewać stopniowej dominacji turystyki indywidualnej, gdyż tendencja ta wydaje się 
być trwała, zwłaszcza z powodu rozwoju motoryzacji i wzrostu mobilności społeczeństwa. 
Do tego dodać można jeszcze wzrost ilości czasu wolnego. Nie pomylił się wspomniany 
badacz, prognozując „odwrócenie” struktury ruchu turystycznego, co obrazują wykresy 
dla wybranych dwóch placówek (wykres 2 i 3).

Wykres 2. Struktura zwiedzających MBL w Sanoku w latach 2002–2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówki muzealnej.

38 A. Stasiak, Charakterystyka ruchu turystycznego…, op. cit., s. 43–44. 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

 '02  '03  '04  '05  '06  '07  '08  '09  '10  '11 

Rok 

Turyści 
indywidualni 

Turyści grupowi 



Damian Werczyński174

Wykres 3. Struktura zwiedzających MBL w Olsztynku w latach 2000–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówki muzealnej.

Analiza struktury turystów w skansenie w Sanoku wyraźnie wskazuje na wzrost udziału 
turystów indywidualnych (wykres 2). W latach 1984–1988 udział zwiedzających w zorga-
nizowanych grupach wynosił 80%, między latami 1993–1997 spadł do 63%, a w 2003 r. 
wynosił już 56%39. Jak pokazuje wykres 2, tendencja w pierwszej dekadzie obecnego 
wieku nadal postępowała i w 2008 r. po raz pierwszy więcej było turystów indywidualnych 
(52%). W 2009 i 2010 r. nastąpiła znowu przewaga udziału turystów zorganizowanych, 
lecz w 2011 r. odnotowano najwyższy w historii udział turystów indywidualnych – na 
poziomie 55%. 

W przypadku MBL w Olsztynku również zauważalny jest trend wzrostu udziału turystów 
indywidualnych (wykres 3), lecz dopiero od 2006 r. W pierwszej części dekady, między 
2000 a 2006 r., widać wyraźne fluktuacje, które zaznaczały się zmiennym udziałem tu-
rystów grupowych, najmniejszym w 2000 i 2003 r. (51%) i największym w 2006 r. (59%). 
Po tym okresie następuje permanentny spadek udziału wycieczek i dynamicznie rośnie 
znaczenie zwiedzających indywidualnie, od 49% w 2007 r. do 64% w 2010 r. 

Wydaje się, że zjawisko dominacji indywidualnych turystów jest korzystne. Uważa się, 
że niewielkie grupy towarzyskie czy rodzinne lepiej i głębiej odbierają wystawy, zwłaszcza 
że ich obecność nie jest w żadnym stopniu wymuszona odgórnie, turyści więc świadomie 
dokonują wyboru miejsca zwiedzania40. Obsługa skansenów powinna w dużym stopniu 
wziąć pod uwagę fakt, że takich odwiedzających może być coraz więcej, gdyż wiąże się 

39 Ibidem, s. 44, ryc. 3. 
40 A. Stasiak, Charakterystyka ruchu turystycznego..., op. cit., s. 45–46.

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

 '00  '01  '02  '03  '04  '05  '06  '07  '08  '09  '10 
Rok 

Turyści 
indywidualni 

Turyści grupowi 



Skansen jako produkt turystyczny. Analiza wybranych przykładów 175

to z nowymi wyzwaniami dla placówek, m.in. związanymi z koniecznością zapewnienia 
usługi przewodnickiej licznym, lecz niewielkim grupom. Problem może być szczególnie 
trudny w przypadku muzeów wielkopowierzchniowych. 

