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W I E L O W Y M I A R O W O Ś Ć  R O Z W O J U 
T U R Y S T Y K I

AnettA MAJCHrzAK-JASzCzyK
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

KlasyfiKacja państw Unii EUropEjsKiEj zE względU na 
wiElKość i strUKtUrę popytU tUrystycznEgo 

TOURISM DEMAND – CLASSIfICATION 
Of ThE EUROpEAN UNION COUNTRIES

Wstęp

Zgodnie z definicją Waltera Hunzikera i Kurta Krapfa popyt turystyczny jest sumą 
dóbr i usług turystycznych, które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen 
w określonym czasie1. Inaczej mówiąc, jest to suma dóbr turystycznych, usług i towarów, 
które turyści skłonni są nabywać przy określonym poziomie cen2.

W literaturze poświęconej ekonomice turystyki powszechnie wyróżnia się dwie kate-
gorie mierników popytu na usługi sektora turystyki: ruch turystyczny i wydatki turystyczne. 
Taki podział przyjmują również organizacje turystyczne oraz instytucje zbierające i opra-
cowujące dane statystyczne: UNWTO, WTTC, Eurostat, World Bank, OECD itd. Jednak 
w literaturze przedmiotu można spotkać bardziej złożone klasyfikacje mierników popytu 
na usługi sektora turystyki. Sah-Hun Kim3 proponuje podział według czterech kryteriów: 

 – wykonawcze: liczba turystów, liczba podróży, uczestnictwo w podróżach; 
 – finansowe: wydatki turystyczne, udział wydatków w dochodach; 
 – czasowe: liczba noclegów, liczba dni;
 – odległości: dystans pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem recepcji turystycznej. 

1 A. Panasiuk, Ekonomika Turystyki, PWN, Warszawa 2007, s. 78.
2 E. Dziedzic, T. Skalska, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie 
na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa 2012, s. 11, [za:] W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, 
Warszawa 2007, s. 166.
3 B. Fei et al., Tourism demand modelling and forecasting: how should demand be measured?, „Tourism Econo-
mics” 2010, 16 (1), s. 63–81, [za:] The demand for international travel and tourism to South Korea: an econometric 
evaluation of major economic factors, University of Santo Tomas, Manila 1988.
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W badaniach empirycznych, ze względu na dostępność danych, najpowszechniej 
stosowanymi miernikami są mierniki zaliczane do dwóch pierwszych kryteriów. Ponadto 
popularnymi miernikami są również: stopa udziału turystycznego, obliczana jako iloraz 
liczby turystów i populacji danego kraju lub regionu, oraz wydatki turystyczne per capita, 
obliczane jako iloraz ogółu środków przeznaczanych na podróże w celach turystycznych 
obywateli danego państwa i liczby jego mieszkańców.

Celem pracy jest klasyfikacja państw Unii Europejskiej ze względu na wielkość po-
szczególnych mierników popytu turystycznego w roku 2003. Właściwe pogrupowanie 
państw może się okazać przydatne zarówno ze względu na dalsze badania, np. progno-
zowania wielkości popytu metodami ekonometrycznymi, jak i dla przedsiębiorców oraz 
decydentów. Znaczący i ciągle rosnący wkład turystyki w tworzenie produktu krajowego 
brutto zachęca do prowadzenia badań natury makroekonomicznej. Możliwość progno-
zowania i poznanie mechanizmów pobudzania popytu na usługi sektora turystyki stanęło 
w centrum zainteresowania decydentów gospodarczych wielu państw. Analiza zachowań 
konsumentów w odniesieniu do różnego rodzaju produktów turystycznych zachęca do 
prowadzenia badań natury mikroekonomicznej, co z kolei może się stać użyteczną wiedzą 
dla podmiotów działających na rynku usług sektora turystyki.

Większość danych wykorzystanych w pracy pochodzi z bazy danych Eurostatu, do 
zdefiniowania i dokładnego określenia mierników popytu turystycznego została zatem 
zastosowana metodologia badań Eurostat4. W artykule przeprowadzono analizę dotyczącą 
popytu mieszkańców poszczególnych krajów Unii Europejskiej na usługi krajowego i za-
granicznego sektora turystyki. Eksport turystyczny, czyli popyt cudzoziemców na usługi 
oferowane przez badane państwa, nie jest tematem niniejszej pracy. Wszystkie dane do-
tyczące mierników popytu turystycznego odnoszą się do podróży z co najmniej czterema 
noclegami, osób w wieku od 15 lat, których głównym celem wyjazdu jest odpoczynek. 
Wyjazdy biznesowe i odwiedziny u krewnych lub znajomych nie są brane pod uwagę. 
Wszystkie dane znajdujące się w bazie danych Eurostatu gromadzone są przez państwa 
członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z Rozporządzeniem nr 692/2011 Parlamentu 
Europejskiego z dnia 6 lipca 2011 w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki5. 

Wykorzystywanymi miernikami będą: uczestnictwo w podróżach turystycznych, liczba 
podróży turystycznych, liczba noclegów, wydatki ponoszone na podróże. Wszystkie mier-
niki popytu będą rozpatrywane w perspektywie rocznej w podziale na turystykę krajową 
i wyjazdową. 

Uczestnictwo w długoterminowych podróżach turystycznych

Uczestnictwo w podróżach turystycznych to liczba mieszkańców danego kraju, którzy 
wzięli udział w co najmniej jednej podróży z przynajmniej czterema noclegami. Dane 
roczne dostępne są w postaci liczby obywateli uczestniczących w wyjazdach wakacyjnych 

4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/tour_dem_esms.htm [9.10.2013].
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:192:0017:01:EN:HTML [9.10.2013].
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lub jako odsetek całej populacji. Turyści podzieleni są na tych, którzy uczestniczyli tylko 
w podróżach krajowych, tych, którzy uczestniczyli tylko w podróżach zagranicznych, oraz 
tych, którzy brali udział w co najmniej jednym krajowym i jednym zagranicznym wyjeździe 
turystycznym. Ponieważ liczba obywateli uczestniczących w podróżach szczególnie zależy 
od wielkości populacji, celem porównania poszczególnych krajów UE zostaną przedsta-
wione dane dotyczące odsetka turystów w całej populacji. Z powodu tego, iż dla wszyst-
kich pozostałych mierników jedynym dostępnym podziałem ze względu na cel podróży 
jest kraj i zagranica, tutaj także udział zostanie przedstawiony w takim podziale. Turyści 
podróżujący zarówno w kraju, jak i za granicą zostaną włączeni i do wyjazdów krajowych, 
i do zagranicznych, dlatego też suma udziałów w podróżach krajowych i zagranicznych 
przewyższa odsetek podróżujących w danej populacji. 

Największy odsetek osób podróżujących w celach turystycznych posiadają kraje 
o wysokim standardzie życia. Średni udział obywateli uczestniczących w długotermino-
wych wyjazdach turystycznych w Unii Europejskiej wynosi 49,3% (warto przypomnieć, 
że w statystyki nie są wliczane dzieci poniżej 15 roku życia). Liderem pod względem tego 
miernika jest Cypr, w którym w 2011 r. 86,4% mieszkańców wyjechało przynajmniej jeden 
raz w celu turystycznym na dłużej niż cztery dni. Najmniejszy odsetek podróżujących 
obserwujemy w Bułgarii – stanowią oni tylko 17,5% ogółu populacji. 

Odsetek osób biorących udział w krajowych podróżach długoterminowych jest najwięk-
szy we Francji – 57,3% mieszkańców tego kraju udało się na wypoczynek na dłużej niż 
cztery dni, co najmniej raz w 2011 r. Luksemburg to państwo, którego obywatele najrza-
dziej uczestniczą w wyjazdach długookresowych na własnym terytorium – stanowią oni 
tylko 0,4% ogółu populacji, natomiast odsetek wyjeżdżających za granicę jest największy 
spośród wszystkich krajów UE. Prawie 70% mieszkańców Luksemburga udaje się na 
dłuższy wypoczynek poza granice swojego państwa. Grecy to naród, który bardzo nie-
chętnie opuszcza swój kraj. Tylko 3,6% obywateli Grecji uczestniczy w długookresowych 
podróżach zagranicznych. 

Pomijając Irlandię, dla której nie ma danych dotyczących uczestnictwa w podróżach, 
pozostałe państwa można podzielić na cztery grupy. 

Pierwsza grupa to osiem państw, dla których uczestnictwo w podróżach ogółem, 
krajowych i zagranicznych, przewyższa średnią liczoną dla 28 państw UE, która wynosi 
odpowiednio: 49,3%, 25,8% i 30,9%. Ponad połowa obywateli tych krajów bierze udział 
w podróżach długoterminowych, odsetek osób wyjeżdżających za granicę w celach tury-
stycznych nie spada poniżej 32%, a odpoczywających w kraju – poniżej 26%. W grupie 
tej możemy wyróżnić dwie podgrupy, a mianowicie państwa, w których udział w turystyce 
krajowej przewyższa odsetek osób uczestniczących w podróżach zagranicznych, i są to 
dwa państwa skandynawskie, oraz sześcioelementową podgrupę B, w której znajdują 
się kraje, których obywatele częściej odpoczywają za granicą niż w kraju. Znalazły się tu 
państwa o bardzo wysokim poziomie rozwoju oraz Czechy, w których poziom życia jest 
znacznie niższy niż w pozostałych krajach z tej podgrupy. 
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Tabela 1. Uczestnictwo w podróżach – pierwsza grupa państw

Podgrupa Kraj Podróże krajo-
we 2011 (%)

Podróże zagra-
niczne 2011 (%)

Wszystkie po-
dróże 2011 (%)

A
Szwecja 41,9 40,3 78,7

Finlandia 43,9 32,9 59,1

B

Czechy 41,9 35,3 58,4

Holandia 43,6 57,7 70,5

Dania 26,2 52,5 67,8

Niemcy 36,0 45,8 67,3

Austria 41,1 50,0 59,6

Wielka Brytania 30,3 36,6 58,1

Źródło tabel 1–7: dane – Eurostat, opracowanie własne6.

Druga grupa to państwa, których obywatele częściej uczestniczą w podróżach niż 
średnio mieszkańcy UE, ale albo ich udział w podróżach krajowych, albo w zagranicznych 
jest mniejszy niż średnia wielkość uczestnictwa obliczona dla 28 państw Wspólnoty. W tej 
grupie odsetek wyjeżdżający w celach turystycznych nie spada poniżej 58% ogółu populacji 
danego kraju, a udział w wyjazdach krajowych i zagranicznych jest bardzo zróżnicowany.

Tabela 2. Uczestnictwo w podróżach – druga grupa państw

Podgrupa Kraj Podróże krajo-
we 2011 (%)

Podróże zagra-
niczne 2011 (%)

Wszystkie po-
dróże 2011 (%)

A Francja 57,3 20,3 63,7

B

Cypr 17,9 68,5 86,4

Luksemburg 0,4 69,6 70,0

Słowenia 19,9 49,2 58,9

Estonia 16,5 42,3 58,8

W podgrupie A, w której przeważają obywatele uczestniczący w wyjazdach krajowych, 
znalazła się tylko Francja, której obywatele wyjeżdżający za granicę w celach turystycznych 
stanowią tylko 20,3% społeczeństwa. W podgrupie B wszystkie państwa charakteryzują 
się licznym uczestnictwem w podróżach zagranicznych, natomiast udział w podróżach 
krajowych jest bardzo mały. W przypadku Luksemburga osoby wypoczywające w kraju 
nie stanowią nawet 1% ogółu obywateli. 

6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [9.10.2013].
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Trzecia grupa państw to kraje, których udział obywateli podróżujących jest mniejszy 
niż średnie uczestnictwo obliczone dla 28 państw Unii Europejskiej, natomiast albo udział 
w wyjazdach krajowych, albo zagranicznych jest wyższy od średniej w UE.

Tabela 3. Uczestnictwo w podróżach – trzecia grupa państw

Podgrupa Kraj Podróże krajo-
we 2011 (%)

Podróże zagra-
niczne 2011 (%)

Wszystkie po-
dróże 2011 (%)

A

Włochy 34,6 16,3 44,1

Hiszpania 34,5 10,6 40,4

Grecja 28,8 3,6 31,9

B
Belgia 9,5 43,9 48,2

Słowacja 18,7 31,9 48,1

W grupie trzeciej udział obywateli danego państwa biorących udział w podróżach długo-
terminowych nie przekracza 50%, ale również nie spada poniżej 30%. W podgrupie A zna-
lazły się trzy kraje śródziemnomorskie o bardzo małym odsetku osób odpoczywających za 
granicą. W Belgii i na Słowacji turystyka zagraniczna ma zdecydowanie przeważający udział.

W końcu w grupie czwartej zostały umieszczone państwa, których obywatele rzadziej 
niż średnio mieszkańcy Unii uczestniczą w podróżach i krajowych, i zagranicznych.

Tabela 4. Uczestnictwo w podróżach – czwarta grupa państw

Podgrupa Kraj Podróże krajo-
we 2011 (%)

Podróże zagra-
niczne 2011 (%)

Wszystkie po-
dróże 2011 (%)

A

Polska 24,2 10,9 31,3

Węgry 22,7 13,9 31,2

Chorwacja 24,5 10,4 31,1

Rumunia 23,7 4,1 27,7

Portugalia 18,5 5,7 22,4

Bułgaria 13,6 4,0 17,5

B

Litwa 10,3 27,9 37,6

Malta 6,0 30,1 36,1

Łotwa 11,0 19,2 26,0

Uczestnictwo w podróżach obywateli tej grupy państw nie przekracza 38% ogółu po-
pulacji danego kraju. Jest to grupa najliczniejsza o największej liczbie państw, w których 
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przeważa udział w turystyce krajowej. Można stwierdzić, iż są to kraje o niższym stan-
dardzie życia i wszystkie, z wyjątkiem Portugalii, stały się członkami Unii Europejskie 
w ciągu ostatnich 10 lat.

Liczba długookresowych podróży turystycznych

Poniżej zostaną omówione dane roczne dotyczące liczby długoterminowych podróży 
turystycznych krajowych i zagranicznych w roku 2011 mieszkańców każdego z 28 państw 
Unii Europejskiej. 

Liczba podróży obywateli danego kraju zależy od liczebności populacji, dlatego też 
lepszym miernikiem dla porównań stanu tego zjawiska w UE będzie liczba podróży przy-
padająca na 1000 mieszkańców danego państwa. Wartość tego wskaźnika w 2003 r., 
liczona średnio dla wszystkich obecnych państw członkowskich, wynosiła 390 wyjazdów 
krajowych i 374 podróże zagraniczne na 1000 obywateli UE. W 2011 r. liczba długoter-
minowych podróży krajowy wzrosła do 401, a zagranicznych – do 455. 

W tabeli 5 zostały przedstawione wartości tego wskaźnika w poszczególnych krajach 
UE w 2011 r. Podobnie jak dla uczestnictwa w wyjazdach długoterminowych, państwa UE 
możemy podzielić na cztery grupy: 
 – kraje, w których liczba podróży krajowych i zagranicznych przewyższa średnią Wspólnoty; 
 – państwa, dla których liczba podróży krajowych przypadających na 1000 osób jest 

większa od średniej unijnej, liczba podróży zagranicznych zaś niższa; 
 – państwa, w których sytuacja jest odwrotna niż w grupie drugiej; 
 – państwa o wartościach tego wskaźnika poniżej średniej zarówno dla wyjazdów krajo-

wych, jak i zagranicznych.
Największą liczbę podróży krajowych długoterminowych, przypadającą na 1000 oby-

wateli, obserwujemy w 2011 r. we Francji i Finlandii. Na każdego mieszkańca tych państw 
przypada więcej niż jeden wyjazd z co najmniej czterema noclegami. Najmniej chęt-
nie w ramach rodzinnego kraju podróżują obywatele Luksemburga i Malty, wśród 1000 
mieszkańców Luksemburga znajduje się tylko jeden, który dłuższy wypoczynek spędził 
we własnym kraju. Jednocześnie jest to kraj, w którym na jednego obywatela przypadało 
w 2011 r. najwięcej podróży zagranicznych. Na każdego mieszkańca Luksemburga przy-
pada 1,5 długoterminowego wyjazdu zagranicznego. Najrzadziej za granicę w celach 
wypoczynkowych udają się Rumuni. Na 1000 obywateli tego kraju przypadało tylko 35 
wyjazdów zagranicznych. Średni udział podróży krajowych w UE wynosił około 50%, naj-
wyższy był w Grecji (niemal 90%), a niezauważalny – w Luksemburgu. Państwa, których 
udział w podróżach krajowych był większy niż 50%, były generalnie tymi samymi, które 
znajdowały się w podgrupie A ze względu na uczestnictwo w podróżach turystycznych 
długoterminowych. Wyjątek stanowią Czechy, których udział obywateli w wyjazdach 
krajowych jest mniejszy niż w zagranicznych, natomiast liczba podróży krajowych jest 
wyższa niż zagranicznych. Oznacza to, iż więcej Czechów decyduje się na odpoczynek 
poza rodzimym krajem, ale ci, którzy spędzają urlop w kraju, robią to częściej.
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Tabela 5. Liczba podróży przypadająca na 1000 mieszkańców w krajach UE

Kraj
Liczba podróży przypadająca 

na 1000 obywateli (2011)
Udział podróży 

krajowych 
(2011)

Grupa  
w ramach 
liczby po-

dróży

Grupa w ramach 
uczestnictwa

Krajowe zagraniczne

Dania 541 816 40%

LP1

U1B

Finlandia 1 049 501 68% U1A

Szwecja 
(2006) 868 720 55% U1A

Niemcy 571 738 44% U1B

Chorwacja 502 219 70%

LP2

U4A

Czechy 689 405 63% U1B

Francja 1 239 270 82% U2A

Grecja 469 52 90% U3A

Hiszpania 739 148 83% U3A

Austria 372 681 35%

LP3

U1B

Belgia 101 588 15% U3B

Holandia 394 762 34% U1B

Irlandia 313 754 29% bd

Luksemburg 1 1 584 0% U2B

Słowenia 211 662 24% U2B

Wielka 
Brytania 370 609 38% U1B

Cypr 225 872 20% U2B

Bułgaria 
(2008) 264 70 79%

LP4

U4A

Estonia 143 369 28% U2B

Litwa 127 270 32% U4B

Łotwa 149 290 34% U4B

Malta 
(2007) 53 385 12% U4B

Polska 295 112 72% U4A

Portugalia 268 69 79% U4A

Rumunia 206 35 85% U4A

Słowacja 333 382 47% U3B

Węgry 350 227 61% U4A

Włochy 381 139 73% U3A
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W pierwszej grupie państw, których obywatele podróżują najwięcej, mamy trzy pań-
stwa skandynawskie oraz Niemcy. Liczba podróży krajowych odbywanych przez oby-
wateli tych czterech państw stanowi 27% wszystkich podróży krajowych mieszkańców 
UE, natomiast ich udział w wyjazdach zagranicznych przekracza 22%. Dania, Finlandia, 
Szwecja i Niemcy znajdowały się w grupie pierwszej pod względem uczestnictwa w po-
dróżach turystycznych. Cała grupa druga, a wyjątkiem Czech, to kraje, w których prze-
waża turystyka krajowa, i to zarówno pod względem liczby podróży, jak i uczestnictwa 
w wyjazdach turystycznych. Państwa te pochodziły ze wszystkich grup ze względu na 
uczestnictwo w podróżach. Znalazły się tu Czechy, w których uczestnictwo w wyjazdach 
krajowych i zagranicznych było liczniejsze niż średnia unijna, ale również Chorwacja, której 
odsetek odpoczywających w kraju i za granicą był mniejszy niż przeciętna wartość tego 
wskaźnika we Wspólnocie. Oznaczać to może, iż chociaż nieznaczna część Chorwatów 
korzysta z usług turystycznych, to ci, którzy podróżują, robią to na tyle często, że liczba 
wyjazdów krajowych przypadających na 1000 obywateli jest większa niż średnia liczona 
dla 28 państw UE. W grupie trzeciej mamy państwa, w których zdecydowanie przeważa 
turystyka zagraniczna. Liczba obywateli tych państw uczestnicząca w podróżach krajo-
wych jest mniejsza niż w zagranicznych, a liczba podróży zagranicznych przypadających 
na 1000 obywateli jest większa niż liczba podróży krajowych. Państwa te generalnie 
pochodzą z grupy pierwszej i drugiej ze względu na uczestnictwo w podróżach, wyjątek 
stanowi Belgia, znajdująca się w grupie trzeciej. Ostatnia, najliczniejsza grupa to kraje, 
w których liczba podróży zagranicznych i krajowych przypadająca na 1000 obywateli jest 
mniejsza niż średnia UE. Znajdują się tu i te państwa, których obywatele preferują turystykę 
krajową, i te, gdzie popularniejsze są podróże zagraniczne. W większości są to państwa, 
które pod względem uczestnictwa w wyjazdach długoterminowych znajdowały się w gru-
pie czwartej, czyli o mniejszym od średniej odsetku osób biorących udział w wyjazdach 
krajowych i zagranicznych. Z wyjątkiem Portugalii i Włoch wszystkie stały się członkami 
Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 10 lat. 

Liczba noclegów turystycznych spędzanych podczas podróży 
długookresowych

Nocleg turystyczny to każdy nocleg, który osoba podróżująca spędza w obiekcie 
zakwaterowania zbiorowego lub prywatnym obiekcie turystycznym. Ponieważ liczba 
noclegów jest ściśle związana z wielkością populacji, przedmiotem analizy i porównań 
między krajami UE stanie się liczba noclegów turystycznych przypadająca na obywatela. 
Następnie zostanie przeprowadzona analiza zmian tego miernika w latach 2003–2011. 

Średnio na jednego obywatela Unii Europejskiej w obecnym składzie w 2003 r. 
przypadały 3,42 noclegi spędzone podczas podróży krajowych i 4,09 noclegi podczas 
zagranicznych wyjazdów turystycznych. W latach 2003–2011 liczba noclegów krajo-
wych spadła o 4%, a liczba noclegów zagranicznych wzrosła o 16%. W tabeli 6 zostały 
przedstawione dane dotyczące liczby noclegów krajowych i zagranicznych w przeliczeniu 
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na jednego obywatela poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Podobnie jak dla po-
przednio omawianych mierników popytu turystycznego, państwa zostały podzielone na 
cztery grupy.  

Pierwszą grupę stanowią kraje, w których liczba noclegów krajowych i zagranicznych 
przewyższa średnią UE. Druga grupa składa się z państw, w których liczba noclegów kra-
jowych jest większa niż średnia, natomiast liczba noclegów zagranicznych jest mniejsza 
od przeciętnej wartości w UE. Trzecia grupa to kraje, w których sytuacja jest odwrotna. 
I wreszcie czwarta grupa: państwa, w których liczba noclegów w przeliczeniu na obywatela 
jest mniejsza od średniej unijnej – zarówno w kraju, jak i za granicą. Podział ten został 
zaprezentowany na tle grup stworzonych dla liczby podróży i uczestnictwa w wyjazdach 
turystycznych. Należy się oczywiście spodziewać, iż kraje z podgrupy A, czyli te, w których 
przeważało uczestnictwo w podróżach rodzimych, będą miały większy udział noclegów 
krajowych.

W 2011 r. średni udział noclegów odbywanych na terenie własnego kraju wyniósł 
w UE 44%, a zatem był o sześć punktów procentowych mniejszy niż udział podróży kra-
jowych w ogólnej liczbie podróży. Największy odsetek noclegów krajowych obserwujemy 
w Grecji, gdzie stanowią one 90% ogólnej liczby noclegów spędzanych podczas podróży 
turystycznych. Grecja zajmowała również pierwszą lokatę ze względu na udział podróży 
krajowych w ogólnej liczbie wyjazdów, ale dopiero 12 miejsce ze względu na uczestnictwo 
w podróżach. Jedynie 28,8% Greków wyjeżdżało w celach turystycznych na dłużej niż 
cztery dni w 2011 r. Najmniejszy udział noclegów krajowych obserwujemy w Luksemburgu, 
który zajmował również ostatnią pozycję ze względu na dwa pozostałe mierniki. W 16 
krajach Unii Europejskiej liczba zagranicznych noclegów turystycznych przypadających 
na obywatela jest większa niż liczba noclegów krajowych.

Pod względem noclegów krajowych w przeliczeniu na mieszkańca pierwsze miejsce 
zajmowała w 2011 r. Francja. Na każdego obywatela przypadało 12,24 noclegu spędzone-
go w rodzimym kraju podczas długoterminowej podróży turystycznej. Na drugim miejscu 
znalazła się Hiszpania, a na trzecim Finlandia. Jednak na każdego Hiszpana przypa-
dało aż o pięć noclegów krajowych mniej niż na obywatela Francji. Najwięcej noclegów 
zagranicznych w przeliczeniu na mieszkańca obserwujemy w Luksemburgu. Obywatel 
tego kraju spędzał prawie 16 noclegów podczas podróży turystycznych poza granicami 
własnego państwa. Najgorzej ze względu na ten współczynnik wypadła Rumunia, w której 
na każdego mieszkańca przypadało 0,45 noclegu zagranicznego. 

W pierwszej grupie znalazło się pięć państw: Dania, Finlandia, Szwecja, Niemcy 
i Holandia. Wszystkie te kraje znajdowały się również w grupie pierwszej ze względu na 
uczestnictwo w podróżach turystycznych. Udział obywateli tych państw jest większy niż 
średni poziom uczestnictwa w wyjazdach mieszkańców Unii, a liczba noclegów krajowych 
i zagranicznych przypadających na mieszkańca przewyższa wartość przeciętną tego 
wskaźnika we Wspólnocie.
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Tabela 6. Liczba noclegów obywateli państw UE podczas podróży turystycznych w 2011 r.

Kraj

Liczba noclegów na 
obywatela (2011) Udział 

noclegów 
krajowych 

(2011)

Grupa  
w ramach 

liczby  
noclegów

Grupa  
w ramach 

liczby 
podróży

Grupa  
w ramach 
uczestnic-

twaKrajowe zagraniczne

Dania 3,97 7,77 34%

LN1

LP1 U1B

Finlandia 6,83 4,93 58% LP1 U1A

Holandia 3,39 9,05 27% LP3 U1B

Niemcy 4,22 7,67 35% LP1 U1B

Szwecja 
(2006) 5,92 7,84 43% LP1 U1A

Chorwacja 5,09 2,35 68%

LN2

LP2 U4A

Czechy 5,30 3,31 62% LP2 U1B

Francja 12,24 2,98 80% LP2 U2A

Grecja 5,46 0,58 90% LP2 U3A

Hiszpania 7,65 1,80 81% LP2 U3A

Włochy 4,31 1,35 76% LP4 U3A

Austria 2,43 5,92 29%

LN3

LP3 U1B

Belgia 0,81 6,40 11% LP3 U3B

Cypr 1,54 10,83 12% LP3 U2B

Irlandia 2,18 8,28 21% LP3 bd

Luksemburg 0,01 15,99 0% LP3 U2B

Słowenia 1,30 5,72 18% LP3 U2B

Wielka Bry-
tania 2,42 7,83 24% LP3 U1B

Bułgaria 
(2008) 1,89 0,98 66%

LN4

LP4 U4A

Estonia 0,97 3,18 23% LP4 U2B

Litwa 0,87 2,68 24% LP4 U4B

Łotwa 1,20 3,21 27% LP4 U4B

Malta (2007) 0,11 3,67 3% LP4 U4B

Polska 2,57 1,11 70% LP4 U4A

Portugalia 2,72 0,78 78% LP4 U4A

Rumunia 1,38 0,45 76% LP4 U4A

Słowacja 2,21 3,49 39% LP4 U3B

Węgry 2,37 2,27 51% LP4 U4A
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Również liczba podróży w przeliczeniu na 1000 osób przekraczała średni poziom unijny 
w czterech państwach z grupy pierwszej. Jedynie w Holandii liczba wyjazdów krajowych 
była mniejsza niż w UE. Duńczycy, Holendrzy i Niemcy preferują podróże zagraniczne, 
co potwierdzają wszystkie trzy mierniki popytu turystycznego: uczestnictwo w wyjazdach 
krajowych jest mniejsze niż w zagranicznych, liczba podróży krajowych jest mniejsza niż 
liczba podróży zagranicznych, a udział noclegów krajowych jest mniejszy niż zagranicz-
nych. Obywatele Finlandii wolą odpoczywać we własnym kraju, uczestnictwo w wyjazdach 
krajowych jest większe niż w zagranicznych, liczba podróży w ramach własnego kraju 
przewyższa liczbę podróży zagranicznych, a udział noclegów krajowych jest większy niż 
zagranicznych. Również odsetek wypoczywających na własnym obszarze Szwedów jest 
większy od udziału osób wyjeżdżających za granicę, liczba podróży zagranicznych mniej-
sza niż krajowych, ale liczba noclegów spędzonych poza granicami własnego państwa 
jest większa niż liczba noclegów krajowych. Oznacza to, że więcej Szwedów odpoczywa 
w rodzimym kraju, częściej po nim podróżują, ale wyjazdy zagraniczne są dłuższe niż 
krajowe. 

W grupie drugiej znalazły się państwa ze wszystkich grup ze względu na uczestnictwo 
i w większości z grupy drugiej w ramach liczby podróży. Chorwacja, Czechy, Francja, 
Grecja i Hiszpania to kraje, w których liczba podróży krajowych przypadających na 1000 
osób przewyższa średnią unijną, natomiast liczba podróży zagranicznych jest od niej 
mniejsza. W grupie tej znalazły się również Włochy, z czwartej grupy, w ramach liczby 
podróży odbywanych przez obywateli. Liczba wyjazdów krajowych i zagranicznych miesz-
kańców tego kraju w przeliczeniu na 1000 obywateli jest mniejsza niż w UE, Włosi zatem 
jeżdżą rzadziej, ale na dłużej w obrębie własnego kraju. W pozostałych krajach liczba 
podróży przypadających na 1000 obywateli i noclegów krajowych na osobę jest większa 
niż średni poziom tych mierników w UE, natomiast wielkość tych wskaźników dla podróży 
zagranicznych jest mniejsza niż średnia unijna. We wszystkich państwach z tej grupy 
udział noclegów krajowych znacznie przewyższa odsetek noclegów zagranicznych. Ze 
względu na uczestnictwo mamy tutaj Czechy z grupy pierwszej – udział obywateli tego 
kraju przewyższa średni udział mieszkańców Unii w wyjazdach krajowych i zagranicznych, 
Francję o wyższym niż unijny poziomie uczestnictwa w podróżach krajowych i niższym 
niż średnia poziomie uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych, Grecję, Hiszpanię i Wło-
chy, w których uczestnictwo w podróżach ogółem jest mniej liczne niż średnio w UE, ale 
udział w podróżach krajowych przewyższa średni poziom unijny, oraz Chorwację z grupy 
czwartej, której obywatele rzadziej niż przeciętny mieszkaniec Wspólnoty biorą udział 
zarówno w wyjazdach krajowych, jak i zagranicznych. 

Grupa trzecia jest mniej zróżnicowana niż druga. Wszystkie znajdujące się w niej 
państwa charakteryzują się częstszym uczestnictwem w podróżach zagranicznych niż 
krajowych, większą liczbą podróży zagranicznych przypadających na 1000 mieszkańców 
niż krajowych oraz większą liczbą noclegów zagranicznych niż krajowych w przeliczeniu 
na obywatela. Ze względu na uczestnictwo w podróżach państwa znajdują się w trzech 
grupach. Austria i Wielka Brytania, której uczestnictwo obywateli w wyjazdach ogółem, 
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krajowych i zagranicznych, przewyższa średni poziom tego miernika, liczony dla 28 państw 
UE. Cypr, Luksemburg i Słowenia, gdzie udział mieszkańców podróżujących ogółem 
i wyjeżdżających za granicę jest większy niż średnia unijna, ale uczestnictwo w wyjaz-
dach krajowych jest mniej liczne, oraz Belgia, której obywatele rzadziej niż przeciętny 
mieszkaniec UE uczestniczą w podróżach ogółem i w wyjazdach krajowych, natomiast 
częściej w wyjazdach zagranicznych.

W grupie czwartej znalazło się 10 państw. Wszystkie, z wyjątkiem Portugalii, stały 
się członkami UE w ciągu ostatnich 10 lat. W każdym z nich liczba podróży krajowych 
i zagranicznych przypadających na 1000 obywateli oraz liczba noclegów krajowych i za-
granicznych na mieszkańca jest mniejsza niż średni poziom tych mierników, liczony dla 
28 państw UE. W połowie tych państw obywatele preferują podróże krajowe, co jest wi-
doczne w większym uczestnictwie w wyjazdach krajowych oraz większym udziale podróży 
i noclegów krajowych. Bułgaria, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia i Węgry 
to kraje z czwartej grupy ze względu na uczestnictwo w podróżach. Udział obywateli 
podróżujących po kraju i za granicą jest mniejszy niż średni poziom tego zjawiska w Unii 
Europejskiej. Estonia, która również znalazła się w tej grupie, to kraj, którego obywatele 
częściej uczestniczą w podróżach turystycznych ogółem i podróżach zagranicznych niż 
przeciętny mieszkaniec UE, ale rzadziej w wyjazdach krajowych. Ostatnim krajem jest 
Słowacja, w której uczestnictwo w podróżach ogółem i podróżach krajowych jest mniej 
liczne niż w UE, ale w wyjazdach zagranicznych – liczniejsze. 

Wydatki turystyczne na podróże długookresowe

Według definicji WTO7 wydatek turystyczny to wszystkie środki, które zostały spo-
żytkowane na dobra i usługi konsumpcyjne przez odwiedzającego lub w jego imieniu na 
podróż i pobyt w miejscu docelowym. Wliczamy do nich również wszystkie zakupy poczy-
nione przed wyjazdem (np. zakup nart, plecaka itp.), podczas podróży (pamiątki, rzeczy 
osobiste itp.) oraz po podróży (wywołanie zdjęć, spłata kredytu itp.). Poniżej zostanie 
przeprowadzona analiza wydatków turystycznych mieszkańców poszczególnych krajów 
Unii Europejskiej w 2011 r. z podziałem na wydatki krajowe i zagraniczne.

Aby uniknąć zmian w wydatkach turystycznych spowodowanych jedynie inflacją, 
wszystkie dane dotyczące tych wydatków zostały przedstawione w cenach stałych z roku 
2005. Do indeksacji wydatków krajowych wskaźnikiem inflacji został użyty zharmonizo-
wany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP, indeks łańcuchowy, Eurostat) dla każdego 
kraju, natomiast do indeksacji wydatków zagranicznych średni poziom tego wskaźnika dla 
28 państw UE. Ponieważ wydatki turystyczne danego kraju zależą od wielkości populacji, 
do poniższej analizy zostanie użyta wielkość wydatków w przeliczeniu na obywatela. Pod-
sumowując, przedmiotem analizy będą wydatki turystyczne per capita w cenach stałych 
z 2005 r. w latach 2003–2011.

7 Department of Economic and Social Affairs, Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 
2008, Luxembourg–Madrid–New York–Paris 2010.
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W 2011 r. średnie wydatki obywatela Unii Europejskiej na długoterminowe podróże 
krajowe wyniosły 98 euro i były mniejsze o 18% niż w roku 2003, natomiast na wyjazdy 
zagraniczne – 298 euro i również były mniejsze o 5% niż na początku analizowanego 
okresu. Do obliczenia średniej wartości wydatków zagranicznych we Wspólnocie pomi-
nięto dane dotyczące Luksemburga, gdyż poziom wydatków per capita obywateli tego 
kraju przewyższa czterokrotnie wydatki per capita mieszkańców państwa, które zajmuje 
drugą pozycję ze względu na wielkość wydatków zagranicznych. Fundusze przeznaczane 
na podróże krajowe stanowiły około 31% ogółu wydatków na długookresowe wyjazdy 
turystyczne mieszkańców UE i nie uległy zmianie w latach 2003–2011. Największy udział 
wydatków krajowych zanotowano w Grecji, gdzie wynoszą one 82% ogółu wydatków na 
podróże z co najmniej czterema noclegami. Jedynie w dziewięciu krajach UE (Grecja, 
Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy, Chorwacja, Polska, Rumunia i Bułgaria) środki 
przeznaczane na wyjazdy krajowe długoterminowe są większe od wydatków zagranicz-
nych. Na Łotwie, Malcie i w Luksemburgu nie stanowią one nawet 5%. Najwięcej na 
dłuższy odpoczynek w kraju wydają Francuzi, którzy na ten cel przeznaczyli w 2011 r. 
488 euro na osobę. Drugie i trzecie miejsce zajmują Finowie i Hiszpanie, z wydatkami 
per capita odpowiednio 227 i 201 euro. Obywatel Malty, Łotwy, Estonii i Luksemburga 
wydał mniej niż 10 euro na dłuższy krajowy pobyt turystyczny. Analizując wydatki per 
capita na zagraniczne podróże długoterminowe, widzimy, że bezsprzecznym liderem 
jest Luksemburg. Środki przeznaczane na ten cel w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
wynoszą 3246 euro. Kwota ta jest ponad czterokrotnie wyższa niż w zajmującej drugie 
miejsce Danii (795 euro per capita). Wydatki na zagraniczne podróże długoterminowe 
obywateli Bułgarii, Grecji, Portugali, Rumunii i Polski nie przekraczają 50 euro na jednego 
mieszkańca. A zatem dysproporcje w wydatkach zagranicznych są ogromne, od 18 euro 
per capita w Rumunii do 3246 euro w Luksemburgu. 

W tabeli 7 znajdują się dane dotyczące wydatków turystycznych per capita w krajach 
UE na tle innych mierników popytu turystycznego dla 2011 r. W grupie pierwszej pod 
względem wydatków per capita na podróże długoterminowe znalazły się kraje, w których 
zarówno wydatki krajowe, jak i zagraniczne w przeliczeniu na osobę są większe niż średnia 
wartość tych wskaźników w Unii Europejskiej. Grupa składa się z siedmiu państw o bardzo 
wysokim standardzie życia obywateli. Jedynie we Francji przeważa udział wydatków na 
podróże krajowe, w pozostałych państwach stanowi on jedynie od 15% do 31% ogółu 
wydatków na wyjazdy długoterminowe. 
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Tabela 7. Wydatki per capita na podróże turystyczne w krajach UE na tle innych mierników popytu turystycznego

Kraj

Wydatki na 
podróże długo-
terminowe per 
capita (2011)

Udział wydat-
ków na podróże 

krajowe długoter-
minowe w wydat-
kach na podróże 
długoterminowe 
ogółem (2011)

Grupa  
w ramach 

wydat-
ków per 
capita na 
podróże 
długoter-
minowe

Grupa  
w ra-
mach 
liczby 
nocle-
gów

Grupa  
w ra-
mach 
liczby 

podróży

Grupa  
w ra-
mach 

uczest-
nictwaKra-

jowe
zagra-
niczne

Austria 182 614 23%

WD1

LN3 LP3 U1B

Dania 140 795 15% LN1 LP1 U1B

Finlandia 227 514 31% LN1 LP1 U1A

Francja 488 313 61% LN2 LP2 U2A

Niemcy 186 551 25% LN1 LP1 U1B

Szwecja (2006) 187 688 21% LN1 LP1 U1A

Wielka Brytania 101 364 22% LN3 LP3 U1B

Chorwacja 107 100 52%

WD2

LN2 LP2 U4A

Grecja 137 31 82% LN2 LP2 U3A

Hiszpania 201 123 62% LN2 LP2 U3A

Włochy 156 104 60% LN2 LP4 U3A

Belgia 21 386 5%

WD3

LN3 LP3 U3B

Cypr 40 764 5% LN3 LP3 U2B

Holandia 79 548 13% LN1 LP3 U1B

Irlandia 96 626 13% LN3 LP3 ∙

Luksemburg 1 3 246 0% LN3 LP3 U2B

Malta (2007) 9 353 2% LN4 LP4 U4B

Bułgaria (2008) 55 35 61%

WD4

LN4 LP4 U4A

Czechy 66 162 29% LN2 LP2 U1B

Estonia 15 131 10% LN4 LP4 U2B

Litwa 7 136 5% LN4 LP4 U4B

Łotwa 5 148 3% LN4 LP4 U4B

Polska 39 24 62% LN4 LP4 U4A

Portugalia 47 30 61% LN4 LP4 U4A

Rumunia 18 11 62% LN4 LP4 U4A

Słowacja 63 189 25% LN4 LP4 U3B

Słowenia 37 242 13% LN3 LP3 U2B

Węgry 32 66 32% LN4 LP4 U4A
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Finlandia i Szwecja to kraje, które zaliczane były do podgrupy A ze względu na uczest-
nictwo w podróżach turystycznych (liczniejsze uczestnictwo w podróżach krajowych niż 
zagranicznych), a jednak fundusze przeznaczane na turystykę krajową przez obywateli 
tych państw są skromniejsze niż te przeznaczane na turystykę zagraniczną.  

Sześć spośród krajów tej grupy należało do grupy pierwszej ze względu na uczest-
nictwo w długoterminowych podróżach, czyli są to państwa o udziale w wyjazdach kra-
jowych i zagranicznych większym od średniej unijnej. Jedynie Francja znajdowała się 
w grupie drugiej, co oznacza, iż uczestnictwo w podróżach krajowych było większe od 
wartości przeciętnej liczonej dla 28 państw UE, a uczestnictwo w podróżach zagranicz-
nych – mniejsze. Pod względem liczby podróży i noclegów cztery państwa znajdowały 
się w grupie pierwszej. Były to: Dania, Finlandia, Niemcy i Szwecja; liczba podróży 
w przeliczeniu na 1000 obywateli i liczba noclegów przypadająca na mieszkańca była 
większa od średniej unijnej dla wyjazdów zagranicznych i krajowych. Francja we wszyst-
kich innych kategoriach była w grupie drugiej, czyli pod względem uczestnictwa, liczby 
podróży i noclegów wskaźniki były wyższe od średniej dla turystyki krajowej i niższe od 
średniej dla turystyki zagranicznej.

Austria i Wielka Brytania to kraje o licznym uczestnictwie w podróżach z przeważającą 
liczbą noclegów i wyjazdów zagranicznych. Ze względu na te mierniki oba kraje były w gru-
pie trzeciej, czyli liczba podróży w przeliczeniu na 1000 mieszkańców i liczba noclegów 
per capita była większa od średniej unijnej dla wyjazdów zagranicznych, ale mniejsza od 
wartości przeciętnej, liczonej dla wszystkich państw UE dla podróży krajowych. 

Grupa druga to państwa, w których obywatele na podróże krajowe przeznaczają średnio 
więcej funduszy niż przeciętny obywatel UE, natomiast na wyjazdy zagraniczne – mniej. 
Znajdują się tu tylko cztery państwa śródziemnomorskie: Chorwacja, Grecja, Hiszpania 
i Włochy. Wszystkie kraje znajdowały się w podgrupie A ze względu na uczestnictwo 
w podróżach, a liczba noclegów krajowych per capita była większa od średniej unijnej, 
zagranicznych zaś – mniejsza. Obywatele trzech spośród nich odbywali więcej podróży 
krajowych niż przeciętny mieszkaniec UE, natomiast mniej podróży zagranicznych (grupa 
druga ze względu na liczbę podróży). Tylko Włochy znajdowały się w grupie czwartej, 
czyli liczba podróży w przeliczeniu na 1000 obywateli była mniejsza niż średnia unijna dla 
podróży krajowych i zagranicznych. 

Grupa trzecia składa się z sześciu państw, których obywatele zdecydowanie preferują 
podróże zagraniczne. Ze względu na uczestnictwo w wyjazdach znajdują się tutaj kraje 
ze wszystkich czterech grup, natomiast wszystkie należały do podgrupy B. Holandia to 
państwo, w którym uczestnictwo w podróżach krajowych i zagranicznych jest liczniej-
sze od średniego udziału w wyjazdach obywateli UE. Podobnie, większe od średniej 
unijnej wartości przyjmuje liczba noclegów krajowych i zagranicznych przypadająca 
na obywatela, natomiast liczba podróży krajowych w przeliczeniu na 1000 osób jest 
mniejsza od średniej unijnej, liczba wyjazdów zagranicznych zaś większa. Cypr i Luk-
semburg to państwa z grupy drugiej ze względu na uczestnictwo w wyjazdach i z grupy 
trzeciej ze względu na liczbę noclegów i podróży, ich obywatele więc zdecydowanie 
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preferują turystykę zagraniczną. Mimo iż kraje tej grupy są zróżnicowane pod względem 
uczestnictwa w podróżach, to jednak bardzo zbliżone pod względem liczby noclegów 
per capita i liczby podróży przypadających na 1000 obywateli. Dla pięciu spośród tych 
krajów liczba wyjazdów zagranicznych jest większa od średniej unijnej, liczba podróży 
krajowych zaś mniejsza, w czterech państwach podobną tendencję widzimy dla liczby 
noclegów. W grupie trzeciej ze względu na wydatki turystyczne znajduje się też Malta, 
która ze względu na wszystkie inne mierniki była zawsze w grupie czwartej. Oznacza 
to, iż uczestnictwo w wyjazdach turystycznych jej obywateli jest mniej liczne niż średnio 
w UE, liczba noclegów i podróży – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – jest mniej-
sza niż wartość przeciętna we Wspólnocie, natomiast wydatki na podróże zagraniczne 
przewyższają środki przeznaczone na ten cel przez przeciętnego obywatela UE. Zatem 
mieszkańcy Malty wyjeżdżają w celach turystycznych rzadko i nie na długo, ale fundusze 
przeznaczone na wyjazdy zagraniczne są wysokie. Można zatem stwierdzić, że nieliczni 
podróżujący stanowią zamożną część społeczeństwa. 

Grupa czwarta, jak w przypadku innych mierników popytu turystycznego, jest naj-
liczniejsza. Składa się z 10 państw postkomunistycznych i Portugalii, a zatem krajów 
o niższym standardzie życia. Występują w niej państwa ze wszystkich grup w ramach 
uczestnictwa w podróżach, a zatem mamy tu Czechy, Estonię i Słowenię (grupa pierw-
sza i druga), w których uczestnictwo w podróżach ogółem jest większe niż przeciętny 
poziom tego zjawiska w UE, oraz dziewięć państw, w których odsetek obywateli bio-
rących udział w wyjazdach turystycznych jest mniejszy od średniej unijnej. Większość 
krajów należących do tej ostatniej grupy znajdowała się również w grupie czwartej ze 
względu na liczbę podróży w przeliczeniu na 1000 osób, liczbę noclegów per capita 
oraz uczestnictwo w podróżach. A zatem państwa o najmniejszych wydatkach per capita 
na turystykę to jednocześnie te, w których niewielka część społeczeństwa korzysta 
z usług turystycznych, a więc i liczba podróży oraz noclegów jest mała. Wyjątek sta-
nowią Czechy, gdzie liczba podróży i noclegów krajowych przewyższa średnią unijną, 
i Słowenia, w której z kolei liczba noclegów i wyjazdów zagranicznych jest większa niż 
średni poziom tego wskaźnika w UE. Czechy są ciekawym przypadkiem, gdyż udział 
obywateli w turystyce zagranicznej jest większy niż w krajowej, natomiast liczba krajo-
wych noclegów i podróży jest większa od zagranicznych. Mimo tego, że Czesi więcej 
i na dłużej podróżują po własnym kraju, to fundusze przeznaczane na wyjazdy krajowe 
stanowią jedynie 29% ogółu środków przeznaczanych na podróże. Tak więc dwa mier-
niki: uczestnictwo i wydatki wskazują na przewagę turystyki zagranicznej, natomiast 
dwa pozostałe mierniki: liczba noclegów i podróży – na przewagę turystyki krajowej. 
Można wnioskować, iż więcej obywateli Czech odpoczywa za granicą, ale robią to 
rzadziej niż ci, którzy podróżują po kraju, wyjeżdżają na krócej, ale przeznaczają na 
ten cel większe fundusze. 
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Wnioski

W artykule omówiono wszystkie mierniki popytu turystycznego: uczestnictwo w podró-
żach, liczba podróży, liczba noclegów oraz wydatki turystyczne z podziałem na turystykę 
krajową i zagraniczną. Szczegółowa analiza mierników pozwoliła na pogrupowanie państw 
ze względu na poziom popytu turystycznego. 

Każdy analizowany miernik popytu turystycznego pozwalał na grupowanie państw we-
dług pewnych określonych kryteriów. Ze względu na uczestnictwo w podróżach pierwszą 
grupę stanowiły państwa, w których ogólny, krajowy i zagraniczny odsetek biorących udział 
w podróżach turystycznych był w roku 2011 większy od średnich wartości obliczonych dla 
wszystkich krajów UE. W drugiej grupie znajdowały się państwa, dla których uczestnictwo 
w podróżach ogółem było większe niż średnia unijna, ale albo uczestnictwo w wyjazdach 
krajowych, albo w zagranicznych było mniejsze od średnich wartości tych mierników we 
Wspólnocie. W trzeciej grupie państw uczestnictwo w podróżach ogółem było mniejsze 
od średniej unijnej, ale albo odsetek biorących udział w podróżach krajowych, albo w za-
granicznych był większy od wartości przeciętnej obliczonej dla państw unijnych. W końcu 
w czwartej grupie znalazły się państwa, dla których uczestnictwo w wyjazdach ogółem, 
krajowych i zagranicznych było mniejsze od średniej unijnej. Dodatkowo litera A wskazy-
wała na podgrupę państw o przeważającym uczestnictwie w turystyce krajowej, a litera 
B – w turystyce zagranicznej. 

Dla trzech pozostałych mierników popytu turystycznego, czyli liczby podróży, liczby noc-
legów oraz wydatków turystycznych, grupowanie odbywało się na takiej samej zasadzie. 
Pierwszą grupę stanowiły zawsze państwa o wartościach wyższych od średniej unijnej, 
zarówno dla podróży krajowych, jak i zagranicznych, drugą grupę – kraje, dla których 
wskaźnik dla wyjazdów krajowych przewyższał średnią, a dla wyjazdów zagranicznych był 
od niej niższy, trzecią grupę państwa, w których sytuacja była odwrotna, i czwartą grupę 
te, dla których mierniki dla obu kategorii podróży były niższe niż odpowiednie wartości 
przeciętne, obliczone dla 28 państw Unii Europejskiej. Zestawienie wszystkich grup, dla 
każdego miernika, pozwoliło na ostateczne pogrupowanie państw według poziomu rozwoju 
popytu na usługi sektora turystyki. 

Pierwszą grupę stanowią państwa, dla których poziom popytu na krajowe i zagraniczne 
dobra i usługi turystyczne jest wyższy niż średni poziom badanego zjawiska w krajach 
Unii Europejskiej. Mamy tu trzy kraje skandynawskie i Niemcy; wszystkie kraje znajdowały 
się w grupach pierwszych ze względu na każdy badany miernik popytu turystycznego. 
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Tabela 8. Ostateczny podział na grupy państw UE ze względu na poziom rozwoju popytu turystycznego

Kraj

Grupa 
w ramach 
wydatków 

per capita na 
podróże dłu-
goterminowe

Grupa w ra-
mach liczby 
noclegów na 

obywatela 
podczas po-
dróży długo-
terminowych

Grupa w ra-
mach liczby 

podróży 
długotermino-
wych na 1000 
mieszkańców

Grupa 
w ramach 

uczestnictwa 
w podróżach 

długotermino-
wych

Grupa  
ostateczna

Dania WD1 LN1 LP1 U1B

GRUPA I
Finlandia WD1 LN1 LP1 U1A

Niemcy WD1 LN1 LP1 U1B

Szwecja WD1 LN1 LP1 U1A

Chorwacja WD2 LN2 LP2 U4A

GRUPA II

Czechy WD4 LN2 LP2 U1B

Francja WD1 LN2 LP2 U2A

Grecja WD2 LN2 LP2 U3A

Hiszpania WD2 LN2 LP2 U3A

Włochy WD2 LN2 LP4 U3A

Austria WD1 LN3 LP3 U1B

GRUPA III

Belgia WD3 LN3 LP3 U3B

Cypr WD3 LN3 LP3 U2B

Holandia WD3 LN1 LP3 U1B

Irlandia WD3 LN3 LP3 ∙

Luksemburg WD3 LN3 LP3 U2B

Słowenia WD4 LN3 LP3 U2B

Wielka Brytania WD1 LN3 LP3 U1B

Bułgaria WD4 LN4 LP4 U4A

GRUPA IV

Estonia WD4 LN4 LP4 U2B

Litwa WD4 LN4 LP4 U4B

Łotwa WD4 LN4 LP4 U4B

Malta WD3 LN4 LP4 U4B

Polska WD4 LN4 LP4 U4A

Portugalia WD4 LN4 LP4 U4A

Rumunia WD4 LN4 LP4 U4A

Słowacja WD4 LN4 LP4 U3B

Węgry WD4 LN4 LP4 U4A

Źródło: opracowanie własne.
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Druga grupa to państwa z dobrze rozwiniętym popytem na krajowe dobra i usługi 
turystyczne, czyli te, które najczęściej znajdowały się w grupach drugich ze względu na 
analizowane mierniki popytu turystycznego. Jedyny wyjątek w tej grupie stanowią Czechy, 
w których uczestnictwo w podróżach krajowych było mniej liczne niż w zagranicznych, ale 
pozostałe mierniki, takie jak liczba podróży i noclegów, wskazują na przeważający udział 
turystyki krajowej. Pozostałe kraje to państwa śródziemnomorskie, w których przewaga 
turystyki rodzimej jest widoczna. 

Trzecia grupa to państwa z dobrze rozwiniętym popytem na dobra i usługi zagraniczne, 
które pod względem analizowanych mierników w większości należały do grupy trzeciej. 
Przy zaliczaniu krajów do tej grupy pojawił się problem z trzema państwami: Austrią, 
Holandią i Wielką Brytanią. Wszystkie trzy ze względu na badane mierniki popytu tury-
stycznego dwa razy znalazły się w grupie pierwszej i dwa razy w grupie trzeciej, a więc 
równie dobrze mogłyby być zakwalifikowane ostatecznie do grupy pierwszej. Jednakże, 
ponieważ przynależność do grupy pierwszej wiąże się z lepiej niż na poziomie przecięt-
nym rozwiniętym popytem turystycznym – i krajowym, i zagranicznym, a Austria, Wielka 
Brytania i Holandia nie wykazują jednoznacznie, iż popyt turystyczny mieszkańców na 
krajowe usługi turystyczne jest dostatecznie rozwinięty, zostały ostatecznie zakwalifiko-
wane do grupy trzeciej. 

Czwartą grupę stanowią państwa o poziomie rozwoju popytu turystycznego krajowe-
go i zagranicznego poniżej poziomu przeciętnego obserwowanego w Unii Europejskiej. 
Zaliczają się do niej w większości byłe kraje postkomunistyczne oraz Malta i Portugalia. 
Pod względem badanych mierników popytu na usługi sektora turystyki grupą dominującą 
dla tych państw była grupa czwarta.

Powyższa analiza stanowiła część rozprawy doktorskiej autorki, zatytułowanej: Popyt 
na usługi sektora turystyki w  krajach Unii Europejskiej po 2003 roku. Podobne badanie 
zostało przeprowadzone ponownie dla danych z roku 2014. Wyniki analizy i zmian w kla-
syfikacji państw UE ze względu na strukturę i wielkość popytu turystycznego w roku 2014 
w stosunku do roku 2011 zostaną opublikowane w najbliższym czasie.
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Streszczenie

Celem artykułu była klasyfikacja państw Unii Europejskiej ze względu na poziom i strukturę popytu 
turystycznego. Analiza została przeprowadzona dla danych z roku 2011 pochodzących z bazy 
danych Eurostat. Dotyczyła czterech mierników popytu turystycznego: uczestnictwa w podró-
żach, liczby podróży, liczby noclegów i wydatków ponoszonych na podróże. Wszystkie mierniki 
rozważane były w podziale na turystykę krajową i wyjazdową. W wyniku badania państwa UE 
zostały podzielone na cztery grupy.

Słowa kluczowe: popyt turystyczny, wydatki, uczestnictwo, klasyfikacja, grupa

Abstract

The purpose of the article was the classification of the European Union countries due to the level 
and structure of tourism demand. The analysis was conducted based on data from Eurostat for 
2011. Four measures of tourism demand were examined: participation in tourism travels, number 
of trips, number of nights and tourism expenditures. All measures were divided into domestic 
and outbound tourism. Finally, author created four groups for the European Union countries.

Keywords: tourism demand, expenditures, participation, classification, group
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LUDWIK MAzURKIEWICz
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

o tUrystycE zrównoważonEj oraz procEsiE jEj 
planowania

AbOUT SUSTAINAbLE TOURISM AND ThE pROCESS Of ITS pLANNING

Wstęp 

Turystyka zrównoważona nie jest jeszcze jednym rodzajem turystyki. Jest raczej spo-
sobem na turystykę, a mówiąc dokładniej, pożądanym stanem, jaki turystyka powinna pre-
zentować w obrębie określonego obszaru. Ten stan dotyczy wszystkich zainteresowanych 
turystyką na danym obszarze: miejscową ludność, turystów, którzy spędzają tutaj czas, 
przedsiębiorców zarabiających na tych turystach oraz społeczeństwa zainteresowanego 
zachowaniem walorów turystycznych obszaru dla przyszłych pokoleń. Pożądany stan 
można osiągnąć, posługując się procedurą planowania. Celem artykułu jest przedstawienie 
podstawowych zagadnień związanych z tą procedurą. 

Mówiąc o obszarze, będziemy mieć w dalszym ciągu na myśli obszar chroniony. Sto-
sowane w Polsce definicja i podział obszarów chronionych są zgodne z zaproponowanymi 
przez IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)1. 

turystyka zrównoważona na obszarze chronionym

Turystyka zrównoważona na obszarze chronionym dotyczy systemu złożonego z kilku 
nawzajem powiązanych układów:

 – społeczności lokalnej zasiedlającej obszar chroniony bądź społeczności lokalnej za-
mieszkującej tereny przylegające bezpośrednio do granic obszaru chronionego, dla 
której turystyka jest jedynym lub wyraźnie dominującym rodzajem działalności;

 – zasobów oraz związanych z nimi walorów środowiska przyrodniczego (kulturowego) 
obszaru chronionego przyciągających turystów;

 – turystów przybywających korzystać z walorów środowiska przyrodniczego (kulturo-
wego) obszaru chronionego;

 – przedsiębiorstw sektora turystycznego, tzw. operatorów turystycznych, obsługujących 
turystów.

1 Vide IUCN, United Nations List of Protected Areas, Switzerland and Cambridge, Gland 1998; D. Zaręba, Eko-
turystyka: wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000, s. 60.
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Każdemu z tych układów przypisać można jeden nadrzędny cel. W przypadku społecz-
ności lokalnych jest nim podnoszenie jakości życia. Zasoby i walory turystyczne obszaru 
chronionego oraz związana z nimi turystyka stanowią najczęściej podstawowe źródło 
przychodów pozwalających poprawiać tę jakość. Z jednej strony społeczności więc zale-
ży, żeby liczba przybywających turystów była jak największa, z drugiej jednak strony jest 
oczywiste, że przy takim podejściu prędzej czy później dewastacji zaczną ulegać zasoby 
i walory turystyczne, zanikać będzie zatem przyczyna, dla której przyjeżdżają turyści. 
Dlatego wymieniony wcześniej cel przekształcić należy w dwa bardziej skonkretyzowane, 
stojące jednak ze sobą w wyraźnej sprzeczności: przyciągnięcie jak największej liczby tu-
rystów dostarczających przychodów oraz zachowanie istniejących zasobów turystycznych 
w możliwie najmniej zmienionym stanie, aby turyści mieli po co przyjeżdżać.

Inny cel ma społeczeństwo jako całość. Zależy mu na utrzymaniu istniejących zasobów 
na takim poziomie, aby przyszłe pokolenia mogły czerpać satysfakcję z obcowania z nimi, 
i to satysfakcję nie mniejszą, niż osiągana jest przez współczesnych.

Cel, jaki przyświeca turystom, jest nieskomplikowany: eksploatacja zasobów środowi-
ska, która pozwala w możliwie maksymalnym stopniu zadowolić ich potrzeby i oczekiwa-
nia. Prowadzi to nieuchronnie do dewastacji zasobów i walorów turystycznych obszaru 
chronionego. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorstw sektora turystycznego. Ich celem 
jest maksymalny zysk, a to sprzyja eksploatacyjnemu podejściu do zasobów obszaru 
chronionego. 

Omówiony wyżej system oraz cele przypisane jego poszczególnym układom pokaza-
no na rycinie 1. Jak widać, cele charakterystyczne dla poszczególnych układów dają się 
sprowadzić do dwóch podstawowych, które można nazwać celami systemowymi i które 
ograniczają się w swej istocie do zasobów turystycznych obszaru chronionego:

 – zwiększenie eksploatacji zasobów, za czym opowiadają się turyści i firmy turystyczne, 
a pośrednio społeczność lokalna; 

 – minimalizacja skutków eksploatacji, na czym zależy zarówno społeczeństwu, jak 
i społeczności lokalnej. 
Planowanie turystyki na obszarze chronionym polega w swej istocie na pogodzeniu 

obydwu celów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy planowanie zostanie podporządkowane 
zasadom zrównoważonego rozwoju. Turystyka na obszarach chronionych planowana 
zgodnie z tymi zasadami nosi nazwę zrównoważonej.
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Rycina 1. Układy systemu turystyka–społeczność lokalna–obszar chroniony oraz ich cele

Źródło: opracowanie własne.

Można ją zdefiniować jako turystykę poddaną kontroli władz samorządowych w celu 
wyeliminowania nieuchronnej eksploatacji zasobów turystycznych obszaru chronionego 
lub uczynienia jej minimalną, zapewniając równocześnie powiązany ze wzrostem liczby 
turystów wzrost liczby miejsc pracy i wynikający z tego wzrost przychodów oraz wydatków 
na ochronę lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

Proces planowania turystyki zrównoważonej

Proces planowania turystyki zrównoważonej składa się z wielu etapów, przy czym ich 
liczba zmienia się w zależności od poglądów autora. Tutaj przedstawiona zostanie wersja 
najbardziej znana w literaturze przedmiotu. Zgodnie z nią proces ten tworzą następujące 
etapy:2

 – zdefiniowanie celów i zadań,

2 P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, Sustainable Tourism in Protected Areas. Guidelines for Planning and 
Management, IUCN, Gland 2002, s. 41–42; T. Jamal, A. Stronza, Collaboration theory and tourism practice in 
protected areas: stakeholders, structuring and sustainability, „Journal of Sustainable Tourism” 2009, Vol. 17, No. 2, 
s. 170; Ch. Landorf, Managing for sustainable tourism: a review of six cultural world heritage sites, „Journal of 
Sustainable Tourism” 2009, Vol. 17, No. 1, s. 39–53; Gospodarka turystyczna a grupy interesu, red. S. Wodejko, 
Wyd. SGH, Warszawa 2006.
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 – opracowanie programu zaangażowania grup interesu,
 – opracowanie szczegółów operacyjnych związanych z wdrożeniem planu. 

zdefiniowanie celów i zadań

Cele to stwierdzenia (zdania) odzwierciedlające szeroko określone społeczne ocze-
kiwania, które powinny być spełnione przez obszar chroniony lub, mówiąc inaczej, dla 
zaspokojenia których ten obszar został powołany. Służą one utrzymaniu lub dążeniu do 
osiągnięcia pewnego przyszłego, pożądanego stanu3. Cele zawarte są w odpowiednich 
ustawach, założeniach polityki rządowej i w prawnych porozumieniach z grupami interesu 
(stakeholders), a więc grupami posiadającymi jakiś swój interes w tym, czym jest turystyka 
na obszarze chronionym i jaka będzie jej przyszłość. Przykładami celów w odniesieniu do 
obszarów chronionych są najczęściej następujące stwierdzenia:

 – zachować zasoby i walory środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 – podwyższać jakość życia społeczności związanej z obszarem chronionym, 
 – przyciągać turystów i zwiększać możliwości rozwoju gospodarczego.

Zadania to z kolei stwierdzenia (zdania) odnoszące się do określonego celu, mówią-
ce o tym, co ma być dokładnie osiągnięte w związku z tym celem. O ile cel ma ogólny 
charakter, zadania są konkretne w swojej naturze. Należy jednak pamiętać, że w zadaniu 
nie może być określony sposób, w jaki uzyskać zaplanowany stan. Zadania powinny:4

 – być zor ientowane na rezu l ta ty, wskazując na to, co ma być osiągnięte, w sen-
sie przyszłego, pożądanego stanu, np. „Nie dopuścić, żeby udział zasobów wodnych 
prezentujących I klasę czystości obniżył się poniżej poziomu 95% na całym chronio-
nym obszarze” lub „Utrzymać liczbę co najwyżej 20 turystów przemieszczających się 
w ciągu jednej godziny na odcinku szlaku prowadzącym przez rezerwat Kozie Bagno”;

 – pos iadać  dok ładn ie  okreś lony  horyzont  czasowy, np. „W najbliższych 
15 latach zachować na terenie parku krajobrazowego jedynie rolniczy i turystyczny 
charakter użytkowania ziemi” lub „W ciągu dwóch następnych lat zmniejszyć ogólną 
długość ciągów pieszych z 20 do 13 km”;

 – być konkretne, a więc dostarczać wszystkim zainteresowanym jasną wizję tego, co 
ma zostać osiągnięte, np. „W najbliższych 10 latach ruch turystyczny na terenie parku 
powinien wzrastać najwyżej o 1% rocznie (z obecnego poziomu 60 tys. do maksimum 
70 tys.)” lub „Stymulować rozwój agroturystyki w taki sposób, aby w okresie następnych 
10 lat zwiększyć ogólną liczbę gospodarstw agroturystycznych z obecnych 20 do 50”; 

 – być wymierne, co pozwala planować przyszłe nakłady oraz ustalać, które zjawiska 
i kiedy powinny być monitorowane, np. „W ciągu pięciu lat zwiększyć areał gruntów 
zalesionych o 2% rocznie, co oznacza, że monitoring musi się odbywać corocznie”;

 – być os iąga lne, jeśli chodzi o posiadane zasoby finansowe i ludzkie.

3 Vide P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, op. cit., s. 40–41.
4 Vide Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty – zagro-
żenia, red. J. Partyka, Ojcowski Park Narodowy, Ojców 2002, s. 614.
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Program zaangażowania grup interesu5

Jak już wcześniej wspomniano, grupa interesu (stakeholders) to każda grupa ludzi 
przypisująca turystyce na obszarze chronionym swoje wartości i cele, a w związku z tym 
posiadająca własny interes, ściśle związany z funkcjonowaniem tej turystyki i jej przyszłością. 
Cele zdefiniowane w planie rozwoju turystyki na obszarze chronionym powinny odzwier-
ciedlać znaczenie przypisywane zasobom i walorom obszaru przez różne grupy interesu. 
Im więcej jest grup interesu zaangażowanych w realizację celów, tym trudniej jest osiągnąć 
porozumienie. Istnieje wiele grup interesu, najważniejszymi jednak są następujące: 

 – społeczeństwo jako całość, 
 – społeczność lokalna terytorialnie związana z obszarem chronionym, 
 – menedżerowie zarządzający obszarem chronionym, 
 – operatorzy turystyczni, 
 – zwiedzający i użytkownicy. 

Każda grupa ma własne motywacje i perspektywy, jeśli chodzi o korzyści płynące 
z turystyki na obszarze chronionym.

Program zaangażowania grup interesu zajmuje się nabywaniem wiedzy o tych grupach 
oraz osiąganiem konsensusu między nimi. Budowanie porozumienia jest potrzebne dla 
zdobycia akceptacji społecznej dla planu turystyki zrównoważonej, ponieważ przy jego 
realizacji angażowane są środki społeczne. W tabeli 1 przedstawiono wytyczne programu 
angażowania grup interesu.

Tabela 1. Wytyczne programu angażowania grup interesu 

Faza pierwsza
Wstępne zaangażowanie

 – nieformalne konsultacje dla ustalenia najważniejszych problemów
 – określenie poziomu społecznego zainteresowania i najbardziej 

prawdopodobnych grup interesu 
 – identyfikacja kluczowych osób

Faza druga
Wstępne planowanie

 – diagram procesu podejmowania decyzji przez agencję opracowu-
jącą program

 – identyfikacja grup interesu i grup wpływu (wizytujący, operatorzy 
turystyczni, społeczeństwo)

 – określenie potrzeb w zakresie wymiany informacji
 – wyjaśnienie zadań programu angażowania grup interesu

Faza trzecia 
Sporządzenie programu za-
angażowania grup interesu

 – wybór dokładnych metod angażowania zainteresowanych
 – ustalenie wewnętrznej komunikacji w agencji
 – określenie i przeznaczenie środków
 – harmonogram i przydział obowiązków (pracy)

Faza czwarta
Wdrożenie programu

 – realizacja programu
 – jego monitoring
 – ocena wyników zaangażowania

5 P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, op. cit., s. 47–58.
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Faza piąta
zaangażowanie grup 
interesu po wdrożeniu 
programu

 – określenie wymagań wynikających z wdrożenia programu (co 
najmniej powiadomienie grup interesu o decyzjach i sposobie 
wykorzystania ich propozycji)

 – wdrożenie tych wymagań w miarę możliwości  

Źródło: opracowano na podstawie P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, Sustainable Tourism in 
Protected Areas. Guidelines for Planning and Management, IUCN, Gland 2002, s. 50.

Ponieważ punkty widzenia różnych grup interesu pozostają często w konflikcie, ważnym 
elementem programu ich angażowania jest zarządzanie pojawiającymi się konfliktami. 
Rozbieżności te spowodowane są sprzecznościami celów. Istnieją dwa podstawowe 
podejścia w rozwiązywaniu problemów. Jedno polega na doprowadzeniu do zrozumienia 
celów, a następnie wprowadzenia reżimu, który pozwoli wypełniać cele bez pojawiania się 
sprzeczności. Drugie podejście polega na próbie zmiany celów. Aby zniwelować różnice, 
musi istnieć odpowiednia wiedza i integracja wokół walorów. Wiele metod jest możliwych: 
od zmuszenia do kapitulacji jednej grupy, lub przynajmniej do osiągnięcia kompromisu, 
do bardziej konstruktywnego podejścia o charakterze współpracy. 

Gdy jakiś konflikt staje się nieunikniony, należy się skupić przy jego rozwiązaniu raczej 
na zarządzaniu nim niż na zapobieganiu. Równocześnie nie wszystkie konflikty dają się 
skutecznie rozwiązać. Rozwiązywanie konfliktów wymaga stosowania rozmaitych sposo-
bów i angażowania w proces zarządzania dotkniętych konfliktem. Zazwyczaj rozwiązanie 
wymaga większej lub lepszej komunikacji. W niektórych przypadkach problem pozwalają 
rozwiązać takie sformalizowane procesy, jak negocjacje lub arbitraż. W innych sukces 
mogą przynieść mniej formalne sposoby, jak współpraca czy wspólne zaangażowanie. 
W rezultacie można się spodziewać zaangażowania w jedno spośród trzech podejść:

 – zakaz n iektórych dz ia ła lnośc i: jest on kontrowersyjnym, ale czasami  koniecznym 
rozwiązaniem; jeżeli jednak (odwiedzający) turyści znają zasady, mogą zdecydować, 
czy przyjeżdżać czy nie;

 – separac ja  dz ia ła lnośc i  (strefowanie) w czasie lub przestrzeni: są to zwykłe roz-
wiązania planistyczne; strefowanie jest względnie łatwe do zrozumienia, zakomuni-
kowania i zastosowania;

 – informowanie i  edukowanie: informacja może mieć wpływ na cele stawiane przez 
odwiedzających i ich aktywność, jednakże odwiedzający o mocnych postanowieniach 
są często niepodatni na programy edukacyjne.

Szczegóły operacyjne związane z wdrożeniem planu

Szczegóły operacyjne obejmują następujące zagadnienia:6

 – stworzenie systemu infrastruktury i usług dostosowanego do środowiskowych wymagań 
obszaru chronionego, 

6 Ibidem, s. 61–118; Ch. Landorf, op. cit., s. 43–44; World Tourism Organization, Guide for Local Authorities on 
Sustainable Tourism Development, Madrid 2009.
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 – określenie dopuszczalnego stopnia zagrożenia zasobów obszaru chronionego,
 – opracowanie programu zarządzania ruchem turystycznym na obszarze chronionym,
 – oszacowanie korzyści ekonomicznych dostarczanych przez walory turystyczne obszaru 

chronionego.
Z uwagi na możliwość wypowiedzi ograniczoną przez planowaną objętość publikacji 

wybrano dwa zagadnienia, które sytuują się wyżej w hierarchii ważności. Są to punkty 
drugi i czwarty. Omówiono je na przykładzie parku narodowego, dalej nazywanego ob-
szarem chronionym7.

Określenie dopuszczalnego stopnia zagrożenia zasobów obszaru chronionego. 
Określenie dopuszczalnego stopnia zagrożenia zasobów obszaru chronionego sprowa-
dza się do odpowiedzi na pytanie: na jak duży stopień zagrożenia można narazić zasoby 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru chronionego, mając w zamian możliwość 
otrzymania korzyści ekonomicznych płynących z turystyki, która powoduje te zagrożenia? 
Określenie tego stopnia jest procesem złożonym z przedstawionych etapów:8

1. Identyfikacja ważnych atrybutów, kwestii i problemów właściwych obszarowi:
a) identyfikacja zasobów dziedzictwa (naturalnego i kulturowego) wymaga-

jących szczególnej uwagi;
b) identyfikacja istniejących problemów w zakresie zarządzania;
c) identyfikacja problemów o charakterze ekonomicznym, społecznym i eko-

logicznym ważnych dla społeczeństwa i społeczności lokalnej; 
d) identyfikacja roli, jaką obszar odgrywa w skali regionu i kraju oraz w zało-

żeniach politycznych i instytucjonalnych.
2. Identyfikacja stref uprawiania turystyki (strefa uprawiania turystyki dotyczy 

fragmentu zasobów dziedzictwa obszaru chronionego, gdzie muszą zostać 
dotrzymane odpowiednie warunki o charakterze ekologicznym, społecznym 
i w zakresie zarządzania):
a) identyfikacja różnych stref uprawiania turystyki, 
b) zdefiniowanie warunków koniecznych do spełnienia w poszczególnych 

strefach.
3. Wybór wskaźników charakteryzujących warunki konieczne do spełnienia 

w strefach uprawiania turystyki (wskaźniki są specyficznymi elementami za-
sobów przyrodniczych i kulturowych albo zmiennymi opisującymi poziom 
ingerencji człowieka w obrębie strefy uprawiania turystyki, pozwalającymi 
ocenić, na ile dotrzymane zostały założone warunki i na ile efektywne jest 
podejmowane działanie; dla każdego wskaźnika istnieją określone standardy 
określające możliwe do przyjęcia granice zmian jego wartości): 
a) wybór kilku wskaźników jako adekwatnych miar ogólnego stanu zdrowia 

(zachorowalność na wybrane choroby związane z zanieczyszczeniem 

7 Materiał na potrzeby prezentacji pochodzi z: P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, op. cit., s. 61–118.
8 P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, op. cit., s. 83–84.



Ludwik Mazurkiewicz32

środowiska, samoocena stanu zdrowia, wskaźnik umieralności, w tym 
umieralności niemowląt)

b) zdefiniowanie wskaźników ekonomicznych, społecznych, ekologicznych 
i politycznych (przykładowe wskaźniki ekonomiczne: dochody budżetu 
gminy, dochody mieszkańców; wskaźniki społeczne: saldo migracji, udział 
osób korzystających z pomocy społecznej, stopa bezrobocia, stan infra-
struktury komunalnej; wskaźniki ekologiczne: poziom zanieczyszczenia 
powietrza, wód i gleby, udział zagrożonych gatunków zwierząt w ogólnej 
liczbie rozpoznanych gatunków zwierząt, udział zagrożonych gatunków 
roślin w ogólnej liczbie rozpoznanych gatunków roślin; wskaźniki politycz-
ne: satysfakcja obywateli, poziom inicjatywy lokalnej, przynależność do 
organizacji pozarządowych9; 

c) wskaźniki muszą odzwierciedlać w sposób adekwatny warunki istniejące 
w strefie uprawiania turystyki, dać się łatwo mierzyć i oddawać zmiany 
w sposobach uprawiania turystyki.

4. Inwentaryzacja istniejących zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz po-
ziomu ingerencji człowieka: 
a) zastosowanie wybranych wskaźników do inwentaryzacji zasobów oraz 

określenia poziomu ingerencji człowieka,
b) zastosowanie otrzymanych danych dla określenia możliwości rozwoju, 

a także ograniczeń istniejących w obrębie obszaru chronionego,
c) odwzorowanie przestrzenne danych w celu ustalenia lokalizacji i wartości 

wskaźników.
5. Określenie standardów dotyczących zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz 

poziomu ingerencji człowieka w poszczególnych strefach uprawiania turystyki:
a) zidentyfikowanie przedziału wartości dopuszczalnych lub pożądanych dla 

każdego wskaźnika w danej strefie uprawiania turystyki,
b) zdefiniowanie (w kategoriach ilościowych) dopuszczalnych wartości (granic) 

przyjmowanych przez wskaźniki.
6. Identyfikacja alternatywnych stref uprawiania turystyki, stosując etapy 1–4.
7. Oszacowanie kosztów i korzyści związanych z każdą alternatywną strefą 

uprawiania turystyki oraz identyfikacja sposobów zarządzania właściwych dla 
charakterystycznych dla niej warunków.

8. Przegląd, wspólnie z grupami interesu, kosztów i korzyści związanych z po-
szczególnymi alternatywami i wybór najbardziej preferowanej.

9. Sporządzenie planu wprowadzenia w życie wybranej alternatywy, stworzenie 
programu monitoringu dotyczącego wskaźników z etapu trzeciego i porów-
nanie warunków mierzonych wskaźnikami ze standardami, co pozwoli ocenić 
rezultaty zaplanowanego działania.

9 Vide Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok 2005.
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Oszacowanie korzyści ekonomicznych dostarczanych przez walory turystyczne 
obszaru chronionego. Każdy obszar chroniony pełni wiele funkcji, które przynoszą okre-
ślone korzyści mogące dostarczać przychodów z racji tego, że ktoś gotów jest (obecnie 
bądź w przyszłości) zapłacić za nie, aby zaspokoić swoje potrzeby lub nie dopuścić do 
ich utraty. Wysokość zapłaty jest miarą wartości rynkowej (ekonomicznej) tych korzyści10. 
Korzyści, jakich dostarcza obszar chroniony, wynikają z:

 – zainteresowania turystów, którzy są skłonni płacić za udostępnianie jego zasobów; 
 – wyjątkowości zasobów (rzadkich gatunków roślin i zwierząt, szczególnych zabytków, 

malowniczych krajobrazów), które wywołują powszechne przekonanie o konieczności 
ich utrzymania i których odtworzenie w innym miejscu jest niemożliwe lub wymagałoby 
poniesienia odpowiednich kosztów;

 – możliwości wykorzystywania zasobów dla ważnych celów społecznych, np. jako banku 
genów;

 – roli, jaką zasoby obszaru pełnią w ekosystemie, regulując np. stosunki wodne lub 
stanowiąc zabezpieczenie przed klęskami żywiołowymi. 
Wartość rynkową powyższych korzyści szacuje się przy pomocy różnych metod. 

Przykładem najbardziej rozbudowanej i powszechnie stosowanej jest metoda obliczania 
(szacowania) tzw. ogólnej wartości ekonomicznej obszaru chronionego (TEV – total eco-
nomic value). Obliczana wartość jest sumą pięciu składników prezentujących wartość 
poszczególnych korzyści dostarczanych przez obszar11. Zostaną one jedynie wymienione, 
gdyż ich interpretacja zajęłaby zbyt dużo miejsca:

 – Bezpośredn ie  war tośc i  uży tkowe przypisywane są korzyściom wynikającym 
z eksploatacji zasobów obszaru chronionego, a więc korzyściom związanym z turysty-
ką, pozyskiwaniem bogactw naturalnych, gospodarką rolną, polowaniami, wykorzysta-
niem zasobów genetycznych, badaniami i edukacją. Można je sprzedawać na rynku, 
jak usługi turystyczne, lub też nie, jak np. gromadzenie drzewa na opał, zbieractwo 
czy wypas bydła.

 – Pośredn ie  war tośc i  uży tkowe związane są ściśle z korzyściami wynikającymi 
z ekologicznych funkcji obszaru chronionego, a więc m.in. z jego zdolności do regulo-
wania stosunków wodnych, warunków, jakie zapewnia dla przetrwania i rozmnażania 
wędrujących gatunków czy jego wpływu na stabilizację klimatu. 

 – War tość  opcy jna, wynikająca z korzyści, jakie daje opcja użytkowania obszaru 
chronionego w przyszłości lub inaczej z zachowania możliwości (opcji) przyszłego 
jego użytkowania. Taka może być przyszła wartość informacji, uzyskana z obecnych 
badań nad bioróżnorodnością obszaru dla potrzeb przyszłej produkcji artykułów spo-
żywczych, lekarstw czy kosmetyków.

10 T. Żylicz, Ekonomia wobec zagadnień środowiska przyrodniczego, Wyd. UW, Warszawa 1990; Vide T. Żylicz, 
Badanie lasów jako dobra publicznego, [w:] A. Bartczak et al., Wartości nierynkowych korzyści lasów. Metody 
wyceny oraz zastosowanie wyników w analizach ekonomicznych, Polforex, Warszawa 2012, s. 5–8.
11 S. Czaja et al., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
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 – Wartość egzystency jna posiada psychologiczny podtekst. Wynika ona z korzyści, 
jaką daje przekonanie, że istnieje coś takiego jak obszar chroniony nawet wtedy, gdy 
nie planuje się go nigdy odwiedzać czy użytkować.

 – Wartość a l t ru is tyczna, podobnie jak poprzednia, ma psychologiczną naturę i od-
nosi się do korzyści wynikającej z przekonania, że obszar służyć będzie przyszłym 
pokoleniom i że inni będą korzystać z jego zasobów.

Podsumowanie 

W artykule przedstawiono proces planowania turystyki zrównoważonej przy założe-
niu, że mamy do czynienia z sytuacją, gdy turystyka jest jedynym rodzajem działalności 
uprawianym na wybranym obszarze chronionym. Uwzględnienie przypadku, gdy nie jest 
ona jedynym źródłem dochodów ludności, powoduje bowiem bardzo duże skomplikowanie 
zagadnienia. Nie oznacza to jednak, że przedstawiony proces planowania jest zadaniem 
łatwym. Jak wynika z opisu, wiąże się z nim wiele problemów praktycznych, które scha-
rakteryzowano w tekście. Nie są one łatwe do rozwiązania i trudno je opisać w jednym 
artykule. Jest to raczej materiał na co najmniej jeszcze jedno dodatkowe, obszerne 
opracowanie. Spróbujmy, dla przykładu, pokazać problemy, jakie jawią się w przypadku 
jednego z etapów procesu planowania, i sposób, w jaki powinno się je rozwiązywać. Chodzi 
o przedstawiony wcześniej etap opracowania programu zaangażowania grup interesu.

Jak już wspomniano, program zaangażowania grup interesu zajmuje się nabywaniem 
wiedzy o tych grupach oraz budowaniem konsensusu między nimi. Mamy tutaj do czynie-
nia z dwiema grupami problemów. Pierwsza to zdobywanie wiedzy o interesariuszach, 
druga to budowanie konsensusu między nimi w odniesieniu do przyszłego charakteru 
i kształtu turystyki na wybranym obszarze. Omówmy krótko, dla przykładu, pierwszą 
grupą problemów.

Wiedza o grupach interesu ma na celu określenie: 
 – jaki jest rozkład różnic i podobieństw między nimi co do przyszłego stanu turystyki; 
 – jak duża jest różnica między postawami aprobującymi spodziewany stan turystyki a po-

stawami dezaprobaty wobec niego (im ta różnica będzie większa, tym trudniej będzie 
wypracować konsensus, a po przekroczeniu pewnego poziomu niemożliwe stanie się 
jego osiągnięcie, co stawia pod znakiem zapytania cały proces planowania).
Aby uzyskać powyższą wiedzę, należy podjąć następujące procedury badawcze:

1. Zdefiniowanie grup interesu i identyfikacja ich przedstawicieli stanowiących 
obiekty badania. Dla ich zidentyfikowania należy przeprowadzić wywiady 
z mieszkańcami, władzami lokalnymi, instytucjami odpowiedzialnymi za ochro-
nę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, przedsiębiorcami lokalnymi 
i zewnętrznymi, turystami, a także animatorami ruchów społecznych i ludźmi 
(mieszkańcami, naukowcami) interesującymi się historią i życiem obszaru. 
Analizie powinny być poddane również dokumenty i inne źródła wtórne. Jest 
to ważne, ponieważ od stopnia rozpoznania grup interesu, ich charakteru 
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i wyrażanych preferencji zależy zrozumienie ich stosunku do turystyki, a także 
przypisywanych jej korzyści i niekorzyści. Identyfikacja korzyści i niekorzyści 
wymagać będzie przeprowadzenia sondaży z przedstawicielami grup interesu. 
Dla niewielkich grup, takich jak władze lokalne czy przedsiębiorcy, powinno 
się zastosować wywiady, a dla większych, jak mieszkańcy lub turyści, ankiety. 

2. Przygotowanie dokumentów pozwalających zorientować się w planach władz 
co do rozwoju turystyki. Muszą to być przede wszystkim plany zagospodaro-
wania przestrzennego z wyznaczonymi sposobami użytkowania ziemi oraz 
plany (programy) dotyczące rozwoju gospodarczego i społecznego obszaru. 
Identyfikacja korzyści i niekorzyści, jakie grupy interesu będą ujawniać w sto-
sunku do planów rozwoju turystyki, odbywać się będzie za pomocą wywiadów 
z przedstawicielami poszczególnych grup w oparciu o dokumenty prezentujące 
te plany. W przypadku każdej grupy powinno być sporządzane zestawienie 
w postaci listy korzyści i niekorzyści wyrażanych w związku z projektami roz-
woju turystyki. W następnych etapach takie listy pozwolą porównywać różnice 
albo podobieństwa między grupami interesu w ich ocenie korzyści i niekorzy-
ści w odniesieniu, z jednej strony, do aktualnego stanu turystyki, z drugiej, 
do planowanych zmian; korzyści i niekorzyści uporządkowane powinny być 
według ich znaczenia. 

3. Zrealizowanie drugiego etapu pozwoli otrzymać materiał empiryczny doku-
mentujący zmiany w postrzeganiu turystyki przez grupy interesu, dający się 
uporządkować według znaczeń przypisanych korzyściom i niekorzyściom 
oraz według zgodności i różnic między nimi w odniesieniu do każdej pary grup 
interesu. Będzie to materiał, na podstawie którego skonstruowana zostanie 
macierz zgodności i rozbieżności.

4. Skonstruowanie macierzy zgodności-rozbieżności opierać się będzie o otrzy-
mane zestawienia. Będzie ona mieć tyle wierszy i kolumn, ile jest grup interesu. 
W przypadku pięciu grup będzie to macierz o wymiarach 5 x 5, a więc o 25 
polach. W każdym polu, z wyjątkiem położonych na przekątnej macierzy, 
znajdować się będą po dwie listy korzyści i niekorzyści właściwe dla określonej 
pary grup interesu. Pozwoli to ustalić dla każdej z nich, na ile zbieżne, a równo-
cześnie rozbieżne są ich oczekiwania w stosunku do planów rozwoju turystyki. 

5. Zdefiniowanie skali rozbieżności pozwalającej określić próg, którego prze-
kroczenie uczyni uzyskanie kompromisu niemożliwym, a poniżej którego taki 
kompromis będzie możliwy do osiągnięcia. Wymagać to będzie bliskiej współ-
pracy z przedstawicielami grup interesu. Określenie takiego progu wymagać 
będzie, obok przedstawicieli grup interesu, obecności przedstawicieli środowisk 
naukowych. 

6. Gdy rozmiary rozbieżności przyjmą wartość mniejszą niż progowa, opracowa-
nie na podstawie otrzymanej macierzy trzech scenariuszy, w oparciu o które 
powinny być prowadzone negocjacje dla osiągnięcia kompromisu (wspólnie 
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z przedstawicielami grup interesu oraz specjalistami od negocjacji). Powinny 
to być scenariusze: pesymistyczny, pośredni i optymistyczny.

Trzy wymienione w ostatnim punkcie scenariusze stanowią niezbędną podstawę do 
rozpoczęcia rozwiązywania drugiej grupy problemów, budowania konsensusu między 
grupami interesu w odniesieniu do przyszłego charakteru i kształtu turystyki na wybranym 
obszarze, w wariancie pesymistycznym, pośrednim i optymistycznym.
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Streszczenie 

Turystyka zrównoważona to pożądany stan, jaki zjawisko turystyki powinno prezentować na obsza-
rze chronionym. Stan ten posiada postać kompromisu między różnymi grupami interesu prezen-
towanymi przez mieszkańców obszaru, społeczeństwo, turystów i przedsiębiorców turystycznych. 
Posiadają one często odmienne punkty widzenia co do sposobu, w jaki na obszarze chronionym 
powinna rozwijać się turystyka. Pogodzić ich interesy i określić kształt oraz charakter turystyki można 
jedynie w drodze planowania. W artykule omówiono jak wygląda procedura takiego planowania. 

Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, obszar chroniony, grupy interesu, planowanie 
strategiczne
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Abstract

Sustainable tourism is interpreted as a desirable state which  tourism in protected area should 
present. The state has the form of a compromise among various stakeholders which are pre-
sented by area inhabitants, the general public, tourists and tourism business. Each group has its 
own particular interest in how tourism has to develop in the protected area. In order to reconcile 
them and determine the form and character of the tourism a planning process is needed. Such 
process has been described in the paper. 

Keywords: sustainable tourism, protected area, stakeholders, strategic planning
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JAnUSz LeSzeK SOKóŁ
Politechnika Białostocka

pErspEKtywy rozwojU tUrystyKi winiarsKiEj 
w polscE – szansE i bariEry

pERSpECTIvE Of WINE TOURISM DEvELOpMENT IN pOLAND – 
OppORTUNITIES AND bARRIERS

Wstęp

Na rynku turystycznym jest mnóstwo ofert wycieczek o charakterze masowym do 
krajów egzotycznych. Współcześni turyści oczekują już czegoś więcej niż tylko plaży 
i morza. W poszukiwaniu czegoś oryginalnego mogą trafić m.in. na ofertę turystyki wi-
niarskiej, czyli podróży związanych z winem1. Turystyka winiarska (ang. wine tourism), 
enoturystyka (gr. oinos – wino) lub enologia – nauka o winach i ich produkcji – to podróże 
do winnic, regionów związanych z uprawą winorośli, odwiedzanie miejsc produkcji wina, 
a także uczestniczenie w imprezach i festynach związanych z tym trunkiem2. Turystykę 
winiarską traktuje się jako kombinację zachowań konsumentów, strategii rozwoju regio-
nu oraz marketingowej szansy dla przemysłu winiarskiego3. Enoturystyka to również 
wysublimowany sposób spędzenia czasu wolnego w gospodarstwie winiarskim, gdzie 
odwiedzający znajdują wyciszenie w towarzystwie magicznego napoju, jakim jest wino. 
Fenomen enoturystyki polega na możliwości odkrycia nowych doznań smakowych i kuli-
narnych4. Turystyka winiarska występuje głównie na obszarach wiejskich, gdzie mieszczą 
się podstawowe obiekty branży winiarskiej, czyli winnice i winiarnie. Od dawna znana jest 
w krajach o bogatych tradycjach uprawy winorośli: we Francji, Włoszech czy w Hiszpanii5. 
W Polsce ten rodzaj aktywności dopiero zaczyna się rozwijać6. Brakuje jednak pogłębio-
nych, empirycznych badań związanych z tą formą turystyki. Praca niniejsza jest zatem 
przyczynkiem do głębszych analiz nad oceną popularności enoturystyki wśród polskiego 

1 W. Bosak, Wino i turystyka, Polski Instytut Winorośli i Wina, Kraków 2006, s. 1–6; A. Kowalczyk, Turystyka 
winiarska, [w:] Turystyka zrównoważona, red. nauk. idem, PWN, Warszawa 2010, s. 209.
2 E. Wawro, Winnice w Polsce. Wszystko o enoturystyce, Multico, Warszawa 2011, s. 16.
3 L. Poitras, D. Getz, Sustainable Wine Tourism: The Host Community Perspective, „Journal of Sustainable To-
urism” 2006, Vol. 14, No. 5, s. 425–448.
4 Z. Kruczek, Enoturystyka, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. A. Mikos von Rohrscheidt, K. Bucz-
kowska, seria Monografie, nr 391, Wyd. AWF, Poznań 2009, s. 333–345.
5 A. Kowalczyk, op. cit., s. 209.
6 www.wiadomosciturystyczne.pl/artykuly/artykul/646,0,47,0,raport_enoturystyka.html [10.05.2015]; B. Radziwiłko, 
Determinanty rozwoju oraz ich wpływu na obecny stan produkcji wina gronowego w Polsce, „Roczniki Ekonomiczne 
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2012, nr 5, s. 427–440.
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społeczeństwa, motywami decydującymi o jej wyborze oraz uwarunkowaniach rozwoju. 
Analizy dokonano na podstawie badań ankietowych. 