Analiza ruchu turystycznego wskazuje, że wybrane skanseny, zwłaszcza patrząc przez 
pryzmat bezwzględnej liczby odwiedzających w ostatnich latach, funkcjonują dobrze. 
Uderzający jest fakt, że początek wzrostu frekwencji jest korelowany z rozpoczęciem 
się światowego kryzysu gospodarczego. Powodów tego zapewne jest wiele, lecz można 
powiedzieć, że wszystkie one są składowymi jednej, ogólnej przyczyny – doskonale wy-
kreowanych i rozwijających się produktów turystycznych.

Wnioski 

Trudno jest w dzisiejszych czasach dobrze prowadzić działalność skansenowską, tak 
aby z jednej strony tworzyć produkt turystyczny i zaspokajać potrzeby turystów, z drugiej 
– nie zapomnieć o celach statutowych muzeum. Dzisiaj odbiorca staje się coraz bardziej 
żądny wrażeń, często wybredny i nastawiony na gotowy i łatwy przekaz. Ponadto, co chy-
ba w obecnych realiach najistotniejsze, z każdym rokiem rośnie liczba turystów młodych, 
dla których ekspozycje skansenowskie są całkiem obce, w odróżnieniu od ich rodziców 
czy dziadków, oglądających je z nostalgią i pamiętających „tamte czasy”. Stąd trudne jest 
zadanie pracowników muzeów, którzy muszą zorganizować placówkę w taki sposób, aby 
była atrakcyjna. Jak pokazała analiza wybranych przykładów, personelowi dużych muzeów 
udaje się stworzyć ciekawe produkty turystyczne, a prowadzone działania idą w dobrym 
kierunku. Rozwijana stale podstawowa oferta turystyczna, ściśle związana z kulturą lu-
dową (wystawy stałe, czasowe, imprezy plenerowe), jest uzupełniana o nowe elementy, 
zwłaszcza związane ze sferą rekreacyjną (noclegi, gastronomia itp.). Dobrym przykładem 
są inwestycje w MBL-PE w Olsztynku, gdzie trwają prace nad stworzeniem repliki osady 
dawnych Prusów – Amalang. Jednak najaktywniejszym pod względem rozwoju wydaje się 
być MWK w Tokarni. Obecnie jest tam realizowany duży projekt posadowienia na terenie 
skansenu kolejnych 40 zabytkowych budynków. Ponadto rozbudowywane jest zaple-
cze magazynowo-konserwacyjne oraz nowoczesne centrum dydaktyczno-konferencyjne 
z częścią gastronomiczną, gdzie w dalszej perspektywie ma zostać dobudowana część 
hotelowa. Istnieją również gotowe projekty stworzenia przystani kajakowej oraz amfiteatru, 
których realizacja zależy od stopnia dofinansowania zewnętrznego. 

Zainteresowanie skansenami wpisuje się w ogólniejszy trend turystyki kulturowej, 
która pozwala na uzyskanie dokładnie przemyślanej wiedzy o posiadanym dziedzictwie 
kulturowym. Jego zachowanie pozwala uzyskać wiele profitów, jak choćby: ochrona urody 
miejsca, w którym żyjemy, uratowanie konkretnego obiektu przed zniszczeniem, pojawie-
nie się poczucia dumy z naszej kultury czy ciekawsza i dostatniejsza organizacja życia. 
Dodatkowo, wprowadzając pewne zmiany w funkcjonowaniu skansenów, jak pokazały 
badane przykłady, można tworzyć atrakcyjne produkty turystyczne, konkurencyjne na 
dzisiejszym rynku atrakcji i przyciągające współczesnego turystę.
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Streszczenie 

Opracowanie jest próbą oceny funkcjonowania wybranych polskich skansenów jako produktów 
turystycznych. W tym celu wybrano trzy znaczące placówki: w Tokarni, Sanoku i Olsztynku. 
Ocena została określona, opierając się na analizie oferty i ruchu turystycznego.
Jak się okazuje, skanseny to nie tylko miejsca promujące kulturę, lecz także dynamicznie roz-
wijające się atrakcje. Bogata oferta w postaci wystaw czy lekcji muzealnych jest coraz częściej 
uzupełniana o inne propozycje dla turystów (np. lokalną kuchnię, nocleg). Duża aktywność 
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placówek powoduje, że skanseny stają się dojrzałym produktem turystycznym, który rywalizuje 
z innymi atrakcjami turystycznymi istniejącymi na rynku.