Materiał i metody

Badania miały charakter sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był 
kwestionariusz ankiety, który zamieszczono na serwisie społecznościowym Facebook 
i rozesłano pocztą elektroniczną w całym kraju. Od respondentów oczekiwano odpowiedzi 
na temat zainteresowania turystyką winiarską, perspektyw jej rozwoju w naszym kraju 
i wszystkiego, co się z nią wiąże. Odpowiedzi zbierano przez dwa miesiące (kwiecień–maj 
2015 r.). Łącznie otrzymano 222 wypełnione ankiety. Pytania zawarte w ankietach były 
w większości zamknięte, a tylko niektóre z nich – otwarte. W tym ostatnim przypadku 
respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, łączny odsetek odpowiedzi był 
zatem większy niż 100%.

Ponad połowę ankietowanych, bo aż 58%, stanowiły kobiety, natomiast pozostałą część 
(42%) – mężczyźni. Najbardziej aktywną grupą okazali się respondenci w wieku 26–35 lat 
(38%) oraz 18–25 lat (31%). Badani swoje dochody określili jako średnia krajowa (34%) 
bądź powyżej średniej krajowej (36%). Większość z nich posiadała wykształcenie wyższe 
(81%), reszta zaś średnie (19%). Znaczną część respondentów stanowili pracownicy 
najemni – 34% oraz uczniowie i studenci – 26%. Osoby na stanowisku kierowniczym 
stanowiły 18% badanych, pozostałe natomiast (samozatrudniające się, wolnego zawo-
du, bezrobotni, emeryci/renciści) – 22%. Większość z nich pochodziła z dużych miast, 
zamieszkałych przez 100–500 tys. mieszkańców (24%) oraz powyżej 500 tys. (38%). 
Ankietowani najliczniej zamieszkiwali województwo podlaskie – 32%, mazowieckie – 23% 
oraz małopolskie – 16%. Pozostałe województwa reprezentowało 0–5% respondentów. 
Warto podkreślić, że wśród ankietowanych były również osoby niemieszkające w Polsce – 
stanowiły one 5% badanych.

Wyniki 

Na pierwsze z pytań skierowanych do respondentów: czy interesują się winiarstwem, 
większość z nich udzieliła odpowiedzi twierdzącej (raczej tak – 29%, zdecydowanie tak – 
26%). Brak zainteresowania wykazało 34% ankietowanych, nie miało opinii na ten temat 
zaś – 11% (rycina 1). 
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Rycina 1. Zainteresowanie respondentów winiarstwem

Źródło wszystkich rycin oraz tabeli: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Na pytanie: od jak dawna respondenci interesują się winiarstwem, 44% badanych odpo-
wiedziało, że od paru lat, 8% – od roku, a 1% – od kilku tygodni lub miesięcy. Ankietowani, 
którzy ogólnie nie okazywali zainteresowania winiarstwem (łącznie 47%), w większości 
(30%) chcieliby jednak zdobyć wiedzę na ten temat, co może dobrze prognozować na 
przyszłość, jeśli chodzi o rozwój enoturystyki w Polsce (rycina 2). 
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Rycina 2. Określenie, od jak dawna respondenci interesują się winiarstwem

Kolejne pytania (3–7) zawężono do samego wina jako trunku, a więc częstotliwości 
jego spożywania, okazji, przy której się je spożywa, miejsca zakupu, kwot, jakie respon-
denci mogą przeznaczyć na zakup jednej butelki, oraz najważniejszych czynników, które 
decydują o jego zakupie. Najliczniejszą grupę spośród badanych stanowiły osoby spoży-
wające wino okazjonalnie (37%), następnie kilka razy w tygodniu (25%), raz w tygodniu 
(16%) i kilka razy w miesiącu (14%). Mniej liczni okazali się respondenci konsumujący 
ten trunek raz w miesiącu – 5% oraz codziennie – 3%. Nikt nie udzielił odpowiedzi, że nie 
pije wina w ogóle, bo nie lubi.

Zdecydowana większość respondentów (63%) uznała, że spożywa wino podczas 
urodzin, imienin i innych imprez, 55% ankietowanych pije ten trunek do obiadu lub kola-
cji, 44% – pije bez okazji, a 43% – w czasie świąt. Nieliczną, ale bardzo istotną grupę – 
5% – stanowili opiniodawcy kosztujący wino przy innych okazjach, np. degustacjach. To 
zapewne te osoby były potencjalnie najbardziej zainteresowane ofertą enoturystyczną. 

Przeważająca część respondentów (59%) była w stanie zapłacić za jedną butelkę wina 
21–50 zł, 21% ankietowanych wybrało przedział kwotowy 10–20 zł i 14% – 51–100 zł. 
Nieliczni, bo tylko 1% badanych, wskazali kwotę nie większą niż 10 zł, a pozostali (5%) – 
zapewne koneserzy wina – ponad 100 zł (rycina 3). 
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Rycina 3. Kwoty pieniężne przeznaczane przez respondentów na jedną butelkę wina

Ponad połowa ankietowanych (54%) stwierdziła, że nabywa wino w supermarkecie. 
Ze specjalistycznych sklepów winiarskich korzystało 21% badanych, natomiast ze skle-
pów osiedlowych – 12%. U producenta, czyli w winniccy lub w gospodarstwie winiarskim, 
dokonuje zakupu 6% respondentów. Niewielka część zamawia wino przez Internet (3%) 
lub korzysta z usług przedstawicieli handlowych (1%). Osoby nigdzie niekupujące wina 
to tylko 3%, przy czym większość z nich produkuje je we własnym zakresie.

Najważniejszym czynnikiem decydującym o zakupie wina (można było wybrać więcej 
niż jedną odpowiedź) okazał się jego rodzaj (czerwone, białe, wytrawne, słodkie itp.), 
wskazało nań aż 77% badanych. Kolejnym z nich była cena (45%), a następnie region 
pochodzenia (38%) oraz znajomość wina (30%) – próbowano je już wcześniej. W 21% 
kierowano się informacją na etykiecie oraz poleceniem przez innych, w 14% marką, w 9% 
radą sprzedawcy i w 5% atrakcyjnością butelki. 

Pojęcie enoturystyki nie było obce większości ankietowanych – 63%, pozostali (37%) 
spotkali się z nim po raz pierwszy w trakcie wypełniania kwestionariusza ankiety.

Głównym źródłem czerpania informacji na temat turystyki winiarskiej u ponad połowy 
respondentów (57%) był Internet, w dalszej kolejności były to: telewizja, prasa i radio – 
23%, rodzina i znajomi – 19%, informatory i foldery turystyczne – 18%. Na samym końcu 
uplasowały się targi turystyczne (8%), biura podróży (4%) oraz punkty informacji tury-
stycznej (1%). Spośród badanych aż 26% nie wybrało żadnych wymienionych wariantów 
odpowiedzi.
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W ścisłej czołówce krajów kojarzących się z winiarstwem, według ankietowanych, zna-
lazła się Francja – 86%, Hiszpania – 71% oraz Włochy – 66%, a w następnej kolejności 
Portugalia – 47%, Chile – 44% i Węgry – 31%. Jest to zgodne z rankingiem światowych 
producentów wina. Warto dodać, że respondenci, mogąc wskazywać kilka wariantów 
odpowiedzi, podali także własne typy krajów kojarzących się im z winem. Wśród nich 
najczęściej wymieniano: Grecję, Bułgarię, Gruzję oraz Mołdawię.

Zdecydowana większość ankietowanych (83%) uważała za interesujące spędzanie 
czasu wolnego w gospodarstwie winiarskim, 11% nie miało w tej kwestii zdania, a tylko 
dla 6% oferta gospodarstw winiarskich nie była na tyle atrakcyjna, aby się nią zaintere-
sować (rycina 4). 

Rycina 4. Stopień atrakcyjności oferty gospodarstwa winiarskiego według respondentów

Głównymi motywami skłaniającymi respondentów do podjęcia wyjazdów enoturystycz-
nych były degustacje i chęć poznania nowych rodzajów win – 77%, a w dalszej kolejności 
zwiedzanie winnic i zakładów wytwarzających wino – 68% oraz tradycje winiarskie i kulinar-
ne – 56%. Dość istotny dla rozwoju enoturystyki był też motyw związany z pogłębieniem 
wiedzy na temat wina i jego produkcji – 38% badanych.

Kolejne pytania ankiety skierowane były do osób, które uczestniczyły w wyjeździe tury-
stycznym zawierającym elementy enoturystyki (zwiedzanie winnic, degustacja wina itp.) – 
30% ankietowanych lub które wyraziły chęć wzięcia w nich udziału w przyszłości – 38%. 
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Większość z nich, bo aż 82%, kilkakrotnie uczestniczyła w wyjazdach enoturystycznych. 
Tych, którzy uczestniczyli ponad 10-krotnie, było już tylko 12%, a tych uczestniczących 
ponad 20-krotnie – 6%. Przeważająca część respondentów (65%) samodzielnie orga-
nizowała wyjazdy, co czwarty z nich (25%) wyjeżdżał z profesjonalną firmą, np. z Wine 
Concept, Za Winem, Wine Bar, a tylko 10% zainteresowanych korzystało z usług biur 
podróży, co mogło wynikać z niedostatecznej liczby takich ofert. 

Najwięcej ankietowanych wyjeżdżało na Węgry – 31% (Tokaj i Eger), następnie do 
Francji – 25% (głównie Burgundia i Bordeaux) i Włoch – 25% (Toskania i Piemont). W ce-
lach enoturystycznych jeżdżono też po kraju – 18% badanych, głównie po Małopolsce, 
Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Hiszpanię odwiedziło 15% badanych, Portugalię – 15% 
i Czechy – 13%. Pojedyncze jednostki odwiedziły USA (Kalifornię), Argentynę, Nową 
Zelandię i RPA. 

Respondenci najczęściej wyjeżdżali na 4–5 dni – 59%, dla niektórych pobyt turystyczny 
miał charakter weekendowy – 18% lub tygodniowy – 17%. Byli też tacy, którzy wyjeżdżali 
na dwa tygodnie lub dłużej – 6%.

Podczas wyjazdów enoturystycznych ankietowanym towarzyszyli przeważnie znajomi – 
39%, następnie partnerzy – 25% i rodzina – 22%. Mniej liczne były osoby podróżujące 
samotnie – 6% lub w towarzystwie klientów, podwładnych albo przełożonych – 8%.

Większość respondentów korzystających z oferty enoturystycznej była z niej zadowo-
lona (46% – zdecydowanie zadowolona i 46% – raczej zadowolona). Tylko 5% z nich nie 
miało zdania na ten temat, a 3% okazało swe niezadowolenie z takiej oferty. Interesują-
ce było też spostrzeżenie, że aż 91% pytanych skłonnych byłoby ponownie skorzystać 
z tego rodzaju usług, co świadczyć może o przekonaniu klientów do tej formy turystyki, 
a to zapowiada jej rozwój. 

W pytaniu o znajomość polskich regionów uprawy winorośli ponad połowa badanych 
(59%) nie wiedziała, gdzie takie regiony się znajdują. Wśród pozostałych badanych (41%) 
najbardziej znanym regionem uprawy winorośli w Polsce była Ziemia Lubuska, następnie 
Podkarpacie i Małopolska. 

Ponad połowa ankietowanych (54%) nie znała również ani jednego polskiego szlaku 
turystycznego związanego z winem. Ze wskazanych w pytaniu wielu szlaków najbardziej 
znane były trzy: Lubuski Szlak Wina i Miodu, Małopolski Szlak Winny oraz Podkarpacki 
Szlak Winnic. Mniej popularny według badanych okazał się m.in. Sandomierski Szlak 
Winiarski oraz Szlak Winny Małopolski Przełom Wisły. 

Co do szans rozwoju enoturystyki w Polsce, badani w większości (60%) uznali, że takie 
szanse istnieją w naszym kraju (na pewno – 21%, raczej na pewno – 39%). Tylko 15% 
pytanych miało zdanie przeciwne, a 25% nie miało żadnej opinii na ten temat.

Ponieważ przed przystąpieniem do badań ankietowych założono, iż w Polsce mało 
jest osób zainteresowanych enoturystyką – zarówno tą rodzimą, jak i zagraniczną, dla-
tego w ostatnim pytaniu poproszono respondentów o podanie przyczyn tego zjawiska. 
Okazało się, że wśród wielu przyczyn niewielkiego zainteresowania enoturystyką najczę-
ściej wymieniano: brak odpowiedniej promocji turystyki winiarskiej – 24%, brak wiedzy 
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społeczeństwa na temat turystyki winiarskiej – 18%, brak tradycji i kultury picia wina 
w Polsce – 16% (tabela 1). 

Tabela 1. Przyczyny braku zainteresowania enoturystyką w Polsce według respondentów

Wyszczególnienie powodów Udział badanych (%)
Brak wiedzy na temat enoturystyki wśród społeczeństwa 18
Brak odpowiedniej promocji enoturystyki 24
Polska nie jest kojarzona z uprawą winorośli i produkcją wina 5

Mała promocja polskich regionów upraw winorośli oraz producentów 
wina 5

Małe zainteresowanie branżą winiarską 3
Brak tradycji i kultury picia wina w Polsce 16
Zamiłowanie do mocnych trunków, kultura picia wódki i piwa 8
Zbyt chłodny klimat na uprawię winorośli 4
Słaba jakość i wysoka cena win polskich  8
Niewielka ilość winnic w Polsce 3
Brak środków finansowych 6
Wysoka cena wyjazdów enoturystycznych 5
Brak szeroko dostępnej informacji na temat enoturystyki 8
Niska popularność enoturystyki 6
Brak tradycji winiarskich w Polsce 5

Nieznajomość polskich regionów uprawy winorośli i krajowego winiar-
stwa 3

Ograniczony dostęp do polskich win w sklepach i restauracjach 4

Uboga oferta enoturystyczna, w tym niski standard noclegów 3

Podsumowanie i wnioski

Turystyka winiarska jest jeszcze mało popularną formą wypoczynku wśród Polaków. 
Jednakże, jak wynika z przeprowadzonych badań, na rynku turystycznym występuje 
zapotrzebowanie na usługi enoturystyczne. Dla dużej bowiem części ankietowanych 
spędzanie czasu wolnego w gospodarstwie winiarskim jest interesujące. Wielu ponownie 
odwiedza regiony winiarskie. Polscy enoturyści za kierunek swych wędrówek najczęściej 
obierają Węgry, Francję i Włochy. Większość podróży enoturystycznych stanowią krótkie 
kilkudniowe wyjazdy. Głównym motywem decydującym o wyborze oferty enoturystycznej 
jest degustacja i chęć poznania nowych marek win. 

Na ogół wycieczki winiarskie nie pojawiają się w ofertach biur podróży z klasyczną 
turystyką wypoczynkową. Potwierdzeniem tego jest fakt, że mały odsetek respondentów 
korzystał z ich usług. Duża część Polaków samodzielnie organizuje tego typu wyjazdy 
turystyczne, najczęściej w towarzystwie znajomych lub partnerów/partnerek. 
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Wydaje się, że enoturystyka ma pewne szanse rozwoju w Polsce. Znaczna bowiem 
część badanych (ponad połowa) interesuje się winiarstwem, a więc jest skłonna korzystać 
z usług gospodarstw winiarskich. Również wielu z tych, którzy nie interesują się winiar-
stwem, deklaruje chęć pogłębienia wiedzy na ten temat, a niektórzy są zdecydowani wziąć 
w przyszłości udział w wyjeździe enoturystycznym. 

Z badań wynika również, iż coraz częściej polscy enoturyści odwiedzają rodzime regio-
ny uprawy winorośli, takie jak: Małopolska, Podkarpacie i Dolny Śląsk. Polskie wino jest 
produktem niszowym, dlatego nie jest dostępne w supermarketach, gdzie sprzedawane 
są artykuły masowe, a tam właśnie większość badanych nabywa ten szlachetny trunek.

Konieczne jest promowanie enoturystyki przez władze samorządowe w porozumieniu 
z organizacjami winiarskimi i innymi podmiotami zainteresowanymi jej rozwojem w Pol-
sce. Wynika to stąd, że większość uczestniczących w badaniu respondentów nie zna ani 
jednego polskiego szlaku winiarskiego, ani też miejsc, gdzie znajdują się tutejsze regiony 
uprawy winorośli. Znaczna też część badanych zetknęła się po raz pierwszy z pojęciem 
„enoturystyka” podczas wypełniania kwestionariusza ankiety.
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Streszczenie

W badaniach ankietowych, przeprowadzonych online na grupie 222 osób, oceniano popularność 
enoturystyki wśród polskiego społeczeństwa oraz uwarunkowania i możliwości jej rozwoju. Bada-
nia wykazały, że turystyka winiarska nie należy do popularnych form wypoczynku wśród Polaków, 
tym niemniej ma ona pewne szanse rozwoju. Przede wszystkim potrzebna jest w tym celu większa 
współpraca właścicieli winnic z podmiotami branży turystycznej, m.in. biurami podróży, hotelami, re-
stauracjami. Konieczna jest też odpowiednia promocja enoturystyki przez władze samorządowe w po-
rozumieniu z organizacjami winiarskimi i innymi podmiotami zainteresowanymi jej rozwojem w Polsce.
Słowa kluczowe: turystyka winiarska, popularność, szanse rozwoju
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Abstract

In surveys conducted online on a group of 222 people was evaluated the popularity of wine tour-
ism among Polish society and the conditions and possibilities of its development. The research 
show that wine tourism is still not very popular form of leisure among the Poles, but has a chance 
to expand. The most important activity of expanding polish wine tourism is cooperating vineyard 
owners and tourism industry companies such as travel agencies, hotels, restaurants. It is neces-
sary to promote wine tourism by local governments in agreement with the wine organizations 
and other companies interested with expanding it in Poland.

Keywords: wine tourism, popularity, chances for development
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rozwój tUrystyKi KonnEj na obszarach wiEjsKich

hORSE TOURISM DEvELOpMENT IN RURAL AREAS

Wstęp

Jeździectwo konne jako dyscyplina sportu we współczesnych czasach jest zdecydo-
wanie coraz bardziej popularna. Dawniej ludzie musieli jeździć konno, aby się szybciej 
przemieszczać. Jednak z czasem jazda konna przestała być ważnym sposobem komuni-
kacji – konie zaczęto wykorzystywać wyłącznie dla rozrywki. Dopiero od początku lat 90. 
XX w. jazda konna w celach rozrywkowych stała się zdecydowanie bardziej popularna. Nie 
można ukryć faktu, że jest to sport wciąż bardzo kosztowny, co kwalifikuje go do sportów 
prestiżowych. Większość osób angażuje się w jeździectwo, ponieważ chce jeździć. Jazda 
staje się często jedynym celem. Odczuwa się „[…] presję, że musimy natychmiast znaleźć 
się w siodle, nieważne czy powinniśmy, czy nie”1. Dla wielu osób jazda konna stanowi 
spełnienie aspiracji i realizację marzeń. Chęć doskonalenia swoich umiejętności ruchowych 
jest również uznana za metodę psychoterapii. Głównym celem terapii jest otwarcie się 
zarówno na zwierzę (konia), jak i na grupę biorącą w niej udział, stworzenie sytuacji, które 
pozwolą na odkrywanie głębszych interakcji i związanych z nią przejawów uczuciowości. 

Warto zwrócić uwagę na zachowania skierowane ku zwierzęciu, akcentować dopro-
wadzenie do celu działania poszczególnych osób. Swobodne zachowanie na koniu daje 
większą możliwość wyrazu swoich emocji. 

Terapia konna przyczynia się do większej komunikatywności ze światem otaczającym, 
w tym do komunikacji interpersonalnej. Wzrost liczby zachowań ku innemu odwzo-
rowuje również polepszenie sprawności motorycznej. Gesty, mimika, komunikacja 
werbalna jest spontanicznym wyrazem pragnienia bycia pośród innych. Zdecydowa-
na zmiana form kontaktu na bardziej proaktywne i emocjonalnie żywe potwierdza 
korzystny wpływ relacji z koniem na komunikację w ogóle2. 

Jeśli jeździec okaże negatywne emocje, poczuje niepokój, terapeuta stara się nauczyć 
go zachowania spokojniejszego, bardziej naturalnego. 

1 A. Olejniczak, Kto nie umie zdumiewać, niech idzie do stajni, „Świat Koni” 2004, nr 1, s. 16.
2 M. Janik-Jankowska, Wpływ terapii konnej na dzieci i dorosłych, http://www.edukacja.edux.pl/p-6158-wplyw-te-
rapii-konnej-na-dzieci-i-doroslych.php [14.08.2011].
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Obcowanie z koniem jest również nieustanną walką o dominację człowieka nad 
zwierzęciem, małego nad dużym, słabego nad silnym. Umiejętnością szybszego 
niż końskie myślenie i działanie. To także nieodłączny upór, zdecydowanie i konse-
kwencja w każdym ruchu3.

Jazda konna, obcowanie z końmi jest często pojmowane jako odzwierciedlenie marzeń 
z dzieciństwa. „Czyli ludzie, którzy w dalszym ciągu w nim tkwią, są gdzieś pomiędzy 
życiem dziecka a… codzienną rutyną dorosłości”4.

Motywacje do uprawiania jeździectwa a marzenia

Większość osób związanych ze środowiskiem jeździeckim swój pierwszy kontakt z ko-
niem miało jako dziecko. Koń kojarzy nam się z czymś baśniowym. „Dzieci nie tylko lubią, 
ale także mają odwagę marzyć, niemniej jednak ich marzenia zwykle przybierają konkretny 
kształt”5. Tak kształtująca się wizja baśniowej scenerii prowadzi do pierwszego kontaktu 
z końmi. Zaciera się granica między marzeniami a powstałymi z czasem motywacjami. 

Można przyjąć dwie kategorie motywacji, jakie kierują człowiekiem zarówno w życiu, jak 
i przy uprawieniu jeździectwa konnego: zewnętrzne i wewnętrzne. Motywacje zewnętrzne 
jest to „angażowanie się w jakieś działanie wskutek zewnętrznych nacisków lub dla ze-
wnętrznych korzyści, a nie dlatego, że wykonywanie zadania sprawia nam przyjemność 
bądź wzbudza nasze zainteresowanie”6. Takie naciski często pochodzą bezpośrednio od 
rodziców, którzy planują przyszłość dziecka. Wiele z tych planów jest odbiciem ich włas-
nych ambicji lub straconych szans. Presja rodziców obliczona na wywołanie określonych 
reakcji – zachowań, które mają spełnić ich oczekiwania, jest niczym innym jak wzbudza-
niem motywacji zewnętrznej, kojarzonej z negatywnymi emocjami, opartej na unikaniu 
kary, czyli niezadowolenia rodziców. Z dużym prawdopodobieństwem możemy się liczyć 
wtedy z tym, iż gdy tylko dziecko będzie miało możliwość zrezygnowania ze sportu, zrobi 
to. Motywacja wewnętrzną określa się jako „angażowanie się w jakieś działanie, ponie-
waż sprawia nam ono przyjemność bądź wzbudza nasze zainteresowanie, a nie wskutek 
zewnętrznych nacisków lub dla zewnętrznych korzyści”7. Motywacja wewnętrzna pobudza 
do działania, które jest celem samym w sobie. Wzbudzenie tej motywacji następuje zatem 
wtedy, gdy człowiek dąży do zaspokojenia własnych potrzeb. Motywacja u dzieci i młodzie-
ży różni się od motywacji dorosłych, ponieważ inne są ich potrzeby. U dzieci dominującymi 
są potrzeby: zabawy, rozrywki, aktywności ruchowej, radości z uprawiania sportu oraz 
przynależności i poczucia własnej wartości.

Podział na motywację zewnętrzną i wewnętrzną pozwala się zastanowić nad źródła-
mi trwałości motywacji. Większe prawdopodobieństwo uprawiania sportu, jeździectwa 

3 L. Janiszewska, Konie to droga duchowa, „Koń Polski” 2010, nr 8, s. 33.
4 A. Olejniczak, op. cit., s. 16.
5 M. Herzig, Motywacja wewnętrzna, „Konie i Rumaki” 2009, nr 351, s. 56.
6 E. Aronson, Psychologia społeczna: serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 235.
7 Ibidem.
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zachodzi u osób, które kierują się motywacją wewnętrzną. Posiadają oni wybitną wytrwa-
łość w dążeniu do celu8. Możemy wymienić kilka czynników, które kształtują motywację 
wewnętrzną:9

 – zdolność do marzeń,
 – umiejętność przekształcania marzeń w cele do osiągnięcia,
 – poczucie własnej wartości i wysoka samoocena,
 – wzorce ze środowiska rodzinnego,
 – wzorce ze środowiska rówieśniczego,
 – różnorodne lub ściśle ukierunkowane zainteresowania,
 – optymizm,
 – inteligencja emocjonalna,
 – swoboda wyboru,
 – wsparcie otoczenia.

Funkcje turystyki konnej

Turystyka konna pełni różne funkcje, zarówno w stosunku do turysty, jak i mieszkańców 
terenów odwiedzanych, w zakresie poziomu, jakości i sensu życia, a także gospodarki 
i środowiska przyrodniczego. Do najważniejszych funkcji należą:

 – Funkc ja  wypoczynkowa – wypoczynek jest pierwszym skojarzeniem, które przy-
chodzi na myśl, kiedy myślimy o turystyce. Nie od dziś wiadomo, że aby człowiek mógł 
prawidłowo funkcjonować w życiu zawodowym i prywatnym, musi mieć czas na relaks. 

 – Funkc ja  zdrowotna – łączy się dość ściśle z funkcją wypoczynkową, może mieć 
charakter naprawczy lub zapobiegawczy. 

 – Funkc ja  wychowawcza – poprzez ten kontakt kształtują się różnorodne umiejętno-
ści, cechy osobowościowe. Proces wychowawczy możemy zaobserwować szczególnie 
podczas wyjazdów rodzinnych, kiedy następuje integracja członków rodziny, wzajemnie 
zbliżenie się i powrót do tradycyjnych wartości. 

 – Funkc ja  ksz ta łcen iowa – nazwa od razu przypomina powiedzenie „podróże 
kształcą” i jest to chyba najlepsze streszczenie wartości tej funkcji. Kształcenie poprzez 
poznanie możemy traktować jako część procesu wychowania, ta funkcja więc wchodzi 
niejako w skład funkcji wychowawczej. 

 – Funkc ja  edukac j i  ku l turowej – edukacją kulturową określamy wg Gaworeckiego 
„zjawisko dające wyraz nowej potrzebie turystycznej, zasługującej na upowszechnienie 
w warunkach masowości współczesnej turystyki. Termin ten odnosi się do różnych 
dziedzin życia”10. Funkcja ta jest bardzo szeroka, obejmuje zagadnienia społeczne, 
religijne, patriotyczne, naukowe – zarówno współczesne, jak i należące do dziedzictwa 

8 R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 39.
9 M. Herzig, op. cit., s. 56.
10  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 1997, s. 14–15.
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przeszłości. Funkcja ta powiązana jest z funkcjami wychowania i kształcenia, wprowa-
dza element poznania, zgłębienia wiedzy i wykorzystania teorii w praktyce. 

 – Funkc ja  ekonomiczna – oczywistą sprawą jest to, że turystka to obrót pieniędzmi. 
Turyści są nośnikiem popytu na wszelkiego rodzaju usługi i atrakcje, rozwój turystyki 
powoduje rozszerzanie sieci noclegowych, usług gastronomicznych, transferowych 
i innych.

 – Funkc ja  ksz ta ł towania  świadomośc i  eko log iczne j – turystyka pozostaje 
w bardzo silnym związku z ekologią. Jest to jednak związek trudny: z jednej strony 
przyczynia się do prawidłowego zagospodarowania środowiska naturalnego (rezerwa-
ty, parki narodowe), z drugiej strony walory przyrodnicze pozostają wciąż największą 
atrakcją turystyczną, która przyciąga odwiedzających, co przyczynia się do nadmiernej 
degradacji tych terenów. 
Funkcje turystyki konnej pojmowane są jako skutki jej rozwoju dla licznych sfer współ-

czesnego życia. Mówiąc zatem o funkcjach turystyki, należy mieć na uwadze oddziaływanie 
prawie na całą gospodarkę, wpływ na kulturę, ludzi, zarówno na samych turystów, jak i na 
mieszkańców terenów odwiedzanych. 

turystyka czasu wolnego

W przybliżeniu przyczyn, jakie kierują potencjalnym jeźdźcem oddającym się tej formie 
spędzania czasu, pomoże zrozumienie motywacji, jakie nim kierują, oraz wyjaśnienie 
pojęcia czasu wolnego.

Przez „czas wolny rozumie się na ogół ten czas, który pozostaje człowiekowi do jego 
osobistej dyspozycji po wykonaniu czynności związanych z zaspokojeniem potrzeb bio-
logicznych i higienicznych oraz czynności obowiązkowych”11. Czas wolny oznacza czas, 
w którym człowiek ma znacznie większą niż kiedyś możliwość wyboru czynności, którymi 
pragnie się zajmować. Dzięki odpowiedniemu gospodarowaniu swoim czasem człowiek 
ma możliwość czynnego wypoczynku i uczestniczenia w życiu środowisk koniarskich.

Z etymologią słowa „rekreacja” łączy się pojęcie turystyki aktywnej. Jest ona najbar-
dziej ekspansywnym rodzajem nowoczesnego odpoczynku i wypełnienia czasu wolne-
go. Turystyka konna w Polsce ma znakomitą tradycję krajoznawczą, która nadawała 
wędrówkom po kraju sens kulturalny, narodowy, społeczny, przyrodniczy, wzbogacający 
sferę intelektu i uczuć. 

Czas wolny jest wartością, która ma służyć w celu:
 – wypoczynku, poprawienia zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka;
 – pielęgnowania radości życia;
 – racjonalizowania stosunków międzyludzkich;
 – eliminowania napięcia i stresu.

11 K. Przecławski, Czas wolny dzieci i młodzieży, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja 
„Innowacja”, Warszawa 1993, s. 75.
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Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla każdego człowieka jest aktywne i kreatywne 
wykorzystanie wolnego czasu. Turystyka i rekreacja konna pomaga zapomnieć o stresie 
codziennego życia, kształci i rozwija osobowość. 

efektywne wykorzystanie czasu wolnego w turystyce konnej

We współczesnym świecie ludzie przykładają bardzo duże znaczenie do spędzania 
wolnego czasu. Czas jest jednym z najważniejszych zasobów człowieka. Poprzez dokładną 
analizę sposobu gospodarowania czasem możemy zaplanować, jak rozporządzić swoim 
życiem. Nie jest to tylko czas wolny, jest to też czas, w którym musimy wykonać zadania, 
które należą do naszych obowiązków, tak jak praca zawodowa czy praca domowa, dbanie 
o dom i rodzinę. 

Wraz ze wzrostem tempa naszego życia zmienił się sposób spędzania czasu wol-
nego. Monotonia codzienności sprzyja powstawaniu uczucia zmęczenia, znużenia, 
a rosnące wymagania dotyczące efektywności pracy szarpią nerwy. Większą uwagę 
przywiązujemy do dobroczynnego kontaktu z przyrodą oraz czynnego wypoczynku12. 

Osoby prowadzące farmę turystyki konnej uważają kontakt ze zwierzęciem w natural-
nym otoczeniu za idealny sposób na udany relaks. 

Powyższą tezę można poprzeć wynikami badania przeprowadzonego metodą sonda-
żową na grupie 50 osób uprawiających jazdę konną w wybranych ośrodkach jeździeckich 
na terenie Polski. Pytanie w sondażu dotyczyło tego, jakie funkcje spełnia turystyka konna. 
Wśród możliwości wyboru dwóch odpowiedzi respondenci najczęściej określali turystykę 
konnej jako: 

 – przyjemną formę spędzenia czasu wolnego,
 – formę aktywnego wypoczynku,
 – pełniącą rolę integracyjną,
 – mającą funkcję regeneracyjną,
 – pełniącą rolę rozrywkową,
 – psychoterapię,
 – formę rozrywki,
 – sposób podnoszenia sprawności fizycznej.

12 U. Szczęsny, Krajowa turystyka konna, http://zabookuj.eu/pl/wypoczynek/krajowa-turystyka-konna.html 
[4.04.2015].
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Wykres 1. Funkcje turystyki konnej

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Turystykę konną uprawiają ludzie aktywni, nielubiący spędzać czasu biernie, np. przed 
telewizorem, ale chcący ciągle odczuwać coś, co będą długo pamiętać, ceniący sobie 
wysiłek fizyczny, dobrą zabawę oraz chęć obcowania z przyrodą i zwierzętami13. 

Rozwój branży rekreacyjnej sprawił, że ludzie mają coraz większe szanse na efektywne 
spędzanie wolnego czasu, obfitujące w różne atrakcje. Dzięki rozwojowi turystyki konnej 
korzysta z niej społeczeństwo jako całość, bez podziału na grupy społeczne. Nasza kultura 
jest stale wzbogacana wpływami innych kultur, rozwojem mass mediów, ludzie uczą się 
szacunku dla innego człowieka i dla zwierząt. Uczą się tolerancji oraz zasad współżycia 
społecznego.

Branża usług turystycznych umożliwia dostanie się niemal w każdy region naszego glo-
bu, jedyną barierą są środki materialne. Wśród grona osób nieuprawiających tej dyscypliny 
sportu jeździectwo wciąż jest uznawane za prestiżową formę spędzania wolnego czasu. 

Turystyka konna pozwala poznać ludzi z różnych kręgów kulturowych. Poprzez kontakt 
z ludźmi i ze zwierzętami wychowujemy samych siebie. Uprawianie jeździectwa i turystyki 
konnej pozwala odkryć właściwości swojego ciała. Możemy wyszczególnić podział na 
właściwości:

 – autoteliczne – sprawdzenie samego siebie wymaga gotowości na wszelkie działania 
mające na celu dokonanie jakichś odkryć, podjęcie nowych wyzwań;

 – instrumentalne – sumienne przygotowywanie się do realizacji swoich zamierzeń, 
stopniowa realizacja swojego celu metodą „krok po kroku”.

13 M. Filipiuk-Obałek, Z kopyta konno przez Polskę, „Świat Koni” 2011, nr 9, s. 45.
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turystyka konna a rozwój infrastruktury wiejskiej

W ostatnich latach nastąpił wzrost zapotrzebowania na turystykę na obszarach wiej-
skich. Rozwój turystyki na terenach wiejskich nie tylko niesie pewne perspektywy roz-
wojowe, ale także stwarza zagrożenia, dlatego rozwój turystyki powinien się dokonywać 
w zgodzie ze środowiskiem, winien być zaplanowany i mieć charakter zrównoważony. 
Istotnym warunkiem turystyki zrównoważonej, szczególnie na obszarach cennych przy-
rodniczo, jest: 

 – zastąpienie, zmniejszenie przewagi turystyki pobytowej typu zbiorowego na rzecz 
kameralnych form turystyki aktywnej; 

 – wydłużenie sezonu turystycznego; 
 – określenie chłonności turystycznej, rekreacyjnej w celu wyeliminowania intensywnego, 

skoncentrowanego ruchu turystycznego na małej powierzchni.
Podstawą produktu turystycznego gminy są zasoby przyrodnicze, dobra kultury 

i inne wytwory działalności człowieka, które stanowią trzon turystyki i warunkują pro-
gram zagospodarowania turystycznego gminy14. Instrumentem sterowania rozwojem 
produktu turystycznego w gminie jest planowanie przestrzenne. Właściwe zagospo-
darowanie turystyczne, oparte na przesłankach ekologicznych, stworzy unikatowy 
wizerunek gminy. Unikatowe walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe, przy 
odpowiedniej promocji i rozwinięciu infrastruktury, przyciągają turystów krajowych 
i zagranicznych, przynosząc tym samym korzyści ekonomiczne lokalnej społeczności15. 
Wszystkie te aspekty zostały wykorzystane przez tworzące się obiekty agroturystyk, 
ośrodki jeździeckie. Stworzyły możliwości zintegrowania jazdy konnej z możliwością 
zwiedzania. Stanowi to idealne połączenie, tworząc tym samym produkt dla poten-
cjalnego jeźdźca i turysty zarazem. 

Wdrożenie powyższych założeń przez obiekty agroturystyk, ośrodki konne w rozwoju 
funkcji turystyki konnej związane jest z podjęciem wielu zadań, które w końcowym etapie 
skutecznie zrealizują zamierzone cele. Część zadań można zrealizować na szczeblu gminy. 
Poprawa dostępności i atrakcyjności usług turystycznych w zakresie sieci komunikacyjnej 
i jej jakości jest głównym elementem programu rozwoju infrastruktury gminy. Decydujący 
wpływ na rozwój turystyki będą miały bogactwa naturalne (jeziora, lasy, malowniczy kra-
jobraz) oraz cała infrastruktura turystyczna. 

Turystyka konna jest jedną z najpiękniejszych przygód, z jaką może się zetknąć 
miłośnik koni. Dzięki temu odkrywa zagłuszony instynkt i poczucie wolności. Kontakt ze 
zwierzęciem znacznie poszerza ramy jeździectwa, a czas odpoczynku od pracy i innych 
zajęć dnia codziennego staje się okazją na udany i fascynujący relaks. Człowiek w XXI w. 
boryka się ze wzrostem tempa życia – spowodowało to zmianę w sposobie spędzania 
czasu wolnego. Monotonia oraz rutyna dnia codziennego sprzyja powstawaniu uczucia 
zmęczenia oraz depresji, a wymagania dotyczące efektywności i norm pracy szarpią 

14 R. Winiarski, J. Zdebski, op. cit., s. 124.
15 Ibidem, s. 126.
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nerwy. Dlatego też coraz większą uwagę przywiązuje się do kontaktu z przyrodą oraz 
aktywnego wypoczynku. 

Weekendowy lub wakacyjny wyjazd w teren jest zmianą ustalonego rytmu dnia, 
środowiska społecznego, dostarcza okazji do przeżywania odmiennych wrażeń. Im 
bardziej działalność turystyczna zbliża człowieka do przyrody, tym bardziej regeneruje 
jego siły psychofizyczne. Dlatego też turystyka aktywna ma coraz większą rzeszę 
zwolenników. Również specjalizowanie się w różnorodnych dziedzinach sportowego, 
survivalowego i przygodowego podróżowania jest coraz bardziej popularne, choć nie 
tak powszechne jak turystyka wypoczynkowa16.

Każdy uczestnik turystyki specjalistycznej, jaką jest turystyka konna, potrzebuje dozy 
dystansu do siebie, ważną cechą osób uprawiających tą dyscyplinę jest chęć realizacji 
zamierzonych celów oraz siła charakteru. Często należy stawiać czoła naturze i walczyć 
ze sobą, z własnym strachem i psychiką. Od każdego jeźdźca uprawiającego tę właśnie 
dyscyplinę wymaga się „[…] szybkiego planowania następnego ruchu, wyobraźni, wyczucia 
w pracy z koniem, umiejętności pracy w grupie w niecodziennych warunkach”17. Niezależnie 
od form turystyki jeździeckiej, jakie oferują obiekty agroturystyki czy inne ośrodki, mogą 
się one realizować na różnej długości odcinkach, różnorodnie ukształtowanym terenie 
i o każdej porze roku. Świadczą o tym wyniki przeprowadzonych badań.

Wykres 2. Jaką porą roku najchętniej uprawia Pan/Pani turystykę konną? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 50 osób 
uprawiających jadę konną w wybranych ośrodkach jeździeckich na terenie Polski.

16 U. Szczęsny, op. cit.
17 Ibidem. 
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zakończenie

Rozwój branży rekreacyjnej w Polsce sprawił, że ludzie mają coraz większe szanse 
na efektywne spędzanie wolnego czasu, obfitujące w różne atrakcje. Dzięki rozwojowi 
turystyki konnej korzysta z niej społeczeństwo jako całość, bez podziału na grupy 
społeczne. Nasza kultura jest stale wzbogacana wpływami innych kultur, rozwojem 
mass mediów, ludzie uczą się szacunku dla innego człowieka i dla zwierząt. Uczą się 
tolerancji oraz zasad współżycia społecznego. Obcowanie z koniem jest nieustanną 
walką o dominację człowieka nad zwierzęciem, małego nad dużym, słabego nad 
silnym. Potrzeba też umiejętności szybszego niż końskie myślenia i działania. To 
także nieodłączny upór, zdecydowanie i konsekwencja w każdym ruchu. Każdy, kto 
rozpoczyna przygodę z końmi, musi wiele wiedzieć na temat ich zachowań i posiadać 
umiejętności obchodzenia się z nimi. Przed wyruszeniem na konny spacer zadajmy 
sobie trud poznania zachowań, potrzeb i fizjologii naszych czworonożnych towarzyszy. 
Wyniki badań potwierdzają jedynie pozytywne właściwości uprawiania tej dyscypliny. 
Wpływa ona korzystnie nie tylko na nasze ciało, ale także na ducha. Warto też wspo-
mnieć o jej terapeutycznych właściwościach, co z pewnością wpływa na popularność 
tej dyscypliny.

Ośrodki jeździeckie, by urozmaicić czas swoim klientom, często wychodzą z pro-
pozycjami organizacji jednodniowych wycieczek konnych, posiadających elementy 
turystyczne i krajoznawcze. Pozwala to zarówno delektować się świeżym powietrzem, 
przyjemnością jazdy konnej, jak i – przy organizowanych popasach i odpoczynku dla 
jeźdźców – wprowadzić elementy zwiedzania zabytków, ruin itp.

Coraz więcej ośrodków przyciąga do siebie ofertą długodystansowych wycieczek 
i rajdów konnych. Spacer, wycieczka czy rajd stanowią wspaniałą formę wypoczynku 
i wspaniałą przygodę. Turystyka konna sama w sobie może sprawiać przyjemność i być 
źródłem radości życia.
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Streszczenie

Niniejsza praca porusza problematykę rozwoju turystyki konnej na obszarach wiejskich. Autorka 
skupia się na przedstawieniu sylwetki osób uprawiających jeździectwo, ich motywacji oraz cech 
charakteru. Formułuje tezę, że osoby uprawiające turystykę konną uważają kontakt ze zwierzę-
ciem w naturalnym otoczeniu za idealny sposób na udany relaks, wypoczynek czy wspaniałą 
przygodę. W dalszej części poświęcono uwagę rozwojowi infrastruktury na terenach wiejskich. 
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 50 
osób – wyłącznie ze środowiska jeździeckiego.

Słowa kluczowe: turystyka konna, ośrodki jeździeckie, obszary wiejskie, atrakcje turystyczne

Abstract

This paper raises the issue of the development of equestrian tourism in rural areas. Author fo-
cuses on the presentation of silhouettes of people participating practicing riding their motivation 
and character. It emphasizes the idea that people who engage in farm horse-riding feel contact 
with the animal in the natural environment as an ideal way to successful relaxation, relaxation 
or a great adventure. In the next part is devoted attention to the development of infrastructure 
in rural areas. The article presents the results of a survey conducted on a group of 50 people 
exclusively from the environment equestrian.

Keywords: horse riding, riding centers, rural areas, tourist attractions
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Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

rozwój tUrystyKi KorporacyjnEj w polscE w latach 
2009–2014

ThE DEvELOpMENT Of CORpORATE TOURISM IN pOLAND IN ThE 
pERIOD Of 2009–2014

Wstęp 

Turystyka korporacyjna jest integralną częścią turystyki biznesowej, obok turystyki 
motywacyjnej, targowo-wystawienniczej oraz kongresowo-konferencyjnej. Fundamental-
ną determinantą dynamicznego rozwoju turystyki biznesowej, w tym i korporacyjnej, na 
świecie oraz w Polsce jest postępujący proces globalizacji gospodarki i rynku światowego. 
W związku z tym wzrastają potrzeby rozwoju podróży biznesowych oraz zacieśniania 
bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi organizacjami a intere-
sariuszami, tj. akcjonariuszami, kluczowymi klientami, dystrybutorami, kooperantami oraz 
przedstawicielami władz różnych szczebli itp. Do rozwoju turystyki biznesowej, w tym 
i korporacyjnej, w Polsce przyczyniły się również przemiany systemowe zapoczątkowane 
w 1989 r. Przystąpienie Polski do UE także miało znaczący wpływ na rozwój turystyki 
korporacyjnej. Polska, jako kraj mający centralne położenie w Europie oraz rozliczne i uroz-
maicone turystyczne atrakcje przyrodnicze oraz bogate dziedzictwo kulturowe, posiada 
wszystkie warunki, by stać się ważnym celem dla turystyki korporacyjnej. 

Głównym założeniem niniejszego opracowania jest analiza rozwoju turystyki korpo-
racyjnej w Polsce na tle innych segmentów turystyki biznesowej. Okres analizy obejmuje 
sześć lat, tj. lata 2009–2014. Jest to wystarczający przedział czasowy, by można formować 
zarysowujące się tendencje oraz naukowo poprawne wnioski i uogólnienia. 

Metodyka badawcza zastosowana w niniejszym opracowaniu jest podporządkowana 
jego celowi. Przygotowanie pracy rozpoczęto od zgromadzenia informacji związanych 
z jej tematem. Zebrane informacje poddano następnie starannej ocenie i selekcji. W opra-
cowaniu w szerokim zakresie wykorzystano metodę analizy opisowej i porównawczej, 
a także metody analizy tabelarycznej. Przydatna była także metoda indukcji, polegająca 
na gromadzeniu szczegółowych informacji, a na ich podstawie formowano uogólnienia. 
Dla pełniejszej ilustracji niektórych zagadnień zastosowano także metodę graficzną. Celem 
pogłębionej wizualizacji tendencji i zmian zachodzących w sferze turystyki korporacyjnej 
obliczone zostały wskaźniki dynamiki na podstawie liczb rzeczywistych. Wskaźniki te 
zamieszczono w tabelach obok danych podstawowych.
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Źródłami informacji były literatura naukowa dotycząca turystyki biznesowej, w tym i kor-
poracyjnej, oraz informacje zawarte w raportach publikowanych przez Poland Convention 
Bureau oraz Polską Organizację Turystyczną, jak również wybrane strony internetowe.

Istota i segmenty turystyki biznesowej 

Turystyka biznesowa obejmuje różne wyjazdy właścicieli, członków zarządów i pra-
cowników przedsiębiorstw oraz członków różnych organizacji, wyższych uczelni, insty-
tutów naukowo-badawczych i dyplomatów, realizowane nie tylko w celach wypoczynko-
wo-rekreacyjnych. We współczesnym świecie upowszechniły się jeszcze inne terminy 
na określenie turystyki biznesowej: meeting industries, business tourism oraz business 
travel. W literaturze polskiej, obok turystyki biznesowej, funkcjonuje też powszechnie 
termin „przemysł spotkań”. Turystyka biznesowa określana jest także innym terminem, 
tzn. „podróże służbowe”.

Podróże służbowe (biznesowe) obejmują więc wszystkie wyjazdy związane z intere-
sami bądź pracą zawodową podróżujących. Coraz bardziej popularne stają się wyjazdy 
będące nagrodą dla pracowników. Mają one charakter motywacyjny, tzn. są nagrodą za 
wyróżniające się wyniki w pracy zawodowej oraz bodźcem mobilizującym kadrę pracow-
niczą do dalszej efektywnej i twórczej pracy1.

Turystyka biznesowa w swoim relatywnie krótkim rozwoju wypracowała już znaczną licz-
bę form jej realizacji. W obrębie turystyki biznesowej wyróżnia się na ogół pięć segmentów: 

1. turystykę korporacyjną,
2. turystykę motywacyjną, 
3. turystykę konferencyjno-kongresową, 
4. turystykę targowo-wystawienniczą,
5. indywidualne podróże służbowe. 

Poszczególne segmenty turystyki biznesowej nie mają ściśle określonych granic. 
Nakładają się bowiem na siebie, tworząc różne kombinacje i konfiguracje2. W niniejszym 
opracowaniu ograniczono się głównie do analizy turystyki korporacyjnej jako ważnego 
segmentu turystyki biznesowej.

Istota i specyfika turystyki korporacyjnej

Turystyka korporacyjna to forma wyjazdu biznesowego, która polega na zapraszaniu 
klientów danej firmy do bezpłatnego udziału w różnych imprezach i ważnych wydarzeniach 
bądź na wyjazd o charakterze wypoczynkowym. Imprezy z dziedziny turystyki korpora-
cyjnej mają ekskluzywny charakter, a jakość świadczonych usług cechuje się wysokim 

1 B. Opawska, Wybrane zagadnienia turystyki motywacyjnej, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2012, nr 28, 
Turystyka biznesowa II, s. 82.
2 B. Iwan, Czynniki rozwoju turystyki biznesowej w Polsce, [w:] B. Iwan, M. Kacprzak, Turystyka biznesowa. De-
terminanty rozwoju, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2012, s. 19, 26–27; Vide M. Sidorkiewicz, Turystyka biznesowa, 
Difin, Warszawa 2011, s. 16.
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standardem. Hojność organizatorów-sponsorów takich wydarzeń ma na celu pozyskanie 
jak największej liczby klientów i utrwalenie w nich dobrej opinii na temat organizatora 
podróży korporacyjnej. Zadowolenie uczestników turystyki korporacyjnej przekłada się 
na dobre relacje z firmą organizatorską. Turyści korporacyjni chętniej zarekomendują 
firmę, która ich zaprosiła na wycieczkę korporacyjną, innym partnerom biznesowym, 
aniżeli inną firmę, z którą nie mieli tego rodzaju osobistych i bezpośrednich kontaktów. 
Poprzez profesjonalnie zorganizowane podróże korporacyjne zwiększa się zaufanie do 
firmy sponsora. Zgodnie z teorią projekcji uczestnicy turystyki korporacyjnej dobrą orga-
nizację imprezy korporacyjnej przenoszą na funkcjonowanie całej firmy. Przedsiębiorstwa 
organizujące i sponsorujące wydarzenia korporacyjne budują swój prestiż i markę oraz 
umacniają pozycję na rynku, na którym działają. 

Turystyka korporacyjna jest więc dobrą metodą pomagającą organizacjom (przedsię-
biorstwom) zdobyć ważnych partnerów biznesowych, zacieśnić z nimi więzi oraz wypro-
mować swoją markę. Organizacja finansująca wydarzenie korporacyjne ponosi oczywiście 
pewne koszty związane z organizacją imprez korporacyjnych, ale jest to jednocześnie 
swego rodzaju inwestycja, która z czasem generuje znaczne korzyści ekonomiczne3. Tak 
więc turystyka korporacyjna to cenne narzędzie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa 
i inne organizacje do budowania oraz umacniania więzi z partnerami biznesowymi oraz 
promowania firmy i jej marki w otoczeniu marketingowym. Podróże korporacyjne kierowane 
są do kilku konkretnych grup klientów:

 – Aktua ln i  oraz potenc ja ln i  k l ienc i  i  dostawcy. Jest to grupa, której członkowie 
najczęściej biorą udział w turystyce o charakterze korporacyjnym.

 – Pośrednicy  i  agenc i. Są to osoby, które potencjalnie będą nabywać lub promować 
towary czy usługi firmy goszczącej klientów.

 – Par tnerzy  f inansowi. Są to aktualni lub potencjalni inwestorzy.
 – Osoby wpływowe. Należą do nich m.in. dziennikarze i politycy różnych szczebli 

władzy. 
 – Członkowie wspólnot  loka lnych. Jest to grupa osób, która może mieć znaczenie 

dla bezkonfliktowego funkcjonowania firmy. 
 – Kl ienc i  wewnęt rzn i. Są to pracownicy danej firmy lub innej organizacji4. 

Turystyka korporacyjna wpisuje się w aparat działań o charakterze marketingu relacji 
(marketingu partnerskiego), których elementem jest związanie interesariuszy z firmą, 
wzmocnienie więzi biznesowych, utrzymanie dobrych relacji oraz wyrobienie u uczestni-
ków turystyki korporacyjnej świadomości bezkonkurencyjności danego przedsiębiorstwa.    

Turystyka korporacyjna określana jest także mianem corporate event (impreza korpo-
racyjna, spotkanie firmowe lub spotkanie integracyjne). Fundamentalnym celem imprez 
korporacyjnych jest działanie na rzecz doprowadzenia do zmiany postaw i wiedzy oraz 
zachowań uczestników imprezy. Interesariusze-klienci kluczowi, akcjonariusze, kontrahenci 

3 B. Iwan, Czynniki rozwoju…, op. cit., s. 33–34. 
4 M. Sidorkiewicz, op. cit., s. 45.
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itp. w rezultacie zorganizowanej imprezy korporacyjnej powinni zmienić swój stosunek na 
bardziej korzystny z punktu interesów organizatora/przedsiębiorstwa. Te zmiany z kolei 
powinny się przyczynić do zwiększenia zysków firmy dzięki wzrostowi sprzedaży i pozy-
skaniu nowych klientów oraz dzięki wzmocnieniu więzi lojalnościowych z dotychczasowymi 
partnerami biznesowymi itp. 

Turystyka korporacyjna jest więc instrumentem służącym do budowania oraz rozwijania 
relacji z ważnymi partnerami biznesowymi i politycznymi oraz do umacniania marki na 
rynku. Dotyczy to zwłaszcza budowania przyjaznych relacji z partnerami biznesowymi, 
którzy mają istotne znaczenie w generowaniu dochodów firmy. Cele, które organizacje 
zamierzają uzyskać dzięki turystyce korporacyjnej, wskazują, iż może być ona reali-
zowana jako sposób osiągania celów, które mogą być osiągnięte dzięki marketingowi 
partnerskiemu (relacji)5. 

Imprezy korporacyjne i rozrywka w biznesie wykorzystywane są powszechnie przez 
korporacje w USA do rozwijania biznesu. Są one ważnym komponentem ich strategii konku-
rencji i sprzedaży oraz public relations. Profesjonalnie zorganizowane imprezy z dziedziny 
turystyki korporacyjnej przyczyniają się do sukcesu firmy, do poprawy jej pozycji na rynku 
i do jej dalszej ekspansji w branży. Turystyka korporacyjna jest skuteczna w przypadku 
zarówno dużych, jak i małych firm działających lokalnie, w skali kraju lub globalnie. Im-
prezy korporacyjne mogą być także wykorzystywane do zwiększenia wydajności pracy 
oraz zacieśniania więzi i polepszania współpracy zespołów pracowniczych w organizacji. 
Tak więc turystyka korporacyjna jest powiązana z turystyką o charakterze motywacyjnym.

Warto podkreślić, iż rośnie konkurencja dotycząca oryginalnych pomysłów na imprezy 
mające na celu wypromowanie korporacji i zdobycie zainteresowania klientów oraz mediów. 
Jeżeli imprezy korporacyjne i rozrywka w biznesie nie będą planowane oraz realizowane 
ze szczególną dbałością o etykę w biznesie, to mogą nadwyrężyć reputację firmy oraz 
zagrozić jej istnieniu. Tak więc stosowanie turystyki korporacyjnej w nieodpowiedni sposób 
może zaszkodzić firmie. Publiczne ujawnienie w mediach nieetycznego postępowania 
szkodzi firmie i może prowadzić do spadku cen ich akcji oraz utraty cennych klientów. 

Z informacji w mediach, w tym w Internecie, można pozyskać wiedzę, iż w przypadku 
pewnej firmy amerykańskiej impreza korporacyjna skończyła się skandalem oraz procesem 
sądowym. W innym przypadku prezes firmy został odwołany ze stanowiska i zdegradowa-
ny, gdy firmie został wytoczony proces o napastowanie seksualne podwładnej w czasie 
wyjazdu służbowego itp. Wymagania w stosunku do imprez biznesowych rosną wraz 
z rozwojem korporacji. Imprezy i rozrywki w biznesie stają się bowiem wizytówką firmy 
oraz kształtują jej obraz w świadomości pracowników, klientów i innych interesariuszy. 
Przedsiębiorstwa organizujące imprezy z zakresu turystyki korporacyjnej nie powinny 
dopuścić do schematyzmu i powtarzalności działań w tej dziedzinie, jeżeli zamierzają 
zachować przewagę konkurencyjną oraz wizerunek lidera w branży, m.in. dzięki imprezom 

5 M. Sidorkiewicz, op. cit., s. 45–46; Vide B. Iwan, Rodzaje i zakres turystyki biznesowej, Zeszyty Naukowe WSTiJO 
„Turystyka i Rekreacja” 2011, z. 8 (2), s. 4.
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korporacyjnym. Ważną właściwością menedżerów jest umiejętność właściwej selekcji im-
prez korporacyjnych i osiągania zamierzonych celów. Zapewnia to przewagę nad innymi 
menadżerami w korporacji i łatwiejszy dostęp do środków finansowych oraz awansu6.

Dość istotnym zagadnieniem w sferze turystyki korporacyjnej jest próba zmierzenia 
rezultatów tego rodzaju podróży. Nie istnieją bowiem precyzyjne metody oceny konkretnych 
korzyści ekonomicznych wynikających z realizacji turystyki korporacyjnej przez przedsię-
biorstwa. Oceny można dokonać jedynie w sposób pośredni – opisowy7. 

W turystyce korporacyjnej wyróżnia się zazwyczaj cztery kategorie wydarzeń, w skład 
których wchodzą poszczególne formy aktywności czynnej lub biernej. Tabela 1 zawiera 
informacje dotyczące klasyfikacji wydarzeń i aktywności w ramach turystyki korporacyjnej. 

Tabela 1. Klasyfikacja wydarzeń turystyki korporacyjnej 

Kategoria wydarzeń Formy aktywności 

Wydarzenia sportowe grand prix, wyścigi konne, regaty, turnieje tenisowe, turnieje golfowe, 
mecze piłki nożnej (krajowe lub międzynarodowe), mecze rugby    

Aktywne uczestnictwo rajdy, wyścigi, loty śmigłowcem, kursy pilotażu, strzelanie do rzutków 

Wystawy krajowe wystawy letnie, wystawy kwiatów, teatr, premiery, targi krajowe, 
targi międzynarodowe 

Wycieczki wycieczki jednodniowe, wycieczki z noclegiem i weekendem, krótkie 
rejsy wycieczkowe, wycieczki samolotowe, wycieczki jachtem  

 Źródło: B. Iwan, Czynniki rozwoju turystyki biznesowej w Polsce, [w:] B. Iwan, M. Kacprzak, Turystyka 
biznesowa. Determinanty rozwoju, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2012, s. 34.

Należy ponownie podkreślić, iż imprezy z zakresu turystyki korporacyjnej mają eks-
kluzywny charakter i powinny się cechować pomysłowością oraz oryginalnością. Biura 
turystyczne oraz inne firmy specjalizujące się w obsłudze turystyki korporacyjnej oferują 
klientom różne ciekawe propozycje wyjazdów korporacyjnych8.

Imprezy z zakresu turystyki korporacyjnej są też elementem realizacji marketingu 
partnerskiego – marketingu relacji. Indywidualizacja i zacieśnianie bliskich kontaktów 
korporacji z klientami kluczowymi, kooperantami oraz innymi interesariuszami staje się 
koniecznością na współczesnym globalizującym się rynku, przy jednoczesnym nasilaniu 
się konkurencji zewnętrznej i wewnętrznej. Indywidualizacja relacji korporacja–klienci jest 
właśnie domeną marketingu partnerskiego. Idea marketingu partnerskiego wkracza dość 
dynamicznie do sfery usług turystycznych, w tym i usług dla turystyki korporacyjnej, ze 
względu na ich specyfikę, a także wymagania klientów korporacyjnych9.

6 http://www.gandalf.com.pl/files/products/text/323729.pdf [22.04.2015].
7 M. Sidorkiewicz, op. cit., s. 47. 
8 http://www.furnel-wyjazdy.pl/incentive-wyjazdy-integracyjne-i-motywacyjne/turystyka-korporacyjna.html 
[22.04.2015].
9 B. Iwan, Założenia marketingu relacji w turystyce, [w:] Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, 
red. B. Dobiegała-Korona, Wyd. Almamer WSE, Warszawa 2010, s. 365–366.   
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We współczesnej gospodarce i na współczesnym rynku koniecznością staje się poznawa-
nie i analiza oczekiwań oraz preferencji klientów. Klienci stali się wartością i cennym zasobem 
dla podmiotów rynkowych. Traktowanie klientów, szczególnie kluczowych, jako partnerów 
i wartości jest szczególnie ważne w przypadku turystyki korporacyjnej. Marketing partnerski 
polega bowiem na budowaniu przyjaznych relacji ze wszystkimi istotnymi interesariuszami 
firmy. Zadaniem marketingu partnerskiego jest właśnie budowanie przez przedsiębiorstwa 
trwałych relacji, a nie nawiązywanie chwilowych (jednorazowych) kontaktów. 

Celem zwiększenia skuteczności wdrażania marketingu partnerskiego należy włączyć 
w niego nie tylko zarząd, ale i wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Właściwe funk-
cjonowanie marketingu partnerskiego wymaga ponadto efektywnego systemu komunikacji 
marketingowej między organizacjami, a także ich partnerami biznesowymi. 

Porównanie marketingu tradycyjnego i partnerskiego

Coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi od realizacji marketingu tradycyjnego, tak zwa-
nego marketingu transakcyjnego, i stara się wdrażać założenia marketingu partnerskiego. 
Jest on bowiem nastawiony na maksymalizację satysfakcji interesariuszy ze współpracy 
z daną firmą. Dzięki wdrażaniu zasad marketingu partnerskiego aktualni klienci stają 
się klientami lojalnymi, a jednocześnie promują przedsiębiorstwo, polecając go innym. 
Porównanie marketingu tradycyjnego i partnerskiego ilustruje tabela 2. 

Tabela 2. Marketing tradycyjny (transakcyjny) a marketing partnerski

Marketing transakcyjny Marketing partnerski

Koncentracja na pojedynczej sprzedaży Koncentracja na utrzymaniu klientów i stałej sprzedaży 

Cechy produktu są najważniejsze Korzyści z zakupionego produktu są najważniejsze 

Krótki okres obsługi Długi okres utrzymywania więzi z partnerami  
biznesowymi  

Obsługa klientów nie jest priorytetem Obsługa klientów jest priorytetem 
Ograniczone przywiązanie klientów do firmy Duże przywiązanie do firmy (lojalność, partnerstwo)
Umiarkowany kontakt z klientami Stały kontakt z klientami

Źródło: B. Iwan, Założenia marketingu relacji w turystyce, [w:] Zachowania konsumentów na rynku 
turystycznym, red. B. Dobiegała-Korona, Wyd. Almamer WSE, Warszawa 2010, s. 370.   

W założeniach marketingu partnerskiego (relacji) klienci są dla firmy ważną warto-
ścią i cennym zasobem. Dlatego też nowoczesne korporacje nie koncentrują się już na 
pojedynczej sprzedaży różnym (czasem przypadkowym) klientom. Firmy, dbając o swój 
rozwój, starają się skupiać na utrzymaniu klientów dotychczasowych, na podtrzymywaniu 
kontaktów i partnerskich więzi oraz na przywiązaniu klientów do firmy i przekształceniu 
partnerów biznesowych okazjonalnych w partnerów stałych. Instrumentem służącym 
realizacji tych celów jest właśnie m.in. turystyka korporacyjna. Zapraszanie partnerów 
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biznesowych do udziału w turystyce korporacyjnej jest również wyrazem szacunku firmy 
oraz swoistą metodą dowartościowania uczestników imprez korporacyjnych. 

Nieco inny zestaw cech marketingu transakcyjnego i relacyjnego zaproponowały 
Dorota Dziedzic i Anna Irena Szymańska w swoim opracowaniu. Z tabeli zamieszczonej 
w opracowaniu tych autorek zostały wybrane niektóre ważniejsze, według autora niniej-
szego opracowania, cechy porównawcze. Tabela 3 zawiera cechy koncepcji marketingu 
transakcyjnego i relacyjnego. 

Tabela 3. Porównanie koncepcji marketingu transakcyjnego i relacyjnego 

Marketing transakcyjny Marketing relacyjny (partnerski)

Cel działania mierzony jest: 
 – udziałem danego produktu w rynku, 
 – stopniem penetracji rynku, 
 – liczbą zawartych transakcji  

kupna-sprzedaży

Cel działania jest określany poprzez: 
 – udział w „sercach”, „umysłach” i „kieszeni” klientów, 
 – wskaźniki utrzymania klientów (retenition rate), 
 – długookresowe relacje z klientem, 
 – wartość życiową klientów (consumer lifetime value)

Marketing jest rozumiany jako funkcja 
realizowana w przedsiębiorstwie 

Marketing jest rozumiany jako integrator relacji zacho-
dzących między firmami a otoczeniem 

Tradycyjne podejście do produkcji: przed-
siębiorstwo projektuje produkty, produkcja 
masowa, produkty standardowe 

Nowoczesne podejście do produkcji: 
 – konsument sam projektuje produkty, stając się prosu-

merem, produkcja na indywidualne zamówienie 

Dystrybucja anonimowa, fizyczna; 
tradycyjne formy sprzedaży Dystrybucja personalizowana, e-handel, m-handel 

Komunikacja ma charakter masowy, jest 
powtarzalna, jednokierunkowa, inicjowana 
zwykle przez „nadawcę” (przedsiębiorstwo), 
który ma pozycję dominującą 

Komunikacja ma charakter indywidualny i persona-
lizowany, dwukierunkowa, inicjowana również przez 
„odbiorców” (konsumentów) – kastomizacja, kastome-
ryzacja 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Dziedzic, A.I. Szymańska, Marketing transakcji a mar-
keting relacji, „Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie” 2011, nr 7, s. 7–8; http://www.wsp.krakow.pl/geo/
cyber/szymanska_-_marketing_transakcji.pdf [26.04.2014].

Z informacji prezentowanych w tabeli 3 wynika, iż autorki porównały również cel 
działania przedsiębiorstwa, rozumienie istoty marketingu, podejście do produkcji oraz 
do strategii dystrybucji produktów w koncepcji marketingu transakcyjnego i partnerskie-
go. Autorki te podkreśliły również fakt, iż marketing partnerski (relacji) koncentruje się 
głównie na bezpośrednich relacjach osobowych pomiędzy producentami i konsumentami 
oraz bardziej subtelnych metodach kształtowania relacji z konsumentami. W marketingu 
partnerskim istotną rolę odgrywa ponadto zintegrowana komunikacja marketingowa10.

10 D. Dziedzic, A.I. Szymańska, Marketing transakcji a marketing relacji, „Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie” 
2011, nr 7, s. 8.
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Reasumując, warto podkreślić, że turystyka korporacyjna jest przejawem realizacji 
koncepcji marketingu partnerskiego. Stosowanie marketingu partnerskiego zapewnia 
firmom różne korzyści mierzalne (ekonomiczne):

1. Zmniejszają się koszty jednostkowe następnych transakcji handlowych. 
2. Spadają wydatki na badania marketingowe. 
3. Firmy posiadają lepsze informacje o klientach. 
4. Zmniejsza się ryzyko wynikające z zawierania transakcji z niewiarygodnymi 

klientami.
5. Zadowoleni klienci polecają produkty danego przedsiębiorstwa innym klientom. 

Uczestnictwo interesariuszy w profesjonalnie zorganizowanej turystyce korporacyjnej 
przekłada się na ich lojalność wobec przedsiębiorstwa zapraszającego. Uczestnicy imprez 
korporacyjnych mają bowiem poczucie, że dana firma liczy się z ich opinią oraz że są 
ważni dla firmy.

Analiza rozwoju spotkań i wydarzeń biznesowych w Polsce 
w latach 2009–2014 

Analiza ilościowa i jakościowa wydarzeń oraz imprez korporacyjnych zostanie przedsta-
wiona na tle wydarzeń i spotkań biznesowych ogółem. Dzięki temu będzie można ocenić 
rangę wydarzeń korporacyjnych w kontekście ogółu wydarzeń biznesowych w Polsce. 
Dane dotyczące spotkań oraz wydarzeń biznesowych, w tym i korporacyjnych, odbywa-
jących się w Polsce publikowane są w raportach Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. 
Tabela 4 ilustruje liczbę spotkań i wydarzeń biznesowych w latach 2009–2014. 

Tabela 4. Liczba spotkań i wydarzeń biznesowych w Polsce według kategorii w latach 2009–2014

rodzaj wyda-
rzenia

2009  2010 2011 2012 2013 2014 

Licz-
ba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

Kongresy / 
konferencje 2127 53 6420 35 9873 36 10 622 47 9186 51 10 318 54,8

Dynamika 100 X 302 X 464 X 499 X 432 X 485 X

Wydarzenia 
korporacyjne 1221 31 9669 54 10 715 40 4657 21 6202 34 5558 29,5

Dynamika 100 X 792 X 878 X 381 X 508 X 455 X

Wydarzenia 
motywacyjne 295 7 903 5 4051 15 5305 24 2029 11 2272 12,1

Dynamika 100 X 306 X 1373 X 1798 X 688 X 770 X

targi i wy-
stawy 357 9 1008 6 2421 9 1716 8 683 4 672 3,6
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Dynamika 100 X 282 X 678 X 481 X 191 X 188 X

razem 4000 100 18 000 100 27 060 100 22 300 100 18 100 100 18 820 100,0
Dynamika 100 X 450 X 675 X 557 X 453 X 470 X

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie: K. Celuch, E. Dziedzic, Raport. Przemysł spotkań 
i wydarzeń w Polsce 2010, 2011, Warszawa 2010, 2011; K. Celuch, Raport. Przemysł spotkań i wyda-
rzeń w Polsce 2012, 2013, 2014, 2015, Poland Convention Bureau, POT, Warszawa 2012, 2013, 2014, 
2015; www.poland-convention.pl [5.05.2016], www.pot.gov.pl [5.05.2016]. 

W 2009 r. analizą objęto 4000 spotkań biznesowych, które odbyły się w Polsce (ta-
bela 4). Zostały one przyporządkowane do czterech kategorii, tj. kongresy i konferencje, 
wydarzenia korporacyjne, wydarzenia motywacyjne oraz targi i wystawy. W 2009 r. naj-
większą liczbą wydarzeń cechowały się kongresy i konferencje, których odnotowano 2127 
i stanowiły one 53% wszystkich spotkań biznesowych. Na drugim miejsce uplasowały się 
wydarzenia korporacyjne, których w Polsce odbyło się 1221, tzn. 31%. Na trzecim miejscu 
sklasyfikowane zostały targi i wystawy – 357 wydarzeń, tj. 9%, a na ostatnim, czwartym 
miejscu uplasowały się wydarzenia motywacyjne – 295, tj. 7%. Strukturę (w %) spotkań 
i wydarzeń biznesowych w 2009 r. ilustruje rycina 1.      

Rycina 1. Spotkania i wydarzenia biznesowe w 2009 roku

Źródło wszystkich rycin: opracowanie własne na podstawie tabeli 4. 

Z kolei analiza spotkań i wydarzeń w 2010 r. dowodzi, że na pierwszym miejscu uplaso-
wały się tym razem spotkania korporacyjne, których w Polsce odbyło się 9669 i stanowiły 
one aż 54% wydarzeń biznesowych ogółem. Liczba odbytych konferencji oraz kongresów 
wyniosła 6420, tzn. 35%. Targi i wystawy zajęły trzecie miejsce w ogólnej liczbie spotkań 
oraz wydarzeń biznesowych z liczbą 1008 (6%). Wydarzeń motywacyjnych, podobnie jak 
w 2009 r., było najmniej, tzn. 903 (5%). 
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Przechodząc do analizy spotkań i wydarzeń biznesowych w 2011 r., należy stwierdzić, 
że i tym razem dominowały wydarzenia korporacyjne z liczbą 10 715, to jest 40% ogółu 
spotkań oraz wydarzeń biznesowych. Na drugim miejscu uplasowały się kongresy i kon-
ferencje. Ich liczba wniosła 9873, tj. 36%. Spotkania motywacyjne znalazły się na trzecim 
miejscu. Targi i wystawy spadły w klasyfikacji na czwarte miejsce – w 2011 r. odbyło się 
ich w Polsce 2421, tj. 9% ogółu spotkań i wydarzeń biznesowych. Informacje dotyczące 
spotkań i wydarzeń w Polsce w 2011 r. ilustruje rycina 2. 

Rycina 2. Spotkania i wydarzenia biznesowe w 2011 roku

Z kolei analiza spotkań i wydarzeń biznesowych w 2012 r. wskazuje, że największa 
ich liczba przypadła na konferencje i kongresy – 10 622, tj. 47% wszystkich spotkań 
i wydarzeń. Na drugim miejscu znalazły się wydarzenia motywacyjne, których odbyło się 
aż 5305 i stanowiły one 24% wszystkich wydarzeń biznesowych w Polsce. Zaskakujący 
jest spadek liczby wydarzeń korporacyjnych z 10 715 w 2011 r. do 4657 w 2012 r. (21%). 
Spadek liczby wydarzeń korporacyjnych wpłynął na spadek liczby spotkań ogółem w 2012 r. 
w stosunku do 2011 r. Liczba targów oraz wystaw spadła także w 2012 r. w stosunku do 
poprzedniego roku. W rezultacie odbyło się zaledwie 1716 (8%) wydarzeń z dziedziny 
targów i wystaw (tabela 4). 

Niestety w 2013 r. utrzymała się tendencja spadkowa w liczebności ogółem spotkań 
biznesowych, zapoczątkowana w 2012 r. To stwierdzenie nie dotyczy jedynie wydarzeń kor-
poracyjnych. Ich liczba wzrosła bowiem z 4657 w 2012 r. do 6202 w 2013 r., ale imprez 
korporacyjnych było mniej niż w 2011 r. W 2013 r. odbyło się mniej konferencji i kongre-
sów, wydarzeń motywacyjnych oraz targów i wystaw. W rezultacie spotkań biznesowych 
w 2013 r. było mniej w Polsce o 4200 w stosunku do 2012 r. (tabela 4).

W 2014 r. ponownie wzrosła liczba konferencji i kongresów organizowanych w Pol-
sce do ponad 10,3 tys. Stanowiły one prawie 55% wszystkich wydarzeń biznesowych. 
Liczba zorganizowanych imprez korporacyjnych zmniejszyła się w 2014 r. w stosunku do 
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poprzedniego roku o ponad 640, ale była większa niż w 2012 r. o 901. Udział wydarzeń 
korporacyjnych w 2014 r. w wydarzeniach biznesowych ogółem wyniósł 29,5%. W ostat-
nim roku badanym – 2014 – wzrosła także liczba wydarzeń motywacyjnych w porównaniu 
z 2013 r. Liczba targów praktycznie nie uległa większym zmianom. W rezultacie w 2014 r. 
zorganizowano w Polsce 18 820 spotkań i wydarzeń biznesowych ogółem (tabela 4). 
Strukturę spotkań i wydarzeń biznesowych według kategorii ilustruje rycina 3.

Rycina 3. Spotkania i wydarzenia biznesowe w 2014 roku

Analiza zmian w liczbie spotkań i wydarzeń biznesowych na podstawie obliczonych 
wskaźników dynamiki, gdzie rok 2009 przyjęto za 100, wskazuje, że dynamicznie rosła 
liczba wydarzeń biznesowych ogółem w latach 2009–2011. W 2010 r. liczba omawianych 
zdarzeń zwiększyła się ponad 4,5-krotnie, a w 2011 r. 6,7 razy w porównaniu z 2009 r. 
Załamanie tej dynamiki miało miejsce w 2012 r. Wskaźnik dynamiki zmniejszył się bowiem 
z 675 w 2011 r. do 557 w 2012 r. Spadkowa tendencja w sferze dynamiki spotkań bizneso-
wych utrzymała się też w 2013 r. W rezultacie w 2013 r. odbyło się w Polsce tylko 4,5 razy, 
a w 2014 r. – 4,7 razy więcej imprez biznesowych niż w roku 2009. Wiąże się to z pewnością 
ze zmniejszeniem tempa wzrostu gospodarczego i ograniczeniem budżetów przeznacza-
nych przez przedsiębiorstwa na turystykę korporacyjną oraz targowo-wystawienniczą. 

Dane i obliczone wskaźniki dynamiki prezentowane w tabeli 4 dowodzą, iż w latach 
2009–2012 rosła systematycznie dynamika odbywanych w Polsce kongresów i konferencji. 
Pewne załamanie nastąpiło w tym względzie w 2013 r., ale już w 2014 r. nastąpił znaczny 
ich wzrost. Dynamika wydarzeń korporacyjnych była największa w latach 2009–2011, ale 
załamała się w 2012 r. W latach 2012–2014 wskaźniki dynamiki przyjmowały zmienny 
poziom. W rezultacie w 2014 r. wskaźnik dynamiki w przypadku wydarzeń korporacyjnych 
wyniósł 455, przyjmując rok 2009 za 100 (tabela 4).
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Analiza liczby i struktury uczestników spotkań wydarzeń 
biznesowych w Polsce

W raportach Przemysł spotkań wydarzeń w Polsce liczba uczestników została ujęta 
także w czterech kategoriach. Tabela 5 zawiera dane dotyczące liczby i struktury uczest-
ników spotkań i wydarzeń biznesowych, według kategorii w latach 2009–2014. 

Tabela 5. Liczba uczestników spotkań i wydarzeń według kategorii w latach 2009–2014

rodzaj 
wydarzeń 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Licz-
ba % Licz-

ba % Licz-
ba % Licz-

ba % Licz-
ba % Licz-

ba %

Kongresy 
/ konfe-
rencje 

459 

322
35

1 018 

563
29

1 057 

451
29

808 

925
27

1 297 

803
32,3

1 123 

826
28,8

Dynamika 100 X 222 X 230 X 176 X 283 X 245 X

Wydarze-
nia korpo-
racyjne 

130 

922
10

488 

681
14

838 

615
23

248 

607
8

527 

128
13,1

331 

202
8,5

Dynamika 100 X 374 X 641 X 190 X 403 X 253 X

Wydarze-
nia moty-
wacyjne 

121 

660
9

139 

708
4

345 

861
9

221 

326
7

327 

533
8,1

332 

985
8,5

Dynamika 100 X 115 X 284 X 182 X 269 X 274 X

targi i wy-
stawy 

609 

158
46

1 895 

840
53

1 445 

289
39

1 741 

277
58

1 871 

069
46,5

2 111 

989
54,2

Dynamika 100 X 311 X 237 X 286 X 307 X 347 X

razem 
1 321 

062
100

3 542 

792
100

3 687 

216
100

3 020 

135*
100

4 023 

533
100

3 900 

002
100,0

Dynamika 100 X 268 X 279 X 229 X 305 X 295 X

* Bez danych z Warsaw Convention Bureau (WCB)

Źródło: jak w tabeli 4.  

Dane z 2012 r. prezentowane w tabeli 5 nie są w pełni porównywalne z danymi z lat 
2009–2011, ponieważ nie obejmują danych z Warszawy (WCB), gdyż takie dane nie zostały 
przekazane do analizy z WBC. Gdyby uwzględnić Warszawę, z pewnością liczba uczestni-
ków wydarzeń i spotkań biznesowych ogółem w 2012 r. byłaby większa niż w 2011 r. Nie-
zależnie jednak od tego warto poddać syntetycznej analizie liczby i obliczone wskaźniki za-
mieszczone w tabeli 5. Wynika z nich, iż liczba uczestników spotkań i wydarzeń biznesowych 
zorganizowanych w Polsce rosła dość dynamicznie w latach 2009–2014. Można założyć, 
że liczba turystów biorących udział w spotkaniach biznesowych zorganizowanych w Polsce 
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wzrosła ogółem około trzykrotnie. W tym przypadku zanotowano także zmiany w warto-
ściach obliczonych wskaźników dynamicznych dla poszczególnych lat.

W 2009 r., to jest w roku wyjściowym analizy, największą liczbę uczestników zgromadziły 
targi i wystawy – 609,2 tys. osób, tj. 46% ogół turystów biznesowych. Drugie miejsce w tym 
rankingu zajęły kongresy i konferencje, w których wzięło udział ponad 450 tys. uczestników, 
tj. 35%. Wydarzenia korporacyjne uplasowały się na trzecim miejscu ze 130,9 tys. partycypan-
tów, tj. 10%. Najmniej osób wzięło udział w wydarzeniach motywacyjnych – 121,7 tys., tj. 9%. 
W następnych latach kolejność badanych wydarzeń pod względem liczby uczestników była 
podobna jak w 2009 r. Niezmiennie pierwsze miejsce zajmowały targi i wystawy. Na drugim 
miejscu znalazły się kongresy i konferencje, które koncentrowały od 27% do 35% uczestników 
wydarzeń i imprez biznesowych ogółem (tabela 5). W wydarzeniach korporacyjnych brało udział 
w 2010 r. 488,7 tys. osób, to jest 14%, w 2011 r. – 838,6 tys. osób (23%) i w 2012 r. – 248,6 tys. 
osób (8%) ogólnej liczby partycypantów wydarzeń biznesowych. W 2013 r. z kolei największą 
liczbę uczestników zgromadziły targi i wystawy – prawie 1,9 mln, co stanowiło 46,5% osób 
biorących udział w spotkaniach biznesowych ogółem. Na drugim miejscu znalazła się liczba 
partycypantów w kongresach i konferencjach – 1,3 mln, tj. 32,3% ogółu uczestników spotkań 
biznesowych. Wydarzenia korporacyjne zgromadziły w 2013 r. – 527,1 tys. partycypantów 
(8,1%). Najmniej osób tradycyjnie uczestniczyło w spotkaniach motywacyjnych. W 2014 r. 
ponownie zmniejszyła się liczba turystów biorących udział w wydarzeniach korporacyjnych do 
331,2 tys. (8,5%). We wszystkich czterech analizowanych kategoriach spotkań biznesowych 
w Polsce uczestniczyło w 2014 r. 3,9 mln partycypantów (tabela 5).

Uczestnictwo w wydarzeniach korporacyjnych w latach 2009–2011 cechowało się szcze-
gólnie wysoką dynamiką, albowiem w imprezach korporacyjnych na terenie Polski w 2011 r. 
wzięło udział 6,41 razy więcej uczestników niż w 2009 r. Załamanie w tym względzie nastąpiło 
w 2012 r. Przyczyny tego były już zaakcentowane wcześniej. Najważniejsze z nich to m.in. 
rozlewająca się recesja gospodarcza i brak danych z WCB itp. Warszawa to przecież ważny 
ośrodek turystyki biznesowej w Polsce, gdzie odbywa się relatywnie bardzo dużo tego typu 
wydarzeń. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w 2013 r. wydarzenia korporacyjne zgromadziły 
2,1 razy więcej partycypantów niż w 2012 r. W 2014 r. nastąpiło ponowne zmniejszenie się 
liczby uczestników biorących udział w wydarzeniach korporacyjnych. Turystyka korporacyjna 
zajmuje więc ważne miejsce w turystyce biznesowej ogółem. W analizowanych latach kon-
centrowała ona bowiem od 8% w 2012 r. do 23% w 2011 r. uczestników wszystkich imprez 
biznesowych, a ponadto wykazywała największą dynamikę wzrostu w latach 2009–2011. 

Przestrzenne rozmieszczenie spotkań i wydarzeń biznesowych 
w Polsce

Interesujące będzie również zaprezentowanie wydarzeń korporacyjnych zorganizo-
wanych w poszczególnych miastach Polski w ujęciu ilościowym. Tabela 6 zawiera dane 
dotyczące spotkań korporacyjnych mających miejsce w poszczególnych miastach Polski 
w latach 2009–2014.
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Tabela 6. Liczba wydarzeń korporacyjnych w poszczególnych miastach Polski 

Miasto Wydarzenia korporacyjne Wydarzenia biznesowe ogółem 
Liczba % Liczba %

2009 r.
Gdańsk 97 7,9 621 15,5
Poznań 228 18,7 750 18,8
Warszawa 415 34,0 1268 31,7
Wrocław 373 30,5 933 23,3
Inne 108 8,9 428 10,7

razem 1221 100,0 4000 100,0 
2010 r.
Katowice 581 6,0 1077 6,0
Kraków 4949 51,1 7112 39,5
Poznań 440 4,6 1110 6,2
Trójmiasto 2158 22,3 3258 18,1
Warszawa 799 8,3 3556 19,8
Wrocław 237 2,4 725 4,0
Inne 515 5,3 1162 6,4
razem 9679 100,0 18000 100,0
2011 r.
Kraków 5000 46,7 8304 30,7
Poznań 292 2,7 766 2,9
Trójmiasto 1793 16,7 4773 17,6
Warszawa 2759 25,7 8830 32,6
Wrocław 121 1,1 440 1,6
Inne 750 7,1 3947 14,6
razem 10715 100,0 27060 100,0
2012 r.
Kielce 234 5,9 635 3,6
Kraków 836 21,0 1849 10,5
Poznań 344 8,6 2865 16,2
Warszawa 1860 46,8 10034 56,8
Wrocław 130 3,3 425 2,4
Inne 573 14,4 1737 10,5
razem 3977 100,0 17672* 100,0
2013 r.
Gdańsk 1662 26,8 4422 24,4

Kielce 252 4,1 632 3,5
Kraków 496 8,0 3413 18,9

Łódź 380 6,1 580 3,2
Poznań 1055 17,0 1986 11,0
Warszawa 90 1,5 664 3,7
Wrocław 482 7,8 1393 7,7
Inne 1785 28,7 5010 27,6
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razem 6202 100,0 18100 100,0
2014 r.
Gdańsk 567 10,2 1676 8,9
Katowice 1044 18,8 1575 8,4
Kielce 22 0,4 659 3,5
Kraków 748 13,4 3976 21,1
Łódź 405 7,3 1241 6,6
Poznań 628 13,3 1706 9,1
Warszawa 777 14,0 3586 19,1
Wrocław 855 15,4 2791 14,8
Inne 512 9,2 1610 8,5
razem 5558 100,0 18820 100,0

* Bez danych od Gdańsk Convention Bureau (GCB)

Źródło: jak w tabeli 4.

Trzy liczby zamieszczone w tabeli 4 i tabeli 6 różnią się nieco między sobą. W tabeli 4 
liczba wydarzeń korporacyjnych w 2010 r. wynosiła 9669, a w tabeli 6 – 9679. Jest to 
różnica niewielka i być może wynika z błędu drukarskiego w raportach. Nieco większe 
różnice są w danych tabeli 4 i 6 – dotyczących liczby wydarzeń korporacyjnych i bizne-
sowych ogółem w 2012 r. Różnice te wynikają z tego, iż w tabeli 6 zamieszczono liczby 
wydarzeń korporacyjnych i biznesowych według miast, ale nie obejmują one danych 
z Gdańsk Convention Bureau. 

Dane i obliczone wskaźniki w tabeli 6 wskazują, iż w 2009 r. najmniej (poniżej 100) 
wydarzeń korporacyjnych odbyło się w Toruniu (14), Katowicach (36) oraz Szczecinie 
(58) i Gdańsku (97). Jeżeli wszystkie wydarzenia korporacyjne (1221), które miały miej-
sce we wszystkich miastach, przyjmie się za 100%, to w tych czterech miastach odbyło 
się zaledwie 16,8%, a pozostałe 83,2% przypadało na trzy miasta – Poznań, Warszawa 
i Wrocław. Można więc stwierdzić, iż w recepcji turystyki korporacyjnej główną rolę ode-
grały trzy miasta – Poznań, Wrocław i Warszawa. Podobnie przedstawiało się terytorial-
ne rozmieszczenie spotkań biznesowych ogółem. Do trzech wiodących miast (Poznań, 
Warszawa, Wrocław) można też włączyć Gdańsk, który gościł 621, tj. 15,5% wszystkich 
spotkań biznesowych (tabela 6).

Zupełnie inaczej ułożyły się proporcje wydarzeń korporacyjnych i biznesowych ogółem 
w 2010 r. W statystykach pojawiły się nowe miasta recepcji analizowanych wydarzeń – 
Kraków, Trójmiasto (zamiast Gdańska) oraz inne. Drastycznie zmniejszyła się rola Po-
znania, Warszawy i Wrocławia w recepcji imprez korporacyjnych. Te trzy miasta gościły 
1476 imprez korporacyjnych ogółem, tj. zaledwie 15,3%. Nowymi poważnymi graczami 
stały się Kraków – 4949, tzn. 51,1%, oraz Trójmiasto – 2158, tzn. 22,3%, imprez korpora-
cyjnych ogółem. Na Warszawę przypadło zaledwie 799 imprez korporacyjnych (8,3%), na 
Poznań – 440 (4,6%) i na Wrocław – 237 (2,4%). Wzrosła także rola Katowic jako miejsca 
dla wydarzeń korporacyjnych (tabela 6). Przestrzenne rozmieszczenie wszystkich spotkań 
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i wydarzeń biznesowych było nieco podobne, ponieważ w Krakowie i Trójmieście odbyło 
się w 2010 r. 10 370 omawianych imprez, tj. 57,6%. Znaczącym miejscem recepcji była 
też Warszawa z 3556 spotkaniami, tj. 19,8%. Zadecydowała o tym duża liczba zorganizo-
wanych konferencji i kongresów (2382). Pozostałe miasta odgrywały mniejsze znaczenie 
w recepcji turystów biznesowych (tabela 6).

W 2011 r. przestrzenne rozmieszczenie imprez korporacyjnych i wydarzeń biznesowych 
przedstawiało się podobnie jak w 2010 r. Z informacji w tabeli 6 wyeliminowane zostały 
cztery miasta, tj. Bydgoszcz, Katowice, Szczecin i Toruń, gdzie odbyło się relatywnie mało 
wydarzeń korporacyjnych. Dane liczbowe i wskaźniki dla tych miast włączone zostały do 
pozycji „inne”. Najwięcej imprez korporacyjnych gościł w 2011 r. Kraków – 5000, tj. 46,7% 
ich ogółu w Polsce. Na drugim miejscu uplasowała się Warszawa z 2759 imprezami, 
tj. 25,7%, a następnie Trójmiasto – 1793 spotkania korporacyjne, tj. 16,7%. Dane i obli-
czenia prezentowane w tabeli 6 dowodzą, że te trzy miasta koncentrowały aż 89,1% ogółu 
imprez korporacyjnych. Pozostałe miasta gościły więc niewiele zdarzeń korporacyjnych 
w porównaniu z liderami w tej dziedzinie. Te same trzy ośrodki (Warszawa, Kraków, 
Trójmiasto) zdominowały także spotkania biznesowe ogółem, tzn. kongresy i konferen-
cje, imprezy korporacyjne oraz motywacyjne, targi i wystawy. Istotna zmiana nastąpiła 
w przypadku Warszawy, która uplasowała się na pierwszym miejscu (32,6% ogółu imprez 
biznesowych), a Kraków zajął drugie miejsce (30,7%). Pozostałe miasta gościły zaledwie 
19,1% ogółu imprez biznesowych w Polsce.

Z tabeli 6 zostały wyeliminowane cztery miejsca spotkań biznesowych w 2012 r., 
tj. Bydgoszcz, Katowice, Toruń i Trójmiasto, gdyż w wymienionych miastach odbyło się 
najmniej wydarzeń korporacyjnych. Liczby i obliczone wskaźniki dla tych miast włączono 
do pozycji „inne”. Przyczyną eliminacji Trójmiasta jest fakt, iż dane z 2012 r. nie obejmują 
Gdańska, ponieważ GCB nie dostarczyło do raportu stosownych danych.

W 2012 r. Warszawa stała się niekwestionowanym liderem w dziedzinie recepcji imprez 
korporacyjnych, których odbyło się 1860, tzn. 64,8% ogółu analizowanych zdarzeń. Dru-
gie miejsce zajął Kraków, a na trzecim miejscu znalazł się Poznań, który gościł zaledwie 
334 imprezy korporacyjne, tzn. 8,6% ich ogółu. Nowym graczem stały się Kielce, gdzie 
odbyło się 234 imprezy korporacyjne. Miasto to zajęło czwarte miejsce w rankingu – za 
Warszawą, Krakowem i Poznaniem. Wiąże się to z rozbudową i unowocześnieniem bazy 
targowo-wystawienniczej wraz z całą infrastrukturą dla turystyki biznesowej. Nadal mało 
znaczącą pozycję zajmował Wrocław, gdzie odbyło się zaledwie 130 imprez korporacyj-
nych. Na inne miejsca organizacji imprez, niewymienione w tabeli 6, przypadło 350 imprez 
korporacyjnych, tzn. 8,8%.

Jeżeli chodzi o rozmieszczenie czterech analizowanych kategorii turystyki biznesowej, 
to w 2012 r. dominowała Warszawa (ponad 10 tys. spotkań biznesowych). O pozycji stolicy 
jako lidera zadecydowała duża liczba odbywających się tam kongresów i konferencji oraz 
wydarzeń motywacyjnych. Na drugim miejscu został sklasyfikowany Poznań, na trzecim 
zaś – Kraków, a na czwartym Kielce (tabela 6). Zaskakujące jest niska pozycja Wrocławia 
w dziedzinie recepcji turystyki biznesowej, w tym i korporacyjnej. Tym bardziej że Wrocław 
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dysponuje dość dobrą bazą hotelarską i gastronomiczną, ale nie posiada profesjonalnego, 
nowoczesnego centrum kongresowo-konferencyjnego oraz targowo-wystawienniczego 
w odróżnieniu np. od Kielc. Na tę sytuację oddziałuje też z pewnością nie dość dynamiczna 
działalność Convention Bureau we Wrocławiu.