Słowa kluczowe: skansen, kultura, produkt turystyczny, atrakcja turystyczna

Abstract 

The study is an attempt to provide some Polish open-air museums as tourism products. There 
were selected three important institutions: in Tokarnia, Sanok and Olsztynek. Analysis of the tourist 
offers and tourist functions performed by the detailed examinations of the volume of tourist traffic. 
Open-air museums are not only places that promote the culture, but also are developing tourist 
attractions. Offers are rich in the exhibitions and museum lessons, but more and more important 
is the wide range of other proposals (eg. local cuisine, accommodation). These described activi-
ties are responsible for creation open-air museums as mature tourist products, which competition 
with the other attractions in todayʼs market. 

Keywords: open-air museum, culture, tourism products, tourism attractions
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HENRYK LEGIENIS
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

SZWAJCARSKIE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE –  
ICH ROZMIESZCZENIE I FUNKCJONOWANIE 
NA PRZYKŁADZIE JUGENDHERBERGE ZERMATT

SWISS YOUTH HOSTEL – THEIR POSITION AND FUNCTIONING  
OF THE EXAMPLE JUGENDHERBERG ZERMATT

Wstęp 

Turystyka młodzieżowa jest bardzo istotnym elementem ruchu turystycznego, zarówno 
z powodów społeczno-psychologicznych, jak i gospodarczo-ekonomicznych oraz poli-
tycznych. Kontakty międzynarodowe grup młodzieżowych rozwijają młodych ludzi bardzo 
wszechstronnie, poprzez poznawanie odmiennych opinii i zwyczajów panujących w róż-
nych krajach świata. Powyższe przyczynia się do większej tolerancji innych światopoglą-
dów, wyznań, zwyczajów itp. Najważniejszą organizacją światową zajmującą się turystyką 
młodzieżową jest Międzynarodowa Federacja Schronisk Młodzieżowych, która została 
utworzona w październiku 1932 r. w Amsterdamie (jednym z jej 11 pierwszych założycieli 
był PTSM). Po drugiej wojnie światowej, w 1946 r., jej działalność została wznowiona pod 
taką samą nazwą, a jej obecna siedziba mieści się w Londynie (IYHF). Federacja posiada 
status konsultanta przy UNESCO oraz Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ (ECOSOC).

Celami IYHF (International Youth Hostel Federation) są:
 – zapewnienie młodzieży tanich noclegów w schroniskach młodzieżowych,
 – krzewienie współpracy pomiędzy stowarzyszeniami schronisk młodzieżowych,
 – rozwijanie wśród młodzieży zamiłowania do krajoznawstwa i turystyki (zwłaszcza 

miejskiej).
Członkami federacji są krajowe stowarzyszenia schronisk młodzieżowych, które:

 – posiadają co najmniej pięć schronisk z liczbą miejsc noclegowych nie mniej niż 1000 
łóżek łącznie we wszystkich pięciu schroniskach,

 – świadczą co najmniej 5000 noclegów rocznie,
 – posiadają co najmniej 500 członków.

W roku 2003 członkowie federacji reprezentowali ponad 4500 schronisk z 50 krajów 
świata. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych jest członkiem federacji od 1932 r.

Międzynarodowa legitymacja IYHF upoważnia do:
 – zniżek w schroniskach w krajach członkowskich,
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 – bezpłatnych lub ulgowych biletów do wybranych muzeów, obiektów zabytkowych 
i innych atrakcji turystycznych. 
Najbardziej rozwinięta działalność IYHF notowana jest w Niemczech, gdzie znajduje 

się najwięcej obiektów należących do IYHF i są bardzo popularne podróże z noclegami 
w miejscach firmowanych przez federację. W Polsce największe znaczenie IYHF miało 
w latach 70. XX w., ponieważ w kraju funkcjonowało wtedy 800 schronisk, a w późniejszych 
latach ich liczba systematycznie spadała.