W raporcie Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce wymieniono 20 miast, gdzie odbyły 
się spotkania biznesowe w 2013 r., oraz pozostałe miasta w pozycji „inne”. Uwzględniono 
14 stolic województw z imprezami korporacyjnymi. W tabeli 6 autor niniejszego artykułu 
uwzględnił tylko sześć celów dla turystyki biznesowej ogółem, w tym korporacyjnej. Spo-
tkania z pozostałych miast uwzględniono w pozycji „inne”, ponieważ imprezy biznesowe 
ogółem, także korporacyjne, były nieliczne.

Dość zaskakujące są informacje dotyczące liczby spotkań biznesowych ogółem, 
w tym korporacyjnych, według miast w 2013 r. Okazuje się bowiem, iż najwięcej spotkań 
biznesowych czterech kategorii ogółem odbyło się w Gdańsku – 4422, tj. 24,4% ogółem 
w kraju. Na drugim miejscu uplasował się Kraków z 3413 spotkaniami (18,9%), a na 
trzecim – Poznań (11%). Tak więc te trzy miasta skupiły aż 54,3% spotkań krajowych. Na 
pozostałe 17 miast przypadło zaledwie 45,7% wszystkich wydarzeń biznesowych. War-
szawa znalazła się dopiero na piątym miejscu po Wrocławiu (tabela 6). Tuż za Warszawą 
uplasowały się Kielce, gdzie odbyło się w 2013 r. 632 spotkania biznesowe (3,5%). 

Analiza przestarzenia rozmieszczenia imprez korporacyjnych w 2013 r. wskazuje, 
że liderem w sferze recepcji turystyki korporacyjnej okazał się Gdańsk. Drugie miejsce 
przypadło Poznaniowi (17,0%), a trzecie – Krakowowi (8,0%). Kielce z 252 wydarzeniami 
korporacyjnymi skoncentrowały 4,1% tych wydarzeń ogółem w Polsce. Nowym celem 
turystyki korporacyjnej stała się Łódź, która gościła 6,1% ogółu zdarzeń korporacyjnych.

Z kolei analiza przestrzennego rozmieszczenia wydarzeń korporacyjnych i pozostałych 
biznesowych dowodzi, że tym razem czołową pozycję zajęły Katowice z 1044 (18,8%) 
spotkaniami korporacyjnymi. Na drugim miejscu uplasował się Wrocław, a następnie War-
szawa i Kraków. Największą liczbę spotkań i wydarzeń biznesowych ogółem zorganizował 
Kraków – 3976 spotkań (21,1%), a następnie Warszawa i Wrocław (tabela 6).

Na zakończenie niniejszej analizy można sformułować wniosek, iż Warszawa, Kraków, 
Poznań oraz Kielce odgrywają najbardziej znaczącą rolę w recepcji turystyki korporacyj-
nej i biznesowej ogółem. Miasta te dysponują bowiem dobrze rozwiniętą infrastrukturą, 
niezbędną dla turystyki biznesowej. Tam też odbywa się wiele interesujących wydarzeń 
o charakterze kulturalnym. Ośrodki liderzy w organizacji imprez biznesowych posiadają 
także wiele obiektów, gdzie międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia oraz korporacje 
lokują swoje meetingi. 

Uogólnienia i wnioski

Turystyka korporacyjna jest integralnym komponentem turystyki biznesowej. Proces 
globalizacji gospodarki i rynku światowego jest akceleratorem rozwoju turystyki korpora-
cyjnej. Proces ten determinuje konieczność zacieśniania osobistych oraz bezpośrednich 
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relacji między przedsiębiorstwami i ich interesariuszami – kluczowymi klientami, koope-
rantami oraz przedstawicielami władz różnych szczebli itp.

Przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu są zagadnienia związane z rozwojem 
turystyki korporacyjnej na tle rozwoju turystyki biznesowej w Polsce w latach 2009–2014. 
Przewodnim celem imprez korporacyjnych jest działalność korporacji na rzecz spowodowa-
nia zmian postaw i zachowań oraz wzrostu wiedzy uczestników tych imprez w odniesieniu 
do przedsiębiorstwa, które organizuje wydarzenia korporacyjne. Turystyka korporacyjna 
jest bowiem instrumentem służącym budowaniu i rozwijaniu relacji przedsiębiorstw z waż-
nymi partnerami biznesowymi oraz politycznymi i umacnianiu swojej marki na rynku. 

Analiza wydarzeń korporacyjnych w Polsce w latach 2009–2014 wskazuje, że ich liczba 
rosła dynamicznie, zwłaszcza w latach 2009–2011. W latach 2012–2014 nastąpiło pewne 
załamanie tendencji wzrostowej, zarówno wydarzeń korporacyjnych, jak i biznesowych 
ogółem. Złożyło się na to kilka przyczyn.

W latach 2009–2011 rosła także liczba uczestników spotkań korporacyjnych, która 
uległa zmniejszeniu w ostatnich trzech latach badań w stosunku do 2011 r. 

Analiza przestrzennego rozmieszczenia spotkań korporacyjnych i biznesowych ogó-
łem dowodzi, iż Warszawa, Kraków i Poznań odgrywają najważniejszą rolę w recepcji 
imprez korporacyjnych. W ostatnich latach nowym istotnym graczem na rynku spotkań 
korporacyjnych i biznesowych ogółem stały się Kielce.
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Streszczenie 

Przewodnim celem niniejszego opracowania jest analiza rozwoju turystyki korporacyjnej na tle pozo-
stałych kategorii turystyki biznesowej ogółem. Analizą objęto wydarzenia korporacyjne, które odbyły 
się w Polsce w latach 2009–2014. W opracowaniu zawarto rozważania dotyczące istoty oraz celów 
wydarzeń korporacyjnych. Imprezy korporacyjne mają ekskluzywny i bardziej elitarny charakter. 
Obszerne fragmenty opracowania poświęcono charakterystyce ilościowej imprez korporacyjnych 
oraz tendencji zmian w tym zakresie na tle wydarzeń i spotkań biznesowych w poszczególnych 
latach badanego okresu. W analizie uwzględniono również zmiany liczebności turystów (uczest-
ników) biorących udział w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych według kategorii. Końcowa 
część opracowania zawiera analizę przestrzennego rozmieszczenia imprez korporacyjnych i bizne-
sowych ogółem w poszczególnych miastach Polski w latach 2009–2014. Ważnym celem turystyki 
korporacyjnej jest pozyskanie nowych klientów, zwłaszcza kluczowych dla przedsiębiorstw, a także 
utrwalenie pozytywnego wizerunku firmy sponsora wydarzeń korporacyjnych. 

Słowa kluczowe: turystyka biznesowa, turystyka korporacyjna, dynamika zmian, uczestnicy 
turystyki korporacyjnej, destynacje turystyki korporacyjnej

Abstract

The main objective of the study is to analyze the development of corporation tourism in the light 
of other categories of business tourism. The analysis included corporate events that took place 
in Poland in the years 2009-2014. The study contains reflections on the nature and objectives of 
corporate events. Corporate events are exclusive and have more elitist character. Large parts of 
the elaboration are connected with  quantitative studies of corporate events and trends on the 
background of events and business meetings in the various years of the period. The analysis also 
takes into account changes in the number of tourists (participants) participating in meetings and 
business events by category. The final part of the study contains an analysis of the spatial distribu-
tion of corporate and business events in total in various Polish cities in 2009–2014. An important 
objective of corporate tourism is to acquire new customers, especially important for enterprises as 
well as creating the positive image of the company that is a sponsor of corporate events.

Keywords: business tourism, corporate tourism, dynamics of change, participants of corporate 
tourism, corporate tourism destinations
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WIeSŁAWA MOńKO
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

atraKcyjność tUrystyczna rEgionU świętoKrzysKiEgo 
i jEj wyKorzystaniE przEz odwiEdzających 

TOURIST ATTRACTIvENESS Of ŚWIęTOKRZYSKIE REGION 
AND ITS USE bY ThE vISITORS

Wprowadzenie

Województwo świętokrzyskie jest najmniejszym województwem w kraju. Mimo to, ze 
względu na walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe, zaliczane jest do najbardziej 
atrakcyjnych regionów turystycznych Polski. Region świętokrzyski jest czystym, pięknie 
ukształtowanym obszarem, z dużą liczbą zabytków, szlaków i innych turystycznych atrakcji. 
Każdy turysta znajdzie tam coś dla siebie. Jedni będą się leczyć w licznych sanatoriach lub 
wypoczywać aktywnie w obiektach turystycznych, inni zaś – zwiedzać zabytki, degustować 
potrawy kuchni regionalnej, zachwycać się jaskiniami, zwiedzać kopalnie, trasy podziemne, 
nekropolie, wędrować szlakami, poznawać osady historyczne i budowle obronne.

Tereny analizowanego regionu – ciekawe pod względem krajoznawczym, pełne obiek-
tów kultury materialnej oraz bogate w tradycje i wydarzenia kulturalne – pokryte są siecią 
szlaków prowadzących do miejsc i obszarów historycznie cennych. Głównym ośrodkiem, 
stanowiącym centrum kulturalne i turystyczne, są Kielce. Okolice miasta stanowią dogodny 
teren do uprawiania turystyki kwalifikowanej, w tym pieszej, kolarskiej, narciarstwa zjaz-
dowego, sportów wodnych, jeździectwa i szybownictwa. 

Miasto Kielce oferuje wiele atrakcji turystycznych, m.in. wycieczki do Geoparku, do 
rezerwatu przyrody „Wietrznia”, zwiedzanie Muzeum Historii Kielc, Pałacu Biskupów Kra-
kowskich, Bazyliki NMP. Zimą Kielce oferują dla narciarzy pobyt w ośrodku narciarskim 
„Telegraf”.

Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze 

Duże znaczenie dla rozwoju turystyki ma korzystne położenie województwa święto-
krzyskiego na mapie kraju. Z jednej strony sąsiaduje ono z województwem mazowieckim, 
przodującym w generowaniu ruchu turystycznego, a z drugiej – z atrakcyjnym turystycznie 
regionem małopolskim. Graniczy również z województwami: łódzkim i śląskim, lubelskim 
i podkarpackim. 
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Góry Świętokrzyskie to masyw górski położony na Wyżynie Kielecko-Sandomier-
skiej. Są one jednym z najstarszych pasm górskich w Polsce. Ich wypiętrzanie nastąpiło 
w okresie kaledońskich ruchów górotwórczych, następnie w czasie orogenezy hercyń-
skiej i ponownie – alpejskiej. Najwyższym szczytem jest Góra Łysica (612 m n.p.m.). 
Góry Świętokrzyskie zbudowane są z kwarcytów, które stanowią ich trzon, natomiast ich 
osłona składa się z wapieni dewońskich i mezozoicznych. Osobliwością są rumowiska 
skalne zwane gołoborzami. Na południu regionu występują skały gipsowe wytworzone 
przez ciepłe morza, które zalewały kiedyś ten obszar. W odsłonięciach widać osady 
wszystkich okresów geologicznych – od kambru do czwartorzędu. Góry Świętokrzyskie 
charakteryzują się licznymi skałkami, chociaż ich krajobraz nie jest zaliczany do typowo 
górskich – przypomina raczej krajobraz wyżynny, o czym świadczy wysokość drugiego po 
Łysicy szczytu – Łysej Góry, osiągającego 595 m n.p.m. Region świętokrzyski jest bogaty 
w wapienie, dolomity, marmury, piaskowce, złoża gipsowe, kwarcyty, glinki ceramiczne 
i inne surowce ogniotrwałe. Region ten dostarcza też kilkadziesiąt rodzajów kamieni 
półszlachetnych dla rzemiosła jubilerskiego. Powierzchnia lasów w województwie świę-
tokrzyskim wynosi 327 tys. ha, co stanowi 27,9% jego powierzchni. W lasach dominują 
gatunki drzew iglastych: sosna, jodła, modrzew, a z gatunków liściastych: dęby brzozy, 
olchy i buki. Bogactwem lasów są też grzyby, jagody, poziomki, maliny, jeżyny, żurawiny 
i orzechy laskowe. W lasach świętokrzyskich występuje 35 gatunków drzew, 670 gatunków 
roślin w lasach i na łąkach, 129 gatunków porostów, 190 gatunków mszaków żyjących na 
rumowiskach skalnych itp.

Badane województwo charakteryzuje się różnorodnością form ochrony przyrody. Na 
jego terenie utworzono jeden park narodowy, dziewięć parków krajobrazowych, 21 obsza-
rów chronionego krajobrazu, 72 rezerwaty przyrody, 701 pomników przyrody, 96 użytków 
ekologicznych, 13 stanowisk dokumentacyjnych oraz 11 zespołów przyrodniczo-krajo-
brazowych. Województwo świętokrzyskie (wcześniej kieleckie) jako pierwsze w kraju 
wprowadziło obszary chronionego krajobrazu. Jako pierwsze utworzyło również parki 
krajobrazowe. Świętokrzyski Park Narodowy, o powierzchni 7626 ha, został utworzony 
w paśmie Łysogór w 1950 r. Park ten posiada wyjątkowo cenne walory przyrodnicze oraz 
obiekty zabytkowe, a ruch turystyczny koncentruje się na Świętym Krzyżu i w Świętej 
Katarzynie, gdzie znajduje się źródełko św. Franciszka.

Na obszarze województwa świętokrzyskiego występują rzadkie rośliny górskie: pa-
protnik, arnika, liczne gatunki mchów i porostów. Na torfowiskach natomiast występują 
rośliny pochodzenia północnego: gniadosz królewski, bagnica torfowa. Koło Zagnańska 
rośnie najsłynniejszy w Polsce dąb Bartek. Region świętokrzyski posiada też malowniczo 
położone zbiorniki wodne, m.in. 18 zalewów i trzy kąpieliska. Już same walory przyrodnicze 
wyróżniają województwo świętokrzyskie i pozwalają zaliczyć go do jednego z bardziej 
atrakcyjnych regionów turystycznych w Polsce i Europie1. 

1 www.geoportal.pgi.gov.pl/zrozumiec_ziemie/wycieczki/swietokrzyskie_1 [12.05.2016]; https://pl.wikipedia.org/
wiki/Góry_Świętokrzyskie [12.05.2016].
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Dobra kultury w regionie świętokrzyskim 

W Raporcie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnotowano 
1545 zabytków nieruchomych, w tym 34 układy urbanistyczne, ulice, parki, 234 zabytki ar-
cheologiczne, 518 zabytków sakralnych, 40 obronnych, 41 pałaców, 73 dwory, 210 parków, 
164 cmentarze oraz 533 inne pozostałości historyczne. Dane te nie oddają jednak w pełni 
wyjątkowości obiektów zabytkowych, które w znacznej części są unikatowe w skali kraju.

Region świętokrzyski ma też wiele pomników historii, jak chociażby kopalnie krzemie-
nia pasiastego z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu, pola górnicze, zajmujące około 
30 ha, gdzie znajdowało się 500 kopalń z okresu paleolitycznego eksploatujących tam 
złoża hematytu.

Zabytki dziedzictwa kulturowego występują na obszarze badanego regionu wyjątkowo 
obficie i świadczą o jego bogatej przeszłości. Warto też wyróżnić zabytki architektury sa-
kralnej takie jak: zespoły klasztorne w Jędrzejowie, Koprzywnicy, Wąchocku, na Świętym 
Krzyżu, w Kielcach, Pińczowie, Sandomierzu, Klimontowie oraz Opatowie. Na uwagę 
zasługują również kościoły romańskie, gotyckie, renesansowe i barokowe, klasycystyczne 
w 30 miejscowościach województwa. Niezwykle cenne są zabytki architektury drewnianej 
w Zborówku, Mnichowie, jak również kilkusetletnie kościoły w Busku Zdroju, Sadkowicach 
oraz Bielinach.

W badanym regionie zachowały się ponadto kaplice z połowy XIX w. oraz kościoły 
z Doliny Kamiennej. Obiektami o wysokiej wartości kulturowej są też skansen w Tokarni, 
zabudowa mieszkalna wsi i miasteczek – Daleszyce, Bodzentyn, Bieliny. Na uwagę za-
sługują też obiekty architektury rezydencjonalnej i rezydencjonalno-obronnej, jak: zamki, 
pałace, dwory w Sandomierzu, Sobkowie, Bodzentynie, Chęcinach, Ujeździe, Kielcach, 
w Końskich, Bejscach, Zborowie, Gnojnie, Podzamczu Chęcińskim, zbory, np. w Ciesz-
kowych, Kolosach, Ludyni. Znane Polakom są także obiekty o charakterze uzdrowisko-
wym w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju. Turyści mogą też zwiedzać synagogi w Chęcinach, 
Chmielniku, Klimontowie, Nowym Korczynie, Pińczowie, Wodzisławiu i Sandomierzu.

Dużym zainteresowaniem turystów cieszą się zabytki związane z techniką. Region 
świętokrzyski ma wiele zabytków przemysłowych takich jak: zakłady w Białogonie, Maleńcu, 
Nietulisku, Sielpi, Starej Kuźnicy, kamieniołomy w Kielcach, Wietrzni, Ślichowicach, Dalni, 
Chęcinach, w rejonie Kunowa i Szydłowa, kolejki wąskotorowe itp.

Niewątpliwą atrakcją turystyczną dla zwiedzających są zabytkowe układy urbanistyczne 
w Bodzentynie, Kielcach, Opatowie i Pińczowie.

Placówki muzealne w regionie świętokrzyskim  

Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje 58 placówek muzealnych, 
w tym siedem muzeów archeologiczno-historycznych, pięć biograficznych, trzy muzea 
etnograficzne i skanseny, dziewięć muzeów przyrodniczych oraz geologicznych i geo-
graficznych, 12 muzeów regionalnych i miejskich, pięć muzeów sakralnych i religijnych, 
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10 muzeów oraz skansenów techniki, dwa muzea wojskowe, a także cztery pozostałe 
muzea. Wybrane muzea w regionie świętokrzyskim:

 – Dom Długosza w Sandomierzu – XV-wieczny budynek księży misjonarzy, ufundowany 
przez Jana Długosza, znajdujący się w Sandomierzu przy ulicy Jana Długosza 9; 

 – Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, które gromadzi i udostępnia zabytki kultury ludowej 
z terenu województwa świętokrzyskiego;

 – Park Jurajski, gdzie są rekonstrukcje dinozaurów naturalnej wielkości; 
 – Muzeum Regionalne w Skarżysku-Kamiennej – obejmuje ono prawie 2 ha ekspozycji 

plenerowej, na której wystawiony jest sprzęt wojskowy; to największa kolekcja milita-
riów w Polsce2.

Rycina 1. Park Jurajski Bałtów 
Źródło: zbiory własne. 

zabytkowe obiekty przemysłowe w regionie świętokrzyskim

Według Marka Łabaja: 

Obiektami kultury nieruchomej są obiekty przemysłu wydobywczego, obiekty przemysłu 
ciężkiego, energetycznego, obiekty związane z przemysłem przetwórczym, przemysłem 
papierniczym, włókienniczym, związane z przemysłem ceramicznym, kolejowym, trans-
portem rzecznym, dzieła myśli inżynieryjnej i inne obiekty. Turystyka kulturowa obiektów 
przemysłowych i technicznych obejmuje podróże turystyczne, zwiedzanie historycznych 
czynnych obiektów związanych z wydobyciem surowców, produkcją masową i techniką 
oraz krajobrazów przemysłowych. Dziedzictwo przemysłowe stanowi część dziedzictwa 
kulturowego, gdzie zapisane są procesy techniczne i technologiczne3.

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzea_w_województwie_świętokrzyskim [12.05.2016].
3 M. Łabaj, Metodyka zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego terenów poprzemysłowych, [w:] Bogactwo 
dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji, Wyd. GWSH, Katowice 
2004, s. 107–108. 
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Według Tadeusza Mikosia:

Niezwykle bogate i dotąd nierozpoznawane są dzieje polskiego pragórnictwa. Niewątpli-
wie w zaraniu dziejów u podstaw techniki górniczej leżało poszukiwanie i zbieranie ko-
palin użytecznych w miejscach odsłoniętych erozją, w oberwanych ścianach wąwozów, 
dolinach rzek, potoków górskich. Prowadziło to do początków eksploatacji odkrywkowej. 

Morfologia Południowej Polski i Gór Świętokrzyskich umożliwiła powstanie pierwszych 
prakopalni i pracentrów przemysłowych. Od najdawniejszych czasów w Regionie Świę-
tokrzyskim rozwijał się przemysł. W Krzemionkach Opatowskich wydobywano krzemień 
pasiasty w III tysiącleciu przed naszą erą do wyrobu narzędzi z kamienia. W czterech 
pierwszych wiekach naszej ery działał tam największy ośrodek w Europie produkcji żela-
za w piecach nazywanych dymarkami. Odkryto 300 tysięcy pieców i 4 tysiące piecowisk4. 

Żelazo też eksportowano, o czym świadczą znalezione w okolicy Łysogór monety 
rzymskie. Wydobywano ponadto miedź, ołów i srebro. W średniowieczu kwitło górnictwo 
kruszcowe, a w XVII w. rozwijał się przemysł zbrojeniowy oraz metalurgiczny.

Przykładami zabytkowych obiektów przemysłowych w regionie świętokrzyskim są:
 – zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu nad rzeką Czarną – jest to zabytkowy zespół 

walcowni i gwoździarni, posiadający już ponad 200-letnią historię;
 – walcownia w Nietulisku Dużym – jeden z najcenniejszych zabytków Staropolskiego 

Okręgu Przemysłowego;
 – starożytne hutnictwo świętokrzyskie w Nowej Słupi;
 – Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego – Sielpia.

Rycina 2. Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl [12.05.2016].

4 T. Mikoś, Prakopalnie i stare kopalnie na ziemiach polskich, Materiały Konferencyjne Szkoły Eksploatacji Pod-
ziemnej, Kraków 2004.
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Budowle obronne

W starożytności rolę twierdzy pełniły mury obronne z basztami. Do takich umocnień 
należały cytadela czy twierdza.

W średniowieczu zamek rycerski, klasztor oraz gród były twierdzami. Baszty, fosy 
i mury obronne w średniowieczu odgrywały ważną rolę. Od XVI w. powstawały umocnienia 
polowe oraz grupy warowne5.

Według Cezarego Jastrzębskiego:

Dla zainteresowania obiektami obronnymi w widłach Wisły i Pilicy wielkie znaczenie 
miała podróż Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z Warszawy na Ukrainę 
i z powrotem, odbyta w 1787 r. Na objętym badaniami obszarze monarcha zwiedził 
61 obiektów, w tym 8 zamków: w Chęcinach, Drzewicy, Kurozwękach, Ojcowie, Pie-
skowej Skale, Radoszycach, Solcu i Ujeździe (Naruszewicz, 1805). Była to pierwsza 
w kraju wyprawa, której celem było zwiedzanie miejscowości i pamiątek przeszłości. 
Następnie Król wysłał w podróż malarską Zygmunta Vogla, który dokonał rysunko-
wej inwentaryzacji zabytków. W latach 1787–1794 na obszarze wideł Wisły i Pilicy 
artysta utrwalił 15 miejscowości, z czego w zdecydowanej większości, bo aż 9 razy,  
malował zamki i fortyfikacje6.

Przykładami budowli obronnych są:
‒ pałac w Ujeździe, wzniesiony w XVII w., obecnie w stanie ruiny; budowany w stylu 

włoskim jako pałac-forteca; 
‒ dwór obronny w Skotnikach, powstały około 1531 r. z inicjatywy właściciela dóbr 

Skotnickich Mikołaja Spinka7.

Wybrane osady historyczne w regionie świętokrzyskim

Według Ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych osada 
to niewielka jednostka osadnicza na terenie wiejskim, o odmiennym, wyróżniającym się 
charakterze zabudowy, albo zamieszkana przez ludność związaną z określonym miej-
scem lub rodzajem pracy, w szczególności: osada młyńska, osada leśna, osada rybacka, 
osada kolejowa, osada po byłym państwowym gospodarstwie rolnym. Osada może być 
samodzielna lub może stanowić część innej jednostki osadniczej.

Według definicji etnologicznych osada jest miejscem dłuższego pobytu grupy ludzi 
wraz z wieloma urządzeniami wykonanymi przez nich dla zapewnienia sobie warunków 
niezbędnych do prowadzenia przyjętego przez tę grupę ludzką trybu i poziomu życia87.

5 Ibidem, M. Łabaj, op. cit., s. 107–108.
6 C. Jastrzębski, Zainteresowanie obiektami obronnymi w krajobrazie kulturowym obszaru wideł Wisły i Pilicy
 w dobie rozbiorowej, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” 2008, nr 10, s. 439–445.
7 Ibidem. 
8 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 166, poz. 1612).
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W okresie reform administracyjnych, przeprowadzonych w latach 1869–1870, aż 338 
miastom z 452 wówczas istniejących odebrano prawa miejskie, w zamian otrzymały ho-
norowe miano osady. Osady słowiańskie we wczesnym średniowieczu to kilka budynków 
mieszkalnych i gospodarczych, chaty czworokątne i owalne. Osada słowiańska w oko-
licy Jaskini Raj prezentowana jest jako osada leśna z czasów wczesnopiastowskich lub 
pogańskich. Zwiedzający mogą zobaczyć, jak krzesano ogień, jakich narzędzi używano, 
jakie były broń i stroje98. Osada średniowieczna w Hucie Szklanej została wybudowana 
na powierzchni 1,63 ha; wybudowano tam drewniane chatki z XII–XIV w. Turyści mogą 
poznać życie, prace rzemieślnika garncarza, tkacza, kowala i rymarza. Pokazany jest 
również proces przyjęcia chrześcijaństwa przez Słowian, zwyczaje, mitologia itp. 

Parki, jaskinie, trasy podziemne oraz szlaki turystyczne

Góry Świętokrzyskie są rajem dla geologów ze względu na jaskinie, których jest tam 
30. Na terenie województwa świętokrzyskiego znajduje się jedna z najpiękniejszych jaskiń 
– Jaskinia Raj oraz wapienne wzgórza, jary i wąwozy, jak również starożytna kopalnia 
krzemienia pasiastego, liczne zamki, Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, zabytkowe Opactwo 
Benedyktyńskie z 1006 r., Skansen Wsi Kieleckiej w Tokarni. 

Rycina 3. Kadzielnia (po lewej), kopalnia krzemienia pasiastego  
w Krzemionkach Opatowskich (po prawej)

Źródło: zbiory własne. 

W XVIII w. rozpoczęła się eksploatacja skał kamiennych. Powstały wtedy głębokie 
wyrobiska zalewane wodami, które utworzyły Jezioro Szmaragdowe. W latach 80. XX w. 
jezioro wyschło. Wybudowano amfiteatr na ponad 5 tys. miejsc, gdzie odbywają się licz-
ne koncerty. Prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego – Krzemionki Opatowskie 

9 Z. Woźniak, Uwagi o problematyce badawczej starożytnego osadnictwa, „Sprawozdania Archeologiczne” 1960, 
t. 9, s. 91
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– posiadają status pomnika historii i pretendują do wpisania ich na listę dziedzictwa 
kulturowego UNESCO.

W 1963/64 r. odkryto Jaskinię Raj. W związku z tym wzrosło zainteresowanie światem 
podziemnym regionu świętokrzyskiego. Interesujące dla turystów są też wąwozy lessowe 
w gminach Opatów i Kunów. Wąwozy są pionowe, a głębokie jary odsłaniają wychodnie 
skalne sprzed 600 mln lat w Wąworkowie. 

Pierwsze prakopalnie i pracentra przemysłowe powstały na południu Polski.
W rezerwacie „Krzemionki” ochroną objęte są pola górnicze z młodszej epoki kamien-

nej, a liczbę szybów górniczych szacuje się na 3 tys. Zachowane zostały chodniki kopalni 
podziemnych. Są one udostępnione do zwiedzania. Utworzono też muzeum dokumentu-
jące historię kopalni i przedmiotów wydobytych podczas prac archeologicznych10.

Najważniejsze obiekty sakralne regionu zaś to: Święty Krzyż, Bazylika Mniejsza pw. 
Trójcy Świętej i Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, najstarsze polskie sank-
tuarium, opactwo Benedyktynów na Łysej Górze założone w X–XII w.

Cmentarze i nekropolie 

Cmentarz jest zbiorem mogił i ma duże znaczenie dla zachowania dziedzictwa naro-
dowego i przekazania następnym pokoleniom świadectwa historii. Jest też wyjątkowym 
i cennym zabytkiem architektonicznym, na który składają się rzeźby, pomniki, nagrobki, 
grobowce lub kaplice świadczące o cechach i pochodzeniu zmarłego lub o okresie, w któ-
rym powstały. Najstarsze nagrobki na cmentarzu w Bielinach pochodzą z XIX w.

Metodologia badań

Przewodnim celem niniejszego opracowania jest prezentacja regionu świętokrzyskiego 
jako niezwykle atrakcyjnego celu podróży. W opracowaniu przedstawiono syntetyczną 
charakterystykę regionu pod kątem jego naturalnych i antropogenicznych walorów tury-
stycznych. Pomniki przyrody, kultura materialna i unikatowe zabytki, w tym także sakralne 
i obronne, oraz muzea i skanseny umożliwiają poznanie przeszłości i teraźniejszości 
Kielecczyzny. Wiele elementów analizy zostało zaprezentowanych w sposób syntetyczny, 
ponieważ nie ma możliwości w krótkim opracowaniu zaprezentować pogłębionej analizy 
wszystkich atrakcji turystycznych regionu świętokrzyskiego. Wyrażenia „region święto-
krzyski” i „województwo świętokrzyskie” będą używane zamiennie.

Metodyka badań zastosowana w niniejszym opracowaniu została podporządkowana 
jego celom. W pracy korzystano z metody analizy opisowej i porównawczej. W pracy 
zastosowano też metodę naukowej obserwacji uczestniczącej, autorka bowiem wielo-
krotnie przebywała w regionie świętokrzyskim i poznała walory przyrodnicze oraz wszyst-
kie ważniejsze zabytki. Badania ankietowe zostały przeprowadzone podczas wyjazdów 

10  Przykłady zabytkowych obiektów przemysłowych w regionie świętokrzyskim: www.wrota-swietokrzyskie.pl 
[12.05.2016].
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turystycznych o charakterze krajoznawczym. Źródłem informacji była też literatura nauko-
wa, źródła internetowe, przewodniki i wiedza autorki.

Według opinii studentów i turystów, wyrażonej w ankiecie przeprowadzonej 
w 2012 r., w której wzięło udział 50 osób, Jaskinia Raj oceniona jest jako najpiękniejsza 
jaskinia w Polsce. Wyjazdy do Świętej Katarzyny cieszyły się również dużym zaintereso-
waniem studentów, w szczególności wejście na Łysą Górę (594 m n.p.m.), zwiedzanie 
gołoborza – ścisłego rezerwatu przyrody, obejmującego lasy jodłowe i bukowe oraz wał 
pogański kulturowy. 

Wyniki badań

Studenci w trakcie wycieczek obejrzeli kopalnie krzemienia pasiastego (eksploatowa-
ne w latach 3900–1600 p.n.e.) i wioskę neolityczną. Na terenie kopalni w Krzemionkach 
Opatowskich badacze zidentyfikowali 384 gatunki roślin. 

Studenci, którzy brali udział w wyjazdach w Góry Świętokrzyskie, ocenili 18 wymie-
nionych w ankiecie atrakcyjnych obiektów w skali od 1 do 10:

 – Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (Święty Krzyż) – od 6 do 10 punktów,
 – Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego – od 9 do 10 punktów,
 – Muzeum Przyrodnicze – od 8 do 10 punktów,
 – wejście na Łysicę – od 9 do 10 punktów,
 – wędrówka na Święty Krzyż i zejście Drogą Królewską – od 8 do 10 punktów,
 – Krzemionki Opatowskie (kopalnia) – od 7 do 10 punktów,
 – wioska neolityczna przy kopalni – od 7 do 10 punktów,
 – Park Jurajski w Bałtowie – od 6 do 10 punktów, 
 – Kadzielnia Kielce – od 5 do 10 punktów,
 – Jaskinia Raj – od 6 do 10 punktów,
 – Muzeum Minerałów w Świętej Katarzynie – od 7 do 10 punktów,
 – kapliczki przydrożne – od 6 do 10 punktów,
 – dąb Bartek – od 5 do 10 punktów,
 – uzdrowisko Busko-Zdrój – od 6 do10 punktów,
 – uzdrowisko Solec-Zdrój – 10 od 6 do 10 punktów,
 – Chełmowa Góra (rezerwat przyrody) – od 7 do 10 punktów,
 – Szklany Dom Stefana Żeromskiego – Centrum Eduk. w Masłowie – od 6 do 10 punktów,
 – Zamek w Chęcinach – od 7 do 10 punktów.

Aż 80% osób biorących udział w ankiecie, tj. 40 respondentów, wyraziło opinię „szcze-
gólnie polecam”, dotyczącą analizowanych obiektów i atrakcji.

Wyjazdy w Góry Świętokrzyskie organizowane dla studentów WSTiJO cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Miały one charakter również turystyki kwalifikowanej. Po przy-
jeździe do Rudek lub Świętej Katarzyny, oprócz zajęć dydaktycznych, studenci wędrowali 
szlakami po górach, po Parku Świętokrzyskim. Wchodzili również na Górę Chełmową, 
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gdzie mogli oglądać drzewa nigdzie indziej niespotykane, jak np. wiekowe modrzewie 
polskie (niektóre z nich osiągają wysokość nawet 40 m).

Podsumowanie

Województwo świętokrzyskie, ze względu na swoje walory krajobrazowo-przyrodnicze 
oraz położenie i dziedzictwo kulturowe, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rejonów 
turystycznych w Polsce. Wody lecznicze oraz korzystny mikroklimat powodują, iż turyści 
chętnie przyjeżdżają tam na turnusy lecznicze i wypoczynkowe. Region świętokrzyski 
należy do najczystszych regionów w Polsce. Różnorodność budowy geologicznej, a także 
form terenu oraz warunki klimatyczne, bogactwo przyrody, w tym i świata zwierzęcego, 
nadają regionowi wysoką rangę w międzynarodowym i krajowym systemie przyrodniczym, 
w sieci ekologicznej Natura 2000 oraz w programie Econet.

Znaczenie turystyki w rozwoju regionu świętokrzyskiego podkreślają odpowiednie stra-
tegie. Regionalne dokumenty strategiczne podkreślają duży potencjał rozwoju turystyki. 
Turystyka jest dynamiczną dziedziną gospodarki i ma stałą tendencję wzrostową. Jest też 
ważnym elementem struktury potrzeb współczesnego człowieka i jego rodziny. Region 
świętokrzyski posiada liczne zabytki i miejsca historyczne, które są podstawą rozwoju 
turystyki, także kulturowej. Warto też podkreślić, iż planowana budowa autostrady A4 i A1 
może stanowić kolejny impuls do rozwoju turystyki w regionie świętokrzyskim.
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Streszczenie 

Region świętokrzyski jest czystym i atrakcyjnie ukształtowanym regionem turystycznym, z dużą 
liczbą zabytków, szlaków i innych turystycznych atrakcji. Turyści zachwyceni są gościnnością, 
mitami, legendami zachowanymi przez mieszkańców dla przyszłych pokoleń. Region ten oferuje 
też wiele produktów turystycznych, w tym dla młodzieży szkolnej. Jego tereny pokryte są siecią 
szlaków turystycznych oraz obiektów kultury materialnej i niematerialnej. W regionie świętokrzy-
skim funkcjonuje również wiele sanatoriów oferujących urozmaicone zabiegi lecznicze.  

Słowa kluczowe: region świętokrzyski, atrakcje turystyczne Świętokrzyskie region, tourist attractions

Abstract

The Świętokrzyskie region is clean, beautifully shaped with the plenty of historical sites, trails 
and tourist attractions. It is typically associated with treatment in numerous sanatoria, rest 
in various tourist facilities, sightseeing, flavors of regional cuisine, caves, mines exploration, 
underground routes, cemeteries, hiking trails, historical settlements and defensive structures. 
There are plenty of attractions and sightseeing opportunities there. In Świetokrzyskie also oper-
ates a number of spas offering varied treatments. Visitors are delighted with the hospitality of the 
Świętokrzyskie region native inhabitants, the myths and legends of the region. A wide range of 
travel products  is offered for adults as well as for the schoolchildren. The Świętokrzyskie region 
is a very interesting area in terms of sightseeing. It is covered with a network of trails and objects 
of material and immaterial culture.

Keywords: Świętokrzyskie region, tourist attracions
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IWOnA BŁASzCzAK
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

wyciEczKa jaKo mEtoda pracy wychowawczEj 
UniwErsytEtU lUdowEgo w KoncEpcji fEliKsa 
popławsKiEgo

A TRIp AS AN EDUCATIONAL WORKING METhOD Of fOLK hIGh SChOOL 
IN fELIKS pOpŁAWSKI’S CONCEpTION

Co tak naprawdę ciągnie człowieka w świat?
Czy jest to może potrzeba nieustannego dziwienia się…?
 Ryszard Kapuściński

Wstęp

Nie jest przypadkiem, że w powstałych w okresie XX-lecia międzywojennego pol-
skich uniwersytetach ludowych od początku ich działalności turystyka cieszyła się dużym 
uznaniem zarówno wychowawców, jak i samej młodzieży. Uniwersytety ludowe (UL) 
wykorzystywały turystykę edukacyjną jako jedną z wartościowych metod wychowania 
młodzież wiejskiej oraz jako swoisty regulator stosunków międzyludzkich i samookreślenia 
jednostki ludzkiej. 

Podjęcie trudu opracowania oraz przybliżenia idei i koncepcji wychowania Feliksa Po-
pławskiego, realizowanej w UL, ma na celu ukazanie trafności, piękna i aktualności jego po-
glądów na szerokie zastosowanie turystyki edukacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
w kontakcie z przyrodą, ludźmi i ich kulturą, z zabytkami cywilizacji i śladami przeszłości. 

W roku 2011 przypadła 90. rocznica powstania polskich uniwersytetów ludowych oraz 
112. rocznica urodzin F. Popławskiego, współtwórcy polskich uniwersytetów ludowych. 
Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do refleksji i przypomnienia pionierskiej działal-
ności tego wspaniałego wychowawcy, nauczyciela i społecznika.

Popławski podkreślał, że podróże dają człowiekowi możliwość doświadczania czegoś 
niezwykłego, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć nie tylko otaczający nas świat, ale 
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przede wszystkim nas samych. W uniwersytecie ludowym młodzież odkrywała to, co można 
zdefiniować jako głębię egzystencjalną, uzyskaną w czasie turystycznych kontaktów. Po-
trzeba poznawania świata jest przecież jednym z najgłębszych i najcenniejszych ludzkich 
pragnień. Sposoby jej zaspokajania są różnorodne, a jednym z nich jest doceniana przez 
wychowawców uniwersytetu ludowego turystyka. Źródłem tej potrzeby jest przekonanie 
o pięknie, różnorodności i niezwykłości świata, jak również o tym, że kontakt z nim może 
się stać źródłem radości i szczęścia1. 

Tak rozumiana edukacja turystyczna, która była realizowana w UL w okresie XX-le-
cia międzywojennego, wskazuje na aktualność tych idei, ponieważ oparta była ona na 
zasadzie permanentnego uczenia się rozwiązywania problemów turystycznych podczas 
wycieczek, ciągłego poznawania nowych ludzi, miejsc, sytuacji, obiektów kulturowych 
i przyrodniczych. W UL dostrzegano nieustanną potrzebę kształtowania wśród słuchaczy 
takich postaw, które wyrażają się zaangażowaniem w życie własnego środowiska, narodu, 
a także umiejętnością otwierania się na inne społeczności i kultury. Uniwersytety ludowe, 
jako instytucje edukacji dorosłych, pielęgnowały przeświadczenie o doniosłym znaczeniu 
kultury chłopskiej dla dalszego rozwoju kultury ogólnonarodowej. Szczególną zasługą tych 
instytucji oświatowych było pełne zaangażowanie w proces upowszechniania i pielęgno-
wania wartości kultury chłopskiej. Poznanie tej kultury, m.in. poprzez turystykę, obcowanie 
z nią, podkreślenie jej wartości, miało na celu kształtowanie u młodego pokolenia chłopów 
poczucia własnej wartości, godności i wiary w swoje siły. 

Popławski uważał, że uniwersytety ludowe powinny pełnić w środowisku wiejskim 
funkcję społeczną i wychowawczą oraz dążyć do gruntownych przeobrażeń wsi. 

Geneza i idea powstania uniwersytetów ludowych w Polsce

Pod koniec XIX w. dotarły do Polski idee Mikołaja Fryderyka Seweryna Gruntdviga, 
twórcy duńskich uniwersytetów ludowych. Spotkały się one wówczas ze specyficznymi 
problemami i dążeniami wsi polskiej oraz całej kultury narodowej. Duńskie uniwersytety 
ludowe realizowały ideę edukacji kulturalnej młodych chłopów, którą M.F.S. Grundtvig uznał 
za najważniejszy czynnik przygotowujący ludność wiejską do kulturalnego i narodowego 
odrodzenia Danii. Ten wybitny uczony łączył ideę uczestnictwa w kulturze z ideą twórczego 
udziału chłopa w kształtowaniu ojczystych dziejów oraz dziejów ludzkości, chciał porwać 
młodzież duńską drugiej połowy XIX w. dla ratowania Danii. Kraj ten znalazł się na skraju 
przepaści. Ulegając kulturze niemieckiej, zaprzepaścił kulturę własną, ojczystą mowę, 
zatracał znajomość historii własnego narodu i wartości kultury, które głęboko tkwiły jeszcze 
w masach ludowych. M.F.S. Grundtvig sądził, iż uratować Danię przed utratą tożsamości 
może jedynie młode pokolenie chłopów. W tym celu stworzył plan wychowania, który 
w krajach skandynawskich był urzeczywistniany od 1844 r. Jemu właśnie zawdzięczają 
te państwa wysoki poziom kulturalny mas ludowych oraz głębokie podstawy demokracji, 

1 I. Błaszczak, Rola UL w upowszechnianiu kultury chłopskiej poprzez turystykę, [w:] Wielokulturowość w turystyce, 
red. E. Puchnarewicz, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2010, s. 114.
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na jakich opiera się dzisiejsze życie społeczne tych krajów. Wkrótce placówki podobne do 
uniwersytetów ludowych typu grundtvigowskiego zaczęły powstawać na całym świecie, 
również w Polsce.

Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę wzmogło się zainteresowanie róż-
nych środowisk oświatowych koncepcją wychowawczą realizowaną w duńskich uniwer-
sytetach ludowych. Już w 1872 r. w Poznaniu, jako reakcja na germanizację, powstało 
Towarzystwo Oświaty Ludowej (TOL), a po jego likwidacji Towarzystwo Czytelni Ludowych 
(TCL) w 1880 r., któremu udało się przetrwać do czasów II Rzeczypospolitej. W 1881 r. 
w Małopolsce z inicjatywy Adama Asnyka powstaje Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL)2. 

Na tym tle trzeba dostrzegać okoliczności i uwarunkowania przyswajania idei grundtvi-
gowskich na ziemiach polskich. Na terenach zaboru rosyjskiego Królestwa Kongresowego 
zasadnicze znaczenie miała inicjatywa zakładania ludowych szkół rolniczych przez Jadwigę 
Dziubińską, działaczkę PSL „Wyzwolenie”. Pierwsze placówki tego rodzaju dla dorosłej 
młodzieży wiejskiej zostały utworzone w Pszczelinie w 1900 r., w Kruszynku – 1903 r. 
oraz w Sokołówku – 1909 r. J. Dziubińska powołała w 1927 r. Uniwersytet Ludowy w So-
kołówku, który spełniał rolę szkoły ćwiczeń dla słuchaczek seminarium nauczycielskiego. 

Wymienione placówki wychowawcze dla dorosłej młodzieży wiejskiej pozostawały 
w zasięgu oddziaływania ruchu ludowego, który w warunkach zaborów nie mógł stworzyć 
organizacji politycznej, natomiast po roku 1918 skrystalizował się jako Polskie Stronnictwo 
Ludowe „Wyzwolenie”3. Inną interesującą inicjatywę, wiążącą bezpośrednie powstanie 
placówek pod nazwą „uniwersytet ludowy”, należy utożsamiać z poznańskim Towarzy-
stwem Czytelni Ludowych, pod opieką którego w 1921 r. został powołany do życia Uni-
wersytet Ludowy w Dalkach k. Gniezna, założony przez księdza Antoniego Ludwiczaka4. 
Uniwersytet ten stawiał przed sobą jako naczelne zadanie, podobnie jak inne uniwersytety 
założone później przez Towarzystwo (w Zagórzu i Odolanowie), wychowanie Polaka-ka-
tolika. To niewątpliwie uniwersytet o charakterze katolickim, ale jego program, nakreślony 
przez księdza Ludwiczaka, miał charakter obywatelsko-społeczny w formułowaniu celów. 

W uniwersytetach ludowych powstałych w okresie II Rzeczypospolitej zdecydo-
wanie dominował nurt ideologii chłopskiej. W tym czasie powstało aż 26 tego 
typu placówek. Niewątpliwie szczytowym osiągnięciem było powstanie dwóch 
uniwersytetów prowadzonych przez Ignacego i Zofię Solarzów. Pierwszy w Szy-
cach k. Krakowa, w latach 1924–1931, oraz drugi w Gaci k. Przeworska, w latach 
1932–1939. W Polsce powojennej działalnością uniwersytetów ludowych zajęła 
się organizacja społeczna pod nazwą Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, 
które stworzyło ogromną – jak na trudne powojenne czasy – sieć 78 internatowych 
uniwersytetów ludowych5. 

2 F. Popławski, Polski Uniwersytet Ludowy, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1985, s. 30.
3 Z. Kmiecik, Działalność oświatowo-społeczna w Królestwie Polskim w latach 1900–1914, „Roczniki Dziejów 
Ruchu Ludowego” 1961, nr 3, s. 124, 125. 
4 F. Popławski, op. cit., s. 13.
5 B. Gołębiowski, TUL wobec wyzwań edukacyjnych XXI wieku, „Młodzież – Kultura – Wieś. Polski Uniwersytet 
Ludowy” 1994, nr 21 (22), s. 23.
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Warto wspomnieć, że organizacja ta prowadzi aktywną działalność do dzisiaj. Obecnie 
funkcjonuje jako pozarządowa organizacja oświatowa zakładająca i prowadząca placówki 
uniwersytetów ludowych oraz inne, zbliżone duchowo i wychowawczo formy edukacji 
dorosłych na terenach wiejskich.