Federacja dąży do stałego rozwoju i doskonalenia sieci schronisk turystycznych w po-
szczególnych państwach oraz jest źródłem informacji o nowo powstałych schroniskach. 
Gwarantuje zniżki dla członków krajowych stowarzyszeń mających odpowiednie legity-
mację, udziela pomocy finansowej rozbudowującym się schroniskom położonym w kra-
jach rozwijających się, w miejscach o szczególnych walorach turystycznych. Środki na 
powyższy cel pochodzą z Funduszu Richarda Schirrmanna (jednego z założycieli IYHF), 
utworzonego z dobrowolnych wpłat i darowizn1.

W Polsce jedną z najważniejszych organizacji zajmujących się turystyką młodzieżową 
jest Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM), które powstało w 1926 r. 
jako trzecia na świecie organizacja zajmująca się turystyką młodzieżową, jest członkiem 
IYHF oraz posiada osobowość prawną. Jego siedziba mieści się w Warszawie. W struk-
turach PTSM działa 1700 kół szkolnych. Ważnym zadaniem PTSM jest prowadzenie od 
1962 r. akcji przygotowania tzw. tras typowych PTSM, czyli szlaków wykorzystujących 
sieć schronisk młodzieżowych (obecnie 131 obiektów całorocznych z ponad ośmiu tysięcy 
miejsc noclegowych oraz 441 schronisk sezonowych). PTSM umożliwia polskim turystom 
zrzeszonym w organizacji korzystanie z bazy schronisk młodzieżowych w kilkudziesięciu 
krajach świata. Ze schronisk tych mogą korzystać ludzie w każdym wieku2.

Inną podobną organizacją, działającą jednak w ramach samorządu gospodarczego, 
jest Polska Izba Turystyki Młodzieżowej, utworzona w 2002 r., z siedzibą w Warszawie. 
Reprezentuje interesy zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie działalności turystycznej 
oraz interesy dzieci i młodzieży w sferze turystyki. 

Szwajcarskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 

Przepisy związane z funkcjonowaniem szwajcarskich schronisk młodzieżowych 

Towarzystwo Szwajcarskich Schronisk Młodzieżowych należy do Międzynarodowej 
Federacji Schronisk Młodzieżowych i z tego względu honoruje członkostwo innych krajo-
wych towarzystw, w tym PTSM.

Funkcjonuje tu cennik (z 2013 r.), uzależniony od wieku uczestników, wielkości grupy 
i charakteru pobytu (transferable or not transferable), i tak:

1 http://www.hihostels.com/ [30.09.2014].
2 Informator 2012–2013 Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. 
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 – juniorzy do 18. roku życia za kartę członkowską ważną 12 miesięcy od daty jej wysta-
wienia zapłacą 22 CHF;

 – seniorzy, czyli osoby powyżej 18. roku życia, zapłacą 33 CHF;
 – rodziny – 44 CHF;
 – grupy indywidualne pobytowe – 55 CHF;
 – grupy indywidualne tranzytowe – 99 CHF.
 – Jednodniowe karty członkowskie kosztują dla:
 – juniorów i seniorów po 6 CHF,
 – rodziny – 12 CHF.

Za grupy, którym przysługuje określona zniżka, uważa się grupy minimum 10-osobo-
we (lider grupy musi być pełnoletni). Płatności mogą być dokonywane elektronicznie za 
pomocą kart płatniczych, np. Master Card, VISA czy American Express.

Każdy obiekt członkowski Szwajcarskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jest 
upoważniony do obciążenia rezerwujących noclegi za niewykorzystane łóżka w zamawia-
nym pokoju. Wszyscy rezerwujący pokoje w szwajcarskich schroniskach młodzieżowych 
muszą wpłacić zaliczkę przed przyjazdem do obiektu, a pozostała suma powinna być 
zapłacona zaraz po przybyciu do obiektu, przed odebraniem pościeli i kluczy. Podobnie jak 
w innych obiektach hotelowych, można przesuwać terminy przyjazdu i odjazdu oraz zmie-
niać liczbę uczestników i wielkość pokoi, ale wiąże się to z określonymi przepisami, np.:

 – jeżeli na 61 dni przed przyjazdem dokonamy rezygnacji z pobytu, to nie ponosimy 
żadnych konsekwencji finansowych;

 – od 60 do 30 dni przed przyjazdem obciążenie wyniesie 30% całkowitej sumy rezerwacji;
 – od 30 do 14 dni przed przyjazdem rezygnacja kosztuje 50% kosztów rezerwacji;
 – od 14 do jednego dnia przed przyjazdem rezygnacja kosztuje 80% kosztów rezerwacji.

Odwołanie pobytu w dniu przyjazdu pociąga za sobą pełne obciążenie kosztów pla-
nowanego pobytu.

Schroniska szwajcarskie zalecają specjalne ubezpieczenie od kosztów rezerwacji, na 
wypadek choroby, wypadku bądź skrócenia pobytu.

Rezerwacja bez płatności jest trzymana do godz. 18.30, a jeżeli przyjazd nastąpi 
później bez powiadomienia, to schronisko może rozdysponować rezerwowane łóżka wg 
swojego uznania.

Schronisko zapewnia pełną ochronę danych osobowych klientów oraz ich kart kre-
dytowych, a także bardzo korzystne opłaty za pobyty (dostarczenie pościeli, śniadania 
oraz obiadokolacje).

Śniadania są serwowane od 7.00 do 9.30, obiadokolacje – od 18.00 do 19.30 (można 
zamawiać dania wegetariańskie).
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Rycina 1. Ciąg obsługi kuchennej w schronisku
Źródło: archiwum autora.

Godziny otwarcia recepcji to od 7.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 22.00.
Rejestracja przyjazdu w recepcji odbywa się od 16.00 do 22.00.
Wyprowadzka z obiektu, czyli opuszczenie pokoi, musi nastąpić do 10.00.
Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00, ale nikt tego zbytnio nie kontroluje, zdarzają 

się hałaśliwi Azjaci.
Ceny noclegów mogą ulec zmianie – jest takie zastrzeżenie ze strony schroniska. 

Palenie papierosów w budynkach schroniska jest zakazane ze względów bezpieczeństwa. 
Zabrania się używania swojej pościeli lub śpiworów ze względów higienicznych.

Szwajcarskie schroniska młodzieżowe współdziałają ściśle z organizacją środowisko-
wą „Mój klimat”, działającą na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na świecie. 
Pobierane są niewielkie opłaty na ten cel. W schroniskach szwajcarskich są przewidziane 
również zniżki dla dzieci, i tak: dzieci do dwóch lat nie płacą wcale za pobyty i jedzenie, 
dzieci od 2 do 5 lat płacą 50% za pobyt i jedzenie, a dzieci od 6 lat wzwyż płacą 100%3 .