Głównym założeniem funkcjonowania uniwersytetów ludowych było dążenie do rozbu-
dzenia w środowisku chłopskim podmiotowej świadomości i aktywności twórczej, gospo-
darczej, a w szczególności społecznej i kulturotwórczej świadomości przynależności do 
własnego państwa i dostrzegania swojej roli w kształtowaniu zbiorowej tożsamości kultu-
rowej6. Cechą charakterystyczną tych placówek było dotarcie do tych grup mieszkańców 
wsi, którzy spragnieni byli wiedzy i dążyli do społecznego i kulturalnego awansu. Program 
wychowawczo-dydaktyczny uniwersytetów ulegał ciągłej ewolucji. Obok nauczania historii 
i literatury wiele miejsca poświęcano problematyce przyrodniczej, jak również kulturze 
narodowej i europejskiej. Uniwersytety ludowe stanowiły ważne środowisko kształtowania 
polskiej, a zarazem europejskiej tożsamości kulturowej. 

Placówki te wykorzystywały różnorodne formy oddziaływania edukacyjnego na swoich 
słuchaczy. Podstawowymi metodami realizowania zakładanych celów wychowawczych 
były wykład oraz wycieczki krajoznawcze. Olbrzymie znaczenie wychowawcze w uni-
wersytetach ludowych odgrywała zdefiniowana przez Lucjana Turosa „autokreacja tury-
styczna”7. Turystyka wyzwalała młodzież wiejską z zaściankowego sposobu myślenia, 
partykularyzmu, otwierała oczy na świat, uczyła patriotyzmu i nie tylko przywiązania do 
regionalnych tradycji, ale także kształtowała postawy tolerancji i szacunku dla wszystkich 
ludzi bez względu na rasę, grupę etniczną, kulturę i narodowość. 

U podstaw kształcenia i wychowania słuchaczy uniwersytetów ludowych znalazła się 
idea duchowej animacji i emancypacji chłopów oraz reedukacji ich wad, uprzedzeń, konser-
watywnych poglądów, przyzwyczajeń, oporów i kompleksów wynikających z poczucia niż-
szości cywilizacyjnej wobec kultury innych narodów. Kształtowaniu orientacji poznawczej, 
potrzeb i postaw samowychowawczych wychowanków uniwersytetów ludowych sprzyjało 
organizowanie w ramach działalności tych placówek m.in. ich aktywności turystycznej. 

Wychowawcy uniwersytetów ludowych dostrzegali w turystyce nie tylko formę czynne-
go wypoczynku, ale także wiązali z nią cele ważniejsze, jak poznanie i otwieranie się na 
kulturę własnego kraju i świata. Wycieczki krajoznawcze, które realizowano najczęściej, 
w praktyce stwarzały wiele sytuacji wychowawczych, których oddziaływanie na uczestników 
było wszechstronne. Stanowiły one dla młodzieży wiejskiej intelektualne i emocjonalne 
wyzwanie do przeżycia wielkiej przygody duchowej, jaką jest kontakt z pamiątkami historii, 
wskazywały na ich rolę dla zdrowia fizycznego człowieka, wzbogacały wiedzę człowieka, 
ale i pozwalały kształtować zdolność do badań samodzielnych, a poprzez poznanie ziemi 

6 I. Błaszczak, Miejsce Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych RP w upodmiotowieniu polskiej wsi w latach 
1945–1948, [w:] Edukacja dorosłych wobec społecznego wykluczenia: przeszłość i teraźniejszość, red. T. Ma-
liszewski, J. Żerko, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 44, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, „Ateneum” 
Szkoła Wyższa w Gdańsku, Warszawa–Gdańsk 2012, s. 89.
7 L. Turos, Andragogika autokreacji, Piotr Turos, Warszawa 2007, s. 265.
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rodzinnej, jej przyrody, zabytków rodziły przywiązanie i szacunek do tej ziemi. Ponadto 
wycieczki posiadały znaczenie bardzo praktyczne: stanowiły okazję do porównania życia 
i gospodarki innych okolic i regionów kraju z życiem innych środowisk. Tak rozumiana 
turystyka pobudzała do refleksji nad dorobkiem kultury wiejskiej i narodowej oraz nad 
potrzebą zespolenia tego dorobku z kulturą europejską, a nawet światową.

znaczenie wycieczki w procesie wychowania młodzieży 
wiejskiej w poglądach Feliksa Popławskiego 

W literaturze naukowej i popularno-naukowej wiele miejsca poświęcono problematyce 
wychowania, oświaty oraz działalności społeczno-oświatowej prowadzonej w uniwersy-
tetach ludowych, a także twórcom i propagatorom tej działalności takim jak np.: Ignacy 
Solarz, Jędrzej Cierniak i wielu innych. Nieznana i niedoceniana jest jednak postać i rola 
F. Popławskiego, jako inspiratora i propagatora tej działalności. Stąd potrzeba podjęcia 
trudu przypomnienia jego dziedzictwa pedagogicznego, które realizował w polskich uni-
wersytetach ludowych. 

Rycina 1. Feliks Popławski, ur. 25.08.1899 – zm. 27.08.1989
Źródło wszystkich rycin: prywatne zbiory Iwony Błaszczak.

Popławski dorastał w okresie trudnej i bolesnej walki narodu polskiego o odzyskanie 
niepodległości, jakim był okres zaborów. Następnie splot narodowych problemów, uak-
tywnionych przez powstanie państwa polskiego w 1918 r., wywarł istotny wpływ na życie 
społeczeństwa polskiego, jak również warstwy chłopskiej, z której wywodził się i w której 
wzrastał F. Popławski. Jego losy zresztą były przez całe życie silnie związane z polską 
wsią i jej problemami. 
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Nie ulega wątpliwości, że dla Popławskiego źródło pierwotnej inspiracji powstania 
uniwersytetów ludowych w Polsce stanowiła myśl pedagogiczna i poglądy społeczne oraz 
etyczne sformułowane przez M.F.S. Grundtviga oraz I. Solarza. 

Jakie przesłanie może odczytać współczesne młode pokolenie wsi z idei edukacji 
turystycznej realizowanej w uniwersytetach ludowych? Otóż F. Popławski wskazywał, 
że wycieczki uczą słuchaczy UL wytrwałości, zaradności, polegania na własnych siłach, 
rozwijania nieustannego samokształcenia, odwagi, tolerancji, lepszego rozumienia kultury 
narodowej i kultury światowej, potrzeby rozwoju edukacji regionalnej.

Wiele wartości turystyki, na które wskazywał F. Popławski, pokrywa się z wartościami, 
na jakie wskazują współcześni uczeni, jak Kazimierz Denek, który wymienia takie wartości 
wycieczki, jak:

 – tolerancja;
 – poszanowanie godności drugiego człowieka;
 – poczucie własnej godności;
 – rzetelność, wytrwałość;
 – odwaga w wyrażaniu swoich myśli;
 – przestrzeganie przepisów i zasad;
 – zachowanie autentyczności myśli i słów8.

Ponadto K. Denek podkreśla, że wycieczki wzmacniają i rozwijają takie cechy, jak:
 – ciekawość;
 – żądza wiedzy;
 – fantazja; 
 – radość z przyrody, przygody i zabawy;
 – otwartość;
 – chęć eksperymentowania;
 – humor;
 – energia;
 – gotowość przyjmowania nowych idei;
 – wola uczenia się oraz potrzeba i gotowość miłowania innych9.

turystyka edukacyjna jako istotny element programu 
wychowawczego uniwersytetów ludowych w koncepcji Feliksa 
Popławskiego

Zdaniem F. Popławskiego wychowanie nie jest procesem samorzutnym, lecz zależy 
od szeregu warun ków i świadomie dobranych środków oddziaływania wychowawcze go. 
Naczelne miejsce wśród tych środków zajmuje treść. Jeżeli chodzi o zakres tematyki, to 
Popławski proponuje, aby program uniwersytetu ludowego obejmował – obok specjalnie 

8 K. Denek, Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2002, nr 2, s. 7.
9 Ibidem, s. 20. 
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dobranych cyklów tematycznych z zakresu poszczególnych dziedzin wiedzy – również 
podstawowe zagadnienia z zakresu aktualnego życia wsi i kraju, informacje i problemy 
dotyczące stosunków międzynarodowych oraz treści o charakterze emocjonalno-arty-
stycznym, technicznym, praktyczno-użytkowym, rekreacyjnym10. 

Dobór szczegółowej problematyki programowej w ramach poszczególnych jej cyklów 
stanowi jej wartości wychowawcze. Takie ujęcie wynika ze świadomego skupienia pracy 
uniwersytetu ludowego na oddziaływaniu wychowawczym, a więc i na konsekwentnym 
uprzywilejowaniu tych treści programowych, które wzmagają jego skuteczność. Akcento-
wane są podstawowe problemy poszczególnych gałęzi wiedzy, które orientują słuchaczy 
w ich założeniach, rozwoju i znaczeniu dla człowieka. F. Popławski, obok tego generalnego 
założenia dotyczącego doboru podstawowej problematyki naukowej programu uniwersytetu 
ludowego, zawiera w programie UL również zajęcia praktyczne o charakterze artystycznym, 
techniczno-użytkowym oraz zajęcia rekreacyjno-edukacyjne, do których zalicza wycieczkę. 

Rycina 2. Słuchaczki kursu żeńskiego Uniwersytetu Ludowego w Szycach na wycieczce z okazji 
uroczystości otwarcia Muzeum Etnograficznego w Krakowie w lipcu 1939 r. W środku grupy Wincenty 
Witos

10 Programy Uniwersytetów Ludowych z lat 1945–1973, red. F. Popławski, Warszawa 1974, s. 45 [rękopis]. Vide 
Prywatne zbiory Iwony Błaszczak: Podstawowe założenia wychowawcze i programowe Uniwersytetu Ludowego 
opracowane przez Feliksa Popławskiego z 1963 roku, t. 34–35, s. 32 [maszynopis]; Program Uniwersytetu Lu-
dowego opracowany przez Feliksa Popławskiego z 1963 roku, t. 31, s. 7 [maszynopis].
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Rycina 3. Grupa słuchaczy uniwersytetu ludowego na wycieczce w Krzykosach 16 VI 1946

Rycina 4. Wycieczka słuchaczy Wiejskiego Uniwersytetu Ludowego w Szycach na Powszechną Wysta-
wę Krajową w Poznaniu w 1929 roku 
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Zajęcia rekreacyjno-edukacyjne mają na celu z jednej strony wytworzenie w zespole 
słuchaczy odpowiedniej atmosfery emocjonalno-estetycznej, która ułatwia i pogłębia pro-
cesy oddziaływania wychowawczego, z drugiej zaś zadaniem tych zajęć jest przekazanie 
wychowankom pewnych konkretnych umiejętności w zakresie aranżowania życia zespo-
łowo-towarzyskiego, wypoczynku, zajęcia uczą też przywiązania do ojczyzny, szacunku 
do tradycji, kultury, przyrody. Ale turystyka ma nie tylko służyć kształtowaniu przywiązania 
do rodzinnego kraju, umacniania poczucia tożsamości narodowej, ale ma także rozwijać 
świadomość humanistyczną, poczucie wspólnoty z innymi narodami, wzmacniać znaczenie 
przynależności do gatunku ludzkiego, stanowić zachętę do samokształcenia. 

Wśród zajęć uzupełniających odróżniamy dwie zasadnicze grupy. Do pierwszej zali-
czamy zajęcia angażujące wszystkich słuchaczy, odbywane w pełnym ich zespole, bądź 
też w zorganizowanych mniejszych grupach. Zajęcia te wiążą się często tematycznie 
z treścią wykładów przedpołudniowych i stanowią ich kontynuację. Wymagają też one 
opieki ze strony pracowników pedagogicznych uniwersytetu ludowego, sprawowanej 
zwykle w drodze udziału w tych zajęciach przynajmniej jednej osoby z ich zespołu.

Druga grupa zajęć uzupełniających ma charakter edukacyjno-rozrywkowo-rekreacyjny. 
Składają się na nią zarówno niektóre zajęcia ogólnozespołowe, jak i prowadzone w mniej-
szych grupach oraz indywidualnie. Do zajęć tej grupy zaliczamy w szczególności wycieczki11. 

W koncepcji wychowania F. Popławskiego jedną z form oddziaływań, warunkującą 
w znacznym stopniu osiągnięcia wychowawcze, jest aktywizacja słuchaczy w trakcie wy-
cieczek. Chodzi o przezwyciężenie skłonności do pasywnej i wyłącznie odbiorczej postawy 
niektórych jednostek oraz o spożytkowanie dla celów wychowawczych samorzutnego 
dynamizmu większości słuchaczy. F. Popławski przedstawia koncepcję, w której punkt 
ciężkości przeniesiono na zajęcia uzupełniające, jako doskonały środek do osiągnięcia 
sukcesu wychowawczego. W jego koncepcji dużo więcej okazji do pobudzania aktywności 
słuchaczy dostarczają zajęcia uzupełniające12. 

Atrakcyjność wycieczki polega przede wszystkim na wrażeniach, które wywołuje 
oglądanie dzieł minionych pokoleń, jak również krajobrazów ukształtowanych przez siły 
przyrody. Ale jest to atrakcyjność wrażeniowa, która może być silna, lecz krótkotrwała, 
a więc i powierzchowna, szczególnie wobec szybkiego tempa zwiedzania i zalewu wra-
żeń na wycieczkach podejmowanych bez należytego przygotowania, w myśl zasady „im 
więcej, tym lepiej”.

Popławski doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że aby wycieczka przyniosła re-
zultat pogłębiony w sensie wychowawczym, zwiedzane obiekty muszą być możliwie 
w pełni czytelne poznawczo dla zwiedzających, a czytelność tę zapewnia przemyślany 
i kompetentny komentarz kierownika wycieczki – w myśl zasady „podróże kształcą”, ale 
ludzi przygotowanych.

11 Ibidem, s. 51.
12 Podstawowe założenia wychowawcze i programowe Uniwersytetu Ludowego opracowane przez Feliksa 
Popławskiego dla internatowego uniwersytetu ludowego w Świnoujściu 1963 rok, t. 32, s. 59, prywatne zbiory 
Iwony Błaszczak [maszynopis].
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F. Popławski podkreślał ogromną rolę turystyki, którą traktuje jako swoisty regulator 
stosunków międzyludzkich i samookreślenia jednostki ludzkiej13. W tym rozumieniu wy-
cieczka jest formą oddziaływania na inteligencję emocjonalną człowieka, ta zaś stanowi 
siłę, intuicję oraz mechanizm umożliwiający człowiekowi identyfikowanie w różnych sy-
tuacjach i momentach życiowych istoty i treści swoich uczuć, komunikowanie ich innym 
ludziom, kontrolowanie procesu przeżywania oraz doświadczanie stanów uczuciowych 
innych osób, z którymi dana jednostka wchodzi w interakcję.

 Można zatem powiedzieć, że Popławski w swych poglądach wybiegał w przyszłość, 
która pokazała (co odzwierciedlają liczne badania naukowe), że inteligencja emocjonalna 
jest wyrazem indywidualności człowieka, jak podkreśla L. Turos, turystyka – w tym również 
wycieczka – jest czynnikiem aktywizującym inteligencję emocjonalną, uczy reagowania 
w sytuacjach zderzania się kultur14.

rola wycieczki w rozwoju integracji edukacji ustawicznej 
dorosłych

Wyjazd zorganizowany przez uniwersytet ludowy, jako jeden z elementów eduka-
cyjnych, dawał wiele okazji do indywidualnego przeżywania i angażowania się w życie 
społeczności uniwersyteckiej i lokalnej. Wycieczka stwarzała szeroki wachlarz możliwości 
zastosowania wielu form i metod kształcenia pozytywnie wpływających na rozwijającą się 
osobowość młodego pokolenia wsi.

Wycieczka była uznawana przez wychowawców UL za bardzo atrakcyjną formę procesu 
nauczania–uczenia się, a dobrze zorganizowana spełniała niezastąpioną rolę w procesie 
samowychowania i samokształcenia. Realizowała jeden z najważniejszych postulatów 
współczesnej edukacji – aktywizację, czyli zaangażowanie i odpowiedzialność wycho-
wanka za własną edukację. 

Warto wspomnieć, iż wycieczka była uznawana za jedną z najbardziej lubianych przez 
słuchaczy form dydaktyczno-wychowawczych – pomagała eliminować nudę, jako forma 
aktywna, podczas której słuchacze UL pobudzali swoją dociekliwość i wnikliwość oraz 
angażowali się w procesy doświadczania i rozumienia świata. 

Właśnie wycieczka była tą formą aktywności wychowanków, która w doskonały sposób 
stwarzała szansę społecznej integracji i refleksji nad wiedzą. Pozwalała słuchaczom UL 
na lepsze poznanie rówieśników i ich problemów, ułatwiała również zapamiętanie faktów 
i dogłębne ich zrozumienie. Wycieczki łączyły ze sobą przyjemne z pożytecznym, czyli 
rekreację z nauką. Rozwijały też zainteresowania i pasje oraz uczyły życia w grupie. 

Wychowawca uniwersytetu ludowego miał okazję zaobserwowania relacji, jakie tworzą 
się w danej grupie. Na wycieczkach wychowawca mógł łatwiej dostrzec, kto w grupie jest 
liderem, a kto stoi z boku, kto mobilizuje innych, a kto wykazuje postawę bierną. 

13 Rękopisy wystąpień Feliksa Popławskiego wygłoszonych podczas posiedzeń Prezydium Zarządu TUL RP 
w latach 1945–1949: Praca i Życie w uniwersytetach ludowych, t. 27, prywatne zbiory Iwony Błaszczak [rękopis].
14 L. Turos, Turystyka i inteligencja emocjonalna, Ypsylon, Warszawa 2002, s. 16.
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Jak wynika z powyższych rozważań, wycieczka dostarczała słuchaczom uniwersytetu 
ludowego wielu doświadczeń, przeżyć czy wiadomości poprzez bezpośrednie zetknięcie 
się z przedmiotami, faktami, zjawiskami itd. 

Wychowawcy, instruktorzy prowadzący wycieczkę, zawsze pamiętali, by dobrze upo-
rządkować przeżycia, spostrzeżenia, doświadczenia, aby potem uczestnicy mogli skorzy-
stać z nich w pełni. Sprawdzenie, uporządkowanie i utrwalanie wiedzy przybierało formę 
artystyczną czy formę swobodnej wypowiedzi. Uczestnicy wycieczki zbierali wspólnie różne 
okazy przyrodnicze, tworzywa, pamiątki, które potem były wykorzystywane w trakcie zajęć. 

Umiejętności i wiedza, które wychowankowie wynosili z wycieczek, były dla nich cie-
kawsze, pełniejsze, i – co najważniejsze – trwalsze, gdyż opierały się na ich przeżyciach 
i doświadczeniach. A wiadomo, że łatwiej zapamiętać coś, co widziało się na własne oczy, 
co można bezpośrednio przeżyć i doświadczyć, a nie tylko usłyszeć podczas wykładu. 
Możliwość doświadczenia zjawiska stanowiła dla wychowanków UL inspirację do poznania 
otoczenia, wywoływała emocje, wpływała na lepsze przyswajanie wiedzy i późniejsze jej 
praktyczne zastosowanie.

Zatem warto podkreślić, że wycieczki niosą ze sobą wiele aspektów filozoficznych 
i humanistycznych, a najważniejsze z nich to:

 – piękno,
 – prawda,
 – dobro15.

Każda z wymienionych wartości ma wpływ na kształtowanie osobowości wychowanka. 
Walory humanistyczne wycieczek pełnią więc poniższe funkcje:

 – hedonistyczną,
 – zdrowotną,
 – poznawczą,
 – resocjalizacyjną,
 – estetyczną16.

Natomiast pod względem dydaktyki wycieczki pełnią funkcje: kształcącą i motywacyjną.
Często to właśnie wycieczki są głównym źródłem wiedzy wychowanków. Wycieczki 

stanowią ważny element kształtowania wartości społecznych, przekonań, poglądów, 
umożliwiają formułowanie i przestrzeganie kryteriów oceny zjawisk, procesów kulturowych, 
faktów, technicznych, społecznych i przyrodniczych. Wycieczki przynoszą wiele korzyści 
samym nauczycielom:

 – dają możliwości pracy nad przebiegiem rozwoju obserwacyjnych zdolności swoich 
wychowanków;

 – uczą tego, jak znaleźć związki między procesami a zjawiskami17.
Natomiast nauczyciel, dzięki zastosowaniu w edukacji takiej formy pracy, jak  wycieczka 

szkolna, może dużo łatwiej rozważać różnorodne zagadnienia podczas lekcji. Uważa się, 

15 G. Błażejczyk, Wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym, „Lider” 2008, nr 7–8, s. 15.
16 Ibidem, s. 15.
17 I. Janowski, Wycieczki szkolne, Wyd. AŚ, Kielce 2002, s. 12.
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że nauczyciele wykorzystujący wycieczki szkolne w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
zdobywają lepsze wyniki nauczania, pogłębiają zainteresowania swoich podopiecznych. 
Potrafią urozmaicić proces nauczania, gromadzić pomoce dydaktyczne, pobudzają uczucia 
patriotyczne, kształtują pozytywne cechy charakteru i osobowości swoich wychowanków.

Dobrze przygotowana wycieczka daje zatem wiele możliwości lepszego i aktywniej-
szego rozwoju psychicznego, emocjonalnego, poznawczego i fizycznego wychowanków.

rola wychowawcy w organizacji wycieczki

F. Popławski podkreślał, że nawet najbardziej starannie opracowane cele wycieczek 
oraz dostosowane do nich treści, metody i formy będą skazane na niepowodzenie, jeśli 
do przeprowadzenia wycieczki nie ma odpowiednio wykwalifikowanej kadry. 

Dodatnią właściwością rodzinnego układu stosunków wewnętrznych panujących w UL 
jest zbliżenie do siebie wszystkich członków „rozszerzonej rodziny”, a w szczególności 
zmniejszenie dystansu między słuchaczami a wykładowcami. Ułatwia to nawiązywanie 
kontaktów indywidualnych, co przyczynia się w znacznym stopniu do pogłębienia wpływu 
wychowawczego tej placówki.

Doniosłość koncepcji pedagogicznych Popławskiego polega w dużej mierze na do-
strzeżeniu pewnych prawidłowości w procesie wychowania, takich jak: im ciekawsza 
osobowość człowieka, tym głębiej przeżywa on różne problemy wewnętrzne i tym więcej 
staje przed nim zasadniczych problemów i pytań, na które nie jest łatwo młodej osobie 
znaleźć zadowalającą odpowiedź. A ponieważ do uniwersytetu ludowego trafiają przede 
wszystkim słuchacze wyróżniający się aktywnością społeczną (jeśli zostali odpowiednio 
dobrani), nurt życia zespołowego takiej grupy młodych ludzi odznacza się żywotnością 
i bogactwem problemów. Wprawdzie już tematyka programowa, a także metoda wykładów 
w uniwersytecie ludowym wychodzą niejako na spotkanie problemom i pytaniom nurtu-
jącym słuchaczy, jednak treści wykładów, z natury rzeczy ogólne, nie zawsze kojarzą się 
wprost z ich osobistymi potrzebami i oczekiwaniami. Może się też zdarzyć, że nie zostaną 
one w pełni zrozumiane lub że wynikną jakieś wątpliwości. Popławski proponuje jako 
alternatywę właśnie indywidualny kontakt wychowawcy z poszczególnymi słuchaczami, 
stwarzający okazję do ujawnienia ich osobistych trudności i problemów życiowych oraz 
do poważnego i wnikliwego wysłuchania ich przez wychowawcę.

I na tym właśnie polega istota osobistych kontaktów nawiązujących się pomiędzy 
słuchaczem a wychowawcą w okresie kursu. Doświadczenie pokazało, że często kon-
takty te właśnie podczas wycieczek przeradzały się w głęboki szacunek do wychowawcy 
i przywiązanie do uniwersytetu, w którym sprawuje on swoją działalność.

Czy można mówić o metodzie tam, gdzie kształtują się stosunki osobiste między ludź-
mi? Wątpliwość ta jest uzasadniona, jeżeli chodzi o stosunki międzyludzkie o charakterze 
towarzyskim. F. Popławski stwierdza jednak, że musimy pamiętać, iż w rozważanym tu 
przypadku mamy do czynienia nie ze stosunkiem między osobami równorzędnymi, ale 
z zamierzonym i celowym stosunkiem wychowawczym, zachodzącym podczas często 
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długich i meczących wycieczek, w którym pozycja partnerów nie jest równorzędna, a pe-
dagog ma za zadanie nieść pomoc wychowawczą słuchaczowi, ten zaś – uznając autorytet 
i kompetencję wychowawcy – oczekuje z zaufaniem jego informacji, opinii czy porady.

Pierwszą zasadą, której powinno się przestrzegać podczas wspólnych wycieczek, 
według F. Popławskiego jest systematyczna i równomierna obserwacja przez wychowawcę 
wszystkich członków zespołu słuchaczy. Popławski zwraca uwagę na to, gdyż pedagog 
mniej doświadczony, a zaabsorbowany wielością spraw, widzi często zespół swoich 
słuchaczy jako całość, dostrzega na jego tle jednostki najaktywniejsze, natomiast pewne 
grupy uczestników mniej aktywnych uchodzą jego uwadze; jednostki te nie są wówczas 
przez niego obserwowane w sposób planowy. Należy również przyjąć zasadę traktowania 
kontaktów wychowawcy z poszczególnymi słuchaczami jako sprawy osobistej dwóch osób 
zainteresowanych. A więc nie zapowiadać i nie planować tego typu kontaktów. Możliwość 
zwracania się słuchaczy do wychowawcy z własnymi sprawami jest wielokrotnie poruszana 
przez F. Popławskiego i powinna wyłonić się samoczynnie w trakcie wspólnych kontaktów 
podczas wycieczki – będzie to raczej wynik tego współżycia i wytworzonej atmosfery 
zaufania wzajemnego, nie zaś zaplanowana z góry dyrektywa. Tylko na takiej drodze indy-
widualne kontakty między słuchaczem i wychowawcą mogą przynieść pożądane rezultaty.

Podsumowanie 

Powrót do sprawdzonych form wychowania, jakie realizowane były w uniwersytetach 
ludowych w okresie XX-lecia międzywojennego w Polsce, może stanowić cenny wkład 
na drodze poszukiwań wspólnych wartości edukacji. Wkład ten polega na poszukiwaniu 
takich rozwiązań wychowawczych, które wywierają autentyczny i trwały wpływ na drodze 
kształtowania indywidualności człowieka przez zastosowanie pedagogii dialogu w relacji 
człowiek – mała ojczyzna – świat. Organizowane przez UL wycieczki stanowiły wzorzec 
aktywnej i twórczej postawy, kultury współżycia z naturalnym środowiskiem, pasji krajo-
znawczej, wynikającej z umiłowania i rozumienia ojczyzny.

Postulaty sformułowane i realizowane w polskich uniwersytetach ludowych wnoszą 
istotny wkład w poszukiwanie wspólnych idei. Wycieczki organizowane w UL pozwalały 
ich słuchaczom realizować potrzebę poznawania odmienności świata, która jest jednym 
z najgłębszych i najcenniejszych ludzkich pragnień. Źródłem tej potrzeby było przekona-
nie o pięknie, różnorodności i niezwykłości świata, o tym, że kontakt z nim może się stać 
źródłem radości i poczucia szczęścia.

Propagowanie, kontynuowanie i rozwijanie przez kolejne pokolenia realizowanej przed 
laty działalności uniwersytetów ludowych, jako wartościowych wzorów wychowania poprzez 
edukację turystyczną dorosłych, może stanowić istotny wkład w nieustanne ożywianie, 
a nawet ubogacanie szeroko rozumianego życia społeczności wiejskiej. Turystyka eduka-
cyjna realizowana w UL budowała u słuchaczy poczucie tożsamości, konieczność lepszego 
poznania własnej kultury. Wspólne podróże dawały wychowankom uniwersytetu poczucie 
przynależności do małej ojczyzny, wspólnoty danego regionu czy państwa, były wyrazem 
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różnorodności, która stanowi ogromną wartość. To właśnie często dzięki wycieczkom 
młodzież wiejska zdobywała szacunek dla odrębności, umiejętności współżycia mimo 
różnic, tolerancję dla innych kultur. 

Atrakcyjność i aktualność idei realizowanych w uniwersytetach ludowych polega 
w szczególności na poszanowaniu i pielęgnowaniu wartościowych elementów kultury 
ludowej, docenianiu roli edukacji regionalnej w integracji i twórczym rozwoju Europy.

Dzięki wycieczkom słuchacze UL mieli możliwość bezpośredniego poznania własnego 
środowiska, regionu, właściwości geograficznych, etnicznych,  historycznych, kulturowych 
lub gospodarczych ojczyzny czy innych krajów. 

Wycieczki w uniwersytetach ludowych stanowiły szczególny rodzaj oddziaływań dy-
daktyczno-wychowawczych. Były bogatym źródłem przeżyć, doznań i wrażeń, a także 
zachętą do aktywnego działania wychowanków. Należały one do bardzo efektywnych 
i lubianych przez słuchaczy form organizacyjnych procesu dydaktyczno-wychowawczego 
UL. F. Popławski zaliczał wycieczki do podstawowych elementów kształcenia i autoedu-
kacji w procesie nauczania. Wycieczki szkolne były przede wszystkim interesującymi 
spotkaniami, a jednocześnie sposobami wprowadzania, pogłębiania, rozszerzania lub 
utrwalania realizowanych w UL treści kształcenia. Bezpośrednie zetknięcie się wycho-
wanka z otoczeniem przyrodniczym podczas wycieczki stanowiło jedną z tych form dy-
daktyczno-wychowawczych, która wywoływała u uczestników zaciekawienie, zaspokajała 
potrzebę wiedzy, nasuwała liczne pytania, budziła zdziwienie, dawała szerokie możliwości 
doświadczeń, pobudzała zainteresowania, kształtowała postawy oraz właściwy stosunek 
do otoczenia i odczuwania jego piękna.

Bibliografia
Błaszczak I., Miejsce Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych RP w upodmiotowieniu polskiej wsi 

w latach 1945–1948, [w:] Edukacja dorosłych wobec społecznego wykluczenia: przeszłość 
i teraźniejszość, red. T. Maliszewski, J. Żerko, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 44, Akademickie 
Towarzystwo Andragogiczne, „Ateneum” Szkoła Wyższa w Gdańsku, Warszawa–Gdańsk 2012.

Błaszczak I., Rola UL w upowszechnianiu kultury chłopskiej poprzez turystykę, [w:] Wielokulturowość 
w turystyce, red. E. Puchnarewicz, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2010.

Błażejczyk G., Wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym, „Lider” 2008, nr 7–8.
Denek K., Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 

2002, nr 2.
Gąsecki K., Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Twórcze działania 

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

Gołębiowski B., TUL wobec wyzwań edukacyjnych XXI wieku, „Młodzież – Kultura – Wieś. Polski 
Uniwersytet Ludowy” 1994, nr 21 (22).

Janowski I., Wycieczki szkolne, Wyd. AŚ, Kielce 2002.
Kmiecik Z., Działalność oświatowo-społeczna w Królestwie Polskim w latach 1900–1914, „Roczniki 

Dziejów Ruchu Ludowego” 1961, nr 3.



Wycieczka jako metoda pracy wychowawczej Uniwersytetu Ludowego… 105

Misiorna E., Dynamika zmian w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Integracja w edukacji wczesno-
szkolnej, red. E. Misiorna, E. Ziętkiewicz, PDW „Ławica”, Poznań 1997.

Popławski F., Polski Uniwersytet Ludowy, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1985.
Turos L., Andragogika autokreacji, Piotr Turos, Warszawa 2007.
Turos L., Turystyka i inteligencja emocjonalna, Ypsylon, Warszawa 2002.

zbiory archiwalne
Podstawowe założenia wychowawcze i programowe Uniwersytetu Ludowego opracowane przez 

Feliksa Popławskiego dla internatowego uniwersytetu ludowego w Świnoujściu 1963 rok, t. 32, 
prywatne zbiory Iwony Błaszczak [maszynopis].

Podstawowe założenia wychowawcze i programowe Uniwersytetu Ludowego opracowane przez 
Feliksa Popławskiego z 1963 roku, t. 34–35, prywatne zbiory Iwony Błaszczak [maszynopis].

Rękopisy wystąpień Feliksa Popławskiego wygłoszonych podczas posiedzeń Prezydium Zarządu 
TUL RP w latach 1945–1949: Praca i Życie w uniwersytetach ludowych, t. 27, prywatne zbiory 
Iwony Błaszczak [rękopis].

Program Uniwersytetu Ludowego opracowany przez Feliksa Popławskiego z 1963 roku, t. 31, pry-
watne zbiory Iwony Błaszczak [maszynopis].

Programy Uniwersytetów Ludowych z lat 1945–1973, red. F. Popławski, Warszawa 1974, prywatne 
zbiory Iwony Błaszczak [rękopis].

Streszczenie

Przybliżenie idei i koncepcji wychowania Feliksa Popławskiego realizowanej w UL ma na celu 
ukazanie trafności, piękna i aktualności jego poglądów na szerokie zastosowanie turystyki 
edukacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w kontakcie z przyrodą, ludźmi i ich kulturą, 
z zabytkami cywilizacji i śladami przeszłości.

Słowa kluczowe: turystyka edukacyjna, Feliks Popławski, uniwersytety ludowe, praca dydak-
tyczno-wychowawcza

Abstract 

The aim of this article is to formulate and bring closer Feliks Popławski’s ideas and conceptions 
of education carried out in Folk High Schools and to show the relevance, beauty and topicality 
of his views which have a wide range of application in a didactic-educational work.  With nature, 
people and their culture, with civilization monuments  and traces of the past.  

Keywords: educational tourism, Feliks Popławski, folk high schools, didactic-educational work
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twiErdza KłodzKo jaKo obiEKt tUrystyKi  
historyczno-militarnEj

fORTRESS KŁODZKO AS AN ObJECT Of hISTORICAL-MILITARY TOURISM

Wstęp

Od dawna spośród rozlicznych obiektów mających walory kulturowe turystów przycią-
gają obiekty historyczno-wojskowe oraz miejsca związane z wydarzeniami militarnymi1. 
Dolny Śląsk dysponuje bogatym i różnorodnym zasobem zabytków architektury obronnej 
z różnych okresów i lat. Są to zamki (spełniające funkcje obronne bądź mieszkalne) czy też 
obiekty pierwotnie będące zamkami, później jednak przebudowane na pałace, rezydencje. 
Nie brakuje tu również ruin zamków, które stanowią znaczną grupę obiektów, w części 
wykorzystywanych w różnych formach turystyki. Istotnym elementem krajobrazu kulturo-
wego regionu są także dwie twierdze znajdujące się w granicach województwa. Również 
ostatnia wojna tocząca się na ziemiach polskich pozostawiała po sobie wiele materialnych 
świadectw w postaci poniemieckich obiektów o przeznaczeniu militarnym. Na terenie 
Dolnego Śląska, w Górach Sowich, podczas II wojny światowej Trzecia Rzesza stworzyła 
jeden z najbardziej gigantycznych i tajemniczych budowli znanych jako Kompleks Riese.

Głównym celem pracy było przeprowadzenie szczegółowych badań, które pozwoliły 
na dokonanie oceny Twierdzy Kłodzko w kontekście potencjału turystyki historyczno-mili-
tarnej. Ponadto w artykule przedstawiono analizę zagospodarowania turystycznego wokół 
Twierdzy Głównej i wokół samego obiektu. Wśród metod pracy wymienić należy badania 
terenowe, w tym wizje lokalne, inwentaryzacje terenowe oraz wywiady środowiskowe. 

Ankietą objęto 100 osób, z których 30 było mieszkańcami Dolnego Śląska, inni respon-
denci pochodzili z województwa opolskiego (25 osób), zachodniopomorskiego (20 osób), 
małopolskiego (15 osób) i podkarpackiego (10 osób).

Charakterystyka turystyki historyczno-militarnej

Przez pojęcie turystyki historyczno-militarnej należy rozumieć formy turystyki zwią-
zane z odwiedzaniem byłych i obecnych obiektów wojskowych, miejsc bitew, muzeów 

1 A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. idem, 
Wyd. UW, Warszawa 2008, s. 44.
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poświęconych historii wojskowości, wybitnym dowódcom, dawnej technice wojskowej 
itp., a także innych miejsc związanych z minionymi i obecnymi wydarzeniami militarnymi, 
jak również udział (czynny, bierny) w inscenizacjach nawiązujących do historii wojen 
i wojskowości, związanych z tym grach zespołowych itp.2 

Motywacje osób zainteresowanych tą formą turystyki mogą być bardzo różne. W związ-
ku z tym może ona spełniać różne zadania.

Andrzej Kowalczyk wyróżnia następujące funkcje turystyki historyczno-militarnej:
 – h is toryczno-edukacy jną, realizowaną w ramach szerszego zjawiska turystyki 

poznawczej;
 – martyro log iczną, ujawniająca się w programach turystyki związanej z odwiedzaniem 

m.in. miejsc realizacji nazistowskiego planu zagłady Żydów, obozów koncentracyjnych 
czy eksplozji jądrowych podczas ostatniej wojny;

 – pol i tyczno- ideo log iczną, związaną z realizacją programów kształtowania postaw 
patriotycznych lub nacjonalistycznych;

 – ku l tu ra lno- rozrywkową, obejmującą zapewnienie (tematycznej) rozrywki, np. 
poprzez inscenizacje batalistyczne, inne imprezy plenerowe, ekspozycje interaktywne 
i inne wystawy o tematyce historyczno-militarnej;

 – rekreacy jno-spor tową, realizowaną przez czynnych uczestników spektakli odtwór-
stwa dawnych bitew i oblężeń (odgrywających tam nierzadko m.in. sceny szermierki, 
strzelania z historycznej broni lub innych sportów walki), a także obejmującą m.in. 
eksplorację zatopionych okrętów wojennych lub samolotów wojskowych;

 – przygodową (przeżyciową)3.
Do obiektów historyczno-wojskowych można zaliczyć:

 – muzea wojskowe,
 – budowle obronne,
 – pomniki i cmentarze4.

Fortyfikacje Dolnego Śląska

Liczne działania wojenne na terenie Dolnego Śląska sprawiły, że w górskim paśmie 
Sudetów występują fortyfikacje tworzące naturalną granicę śląsko-czeską. Wszystkie for-
tyfikacje nowożytne i z okresu II wojny światowej są obiektami zabytkowymi, chronionymi 
dziś przez prawo. Do najbardziej efektownych i najlepiej zachowanych można zaliczyć: 
górską twierdzę w Kłodzku z Owczą Górą oraz górską twierdzę w Srebrnej Górze. W Świd-
nicy zachował się jedynie fragment obwałowań zewnętrznych o charakterze górskim. We 
Wrocławiu z nowożytnych fortyfikacji pozostały tylko murowane oskarpowania bastionów5 

2 Idem, Turystyka historyczno-militarna, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, red. K. Buczkowska, 
A. Mikos von Rohrscheidt, Wyd. AWF, Poznań 2009, s. 286.
3 T. Jędrysiak, A. Mikos von Rohrscheidt, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2011, s. 15.
4 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002, s. 137.
5 Obiekt obronny na planie pięcioboku, stosowany w fortyfikacji od XVI do XIX w.
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i kurtyn6 nadodrzańskich starego miasta i dwa zdeformowane bastiony z zachowanymi 
kazamatami7. Usytuowane w niewielkiej odległości od siebie tworzą fragment krajobrazu 
warownego8 (rycina 1). 

Rycina 1. Mapa Śląska z lokalizacją twierdz oraz najważniejszych bitew i potyczek 

Źródło: G. Podruczny, T. Przerwa, Twierdza Srebrna Góra, Bellona, Warszawa 2010, s. 37.

twierdza Kłodzko

Zbudowana na skalistym szczycie (369 m n.p.m.) wznoszącym się nad miastem, 
zwanym Zamkowym lub Fortecznym, to jedna z największych atrakcji Kłodzka. 

Już w X w. istniał tu czeski gród warowny, o który w okresie wojen polsko-czeskich 
w XI w. toczono zacięte walki. W okresie walk o tron czeski w 1114 r. został zniszczony, 
a następnie odbudowany. Na miejscu grodu zbudowano kamienny zamek, który stał 
się siedzibą czeskich starostów, a po utworzeniu hrabstwa kłodzkiego – rezydencją 

6 Odcinek prostego wału znajdujący się między dwoma dziełami obronnymi.
7 Pomieszczenie wewnątrz obiektu obronnego, przykryte grubym sklepieniem odpornym na zniszczenie ogniem 
artyleryjskim.
8 E. Małachowicz, Nowożytne fortyfikacje Śląska europejskim dziedzictwem kultury, [w:] Fortyfikacja europejskim 
dziedzictwem kultury, t. 12, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Warszawa 2000, s. 7.
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hrabiów kłodzkich. Gotycki zamek, poddany ok. 1557 r. przebudowie w stylu rene-
sansu, został powiększony o tzw. zamek dolny, ufortyfikowany i przystosowany do 
użycia broni palnej9. 

W 1622 r. zamek został zdobyty i częściowo wysadzony przez wojska cesarskie Fer-
dynanda Habsburga. W części zamku urządzono później więzienie. W latach 1680–1702 
Austriacy zbudowali na jego miejscu twierdzę. W czasie I wojny śląskiej twierdza poddała 
się wojskom pruskim. Wkrótce potem na polecenie Fryderyka II Wielkiego przystąpiono 
do jej rozbudowy. Rozebrano resztki zamku, wznosząc na jego miejscu potężny Donżon 
i system bastionów z wielopoziomowymi kazamatami, rozbudowano fortyfikacje ziemne 
z rawelinami, szańcami, wałami ziemnymi i suchymi fosami10. W 1807 r. bezskutecznie 
oblegana przez oddziały napoleońskie. Podczas II wojny światowej mieściło się tu wię-
zienie hitlerowskie11.

W 1960 r. twierdza została uznana za zabytek i udostępniona turystom do zwiedzania. 
Ofertę turystyczną stanowi 10% obiektu udostępnionego turystom (rycina 2). Jako całość 
tworzy niezwykle skomplikowany układ militarny, w skład którego wchodzą: Twierdza 
Główna z korytarzami minerskimi, fort posiłkowy na Owczej Górze, zachowane już tylko 
częściowo obwarowania miejskie i umocnienia polowe. Kompleks Twierdzy Głównej 
zajmuje powierzchnię około 30 ha, liczy 800 m długości na linii północ–południe i 400 m 
na linii wschód–zachód12. Zespół Twierdzy Głównej jest udostępniony do zwiedzania 
wyłącznie z przewodnikiem (ubrany i wyposażony na wzór żołnierza pruskiego z czasów 
wojen napoleońskich – rycina 3).

9 J. Czerwiński, Sudety. Przewodnik, Eko-Graf, Wrocław 2003, s. 117.
10 G. Bukal, Twierdza Kłodzko w ujęciu historycznym, [w:] Fortyfikacja europejskim dziedzictwem kultury, op. cit., 
s. 33.
11 T. Jędrysiak, A. Mikos von Rohrscheidt, op. cit., s. 158.
12 K. Rudysz-Toczyńska, Powojenne problemy z Kłodzką twierdzą, [w:] Fortyfikacja europejskim dziedzictwem 
kultury, op. cit., s. 49–56.
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    Miejsca dostępne do zwiedzania

Plan Twierdzy Głównej: 1. Kleszcz Tumski, 2. Bastion Alarmowy, 3. Bastion Niski, 4. Bastion widokowy, 
5. Bastion Wysoki, 6. Wieża widokowa, 7. Donżon, 8. Bastion Dzwonnik, 9. Wielki Kleszcz, 10. Bastion 
Wrocław, 11. Bastion Ludmiła, 12. Bastion Jabłonka, 13. Rawelin Jabłonka, 14. Rawelin Polny, 15. 
Żuraw, 16. Reduta Orzeł, 17. Luneta Orzeł, 18. Kleszcz Orzeł, 20. Wysoki Redan.

Rycina 2. Plan Twierdzy Głównej
Źródło: Twierdza Kłodzka. Fakty i legendy, Centrum Informacji o Twierdzy Kłodzkiej i Regionie, Kłodzko 
2006, s. 4.
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Rycina 3. Przewodnik w stroju żołnierza pruskiego
Źródło: fot. J. Kowal.

zagospodarowanie turystyczne twierdzy Kłodzko

Zagospodarowanie turystyczne w udostępnionej turystom Twierdzy Głównej obejmuje 
trasy turystyczne z usługą przewodnicką, w tym również trasy podziemnych chodników 
minerskich oraz ekspozycje muzealne o tematyce historycznej, przedstawiającej życie 
codzienne żołnierzy pruskich w garnizonie. Dodatkowo w ich ofercie znajdują się również 
pakiety tematyczne przygotowane dla szkół, obejmujące zajęcia edukacyjne. Istnieje także 
możliwość wynajęcia korytarzy minerskich oraz kazamat na potrzeby spotkań integracyj-
nych. Za dodatkową opłatą można również usłyszeć wystrzał z armaty. 

Na terenie twierdzy odbywają się również imprezy kulturalne (Znajdź piosenkę odbierz 
niespodziankę) i rozrywkowe (Majówka na twierdzy), a także wydarzenia nawiązujące do 
historii tego miejsca (Bitwa o twierdzę, Dni twierdzy).

Dla osób, które chcą poczuć dreszczyk emocji, dyrekcja twierdzy również przygotowała 
ofertę – jest to nocne zwiedzanie twierdzy.
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Materiał i metody

Wybór obszaru badań został podyktowany rosnącym zainteresowaniem militarną 
turystyką kulturową w Polsce oraz działaniami ze strony zarządców i samorządów lokal-
nych na rzecz zagospodarowania turystycznego Twierdzy Głównej. Podjęta w artykule 
analiza zagospodarowania turystycznego dotyczy Twierdzy Głównej (udostępnione trasy 
do zwiedzania), bazy noclegowej, gastronomicznej oraz dostępności komunikacyjnej.

Podstawową metodą badań było opracowanie w trzech etapach studium przypadku. 
W pierwszym przeprowadzono kwerendę literatury i materiałów źródłowych dotyczących 
analizowanego problemu. W celu określenia stanu zagospodarowania turystycznego 
obszaru wykorzystano dane statystyczne z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Insty-
tutu Turystyki oraz informacje zawarte w Koncepcji rozwoju subregionalnych produktów 
turystycznych Ziemi Kłodzkiej. Drugi etap badań polegał na inwentaryzacji terenowej, co 
pozwoliło na scharakteryzowanie obecnego stanu zagospodarowania twierdzy, w tym 
ekspozycji i sposobów udostępniania turystom. Badania terenowe umożliwiły również 
analizę i ocenę otoczenia wokół obiektu i infrastruktury towarzyszącej. W trakcie prowa-
dzonej inwentaryzacji terenowej przeprowadzono ankietę z turystami (100 osób), którzy 
odwiedzili już obiekt. Trzeci etap polegał na porządkowaniu i obróbce danych. 