Rozłożenie przestrzenne schronisk młodzieżowych w Szwajcarii  
oraz baza noclegowa i ceny noclegów 

W Szwajcarii funkcjonują 52 schroniska młodzieżowe, które znajdują się w nastę-
pujących miejscowościach: Avenches, Baden, Beinwil am See, Bellinzona, Le Bémont, 
Berno, Brienz, Brugg, Château-d’Œx, Dachsen, Davos, Delémont, Engelberg, Fällanden, 
Fiesch, Figino, Fribourg, Geneve, Gersau, Grindelwald, Interlaken, Klosters, Kreuzlingen, 
Lausanne, Leissigen, Locarno, Savosa, Luzern, Montreux, Mariastein-Rotberg, Pontresina, 
Rapperswil-Jona, Richterswil, Romanshorn, Saanen-Gstaad, Schaan-Vaduz, Schaffhau-

3 The Swiss Youth Hostels, General Terms and Conditions of Business.
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sen, Scoul, Seelisberg, Sils, Sion, Solothurn, St. Maria Val Müstair, St. Gallen, St. Moritz, 
Stein am Rhein, Valbella-Lenzerheide, Zermatt, Zofingen, Zug, Zurich . Z 52 schronisk 
11 jest całorocznych, a 41 sezonowych, z tym że każde posiada swój indywidualny czas 
funkcjonowania. W różnego rodzaju budynkach historycznych funkcjonuje 13 schronisk. 
Dla niepełnosprawnych jest przystosowane 26 schronisk, w większości z pokojami dwu-
osobowymi. Liczba miejsc noclegowych kształtuje się w schroniskach od 25 do 324. Naj-
więcej miejsc noclegowych, tj. powyżej 250, posiadają schroniska w Genewie, Lozannie, 
St. Moritz oraz Zurychu. Natomiast najmniej miejsc noclegowych, tj. poniżej 50, posiadają 
takie schroniska, jak: Sils, Fallanden, Seelisberg, Leissigen. 

Rysunek 1. Rozłożenie przestrzenne schronisk młodzieżowych w Szwajcarii
Źródło: Schweizer Jugend-Herbergens. Swiss Youth Hostels, Folder informacyjny, 2013. 

Schroniska szwajcarskie mają bardzo zróżnicowane wielkości pokoi, i tak niektóre 
posiadają większość pokoi od dwuosobowych do sześcioosobowych, a inne – od czte-
roosobowych do 14-osobowych, jeszcze inne posiadają tylko pokoje dziesięcioosobowe 
lub większe. 
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Rycina 2. Jeden z budynków noclegowych w schronisku w Zermatt
Źródło: archiwum własne autora.

W większości schronisk można płacić kartami kredytowymi i jest to niemożliwe tylko 
w czterech schroniskach sezonowych. Opłaty za noclegi też są zróżnicowane w poszcze-
gólnych schroniskach i najwięcej trzeba zapłacić w schronisku w Davos, gdzie bez zniżki 
jeden nocleg kosztuje 53,90 CHF; następnie w Pontresina, gdzie zapłacimy najwięcej, tj. 
54 CHF; St. Moritz – 53 CHF oraz w Zermatt – 51,10 CHF. W szczycie sezonu zapłacimy 
w tych schroniskach jeszcze więcej, a mianowicie w Davos – 64,50, St. Moritz – 61,50, 
a w Valbella-Lenzerheide aż 118 CHF.

Wyżywienie, baza towarzysząca, dostępność komunikacyjna i kategorie 

Wyżywienie prawie we wszystkich schroniskach jest bardzo podobne cenowo, a ewen-
tualne różnice wynoszą zaledwie kilka franków. Schronisk przystosowanych do sportów 
zimowych jest 16, a posiadających przechowalnie rowerów – 36. Z kolei 22 schroniska 
prowadzą wypożyczalnie rowerów. Większość posiada miejsca przystosowane do różnych 
form rekreacji sportowej.
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Rycina 3. Miejsce przeznaczone do rekreacji sportowej
Źródło: archiwum własne autora.

Zdecydowana większość schronisk posiada własne parkingi, których nie ma tylko 
w 11 schroniskach. Do wszystkich schronisk można dojechać pociągiem, a dojście z dwor-
ca kolejowego do schronisk wynosi od kilku minut do pół godziny. Do dużej liczby schro-
nisk można dodatkowo dojechać autobusem lub tramwajem, a do kilku można również 
dopłynąć statkiem.