Wyniki badań

zagospodarowanie noclegowe i gastronomiczne znajdujące się w gminie 
Kłodzko

W określeniu wielkości i rozmieszczenia bazy noclegowej gminy Kłodzko wykorzy-
stano dane Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Instytutu Turystyki, a także informacje 
zawarte w Koncepcji rozwoju subregionalnych produktów turystycznych Ziemi Kłodzkiej. 
Zasadniczym problemem przy określeniu wielkości i rozmieszczenia bazy noclegowej 
w przypadku gminy Kłodzko jest rozbieżność danych pochodzących z różnych źródeł 
oraz konieczność ich weryfikacji w oparciu o badania terenowe. 

Pomimo rozbieżności danych można stwierdzić, że baza noclegowa jest relatywnie 
dobrze rozwinięta (23 obiekty noclegowe według Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego, 
dwa – według GUS-u). Podstawowe znaczenie w recepcji ruchu turystycznego mają 
gospodarstwa agroturystyczne (18 obiektów według DODR-u, 200 – według Instytutu 
Turystyki), bazy indywidualnego zakwaterowania (według Instytutu Turystyki 15 – gospo-
darstwa agroturystyczne, kwatery prywatne – cztery). Według danych GUS-u na terenie 
gminy Kłodzko znajdują się jedynie dwa hotele. Istniejące obiekty w pełni wystarczają dla 
zaspokojenia potrzeb ruchu turystycznego, gdyż – jak wynika z ankiet – jest to w większości 
ruch jednodniowy (65%) (wykres 1). 
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Wykres 1. Osoby korzystające z noclegów (%)
Źródło: opracowanie własne.

Jeśli spojrzymy na zagospodarowanie noclegowe w szerszym zakresie (powiat kłodzki), 
sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Na terenie powiatu istnieje 169 obiektów, z czego 
27 hoteli, 20 ośrodków wczasowych, 18 innych obiektów hotelowych, 13 pensjonatów, 
pozostałe 101 to m.in. domy wycieczkowe, schroniska, ośrodki kolonijne i szkoleniowo-wy-
poczynkowe, hostele, domki turystyczne i obiekty uzdrowiskowe.

Usługi gastronomiczne świadczone są głównie w obiektach noclegowych zlokalizowa-
nych na terenie gminy, jak również w barach i restauracjach w Kłodzku oraz w restauracji 
na terenie twierdzy. 

Dostępność komunikacyjna 

Ważną kwestią dla atrakcyjności turystycznej obszarów recepcji turystycznej jest 
dostępność komunikacyjna. Można ją ocenić jako wystarczającą, ale nie zadowalającą. 
System transportu zbiorowego osób (dawniej opierający się na kolei i komunikacji auto-
busowej) obecnie ma za podstawę głównie komunikację autobusową bądź indywidualną. 
Problemy transformacyjne kolei spowodowały drastyczne zmniejszenie się jej udziału 
w przewozach na terenie powiatu kłodzkiego. Stan dróg kolejowych należy określić jako 
niezadowalający. Pomimo istnienia stacji w mieście Kłodzko aktualnie połączenia to: 
Międzynarodowa trasa kolejowa AGTC, C 59/2 Wrocław–Kamieniec Ząbkowicki–Kłodz-
ko–Międzylesie–Lichkov–Usti nad Orlici (łącząca korytarze europejskie C-E 30 z C-E 40), 
Kłodzko Główne–Nowa Ruda–Wałbrzych, Kłodzko Nowe–Kudowa-Zdrój, Kłodzko Nowe–
Stronie Śląskie (obecnie wyłącznie ruch towarowy), bocznica: Ścinawka Średnia–Słupiec 
(wyłącznie ruch towarowy). PKS oraz prywatne fi rmy przewozowe obsługują lokalne linie 
komunikacyjne w rejonie Kłodzka, Nowej Rudy i Polanicy-Zdroju oraz linie komunikacyjne 
biegnące z powiatu kłodzkiego do innych miejscowości kraju. Połączenia z Kłodzkiem 
realizowane są za pomocą ważniejszych dróg, takich jak: droga krajowa nr 8 (Wrocław–
Kłodzko– Kudowa), droga krajowa nr 33 (Kłodzko–Międzylesie), droga krajowa nr 46 
(Kłodzko– Opole), droga krajowa nr 381 (Kłodzko–Wałbrzych). Odczuwalny jest brak 
skoordynowania pomiędzy komunikacją samochodową i kolejową oraz brak systemu 
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transportu zbiorowego obsługującego turystów. Powiat kłodzki jako jedyny z wielkich 
subregionów górskich nie posiada prawdziwego lotniska, a nawet planu jego budowy, nie 
mówiąc o koncepcji współpracy z najbliższym portem regionalnym w zakresie obsługi ruchu 
pasażerskiego. Obecnie istnieje lotnisko polowe w Bystrzycy Kłodzkiej oraz lądowisko 
sanitarne dla helikopterów w Kłodzku. Możliwości powstania lotniska istnieją na terenie 
gminy (Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku). 

Opinia turystów odwiedzających twierdzę Kłodzko

W 2014 r. w sezonie letnim przeprowadzono badania ankietowe nad ruchem turystycz-
nym w Twierdzy Kłodzko. Pytania miały charakter otwarty i zamknięty. Wszystkie zostały 
tak skonstruowane, aby umożliwić respondentowi swobodną i wyczerpującą odpowiedź. 

Punktem wyjścia badań było stwierdzenie stopnia znajomości historii twierdzy wśród 
respondentów. Ankiety wykazały jednoznacznie, że maleje on szybko wraz ze wzrostem 
odległości od regionu, z którego pochodzili zwiedzający. I tak, wśród respondentów pocho-
dzących z Dolnego Śląska 84% zna historię obiektu, z Opolskiego – 60%, Małopolskiego – 
40%, Podkarpackiego – 26%, Zachodniopomorskiego – 13%. Zaskakujący był fakt, że 16% 
mieszkańców pochodzących z Dolnego Śląska nigdy nie słyszało o twierdzy (wykres 2).

Wykres 2. Osobista znajomość historii twierdzy (%)
Źródło: opracowanie własne.

Po zwiedzeniu obiektu 82% respondentów wskazało znaczenie historyczne tego 
obiektu jako istotne. Większość odwiedzających (63%) deklaruje zainteresowanie tury-
styką historyczno-militarną. Jako główny motyw przyjazdu ponad połowa (68%) turystów 
wskazała ciekawość oraz chęć poznania historii tego miejsca (respondenci, szukając 
informacji o obiekcie, korzystali głównie z przewodników turystycznych oraz Internetu). 
Zdecydowanie mniejszą grupę (18%) stanowiły osoby przyjeżdżające z polecenia innej 
osoby (najczęściej byli to znajomi, którzy prawdopodobnie wcześniej odwiedzili ten obiekt 
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Wykres 2. Osobista znajomość historii twierdzy (%)

Źródło: opracowanie własne.

Po zwiedzeniu obiektu 82% respondentów wskazało znaczenie historyczne tego 

obiektu jako istotne. Większość odwiedzających (63%) deklaruje zainteresowanie turystyką 

historyczno-militarną. Jako główny motyw przyjazdu ponad połowa (68%) turystów wskazała 

ciekawość oraz chęć poznania historii tego miejsca (respondenci, szukając informacji o 

obiekcie, korzystali głównie z przewodników turystycznych oraz Internetu). Zdecydowanie 

mniejszą grupę (18%) stanowiły osoby przyjeżdżające z polecenia innej osoby (najczęściej 

byli to znajomi, którzy prawdopodobnie wcześniej odwiedzili ten obiekt i uznali go za warty 

polecenia innym), trzecią pod względem wielkości kategorią turystów (14%) były osoby 

spędzające urlop w tym regionie oraz będące w tym miejscu przejazdem (w tym przypadku 

przydała się fachowa pomoc biur turystycznych oraz informacje zaczerpnięte od samych 

mieszkańców Kłodzka i okolic). 

Następnie poproszono ankietowanych o ocenę walorów turystycznych i atrakcyjności 

twierdzy. Z uzyskanych ankiet wynika, że Twierdza Kłodzko posiada ten walor, stwierdziło 

to bowiem aż 88% badanych. Wśród walorów turystycznych wskazali oni przede wszystkim, 

że twierdza jest „zabytkiem architektury”, „miejscem pamięci narodowej” i że stanowi ona 

dobry „punkt widokowy”. Uważają oni również, że warto wykorzystać walory 
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i uznali go za warty polecenia innym), trzecią pod względem wielkości kategorią turystów 
(14%) były osoby spędzające urlop w tym regionie oraz będące w tym miejscu przejaz-
dem (w tym przypadku przydała się fachowa pomoc biur turystycznych oraz informacje 
zaczerpnięte od samych mieszkańców Kłodzka i okolic). 

Następnie poproszono ankietowanych o ocenę walorów turystycznych i atrakcyjności 
twierdzy. Z uzyskanych ankiet wynika, że Twierdza Kłodzko posiada ten walor, stwier-
dziło to bowiem aż 88% badanych. Wśród walorów turystycznych wskazali oni przede 
wszystkim, że twierdza jest „zabytkiem architektury”, „miejscem pamięci narodowej” i że 
stanowi ona dobry „punkt widokowy”. Uważają oni również, że warto wykorzystać walory 
wypoczynkowe, krajoznawcze i kulturowe twierdzy dla potrzeb rozwoju ruchu turystycz-
nego. Niemniej jednak 12% respondentów nie wymieniło żadnego waloru turystycznego 
twierdzy. Wnioskować zatem można, że nie dostrzegli oni żadnego waloru turystycz-
no-krajoznawczego twierdzy. 

Ważne było ustalenie, czy według tych samych osób cechy twierdzy mogą być uznane 
za atrakcyjne, a więc za takie, które warto polecić innym turystom i które mogą skłonić 
innych do odwiedzin tego miejsca. Najogólniej respondenci uznali, że cały kompleks jest 
wart odwiedzenia. W opinii respondentów „każdy znajdzie w Twierdzy Kłodzko atrakcje 
adekwatne do swoich oczekiwań”. 

Dodatkowo poproszono respondentów o ocenę tras zwiedzenia, usługi przewodnika 
oraz możliwości zakupu pamiątek. Respondenci uznali jednomyślnie, że największą 
atrakcją podczas zwiedzania jest przewodnik w stroju żołnierza pruskiego oraz wystrzał 
przez niego z broni czarnoprochowej. Samą trasę zwiedzania 53% respondentów uznało 
za dobrą, 27% – za dostateczną. Pozostała część (20%) nie była zadowolona z trasy 
zwiedzania. Za podstawowe niedogodności wskazali zbyt długi czas zwiedzania, za dużo 
pustych sal w obiekcie, za mało ekspozycji muzealnych, brak zainteresowania przewodnika 
dziećmi w grupie, brak obcojęzycznego przewodnika oraz brak nagłośnienia głosu prze-
wodnika, co przy dużej grupie znacznie utrudniało dostęp do przekazywanych informacji.

Na kwestię zainteresowania turysty obiektem mają wpływ warunki dojazdowe. W odnie-
sieniu do tego problemu większość badanych, bo aż 78%, uznała warunki dojazdowe za 
dobre. Pozostała część badanych oceniła, że są dostateczne (22%). Można zatem uznać, 
że dojazd do twierdzy nie jest trudny. Stanowić to może pozytywny aspekt w odniesieniu 
do rozwoju ruchu turystycznego w tym obiekcie. Stwierdzenie to ma jednak ograniczoną 
wartość w świetle nielicznych połączeń kolejowych i autobusowych. Można z tego domnie-
mywać, że ankietowani byli posiadaczami własnych aut osobowych bądź ich pasażerami. 

Jednym z warunków rozwoju ruchu turystycznego jest ich właściwe wykorzystanie. 
Nikt z ankietowanych nie uznał, że walory turystyczne Twierdzy Kłodzko są w pełni wy-
korzystane. W opinii ponad połowy respondentów (67%) są one wykorzystane tylko 
częściowo. Natomiast 33% uważa, że zupełnie się ich nie wykorzystuje, mimo że istnieje 
taka możliwość.

Kolejne pytanie skierowane do ankietowanych dotyczyło opinii badanych na temat 
dotychczasowych działań o charakterze rozwijającym, związanych z wykorzystaniem 
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walorów turystycznych danego obiektu. W tej kwestii respondenci zgodnie uznali, że takim 
działaniem było udostępnienie do zwiedzania przynajmniej części twierdzy oraz tworze-
nie wystaw czasowych w obiekcie. Na rozwój i pozytywny kierunek zmian w turystyce 
związanej z twierdzą w opinii 89% respondentów miało wpływ zlokalizowanie ekspozycji 
militariów i historii twierdzy w części muzealnej. Z kolei 11% badanych stwierdziło, że 
zasługi w rozwoju ruchu turystycznego związane są z utworzeniem i działalnością For-
tecznego Parku Kulturowego.

Jeśli chodzi o działania o znaczeniu negatywnym dla rozwoju ruchu turystycznego 
w Twierdzy Kłodzko w opinii badanych, to za główny mankament respondenci uznali brak 
właściwego wykorzystania obiektu i jego walorów (76%), zaniedbanie obiektu (24%), które 
można uznać za konsekwencję braku właściwego wykorzystania twierdzy. 

Według respondentów przyczyn zamian ruchu turystycznego należy upatrywać w bra-
ku odpowiednich środków finansowych, braku właściwej opieki nad obiektem, znikomej 
promocji obiektu, małej umiejętności jego wykorzystania. 

Mając świadomość zarówno wartości, jak i walorów obiektu oraz konsekwencji działań 
stymulujących rozwój ruchu turystycznego w badanym obiekcie, respondenci określili 
możliwości jego rozwoju, wiążąc je przede wszystkim z właściwym i pełnym wykorzysta-
niem obiektu i jego walorów. Wskazali również na działania zmierzające do udostępnienia 
obecnie nieużywanego obszaru twierdzy (w tym Owczej Góry) oraz zagospodarowanie go 
wraz z fragmentami otoczenia, a także poprawę ogólnej koncepcji udostępnienia, zwie-
dzania i ekspozycji muzealnej w części turystyczno-muzealnej. Respondenci pokładają 
duże nadzieje w powołanym do życia w 2005 r. Fortecznym Parku Kulturowym. Powinien 
on godzić ochronę unikatowej budowli w niezwykłym otoczeniu krajobrazu z jej rewitaliza-
cją, w tym udostępnianiem turystom nowych obiektów i tras, także np. stworzeniem tras 
o charakterze parkowym (bez wnętrz i ekspozycji).

Można więc stwierdzić, że w przypadku Twierdzy Kłodzko lokalna społeczność ma 
do czynienia z potężnym kompleksem, na którym można uprawiać różne formy turystyki 
i wypoczynku, od sportów ekstremalnych po pobyty wypoczynkowe. 

Podsumowanie

Ze względu na swe wartości historyczne, kulturowe oraz piękno otaczającego krajo-
brazu Twierdza Kłodzka zasługuje na szczególne zainteresowanie turysty. Badania nad 
rozwojem turystyki w tym obiekcie i ich analiza pozwalają stwierdzić, że nie wykorzystuje 
się odpowiednio wyjątkowych walorów obiektu. Mimo ogromnych możliwości, jakie stwarza, 
w dalszym ciągu stanowi przykład niewłaściwego wykorzystania. Przyczyn takiej sytua-
cji można się dopatrywać w istnieniu różnorodnych barier instytucjonalnych, prawnych 
i ekonomicznych czy ustrojowych. W stymulowaniu rozwoju turystyki nieodzowny element 
stanowi promocja, a w przypadku omawianego obiektu możemy mówić o niewłaściwych 
działaniach promujących. Można je nawet określić mianem znikomych. 
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Dużym zaskoczeniem okazało się niewielkie zainteresowanie respondentów walorami 
architektonicznymi twierdzy, mimo że obiekt należy uznać za dzieło sztuki inżynieryjnej 
o specyficznych cechach natury konstrukcyjnej i funkcjonalnej. 

Zarówno mieszkańcy, jak i władze lokalne mówią o twierdzy jako czynniku napędo-
wym rozwoju turystyki w regionie. Niemniej jednak wydaje się, że nie znajduje to odbicia 
w rzeczywistości – konkretnym działaniu stymulującym.

Warto podjąć działania zmierzające do uratowania i wypromowania zespołu fortecznego 
oraz pełnego jego wykorzystania.
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Streszczenie

W opracowaniu zwrócono uwagę na Twierdzę Kłodzko, zbudowaną na skalistym szczycie (369 
m n.p.m.), wznoszącym się nad miastem, będącym interesującym przykładem ciągłości rozwoju 
zespołu umocnień, dokonującemu się na przestrzeni niemalże 1000 lat. W sezonie letnim 2014 
metodą sondażu diagnostycznego (ankieta) przeprowadzono badania nad ruchem turystycznym 
i jego uwarunkowaniami. Wyniki ankiety miały posłużyć określeniu, jaką rolę ten obiekt pełni 
w promocji miasta Kłodzko i regionu, a także przyczynić się do oceny stopnia wykorzystania 
jako źródła dochodów.

Słowa kluczowe: twierdza, fort, potencjał turystyczny, wartości krajoznawcze, turystyka

Abstract

The study highlighted the Kłodzko Fortress built on a rocky peak (369 meters) above the city 
which is an interesting example of the continuity of the development of defenses making the 
team over the almost one thousand years. In the summer 2014 method of diagnostic survey 
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(survey) carried out research on tourist traffic and its determinants. The survey results were used 
to determine what role this object plays in promoting the city Kłodzko and the region, as well as 
contribute to the assessment of the degree of utilization as a source of income.

Keywords: fortress, fort, tourism potential, the value of touring, tourism
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tUrystyKa rEligijna zrównoważona – na podstawiE 
sanKtUariów warszawy i rEgionU mazowsza

RELIGIOUS SUSTAINAbLE TOURISM – ON ThE bASIS Of WARSAW 
AND MAZOvIA REGION SANCTUARIES

Wprowadzenie

Poznanie społecznych i geograficznych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju 
turystyki kulturowo-religijnej wydaje się problemem ważnym, ponieważ zainteresowanie 
turystyką religijną i pielgrzymkową w Polsce nie słabnie, czego dowodzą miliony turystów 
w skali roku odwiedzających najbardziej popularne sanktuaria (Sanktuarium Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze – dalej: Jasna Góra, Sanktuarium NMP w Niepokala-
nowie – dalej: Niepokalanów, Bazylika Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich – 
dalej: Piekary Śląskie, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – dalej: Licheń, Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach)1.

  Rok 2016 przyniesie najprawdopodobniej nasilenie tej formy turystyki z uwagi na 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i wizytę papieża Franciszka w Polsce. 

Z przeprowadzonych przez innych autorów badań wynika, że sanktuaria religijne 
przyciągają turystów – nie tylko tych nastawionych na duchowe przeżycia. Są to przede 
wszystkim obiekty o wybitnych wartościach historycznych architektury (Sanktuarium Matki 
Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej – dalej: Wambierzyce, 
Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce – dalej: Święta Lipka, katedra św. Jana w Warsza-
wie), malowniczo zlokalizowane (Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydow-
skiej), a zatem będące atrakcją dla turystyki krajoznawczej2. 

Wśród odwiedzających sanktuaria możemy wyróżnić trzy grupy turystów:3 

1 M. Łazarek, R. Łazarek, Turystyka pielgrzymkowa, „Rynek Turystyczny” 2000, nr 9, s. 9–19.
2 T. Kowalski, M.J. Ruszkowski, Miejsca kultu religijnego jako czynnik atrakcyjności regionu, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 65, s. 71–84; A. Gonia et al., Obiekty 
sakralne XIX i XX wieku jako produkt turystyczny turystyki kulturowej i religijnej, „Folia Turistica” 2012, t. 27, 
s. 37–46; N.M. Lee, Religious sites as tourism attractions in Europe, „Annals of Tourism Research” 1992, Vol. 19, 
Issue 1, s. 68–78.
3 G. Rinchede, Forms of religious tourism, „Annals of Tourism Research” 1992, Vol. 19, Issue 1, s. 51–67.
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 – osoby, dla których podstawowym celem jest modlitwa, kontemplacja, uczestnictwo 
w ceremoniach religijnych, uroczystościach kościelnych (pielgrzymi, przeważnie uczest-
niczący w wyjazdach zorganizowanych); 

 – osoby, dla których podstawowym celem, obok przeżyć religijnych, jest motyw krajo-
znawczy, poznanie historii, architektury sanktuariów (turystyka kulturalno-religijna, 
poznawcza);

 – osoby, które odwiedzają sanktuaria religijne (w tym obcych dla siebie wyznań, z którymi 
się nie identyfikują) wyłącznie w celu poznania kultury, bez nastawienia religijnego 
(turystyka kulturowa).
Wśród turystów odwiedzających polskie sanktuaria dominuje grupa pierwsza i druga4, 

przy czym im większa jest wartość historyczna obiektu, tym druga z wymienionych grup 
jest bardziej liczna (Jasna Góra, Święta Lipka, Wambierzyce). W nowo powstających 
sanktuariach dominują raczej przedstawiciele grupy pierwszej (Licheń, Niepokalanów). 
Stąd w artykule skupiono się na grupie najbardziej licznej – turystach nastawionych jedno-
cześnie na duchowe przeżycia i doświadczenia krajoznawcze. Wybór sanktuariów został 
dokonany pod kątem zainteresowania tej właśnie grupy turystów (tabela 1).

W podjętych badaniach intencją autora było rozeznanie uwarunkowań kulturowych, 
przestrzennych i społecznych zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowo-religijnej na 
terenie wybranych sanktuariów, położonych w Warszawie i na obszarze regionu Mazowsza. 
Położenie popularnych, licznie odwiedzanych sanktuariów religijnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie zespołów mieszkaniowych może być przyczyną narastających konfliktów na 
płaszczyźnie: turyści–społeczność lokalna (o czym wiemy w ogólnym zarysie z doniesień 
prasowych). Ze wstępnej kwerendy bibliotecznej w zbiorach naukowych w Warszawie 
(styczeń 2015–luty 2016) wynika, że problematyka ta (w odróżnieniu od badań ogólnych 
nad turystyką religijną, pielgrzymką, turystyką religijno-kulturową, które podejmowali liczni 
autorzy) nie była dotąd materiałem pogłębionych studiów. Turystyka religijna doczekała 
się bardzo bogatych studiów w dziedzinie nauk społecznych, nauk ekonomicznych (tu 
trzeba wymienić przede wszystkim liczne, o charakterze prekursorskim w Polsce prace 
Antoniego Jackowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), ale jedynie w nie-
wielu pracach podejmowany jest wątek potencjalnego konfliktu pielgrzymi–społeczność 
lokalna. Przykładem jest artykuł Izabeli Kapery na temat stosunku samorządu terytorial-
nego do rozwoju turystyki religijnej5. Jedna z autorek prezentowanej tu pracy zajmowała 
się zbliżoną problematyką przed wieloma laty (badania w Niepokalanowie). Obecnie 
prezentowana praca jest rezultatem badań rozszerzonych o nowe wątki i przeprowadzone 
badania terenowe nie w jednym, a w kilkunastu sanktuariach6.

4 P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2009, s. 158–159.
5 I. Kapera, Samorząd terytorialny a rozwój turystyki religijnej i pielgrzymkowej w Krakowie, [w:] Turystyka religij-
na – zagadnienia interdyscyplinarne, Wyd. US, Szczecin 2011, s. 271–282.
6 A. Pawlikowska-Piechotka, Zrównoważony rozwój miejscowości pielgrzymkowych, [w:] Turystyka i Rekreacja – 
wymiary teoretyczne i praktyczne, Wyd. UR, Rzeszów 2006, s. 62–72; Eadem, Nachhaltige Raumentwicklung von 
Wallfahrsorten, [w:] Nachhaltige Entwicklung In Polen Und Deutschland. Landwirtschaft – Tourismus – Bildung, 
red. G. Banse, A. Kiepas, Edition Sigma, Berlin 2007, s. 213–227.
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Warto podkreślić, że turystyka religijna doczekała się wyróżnienia jako odrębny kie-
runek kształcenia (studia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Papieskim Jana 
Pawła II w Krakowie od 2011 r.). W ich programie są ujęte m.in. podstawy teoretyczne 
turystyki religijnej i pielgrzymkowej, geografii ruchu pielgrzymkowego, sztuki sakralnej. 
W tym kontekście jest ogromnie znaczący fakt, że Kraków jest także jednym z niewielu 
miast, które w swojej strategii zrównoważonego rozwoju uwzględniły turystykę religijną 
jako istotny czynnik, który należy rozważyć – chodzi przede wszystkim o sanktuarium 
w Łagiewnikach oraz klasztor w Tyńcu7. Natomiast z rozeznania autorek wynika, że 
Warszawa i region Mazowsza, jako obszar badań nad religijnym ruchem turystycznym, 
którym się zajmujemy w ramach projektu badawczego ds.-245, nie został dotychczas 
objęty takimi studiami. Zatem autorki artykułu mają nadzieję, że wnioski końcowe z do-
konanych badań mogą się okazać pomocne w budowaniu podstaw teoretycznych stra-
tegicznych planów zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowo-religijnej na terenie 
Warszawy i Mazowsza.

Cele i metody badań

Zgodnie z założeniami badań celem było rozeznanie uwarunkowań przestrzennych 
i społecznych zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowo-religijnej na przykładzie wybra-
nych sanktuariów (na podstawie badań w obiektach położonych w Warszawie i na terenie 
regionu Mazowsza). Badania na temat turystyki pielgrzymkowej w ujęciu społeczno-kul-
turowym są często podejmowane przez badaczy problematyki8. Prezentowane badania 
autorki postanowiły rozszerzyć o badanie społeczności lokalnej, aby nakreślić pełniejszy 
obraz badanego zjawiska i zidentyfikować te czynniki (w szczególności konfliktowe), 
które mogą mieć znaczenie dla zrównoważonego rozwoju turystyki pielgrzymkowej. Dla 
szczegółowego określenia problematyki uwarunkowań zrównoważonego rozwoju turystyki 
religijnej sformułowano trzy tematy podejmowanych badań:

 – Charakter badanych sanktuariów, ich położenie, historia, znaczenie dla ruchu tury-
stycznego, przygotowanie obiektów do obecności turystów, ich dostępność dla osób 
niepełnosprawnych (brak barier funkcjonalnych), możliwości lepszego przygotowania 
obiektu dla niepełnosprawnych. 

 – Turyści odwiedzający badany obiekt (sylwetka: wiek, płeć, wykształcenie), ich opinie 
o przygotowaniu sanktuarium do ruchu pielgrzymkowego, motywacja uczestnictwa 
w pielgrzymce lub wycieczce krajoznawczej, komentarz na temat przygotowania obiektu 
do ruchu turystycznego oraz propozycje zmian w zasadach organizacji pielgrzymek 
(dotyczy odwiedzanych sanktuariów). 

7 Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006–2013, uchwała Rady Krakowa nr CXIV/1167/06, 5 lipca 
2006.
8 K. Buczkowska, Aspekty religijne w podróżach kulturowych osób starszych, „Folia Turistica” 2012, t. 27, s. 53–74; 
Z. Dziubiński, Wizja turystyki Kościoła rzymskokatolickiego, „Folia Turistica” 2012, t. 27, s. 81–91; A. Jackowski, 
Pielgrzymowanie, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1998; M. Kazimierczak, Duchowy wymiar podróżowania, „Folia 
Turistica” 2012, t. 27, s. 5–21; Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2012.
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 – Społeczność lokalna – jej opinie oraz komentarze na temat ruchu turystycznego i tu-
rystów odwiedzających badane sanktuarium; strategie rozwoju turystyki opracowane 
przez samorząd terytorialny; gdy występują konflikty, możliwości szukania kompromisu. 
Autorki projektu przyjmują założenie, że zawartość tematyczna zgromadzonego ma-

teriału badań pozwoli na identyfikację najistotniejszych czynników składających się na 
uwarunkowania przestrzenne i społeczne zrównoważonego rozwoju turystyki w danym 
sanktuarium. Natomiast uogólnione wnioski pozwolą na zbudowanie podstaw teoretycz-
nych kształtowania kierunków polityki regionalnej w tym zakresie. Odpowiedzi na posta-
wione pytania badawcze dotyczące diagnozy i charakteru czynników społecznych oraz 
przestrzennych, warunkujących zrównoważony rozwój turystyki w sanktuariach religijnych, 
poszukiwano za pomocą: 

 – studiów literatury, dokumentów planistycznych oraz innych opublikowanych i dostęp-
nych materiałów, co pozwoliło zgromadzić dane ilościowe i jakościowe o charakterze 
wtórnym; 

 – przeprowadzenia badań terenowych w wybranych sanktuariach na terenie Warszawy 
i regionu Mazowsza (studia przypadku), co pozwoliło zebrać dane ilościowe i jakościo-
we o charakterze podstawowym.
Wstępne (pilotażowe) badania terenowe przeprowadzono w latach 2014–2015 w na-

stępujących sanktuariach Warszawy i regionu Mazowsza (tabela 1):
a) Sanktuaria religijne w granicach administracyjnych Warszawy (stan w roku 2015)
 – Sanktuarium Świątynia Opatrzności Bożej (Wilanów, Warszawa);
 – Sanktuarium ks. Jerzego Popiełuszki, kościół św. Stanisława Kostki (Żoliborz, War-

szawa);
 – Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodych (Siekierki, Warszawa);
 – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, kościół św. Jana (Stare Miasto, Warszawa);
 – Sanktuarium Matki Zbawiciela (Śródmieście, Warszawa);
 – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej (Ursus, Warszawa);
 – Sanktuarium w parafii pw. Świętej Trójcy (Solec, Warszawa);
 – Sanktuarium św. Andrzeja Boboli – Sanktuarium Narodowe (Mokotów, Warszawa);
 – Sanktuarium św. Antoniego (Śródmieście, Warszawa);

b) Sanktuaria religijne poza granicami administracyjnymi Warszawy (stan w roku 2015)
 – Sanktuarium Matki Boskiej Tęskniącej (Powsin k. Warszawy);
 – Sanktuarium Matki Bożej Lewczyńskiej Pocieszycielki Strapionych (Lewiczyn k. Grójca);
 – Sanktuarium Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody (Secymin-Nowiny);
 – Sanktuarium Parafii Miłosierdzia Bożego (Ożarów Mazowiecki);
 – Sanktuarium Prymasowej Wspomożycieli (Rokitno k. Błonia);
 – Sanktuarium NMP w Niepokalanowie (Niepokalanów k. Sochaczewa).

Wybór wymienionych sanktuariów był podyktowany przede wszystkim względami 
praktycznymi organizacji badań terenowych, w tym dostępnością obiektu oraz koniecz-
nością redukcji kosztów własnych (ds.-245 AWF był projektem bezkosztowym, wyjazdy 
były pokrywane ze środków własnych autorów badań). Zatem najistotniejszą przesłanką 
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wyboru była lokalizacja obiektów, która umożliwia wykonanie założonych badań tereno-
wych i powrót w ciągu jednego dnia, bez konieczności noclegu. Do badań terenowych 
wybrano wszystkie znajdujące się na terenie Warszawy sanktuaria otwarte dla turystów 
oraz położone poza granicami miasta obiekty, które są w odległości nie większej niż 
100 kilometrów. Wszystkie wymienione sanktuaria są otwarte dla turystów. Warto po-
kreślić, iż na rosnący problem ograniczeń dostępności obiektów sakralnych w Polsce 
i w Europie zwracają uwagę autorzy prac poświęconych turystyce religijnej – m.in. Armin 
Mikos von Rohrsheidt9. Wybrane do badań sanktuaria są różnorodne pod względem 
wielkości, popularności, położenia i walorów historycznych. Są wśród nich zarówno tak 
popularne, jak Niepokalanów czy Sanktuarium ks. J. Popiełuszki, jak i stosunkowo rzadziej 
odwiedzane (Ożarów Mazowiecki, Rokitno); obiekty o wysokich walorach historycznych 
(gotycka katedra św. Jana w Warszawie) i obiekty nowo wzniesione (Świątynia Opatrzno-
ści w Warszawie, Ursus-Niedźwiadek). Ta różnorodność jest ze strony autorów doborem 
świadomym, zgodnie z założeniem umożliwi bowiem lepsze poznanie współczesnego 
charakteru turystyki kulturalno-religijnej i przygotowanie odwiedzanych obiektów do ruchu 
turystycznego, w tym dla osób niepełnosprawnych (tabela 1).

Podczas badań wstępnych (pilotażowych), posługując się ujednoliconym kwestio-
nariuszem, przeprowadzono także badania ankietowe wśród turystów odwiedzających 
sanktuaria. W każdym z sanktuariów badano około 10–15 osób oraz wśród przedstawicieli 
społeczności lokalnej w miejscowości – około 10–15 osób. Ponieważ część wybranych 
do badań sanktuariów ma status placówki muzealnej zarejestrowanej w Ministerstwie 
Kultury oraz NIMOZ (Świątynia Opatrzności w Wilanowie, kościół św. Stanisława Kostki 
na Żoliborzu), intencją autorek artykułu było także zbadanie tego, jak ekspozycja muze-
alna jest odbierana przez pielgrzymów oraz uczestników turystyki kulturowej (tabela 1).

Zebrany w wymienionych sanktuariach materiał badań wstępnych, uzupełniony doku-
mentacją fotograficzną i notatkami wykonawców z poczynionych obserwacji oraz wywiadów 
przeprowadzonych in situ, face to face, został uporządkowany i przeanalizowany. Na tej 
podstawie można sformułować wnioski końcowe, które prowadzą do określenia zadań 
na kolejny etap badań (badania właściwe) i umożliwią znalezienie informacji dotyczących 
sformułowanych na początku artykułu tematów badawczych, odnoszących się do uwarun-
kowań przestrzennych i społecznych zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowo-religijnej 
w sanktuariach. Dalsze, przewidziane na lata 2016–2018 badania terenowe powinny umoż-
liwić osiągnięcie zamierzonych celów podjętych badań, czyli w szczególności sformułować:

 – autorską propozycję metody oceny (za pomocą ujednoliconych kryteriów) dostępności 
obiektów religijnych dla osób niepełnosprawnych; 

 – propozycję schematu organizacji zasad współuczestniczenia przedstawicieli społecz-
ności lokalnej w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie odnoszącym się do strategii zrównoważonego rozwoju turystyki – dotyczy to 

9 A.M. von Rohrsheidt, Faktyczna dostępność obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, Issue 65, s. 35–58.
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obszarów, na których znajdują się popularne wśród turystów i pielgrzymów sanktuaria 
religijne (strategie zrównoważonego rozwoju turystyki w skali lokalnej).  

rezultaty badań terenowych (wybrane sanktuaria Warszawy 
i regionu Mazowsza)

Zgodnie z założeniami badań intencją autorów było rozeznanie uwarunkowań prze-
strzennych i społecznych zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowej i religijnej na 
terenie wybranych sanktuariów położonych w Warszawie i na terenie regionu Mazowsza. 
Na podstawie zgromadzonego materiału pilotażowych badań terenowych (obserwacja 
uczestnicząca, wywiady strukturalizowane z mieszkańcami i turystami) autorzy badań 
byli w stanie: 

 – nakreślić charakterystykę badanych sanktuariów, ich położenie, historię, znaczenie dla 
ruchu pielgrzymkowego, przygotowanie obiektów do obecności turystów, ich dostęp-
ność dla osób niepełnosprawnych oraz określić możliwości lepszego przygotowania 
obiektu dla osób niepełnosprawnych;

 – scharakteryzować turystów odwiedzających badany obiekt (sylwetka: wiek, płeć, wy-
kształcenie, ich opinie o sanktuarium), określić motywacje uczestnictwa w pielgrzym-
ce lub wycieczce, opracować komentarz na temat przygotowania obiektu do ruchu 
turystycznego; 

 – poznać charakterystykę społeczności lokalnej, opinie mieszkańców na temat ruchu 
turystycznego i turystów odwiedzających badane sanktuarium, miejsce turystyki reli-
gijnej w dokumentach strategii rozwoju lokalnego; odpowiedzieć na pytanie, czy – jeśli 
wystąpią konflikty – są możliwości szukania płaszczyzny porozumienia.
Badania terenowe (case studies) przeprowadzono w wybranych sanktuariach za po-

mocą obserwacji uczestniczącej wykonawców, uzupełnionej wywiadami częściowo struk-
turalizowanymi, przeprowadzonymi z zarządzającymi obiektami oraz przy pomocy notatek 
i dokumentacji fotograficznej (tabela 1). Przeprowadzono także badania ankietowe (in situ, 
face to face) z wykorzystaniem ujednoliconego kwestionariusza wśród turystów odwiedza-
jących badane sanktuaria oraz wśród przedstawicieli społeczności lokalnej (mieszkańców 
domów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie badanego sanktuarium). 

Rezultatem przeprowadzonych badań były przede wszystkim dane pierwotne (informa-
cje dotychczas niepublikowane) o charakterze jakościowym (opinie i komentarze turystów 
oraz przedstawicieli społeczności lokalnej). Dla pogłębienia tych badań konieczne były 
także uzupełnienia w postaci dokumentów planistycznych dotyczących strategii rozwoju 
miejscowości (gmin), na terenie których leżą wybrane do badań sanktuaria.

Grupa 180 turystów badanych w czasie wywiadów ankietowych (według ujednoliconego 
kwestionariusza, in situ, face to face) nie była w sposób szczególny dobierana. Były to osoby 
dorosłe, które przebywały w tym czasie w sanktuarium i wyraziły zgodę na badania, zostały 
także poinformowane wcześniej o ich celu. Zgodnie z deklaracją badanych przeważały wśród 
nich osoby w wieku średnim i starsze, o wykształceniu podstawowym i średnim. W grupach 
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pielgrzymów zdecydowanie dominowały kobiety (rycina 3 i 4). Byli to w dużej mierze turyści 
z grup zorganizowanych, odwiedzający sanktuarium i nastawieni w równym stopniu na do-
znania duchowe, co na doświadczenia krajoznawcze. Mniej liczni (poza Niepokalanowem) 
byli pielgrzymi nastawieni wyłącznie na doznania religijne lub turyści nastawieni na przeżycia 
kulturowo-krajoznawcze (najliczniejsi w katedrze św. Jana w Warszawie oraz kościele św. 
Stanisława Kostki w Warszawie). Zauważono prawidłowość, że im większa jest wartość 
historyczna obiektu i atrakcyjniejsze jego położenie, tym więcej turystów nastawionych jest 
na doznania zarówno kulturowe, jak i religijne (rycina 3 i 4). Strukturalizowane wywiady wśród 
turystów (ujednolicony wzór ankiety) przeprowadzono we wszystkich wyselekcjonowanych 
do badań terenowych 15 sanktuariach Warszawy i regionu Mazowsza.

Badania wśród przedstawicieli społeczności lokalnej miały na celu poznanie opinii 
i komentarzy osób mieszkających w bezpośrednim otoczeniu sanktuarium na temat ruchu 
turystycznego. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe (ujednolicony kwestiona-
riusz) wśród dorosłych osób, które wyraziły zgodę na badania, uprzednio poinformowane 
o ich celu. Badania były przeprowadzone in situ, face to face. Niestety niewiele osób udzie-
liło zgody na swój udział w badaniach ankietowych. Zdecydowanie łatwiej było uzyskać 
zgodę na wywiad z pielgrzymami odwiedzającymi sanktuarium, stąd prawie trzykrotna 
dysproporcja w uzyskanym materiale badań z udziałem obu grup. Z 15 wybranych do 
badań i odwiedzonych sanktuariów Warszawy i regionu Mazowsza udało się takie wywiady 
uzyskać wyłącznie w kilku mniejszych miejscowościach (Powsin, Niepokalanów, Rokitno 
i Ożarów), razem było to 55 odpowiedzi ankietowych (rycina 1 i 2).

Podsumowanie i wnioski

W czasie przeprowadzonych badań terenowych autorki artykułu interesowały trzy 
omówione w założeniach badań podstawowe wątki badawcze, z których dwa (dostępność 
funkcjonalna sanktuariów i stosunek społeczności lokalnej do turystów) były dotąd na ogół 
pomijane w badaniach podejmowanych nad turystyką religijną. Wybrane do badań sank-
tuaria, położone w Warszawie i regionie Mazowsza, różnią się charakterem, wielkością, 
położeniem, historią i znaczeniem dla ruchu pielgrzymkowego. Ich stopień przygotowania 
do obecności turystów jest całkiem inny dla każdego sanktuarium – dotyczy to także 
dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych. Nowo wznoszone sanktuaria muszą 
spełnić przepisy prawa budowlanego i być w pełni przygotowane dla niepełnosprawnych 
pielgrzymów. Inaczej jest z sanktuariami w obiektach starszych. Warto podkreślić, że wśród 
badanych sanktuariów historycznych Niepokalanów oraz kościół św. Stanisława Kostki 
są bardzo starannie przygotowane dla pielgrzymów używających wózki i funkcjonalnie 
dla nich dostępne. Niemniej jednak jest wiele sanktuariów w obiektach zabytkowych 
(szczególnie w małych miejscowościach, o niewielkim natężeniu ruchu), gdzie osoby 
niepełnosprawne mogą napotkać poważne trudności (tabela 1). Bez wątpienia trudnością 
w adaptacji sanktuarium do potrzeb turystów niepełnosprawnych mogą być rekomendacje 
konserwatorskie dla możliwości przebudowy historycznej świątyni i ograniczenia z nich 
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wynikające oraz – w konsekwencji – brak z tego powodu możliwości zastosowania wy-
godnych rozwiązań (np. rampy dublującej schody). Z takimi problemami boryka się np. 
katedra św. Jana w Warszawie (na równi z innymi świątyniami Starego Miasta) (tabela 1).

Typowa sylwetka turysty odwiedzającego badany obiekt to osoba dorosła, w wieku 
45–65 lat, o wykształceniu średnim i niepełnym wyższym, z przewagą kobiet. Pielgrzymi 
nie są kapryśną grupą turystów, są oni na ogół zadowoleni z przygotowania sanktuariów. 
Deklarowaną motywacją uczestnictwa w pielgrzymce jest przede wszystkim nastawienie 
religijne, duchowe, chociaż podkreślane są korzyści edukacyjne i przyjemność z doznań 
krajoznawczych odbytej podróży. W atrakcyjnych krajoznawczo miejscowościach (War-
szawa) ta deklaracja dualnego motywu podróży jest najbardziej wyraźna (rycina 3 i 4). 

Stosunek społeczności lokalnej do turystów jest już zdecydowanie bardziej skompli-
kowany, często ambiwalentny. W swoich wypowiedziach mieszkańcy domostw otacza-
jących sanktuarium podkreślali zarówno świadomość pozytywnych konsekwencji ruchu 
turystycznego (np. dla promocji miejsca, tworzenia nowych miejsc pracy), dumę ze sławy 
miejscowości (nawet w skali międzynarodowej, co podkreślano w Niepokalanowie), jak 
i odczuwany dyskomfort z powodu obecności rzesz turystów (szczególnie uciążliwych 
w niewielkich miejscowościach, w dniach ważnych świąt religijnych), problemy komuni-
kacyjne, z parkowaniem, tłok i hałas (rycina 1 i 2). Takie nastroje, jak wydaje się autorkom 
badań, kształtowane na podstawie racjonalnego osądu, mogą być obiecującą platformą 
poszukiwań rozwiązań kompromisowych, kształtowania przez samorząd terytorialny 
strategii zrównoważonego rozwoju turystyki. Warto jednak podkreślić, że konkluzje te 
są wyciągane wyłącznie na podstawie materiału zgromadzonego w kilku mniejszych 
miejscowościach (Niepokalanów, Rokitno, Ożarów, Powsin). W Warszawie i innych miej-
scowościach w wypowiedziach mieszkańców z sąsiedztwa sanktuariów nie dostrzeżono 
postawy krytycznej względem odwiedzających turystów.

Autorki badań wyrażają przekonanie, że – na podstawie uogólnionych wniosków z pla-
nowanych przez nich kolejnych badań (przewidzianych na lata 2017–2018) – nie tylko 
będzie można precyzyjnie zdiagnozować najczęstsze przyczyny konfliktów społecznych 
przy współużytkowaniu przestrzeni wspólnej, ale i sformułować propozycje ich łagodze-
nia dzięki poszukiwaniu kompromisów (przydatnych do kształtowania lokalnych strategii 
zrównoważonego rozwoju turystyki). Znaczenie precyzyjnego rozeznania tych zagadnień 
wydaje się szczególnie istotne w kontekście spodziewanego ruchu pielgrzymkowego 
w Polsce w roku 2016, z okazji Światowych Dni Młodzieży, a także w latach kolejnych, co 
będzie zapewne konsekwencją tegorocznych uroczystości. W tych zamierzeniach może 
się okazać pomocna metoda oceny dostępności sanktuariów dla osób niepełnosprawnych, 
która umożliwi diagnozowanie stopnia dostępności i sprawniejsze wprowadzanie ulepszeń 
w tym obszarze. Formułowanie i testowanie metody jest przewidziane na kolejny etap 
badań w ramach ds.-245 AWF Warszawa (planowany na lata 2017–2018).
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Streszczenie

Poznanie społecznych i przestrzennych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju turystyki kul-
turowo-religijnej wydaje się problemem ważnym, ponieważ zainteresowanie turystyką religijną 
i pielgrzymkową w Polsce nie słabnie, czego dowodzą miliony turystów w skali roku odwiedzają-
cych najbardziej popularne sanktuaria (Jasna Góra, Piekary Śląskie, Licheń, Kraków-Łagiewniki). 
W Warszawie i na terenie Mazowsza takimi miejscami kultu, chętnie odwiedzanymi przez turystów, 
są Niepokalanów oraz kościół św. Stanisława Kostki. Położenie sanktuariów religijnych w bezpo-
średnim sąsiedztwie zespołów mieszkaniowych może być przyczyną narastających konfliktów na 
płaszczyźnie: turyści–społeczność lokalna. Problematyka ta nie była dotąd materiałem pogłębio-
nych studiów naukowych w Polsce. Inny wątek, który był szczególnie ważny w przeprowadzonych 
dotąd badaniach, to problem dostępności sanktuariów dla niepełnosprawnych. Niedostrzeganie 
w podejmowanych przez teoretyków ruchu turystycznego badaniach wymienionych aspektów 
szczegółowych dotyczących turystyki religijnej zachęca do podjęcia rozważań nad problematyką 
społecznych i przestrzennych uwarunkowań turystyki religijnej. Szczegółowa analiza problemu 
wydaje się istotna w kontekście spodziewanego wzmożenia ruchu pielgrzymkowego w Polsce 
w roku 2016, z okazji Światowych Dni Młodzieży, a także w latach następnych, ze względu na 
prawdopodobne nasilenie ruchu turystycznego. W przedstawionym tekście zaprezentowano 
pierwsze wnioski z badań przeprowadzonych w ramach ds.-245 AWF Warszawa (grant MNiSW 
na lata 2015–2018).  