Generalnie wszystkie schroniska młodzieżowe w Szwajcarii dzielą się na trzy klasy, tj.
 – Simple – schroniska tej klasy stanowią niejako kwintesencję takich schronisk, ponie-

waż są bardzo prospołeczne, niedrogie oraz położone blisko terenów naturalnych na 
obszarach historycznych;

 – Classic – schroniska przeznaczone głównie dla rodzin, posiadające dobry standard 
i niedrogie;

 – Top – to coś więcej niż zwykłe schroniska: luksusowe, ale nie bardzo drogie, o współ-
czesnej architekturze, najwyższej klasy obsłudze i prywatnych pokojach4.

Wnioski 

Schroniska młodzieżowe w Szwajcarii posiadają wysoki standard i zlokalizowane są we 
wszystkich najpiękniejszych regionach kraju. Pomimo swojej nazwy z obserwacji autora 
wynika, że około połowy gości stanowią osoby kilkudziesięcioletnie, jak również (aczkolwiek 

4 Schweizer Jugend-Herbergens. Swiss Youth Hostels, Folder informacyjny, 2013.
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niezbyt liczne) osoby w wieku emerytalnym. Bardzo znaczny odsetek korzystających ze 
schronisk turystów pochodzi z krajów azjatyckich.

Pewnym ewenementem jest również duży udział ludności z krajów azjatyckich, pracu-
jącej na różnych stanowiskach związanych z obsługą ruchu turystycznego, np. stołówkę 
w schronisku młodzieżowym w Zermatt obsługują Wietnamczycy. Na lotnisku w Zurychu 
w znajdujących się tam sklepach pracują również m.in. Wietnamki, a cały catering w po-
ciągach kolei szwajcarskiej został w znacznej części przejęty przez ludność hinduską.

Jedyną działalnością w pełni obsługiwaną przez Szwajcarów wydaje się być obsługa 
turystyki górskiej (centra alpinistyczne, informacja turystyczna czy przewodnictwo górskie). 
Ciekawostką w szwajcarskich schroniskach młodzieżowych jest bardzo duże zaufanie do 
obsługiwanych turystów, ponieważ gdy osoby mające rezerwację informują zarząd schro-
niska, że przyjadą w późnych godzinach, tj. już po zamknięciu biura, stosuje się bardzo 
ciekawe rozwiązanie: klucze do rezerwowanych pokoi wkłada się do specjalnej koperty 
i umieszcza na drzwiach wejściowych do obiektu noclegowego.
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Streszczenie 

Artykuł przedstawia funkcjonowanie schronisk młodzieżowych w Szwajcarii, co zostało ujęte 
w kilku aspektach, tj. organizacji funkcjonalnej oraz prawnej, rozłożenia przestrzennego na 
terenie kraju, dostępności komunikacyjnej, liczby miejsc noclegowych oraz posiadania różnych 
dodatkowych funkcji, jak działalność całoroczna lub sezonowa, wypożyczanie różnego rodzaju 
sprzętu rekreacyjnego, np. rowerów, nart itp., oraz koszty noclegów. Powyższe opisano na 
bazie pobytu w schronisku młodzieżowym w Zermatt oraz dostępnych materiałów informa-
cyjno-reklamowych.

Słowa kluczowe: młodzież, schronisko młodzieżowe, Szwajcaria, Zermatt

Abstract 

The article presents functioning of youth hostels in Swiss, which has been included in a few 
aspects i.e. functional and legal organization, spatial location on the territory of the country, 
transport accessibility, the number of beds and additional facilities such as year round activity, 
car-parks, rental of recreational equipment like bicycles, skies etc., and the cost of accommo-
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dation. These are described on the base of the stay in a youth hostel in Zermatt and available 
information and promotional materials.

Keywords: young people, hostels, Swiss, Zermatt
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