Słowa kluczowe: turystyka religijna, turystyka kulturowa, sanktuaria Warszawy i Mazowsza, 
świątynie i turyści niepełnosprawni 

Abstract

Knowing the extent of the detailed conditions for sustainable development of culture – religion 
tourism seems to be an important issue, because interest in religious tourism, pilgrimages, cultural 
and religious tourism in Poland seemed to be unabated. Its scale is millions of tourists annually 
visiting the most popular sanctuaries (Jasna Góra, Piekary Śląskie, Licheń, Kraków-Łagiewniki). 
In Warsaw and Mazowsze such places of worship willingly visited by tourists are Niepokalanów 
and the Stanislaus Kostka Church. Location of religious sanctuaries in the immediate vicinity of 
housing complexes may result in increasing conflict at the level of: tourists – local community 
(which we know in general terms from the press). The issue was not yet material for broader and 
deeper scientific studies in Poland. Another topic that was particularly important in the studies 
undertaken was the problem of accessibility sanctuaries for people with disabilities. It should be 
emphasized that skipping mentioned topics takes place, despite the relatively high popularity of 
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the subject of research more generally, who willingly take many authors. Hence the interest in 
exactly these highlighted thematic threads and an interest in exact discernment. Weight of the 
precise of discernment seems to be particularly in the context of pilgrims expected in Poland in 
2016, on the occasion of World Youth Day, as well as in subsequent years, what will be the likely 
consequence of this yearʼs celebrations. In this text we presented the first findings of research 
carried out under ds.-245 AWF Warsaw (Higher Education grant for the years 2015–2018).

Keywords: religious tourism, cultural tourism, Warsaw and Mazovia region sanctuaries, holy 
sites and disabled tourists
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MArtA CyWIńSKA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

podróżE po ojczyźniE: dom KrEsowy – 
ostoja EdUKacji patriotycznEj

TRAvELS IN YOUR COUNTRY: hOUSE Of EASTERN bORDERLANDS – 
pROp Of pATRIOTIC CULTURE

Wprowadzenie

Dom Kresowy, niegdysiejsze Muzeum Domu Muzycznego, położony jest na obrzeżach 
Białegostoku, na terenie dawnego majątku ziemskiego Białostoczek. Stał się miejscem 
wyjątkowym w kraju i znanym poza jego granicami. Pełni funkcję przestrzeni edukacyjnej, 
wystawienniczej, nie jest dotowany przez żadne instytucje, a jego funkcjonowanie opiera 
się na poczuciu pozytywistycznej misji połączonej z romantyczną pasją. Przygotowuje 
i realizuje spotkania edukacyjno-artystyczne z salonową muzyką wokalną i instrumentalną 
oraz plenerowe majówki z muzyką na żywo lub „Starym Gramofonem”.

Odmienność klimatu wypełnionego tym, co stanowiło codzienność, tak różną od dzi-
siejszej oprawę życia rodzinnego minionego czasu, gdy kresowy dom tworzył, chronił 
i przekazywał narodowe dziedzictwo, ożywia go szczególnie w okresie świąt kościelnych 
i narodowych oraz ważnych kulturalnych rocznic, czyniąc go prawdziwym Domem Kre-
sowym.

Celem artykułu jest wywołanie dyskusji nad nietypowymi formami edukacji patriotycznej 
oraz popularyzowanie wiedzy o Kresach dawnej Rzeczpospolitej, dorobku materialnym 
i niematerialnym rodzin ziemiańskich, pokazanie ciągłości w gromadzeniu i przekazywaniu 
dorobku wielu pokoleń Polaków. Problematyka edukacji patriotycznej – w tym edukacji 
prowadzonej przez rodzinę o wielopokoleniowych tradycjach patriotycznych i społeczni-
kowskich – wywołuje skrajne emocje oraz reakcje, nie pozostawiając odbiorcy obojętnym. 
Autorka dokonała subiektywnego doboru elementów zbiorów w opisanej przestrzeni 
edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach.

Ci, którym świat kresowego domu znany był jedynie za sprawą klasyki literatury XIX w. – 
np. jako lektury obowiązkowej w szkole, ferują wyroki na podstawie stereotypów, po-
strzegając ideę Domu Kresowego negatywnie. Sprowadzanie przez nich idei oraz ducha 
Domu do „mitu destrukcyjnego” wynika najczęściej z doświadczeń własnego środowiska 
rodzinnego lub przyzwolenia na niszczenie pamięci o kresowym dorobku materialnym 
oraz duchowym po 1945 r.
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Ci zaś, którzy zostali wychowani w szacunku dla wartości i etosie społecznikowskim, 
znają doskonale działalność twórców Domu Kresowego oraz jego zasoby, bywają w jego 
wnętrzach, uczestniczą w przedsięwzięciach edukacyjnych, patriotycznych oraz muzycz-
nych tam organizowanych, doceniają wysiłek twórców Domu oraz ich działalność.

W artykule posłużono się metodą studium indywidualnego przypadku z elementami 
monografii.

rys historyczny

Najstarsze wzmianki dotyczące założenia folwarku pochodzą z pierwszej połowy XVII w. 
Znajdował się on na terenie dóbr Radziwiłłowskich. Pierwszym jego dzierżawcą był arianin 
Stanisław Kurosz. W 1662 r. właścicielem majątku został ksiądz Faustyn Wieczorkowski – 
pleban zabłudowski. W 1664 r. Białostoczek został przekazany w dzierżawę Szczęsnemu 
Morsztynowi. Kolejnym właścicielem został Samuel Mierzeński, który dzierżawił również 
pobliskie Dojlidy. W XVIII w. Białostoczek był niewielkim majątkiem z domem, karczmą 
oraz browarem, wchodzącym w skład dóbr Branickich. Po śmierci Izabeli folwark znalazł 
się w rękach Potockich. Z początku XX w. pochodzi drewniany dwór zachowany do dzisiaj. 
W tym też okresie posiadłość przeszła w ręce Józefa Karpowicza. W 1918 r. właścicie-
lem majątku został Wincenty Kalinowski. Budynek, w którym obecnie znajduje się Dom 
Kresowy, a w latach 1992–2005 mieściło się w nim muzeum Prowincjonalny Ośrodek 
Muzyczny, od 2006 do 2010 roku – Muzeum Domu Muzycznego, następnie Muzeum 
Domu Kresowego, powstał w latach 50. XX w. Został zaprojektowany przez architekta 
szkoły przedwojennej. Na terenie posiadłości znajdowały się baraki oraz obiekty wojskowe, 
najpierw sowieckie, potem niemieckie. W latach 50. powstał tu POM, czyli Państwowy 
Ośrodek Maszynowy, zlikwidowany po 30 latach funkcjonowania. Początkowo jednak był 
„egzemplifikacją dokonań ustroju”, szczególnie eksponowaną przy okazji zorganizowanych 
w Białymstoku na początku lat 70. Dożynek Centralnych, na które zjechały ówczesne 
władze polityczne i państwowe:

Naprzeciw budynku, przypominającego trochę dworek szlachecki, stoi pomnik – nie-
pomnik, a może rzeźbiony szyld? W trzech kamiennych prostokątach wycięte otwory 
w kształcie liter: POM. Starsze i średnie pokolenie bez trudu potrafi rozszyfrować 
jeszcze taki skrót: Państwowy Ośrodek Maszynowy. Ten akurat – i dzisiaj – oznaczać 
może również coś innego: Prowincjonalny Ośrodek Muzyczny1 

– pisała Aniela Łabanow.

1 A. Łabanow, POM, czyli Prowincjonalny Ośrodek Muzyczny, Wyd. Okolicznościowe POM „Życie Salonowe”, 
Białystok 1993, s. 1.
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Koncepcja architektoniczno-ideowa

Wejście do Domu Kresowego znajduje się dokładnie na osi murowanego budynku. 
Ganek we wnęce, tak jak w szlacheckim dworku, wsparty jest na dwóch filarach, co praw-
da kwadratowych, ale nawiązujących do koncepcji formistycznej. Główne pomieszczenie 
to salon muzyczny o powierzchni 88 m2 oraz dwa mniejsze, prowadzące do biblioteki, 
przekształcone w 2012 r. z przestrzeni muzealnej w przestrzeń edukacyjno-wychowawczą 
zgodnie z koncepcją pedagogiki patriotycznej Ludwiki Jeleńskiej:

Uczucie patriotyczne wykołysała w każdym z nas ojczyzna bez naszej wiedzy; uczucie 
to jest w nas podłożem dla rozwoju pełnej świadomości narodowej. 

Patriotyzm musi być w nas uświadomiony, jest to konieczność pedagogiczna. Po-
nieważ wychowanie ma scalić wewnętrznego człowieka, uczynić go jednym, nie 
będzie zatem wychowany człowiek, którego życie prywatne i publiczne, społeczne, 
narodowe i religijne będzie czymś nieuzgodnionym, który będzie miał różne „ideały”, 
często sprzeczne2 .

Rycina 1. Pocztówka 
Źródło wszystkich rycin: zbiory Domu Kresowego.

2 L. Jeleńska, Sztuka wychowania, Nakładem Naszej Księgarni, Warszawa 1930, s. 152.
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Dom Kresowy pełni funkcję edukacyjną, naukową, wystawienniczą i artystyczną. Jest 
przedsięwzięciem realizowanym przez rodzinę dla zachowania oraz popularyzacji historii 
polskiego domu kresowego jako środowiska wychowania patriotycznego i obywatelskiego, 
religijnego i moralnego, estetycznego i kulturalnego.

Salon jako przestrzeń edukacyjna

Taką syntetyczną przestrzeń edukacyjno-patriotyczną tworzy wyposażenie salonu od-
zwierciedlającego realia XIX w. Przedmioty użytkowe, dekoracyjne, pamiątki historyczne, 
czasopisma, książki, dokumenty rodów kresowych, poradniki, stare kalendarze, a nade 
wszystko zbiory muzykaliów – ze szczególnym uwzględnieniem dorobku polskich kompo-
zytorów – oraz eksponowane instrumenty muzyczne wypełniają część Domu Kresowego. 
Dawne przybory i podręczniki szkolne, w tym przede wszystkim pomoce służące poznaniu 
dziejów i kultury ojczystej, spotykają się z ogromnym zainteresowaniem przybywających 
tu wycieczek szkolnych. Dom Kresowy stwarza również możliwość udziału w pokazie 
zespołu tematycznego przedmiotów w związku ze zgłoszonym uprzednio pragnieniem 
zwiedzających w kontekście projektowanej lekcji muzealnej eksponującej tematykę pa-
triotyczną – w wymiarze literackim, historycznym lub kulturoznawczym.

Dom Kresowy zapewnia miłośnikom historii XIX i XX w. możność obcowania z klasy-
ką – drukami odzwierciedlającymi aktywność kulturalną ludzi i całych społeczeństw (za-
proszenia, listy, pocztówki, plakaty, zdjęcia, zbiory nut eksponujące dorobek największych 
polskich kompozytorów, oraz czasopisma o charakterze edukacyjno-wychowawczym). 
Udostępnione ilustracje silnie oddziaływają na wyobraźnię odbiorcy o wysublimowanych 
potrzebach, zbiory periodyków wyrażają bowiem kilka nurtów gromadzonych zbiorów:

 – Salon i kobieta: podkreślony również przez ekspozycję winiet nutowych. W salonie 
można się zapoznać z prasą typowo kobiecą, związaną z modą i urodą. W Białostoczku 
prezentowane są takie czasopisma, jak: „Bluszcz” , „Pani Domu”, „Świat Kobiety” oraz 
przeznaczone zwłaszcza dla ziemiaństwa pisemko „Wieś i Dwór”. 

 – Czasopisma wyrażające upodobania domowników i adresowane do gości, którzy bywali 
w ich domu („Rycerzyk Niepokalanej”, „Iskry”, „Płomyk”, „Płomyczek”, „L’Illustration”).

 – Periodyki o charakterze gospodarczo-technicznym („Wiedza i Życie”, „Wszechświat” – 
przede wszystkim numery lat 20. i 30. ubiegłego wieku). Oprócz czasopism polskich 
tematykę naukowo-techniczną, przyrodniczą i gospodarczą, którą ukazują roczniki 
wydawnictw niemieckich i rosyjskich. 
W salonie Domu Kresowego na podpórkach instrumentów znajdują się nuty będące 

egzemplifikacją muzyki polskiej – klasycznej, salonowej i ludowej. W kolekcji dominują 
wydawnictwa XIX-wieczne, w tym Chopiniana, i wydania z początku XX w. Nuty, zwłasz-
cza z tzw. muzyką salonową, wyróżniają się w kolekcji piękną ilustracją. Druki prezentu-
ją rodzaje muzyki, która była wykonywana na Kresach ze szczególną lubością i we wnę-
trzach salonowych, jak prezentowane tu wnętrze w Białostoczku czy też w domach, 
które wydały wiele wybitnych postaci liczących się w życiu narodu polskiego. W przestrzeni 
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salonu muzycznego poczesne miejsce zajmują Śpiewy historyczne Juliusza Ursyna 
Niemcewicza, zwane też niegdyś „elementarzem powszechnym narodu polskiego”.

Rycina 2. Okładka zbioru „Śpiewów historycznych” J.U. Niemcewicza 

Odrębne miejsce zajmują w salonie wydawnictwa współoprawne. Przykładem może 
być poszyt pięknie oprawiony w skórę, ozdobiony haftowanymi inicjałami „MP” (Maniutka 
Pieślak). W środku można odnaleźć ręcznie przepisany jeden z największych przebojów 
ówczesnych czasów pt. Modlitwa dziewicy Tekli Bądarzewskiej. Jego właścicielka naj-
prawdopodobniej wyróżniła w ten sposób swoje ulubione i najczęściej grywane utwory 
na fortepian.

Wiek XIX obfitował w bogactwo nut i ilustracji. Jak można się przekonać oglądając 
wystawę, najbardziej efektowną stylistykę posiadały utwory „lżejsze”, potrzebne w mu-
zykowaniu domowym lub estradowym. Tematykę winiet stanowią wątki z obyczajowo-
ści i życia codziennego ubiegłego wieku – cieszyły, przerażały, zasmucały, rozweselały 
w zależności od motywów graficznych działających silnie na emocje. Dzięki ekspozycji 
nut udało się właścicielom placówki stworzyć taką konfigurację wnętrza, które posiada 
funkcję tła do każdego tematu historycznego, literackiego czy muzycznego. Wszystkie 
zbiory doskonale się uzupełniają.
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Rycina 3. Pocztówka „W muzycznym salonie” 

Następnym nurtem zainteresowań twórców Domu Kresowego jest tematyka muzyczna, 
czyli monografie kompozytorów. Do ciekawszych należą książki Henryka Opieńskiego, 
którego autorstwa są następujące biografie prezentowane w bibliotece Domu Kresowego: 
Ignacy Jan Paderewski z 17 ilustracjami3, Chopin z 58 ilustracjami4, Stanisław Moniuszko. 
Życie i dzieło5, wydane również we Lwowie. Twórcami kolejnych biografii są: Stanisław 
Niewiadomski, autor dzieła pt. Stanisław Moniuszko z 17 ilustracjami6 (wydane w War-
szawie w 1928 r.), oraz Leopold Binental, autor dzieła Chopin w 120-tą rocznicę urodzin. 
Dokumenty i pamiątki7, wydanego w Warszawie w 1930 r.

Idea domu polskiego

Właściciele Domu Kresowego aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Podlasia, żyjąc 
tak, jakby trwali w realiach XIX w. Dotyczy to nie tylko sfery wyznawanych wartości, ale 
także ideałów oraz światopoglądu. Łączą oni pozytywistyczny etos pracy z romantyczną 
wizją powinności patriotycznych, publicystykę o charakterze edukacyjno-wychowawczym 
z upowszechnianiem idei wychowania w duchu patriotycznym oraz znajomości kultury na-
rodowej. Dom Kresowy jest przedsięwzięciem realizowanym przez rodzinę dla zachowania 

3 H. Opieński, Ignacy Jan Paderewski z 17 ilustracjami, Nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1928.
4 Idem, Chopin z 58 ilustracjami, Książnica, Lwów 1925.
5 Idem, Stanisław Moniuszko. Życie i dzieła, Wyd. Polskie, Lwów 1924.
6 S. Niewiadomski, Moniuszko z 117 ilustracjami, Nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1928.
7 L. Binental, Chopin w 120-tą rocznicę urodzin, Nakładem Drukarni Wł. Łazarskiego, Warszawa 1930.
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i popularyzacji historii polskiego domu jako miejsca i środowiska wychowania patriotyczne-
go i obywatelskiego, religijnego i moralnego, estetycznego i kulturalnego. Dom polski był 
i niekiedy pozostał swoistym muzeum każdej rodziny. Jak twierdzi Irena Domańska-Kubiak:

Szlachta i ziemianie mieli udział w tworzeniu kultury nie tylko dlatego, że sami byli 
autorami mniej lub bardziej znaczących dzieł z różnych dziedzin sztuki. Świadomie 
nadawali kształt rzeczywistości i tworzyli specyficzny rynek zbytu. To głównie dla nich 
pracowały w całym kraju fabryki mebli, porcelany i mnóstwa przedmiotów koniecznych 
do codziennego życia8.

Najdoskonalszą, można powiedzieć: profesjonalną formą salonu był salon artystyczny 
oraz literacki. Począwszy od drugiej połowy XVIII w., takie instytucje zaczęły odgrywać 
wielką rolę w życiu kulturalnym głównych metropolii europejskich.

Polskie salony wystawowe nie były bowiem, jak we Francji, częścią państwowej ad-
ministracji kulturą, z jej systemem zamówień, zakupów, nagród i stypendiów, stąd też nie 
mogły odegrać podobnej roli w instytucjonalnym życiu sztuki. Nie bez znaczenia był też 
fakt, że uznanych artystów nie interesowały warszawskie czy krakowskie salony, które 
(słusznie zresztą) uważano za prowincjonalne w porównaniu z salonami paryskimi, wie-
deńskimi czy monachijskimi. Podobne instytucje istniały również na ziemiach polskich. 
Były to: warszawska Zachęta, krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz 
kilka salonów prywatnych. Nie odegrały one jednak tak wielkiej roli w życiu artystycznym. 
Nie wycisnęły na nim swojego piętna. 

Salon był osią całego domu. Spotykali się tam wszyscy domownicy, ale nie przy swo-
ich zwykłych, codziennych obowiązkach. Tutaj właśnie gromadzono się wieczorami na 
wspólne śpiewanie i recytację utworów historycznych. W kresowym domostwie salon był 
przeznaczony do odpoczynku, rozrywki oraz szeroko rozumianego zacieśniania więzów 
rodzinnych. Jedyne meble przeznaczone do pracy, mające prawo znajdować się w salonie, 
to stolik „niciak” dla przysłuchujących się rozmowie panienek, które zajmowały ręce robót-
kami, oraz stolik do krótkich korespondencji (bilety, karty wizytowe, ewentualnie pamiętnik 
czy przepisywane ręcznie nuty, a także pocztówki świąteczne lub imieninowe z grafiką 
religijną lub patriotyczną – te ostatnie układano „jakby od niechcenia” na stoliku dla gości, 
związane były tematycznie z atmosferą nadchodzących świąt lub omawianych w salonie 
obchodów zbliżającej się uroczystości). Pocztówki służą jako pomoce dydaktyczne do 
tematycznych lekcji muzealnych oraz inspiracja do zajęć pozalekcyjnych o charakterze li-
terackim. Wykorzystywane są także podczas warsztatów dla nauczycieli oraz bibliotekarzy.

W czasach wojen i w czasach pokoju pocztówki były nie tylko kurtuazyjną formą towa-
rzyską, lecz stanowiły także dowód na dynamikę komunikacji międzyludzkiej. W zbiorach 
Domu Kresowego znalazły się przykłady sztuki epistolarnej XIX i XX w., których formuły, 
grafika, kaligrafia stanowią dowód nieprzemijającego piękna słowa pisanego.

8 I. Domańska-Kubiak, Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, Iskry, Warszawa 2004, 
s. 187.
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Rycina 4. Pocztówka świąteczna „Gość w dom, Bóg w dom”

Do roku 1939 w obyczajowości ziemiańskiej stosowano się do precyzyjnych zasad 
dotyczących wyjścia z salonu i wejścia do salonu, a zebranych i opisanych przez Kon-
stancję Hojnacką:

Gości opuszczających większe przyjęcie odprowadza pan domu do drzwi salonu, a ze-
brania nieliczne – do przedpokoju. Pani domu pozostaje bezwzględnie przy reszcie 
gości; odprowadzać może jedynie wtedy, gdy żegna się ostatnia odchodząca kobieta.

Na takich zebraniach jak stałe dnie przyjęć, podczas których fala gości nieustannie 
się zmienia, nie mamy obowiązku ani witania, ani żegnania się ze wszystkimi. Można 
sobie wybrać grono bliższych znajomych i z nim spędzić czas.

Zaznajamianie się ze wszystkimi obecnymi obowiązuje tylko podczas niektórych 
zebrań i nad tym czuwa już pani domu.

Przy wejściu do salonu panie mają pierwszeństwo, a jedynie mąż towarzyszący żo-
nie może przeprosić obcą kobietę i wejść przed nią razem z żoną. Rodzina w takiej 
kolejności: matka, córka, ojciec, syn9.

Znajomość dobrych manier i zasad zachowania wpisywała ona w szacunek dla do-
mownika i gościa, rodziny oraz rezydentów.

Salon był przecież wizytówką domu. Gospodarze mogli zaprezentować w nim swój 
smak i poczucie estetyki. Mieli też okazję do zainteresowania gości bibelotami, pamiątkami 
czy na przykład nutami, które właśnie w salonie były eksponowane. Salon tworzył także 

9 K. Hojnacka, Współżycie z ludźmi, Nakładem A. Krzyckiego, Żnin 1939, s. 56–57.
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przestrzeń edukacji patriotycznej w połączeniu ze szczególnymi walorami estetycznymi, 
o których pisał Władysław Łoziński:

Owóż mówiąc o zmyśle estetycznym, jako o żywiole towarzyskim i społecznym, 
dotykamy właśnie tej strony estetyki, gdzie ona przestaje mówić nam o obrazach, 
o muzyce i o poezji, a zaczyna mówić o formach samego zżycia, gdzie przestaje 
oceniać artystów i wieszczów, a natomiast na szali piękna i smaku waży nas samych, 
nasz tryb życia, nasze stosunki publiczne i towarzyskie, nasze zwyczaje10.

Duchowość salonu

Salon dworu polskiego był nieodłącznie związany z krzewieniem kultury. To w salonie 
stał fortepian, przy którym zbierali się domownicy. Tu wisiały najpiękniejsze obrazy. Tutaj 
również wymieniano się informacjami i rozmawiano o sztuce. Inne tematy poruszano 
w miejscach bardziej dla nich stosownych (pan domu interesy omawiał raczej w gabi-
necie, pani o problemach domowych rozmawiała w kuchni, o polityce natomiast, z racji 
burzliwych czasów zaborów i konspiracji, rozmawiali tylko panowie – dla bezpieczeństwa 
reszty domowników). Salon był również miejscem lektury. Trafiały tu na przykład czasopi-
sma poświęcone kwestiom towarzyskim i obyczajowym, takie jak „Tygodnik Ilustrowany”, 
a także periodyki o charakterze religijnym, jak „Rycerzyk Niepokalanej”, wpisujący się 
w ideał wychowawczy, upowszechniany w okresie międzywojennym przez ks. Michała 
Klepacza, łączący wątki patriotyczne z żarliwą wiarą i głęboką duchowością:

Człowiek tą „zewnętrznością” został całkowicie pochłonięty i, co ważniejsze, wy-
daje mu się, że taki stan rzeczy jest znamieniem postępu, że on, twórca i używ-
ca11 telefonów bez drutu, aeroplanu, łodzi podwodnych… gazów trujących i całego 
szeregu innych dokonanych już odkryć i wynalazków – stoi o całe niebo wyżej od 
tych „barbarzyńców”, którzy w tumach gotyckich świątyń, w prymitywach środków 
cywilizacyjnych i organizacji społecznej kryli swe ubóstwo ducha, mniemając w swej 
prostaczej pokorze, że przyroda to zamknięta na siedem pieczęci kraina, przed którą 
należy jeno korzyć się w leku mistycznym… […] Im dalej i wyżej rozkwitła cywilizacja, 
tym więcej trzeba przypominać światu, że dla równowagi potrzeba potężniejszego 
i subtelniejszego współdziałania wszystkich sił ducha12.

Pisma ks. Michała Klepacza były chętnie czytane w czasie wieczornych spotkań rodzin-
nych na Kresach, jako że zawierały one nie tylko elementy przypowieści moralizatorskich, 
wzorce postępowania, wykładnie działań pedagogicznych oraz wychowawczych, lecz 
także analizy stanu polskiej oświaty w okresie międzywojennym.

10 W. Łoziński, Salon i kobieta, Wyd. Gubrynowicz i syn: H. Altenberg, Lwów 1921, s. 3.
11 Zapis w oryginalnym brzmieniu (przyp. M.C.).
12 M. Klepacz, Kierunki organizacyjne oraz ideały wychowawcze we współczesnym szkolnictwie polskim, Nakładem 
Księgarni i Drukarni Katolickiej, Katowice 1937, s. 182–184.
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Innym chętnie czytanym przez rodziny ziemiańskie kapłanem był ks. Piotr Turbak – rów-
nież i jego dzieła znajdują się w bibliotece Domu Kresowego. Tak pisał o obowiązkach Polaka:

Z religii katolickiej naród czerpał pociechę i siłę w dniach niewoli, ucisku, że nie 
zmogłyby nas ani nahajki moskiewskich sołdatów, ani lochy sybirskie, ani drakońskie 
prawa Bismarcka. Takie są już dzieje nasze! Religia katolicka stała się oblubienicą 
polskiego narodu. Z nią wzięliśmy dziejowy ślub w jedno ciało i w jednego ducha 
i w jedno życie!13

Podkreślał, iż siła społeczeństwa opiera się na wychowaniu religijnym oraz patrio-
tycznym, działalności dobroczynnej i gorliwej modlitwie. Odwaga, uczciwość, poczucie 
sprawiedliwości, wierność hasłom Bóg–Honor–Ojczyzna, patriotyzm wielowymiarowy 
i lojalny, prawdomówność, słowność, postawa honorowa – to tylko początek listy zaso-
bów duchowych Polaka. Przestrzeganie wartości jest jego orężem. Wszak honoru i życia 
zgodnie z sumieniem, w zgodzie z Dekalogiem i miłością Ojczyzny, współczesnemu 
człowiekowi brakuje najbardziej. Honoru nie wystarczy deklarować, trzeba udowadniać 
posiadanie go, a jego utrata oznacza zniesławienie. 

Ów system wartości wpisuje się w całą przestrzeń edukacyjną Domu Kresowego – 
zbiory biblioteczne, rekwizyty życia codziennego, tematykę wydawnictw muzycznych. 
Stanowi także credo twórców i właścicieli tego niezwykłego miejsca.

Rycina 5. Przykład winiety patriotycznej 

13 P. Turbacz, Na front w obronie praw religii, Wyd. Apostolstwa Młodzieży, Kraków 1937, s. 23.
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Pomieszczenie o podobnym znaczeniu jak salon dworski możemy znaleźć w wiejskim 
domu. Tu nazywa się ono świetlicą – białą izbą. Jest to ten pokój – jeszcze do dzisiaj 
spotykany na wsi – z komodą, pasyjką, lichtarzem ozdobionym suchymi lub sztucznymi 
kwiatami. W takim pokoju znajdują swoje miejsce zdjęcia, książka, różaniec. Charakter tej 
izby ma ścisły związek z religijnością – tu jest święcona woda i figurka Matki Bożej. Jest 
to cecha różniąca świetlicę od salonu, w którym mogły się znajdować obrazy o tematyce 
religijnej, ale nie przedmioty kultu. Podobieństwo jest jednak znaczne, szczególnie w sfe-
rze organizacji życia rodzinnego. Biała izba jest osią całego domu, w niej rozgrywają się 
najważniejsze chwile z życia mieszkańców.

W przestrzeni edukacyjnej Domu Kresowego salon jest miejscem szczególnym – oazą 
na pustyni życia codziennego, wnętrzem elitarnym ze względu na ludzi, których gości, lub 
przez wzgląd na odświętny charakter roli, którą spełnia w zwykłym domu. Salon XIX-wiecz-
ny kształtował kulturę duchową i materialną, postawy patriotyczne i gusty estetyczne. 
Wyodrębnił też specyficzne nurty w różnych dziedzinach sztuki, dlatego możemy mówić 
o malarstwie salonowym bądź o muzyce salonowej.

Taką syntetyczną projekcją idei salonu Domu Kresowego jest stała wystawa „Saloniku 
muzycznego” oraz „Salonu pełnego pamiątek” – ekspozycja obejmuje realia, dokumenty oraz 
ikonografię, wprost lub pośrednio wprowadzające w klimat XIX i początku XX w. Przedmioty 
dekoracyjne i użytkowe, pamiątki historyczne, dokumenty rodów kresowych i podlaskich, 
książki, czasopisma, poradniki, żurnale mód i stare kalendarze, a nade wszystko zbiory 
muzykaliów oraz eksponowane instrumenty muzyczne stanowią kolekcję unikatową. Odręb-
nym, przygotowywanym dla szkolnych grup wycieczkowych pokazem są dawne przybory 
i podręczniki szkolne, w tym szczególnie pomoce służące poznaniu dziejów i kultury ojczystej.

Podsumowanie

Dom Kresowy jest miejscem szczególnym na dosyć monotematycznej mapie kulturalnej 
Podlasia. Niezależnie od oglądania stałych i czasowych ekspozycji muzealnych, zaaranżowanych 
z zachowaniem klimatu wnętrz epoki, istnieje możliwość udziału w demonstrowaniu zespołu 
tematycznego przedmiotów w związku ze zgłoszonym uprzednio pragnieniem zwiedzających.

Lekcja czy pogadanka może być prowadzona przez nauczyciela towarzyszącego 
grupie uczniowskiej lub realizowana przez właścicieli Domu Kresowego, którzy prezentują 
tematy o szerokim spektrum, związanym z charakterem placówki (w tym pula tematów 
stałych – do wyboru m.in.: „Obyczaje i obrzędy rodzinne”, „Kulturotwórcza i edukacyjna 
rola rodziny wielopokoleniowej”, „Bohaterowie narodowi i rodzinne pamiątki”, jak również 
„Dzieje gramofonu” lub „Chopin, Moniuszko i Trzej Wieszcze”). 

W Domu Kresowym odbywają się po dziś dzień zajęcia skorelowane z programem naucza-
nia historii, regionalizmu, literatury i kultury polskiej, wychowania religijnego i patriotycznego 
oraz kultury bycia, co jest istotą nie tylko wychowania patriotycznego, ale także narodowego14. 

14 Vide M. Cywińska, M. Patey, W stronę wartości narodowych, Wyd. Piotr Błaszkowski, Gdańsk 2015, s. 5–17.
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Niezależnie od burz dziejowych, przemian politycznych i przeróżnych form nacisku czy 
przejawów niezrozumienia Dom w Białostoczku trwa na straży polskości i pisze historię 
żywą dla kolejnych pokoleń.
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Streszczenie

W artykule zaprezentowano funkcję i misję domu Kresowego w Białostoczku ze szczególnym 
uwzględnieniem wątku edukacyjnego. Całość dopełnia rys historyczny, analiza egzemplifikacji 
zbiorów na przykładzie salonu oraz biblioteki, materiał ilustracyjny. Autorka akcentuje rolę Domu 
Kresowego w upowszechnianiu alternatywnych form edukacji patriotycznej (lekcji muzealnych, 
zbiorów tematycznych, publikacji oraz odniesień do scen obyczajowych).

Słowa kluczowe: Dom Kresowy, salon, przestrzeń edukacyjna, idea polskiego domu

Abstract

This text presents function and mission of House of Eastern Borderlands in Białostoczek, with 
special attention of educational aspect. Text is closed by the history and examples of museum 
stocks from living room and library with their illustrations. Author emphasises alternative forms 
of patriotic education (for example museum lessons, theme collections, publications and refer-
ences to scenes of morals).

Keywords: House of Eastern Borderlands, living room, education’s space, polish home
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NOTKA O AUTORCE

Dr Marta Cywińska, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Edukacji i Kultury (Wydział 
Nauk Społecznych SGGW), autorka ponad 20 książek, trzech wystaw-rekwizytorni i performan-
ces inspirowanych kulturą bretońską oraz literaturą średniowieczną, współautorka dwóch płyt 
frankofońskich, poetka (również francuskojęzyczna), prozaiczka, felietonistka, dziennikarka, 
krytyk literacki, tłumaczka literatury, działacz społeczny, autorka ponad 120 artykułów nauko-
wych i ponad 450 popularyzatorskich; zainteresowania naukowe: historia edukacji patriotycznej 
oraz salonowej, dzieje szkolnictwa w okresie międzywojennym, obyczajowość kresowa, związki 
literatury z psychologią głębi oraz tanatologią; członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 
oraz Stowarzyszenia Historycznego im. Danuty Siedzikówny „Inki”.





GrzeGOrz BIeńCzyK
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

działalność tUrystyczno-Krajoznawcza polsKiEgo 
towarzystwa tUrystyczno-KrajoznawczEgo 
w środowisKU osób niEpEłnosprawnych

ThE ACTIvITY pOLISh TOURIST CONTRY-LOvERS’ SOCIETY IN pOLAND 
IN ThE MILIEU DISAbLED pEOpLE

Wstęp

Jedną z grup współczesnego społeczeństwa są osoby niepełnosprawne. Zgodnie ze 
Światowym raportem o niepełnosprawności na świecie żyje ponad 1 mld osób niepełno-
sprawnych, z czego 110–190 mln ma poważne trudności z funkcjonowaniem1. W Polsce 
było około 4,7 mln osób z dysfunkcjami w 2011 r.2  

Uprawianie turystyki przez osoby niepełnosprawne może się stać czynnikiem przeciw-
działającym hipokinezji, czyli niedoborowi ruchu wpływającemu destruktywnie na zdrowie 
i samopoczucie każdego człowieka. Turystyka pozwala chociaż w części kompensować 
występujące braki, podnosić poczucie własnej wartości, utrzymywać kontakty społeczne, 
integrować ludzi niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Turystykę osób niepełnospraw-
nych należy traktować nie tylko jako rozrywkę, relaks, ale także jako środek terapeutycz-
no-wychowawczy łagodzący skutki kalectwa, umożliwiający wypróbowanie swoich sił 
w różnych, często trudnych warunkach3.

niepełnosprawność w świetle literatury

Przyjęto, iż niepełnosprawność jest przeciwieństwem sprawności, czyli stanu nor-
malnego, tj. normy. Pojęcie normy, czyli normalności, utożsamia się z pojęciem zdrowia. 
Pojęcie „zdrowie” jest definiowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako stan 
dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak 
schorzenia czy dolegliwości.

1 A. Officer, Światowy Raport o Niepełnosprawności / World Report on Desability, „Niepełnosprawność” 2012, 
nr 4 (5), s. 32.  
2 Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Niepełnosprawność w liczbach, http://www.niepelno-
sprawni.gov.pl/p,78,dane-demograficzne [10.04.2016].
3 T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, Wyd. WSE, Warszawa 2001, s. 221. 
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Niepełnosprawność jest pojęciem, które pojawia się zarówno w języku potocznym, jak 
i w dokumentach polityki społecznej, aktach prawnych oraz opracowaniach naukowych. 
Mimo tego brak jest jednoznacznej ogólnie przyjętej definicji.

Zgodnie z obecnie najczęściej stosowaną definicją „Inwalida lub osoba niepełno-
sprawna jest to jednostka, która z powodów fizycznych, somatycznych, umysłowych lub 
psychicznych właściwości i warunków napotyka na poważne trudności w życiu osobistym, 
rodzinie, szkole, zakładzie pracy oraz w czasie wolnym” (definicja ta przyjęta w wielu 
krajach, m.in. Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Danii itd.)4. 

Definicje poświęcone osobom niepełnosprawnym dzieli się na trzy rodzaje:
 – definicje ogólne,
 – definicje do określonych celów,
 – definicje dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych.

Definicja ogólna przyjęta w Polsce jest następująca: niepełnosprawną jest osoba, 
której stan fizyczny lub (i) psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub unie-
możliwia wypełnianie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z normami prawnymi 
i społecznymi5.

Funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej zależne jest od stopnia niepełnosprawności.
W Polsce wyodrębnia się trzy stopnie niepełnosprawności: 

 – lekk i, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, zdolną do 
wykonywania zatrudnienia, niewymagającą pomocy innej osoby w celu pełnienia ról 
społecznych;

 – umiarkowany, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, 
zdolną do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym do potrzeb 
i możliwości wynikających z niepełnosprawności, wymagającą w celu pełnienia ról 
społecznych częściowej lub okresowej pomocy innej osoby w związku z ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji;

 – znaczny, do którego zalicza się osobę mającą naruszoną sprawność organizmu, 
niezdolną do podjęcia zatrudnienia, zdolną do wykonywania zatrudnienia w zakładzie 
pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodowej, wymagającą niezbędnej 
w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długofalowej opieki lub pomocy w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
W powyższym podziale jako kryterium przyjęto zatrudnienie i naruszenie sprawno-

ści organizmu w stopniu, który uniemożliwia zaspokojenie, bez pomocy innych osób, 
podstawowych potrzeb życiowych, zwłaszcza w zakresie samoobsługi, poruszania się 
i komunikowania6. 

4 J. Żbikowski, Kierunki rozwiązań prawno-organizacyjnych turystyki osób niepełnosprawnych, [w:] Krajoznaw-
stwo i turystyka osób niepełnosprawnych, red. F. Midura, J. Żbikowski, Wyd. PWSZ, Biała Podlaska 2005, s. 81.
5 T. Żółkowska, Niepełnosprawność – ustalenia terminologiczne i klasyfikacje niepełnosprawności, [w:] M. Gawinek 
et al., Niepełnosprawny turysta . Poradnik dla pilotów i przewodników turystycznych, Forum Turystyki Pomorza 
Zachodniego, Szczecin 2003, s. 14.
6 Ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 
1997 r. (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776).
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Odmienność położenia osób niepełnosprawnych w porównania z życiem osób pełno-
sprawnych można w zasadzie sprowadzić do dwóch modeli niepełnosprawności.

Model  indywidua lny. Traktuje się w nim problemy, jakie napotykają osoby niepeł-
nosprawne, jako konsekwencję ich choroby czy kalectwa. Działania zmierzają tu w kie-
runku jak najlepszego przystosowania osób niepełnosprawnych do ogólnie panujących 
warunków. Mają one umożliwiać przystosowanie fizyczne oraz psychiczne osób niepełno-
sprawnych do życia w społeczeństwie i w konsekwencji doprowadzić je do zaakceptowania 
posiadanych ograniczeń. 

Model  społeczny. W tym modelu niepełnosprawności rozpatruje się sprawę nieprzy-
gotowania – niedostosowania środowiska do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chodzi 
o to, na ile społeczeństwo dostosowuje szeroko rozumiane środowisko do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Społeczeństwo ma określone oczekiwania wobec osób przypisanych do jakiejś kategorii 
społecznej dotyczące zachowań. Oczekiwania te wpływają na pozycję osoby w społeczeń-
stwie i nastawiają społeczeństwo do tej osoby. Społeczeństwo przypisuje danej osobie 
określoną rolę, którą powinna ona odgrywać7.

Szczególna rola, jeśli chodzi o problematykę osób niepełnosprawnych, przypada 
centralnym organom Unii Europejskiej, która poprzez prace Rady Europy czy Komisji 
Europejskiej stara się wpływać na działania poszczególnych członków UE. Działalność 
tych organów opiera się na traktatach i wydawanych na ich podstawie innych aktach 
prawa wspólnotowego. 

Ważnym narzędziem w polityce Unii Europejskiej są także fundusze wspólnotowe. 
Dzięki nim zrealizowano wiele działań – projektów oraz badań – zmierzających do wy-
równania szans czy podniesienia poziomu życia różnych grup społecznych, w tym osób 
niepełnosprawnych. Niektóre ze zrealizowanych projektów dotyczą dostępności środo-
wiska naturalnego dla osób niepełnosprawnych, jak np. „Europa dostępna dla każdego”8.

Jeśli chodzi o rozwiązania prawne w Polsce dotyczące osób niepełnosprawnych, to 
podstawowym aktem prawnym jest tu Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 
69 władze publiczne udzielają osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczeniu 
egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

Doniosłym aktem, mającym przede wszystkim wymiar moralny, a ograniczonym jako 
akt normatywny, jest Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – 
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. 

W par. 1 tej uchwały czytamy, iż osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których spraw-
ność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub 
uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie 
z normami prawnymi i zwyczajowymi mają prawo do niezależnego, samodzielnego i ak-
tywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. W szczególności oznacza to prawo 

7 T. Żółkowska, op. cit., s. 19–20.
8 J. Żbikowski, op. cit., s. 88–89.



Grzegorz Bieńczyk156

niepełnosprawnych do dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym, prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym m.in. 
swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu.

Bardzo istotne znaczenie ma pkt 10 par. 1 tej uchwały. Zgodnie z tym punktem nie-
pełnosprawni mają prawo do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, 
kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce, odpowiednio do swych 
zainteresowań i potrzeb.

Ograniczone znaczenie normatywne tej uchwały wynika z faktu, że jej postanowienia 
nie rodzą bezpośrednich roszczeń osób niepełnosprawnych w stosunku do organów 
władzy publicznej i przedsiębiorców. Chodzi jednak o pewną deklarację ustawodawcy 
zawierającą reguły, jakimi należy się kierować zarówno w procesie stanowienia prawa, 
jak i jego stosowania.

Zagadnienia turystyki niepełnosprawnych nie występują w prawie polskim jako przed-
miot jednolitej, kompleksowej regulacji. Przepisy odnoszące się do aktywności życiowej 
i społecznej osób z różnym stopniem niepełnosprawności znajdują się w regulacjach 
prawnych dotyczących różnych sfer życia, nie ograniczając się do problematyki związanej 
z turystyką i rekreacją9.

Przykładem mogą być przepisy prawa budowlanego dotyczące dostosowania obiektów 
budowlanych do potrzeb osób niepełnosprawnych: 

 – obiekty użyteczności publicznej, takie jak np. dworce lotnicze, stacje kolejowe, obiekty 
sportowe, hale widowiskowe, baseny;

 – obiekty hotelarskie (Ustawa o usługach turystycznych z 1997 r.);
 – publiczne środki transportu10.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzona 
przez Polskie towarzystwo turystyczno-Krajoznawcze

Liczne organizacje pozarządowe, jak również administracja państwowa i władze sa-
morządowe podejmują działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa w środowisku osób 
niepełnosprawnych. Mimo realizacji szeregu projektów udział tej grupy społecznej w tury-
styce jest niezadawalający. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele – są to głównie bariery: 
organizacyjne, architektoniczne, finansowe i, nie mniej ważne, społeczne i psychologiczne. 

Dla redukcji tych ograniczeń podejmowane jest wiele działań pod hasłem „turystyka 
dla wszystkich”. PTTK pod tym właśnie hasłem, jako jeden z najpoważniejszych organi-
zatorów turystyki osób niepełnosprawnych, podjęło w 2008 r. realizację projektu, którego 
celem było: zebranie danych nt. infrastruktury turystycznej i jej dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, upowszechnienie tych informacji poprzez przeprowadzenie kampanii 

9 W. Robaczyński, Turystyka niepełnosprawnych a prawo – zagadnienia podstawowe, [w:] Rola krajoznawstwa 
i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, red. A. Stasiak, PTTK, WSTiH w Łodzi, Warszawa 2008, s. 15.
10 Ibidem, s. 14–17. 
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promocyjnej, zorganizowanie konferencji popularnonaukowej oraz promocję aktywnych 
form spędzania czasu wolnego wśród osób specjalnej troski11.

PTTK zobligowane swym statutem prowadzi działalność turystyczno-krajoznawczą 
w środowisku osób niepełnosprawnych od początku swego powstania, tj. od pierwszej 
połowy lat 50. XX w.12

Początków tej działalności można się dopatrywać w powstawaniu kół PTTK przy 
jednostkach organizacyjnych Polskiego Związku Głuchych. I tak, w 1954 r. powstało koło 
PTTK w Przemyślu, kolejne w 1955 r. w Krakowie, w 1956 r. w Rzeszowie, a w 1958 r. 
w Gdańsku. 

Poszerzeniem kontaktów Towarzystwa ze środowiskiem osób niepełnosprawnych 
było podpisane w 1968 r. porozumienie pomiędzy Zarządem Głównym PTTK a Zarządem 
Głównym Zjednoczonego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Kolejna organizacja, 
z którą PTTK podpisało porozumienie, to Polski Związek Niewidomych. Z czasem w śro-
dowisku osób z dysfunkcją słuchu powstawały nowe koła, co doprowadziło do zawarcia 
umowy o współpracy pomiędzy ZG PTTK i Polskim Związkiem Głuchych w dniu 5 lutego 
1971 r., a 18 marca 1980 r. PTTK zawarło porozumienie z Towarzystwem Walki z Ka-
lectwem. W związku z rozwijającym się zainteresowaniem turystyką i krajoznawstwem 
w tych środowiskach ZG PTTK powołał w listopadzie 1982 r. Radę ds. Turystyki Osób 
Niepełnosprawnych13. 

Tabela 1. Działalność PTTK w środowisku osób niepełnosprawnych w latach 1984–2013

Rok Członkowie PTTK Koła PTTK Rady ds.
inwalidów
rencistówogółem w tym  

inwalidzi
renciści

ogółem w tym  
inwalidów
rencistów

1984 631 993 16 782 1 655 190 x

1985 691 881 18 825 12 380 245 1

1986 681 291 17 455 12 353 234 6

1987 698 872 16 629 12 695 248 8

1996 94 975 2 904 3 438 83 ∙

2000 82 528 2 745 3 113 84 10

2004 61 897 2 517 2 744 75 12

2006 61 595 1 912 1 793 34 11

11 J. Śledzińska, „Turystyka dla wszystkich” – ogólnopolski projekt realizowany przez PTTK w 2008 r., [w:] Rola 
krajoznawstwa i turystyki…, op. cit., s. 67–68.
12 Statut PTTK (art. 7, pkt 2, ppkt 11).
13 ZG PTTK, Uchwała nr 24/X/82 z dnia 21 listopada 1982 r.
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2007 61 378 1 862 1 676 33 12

2008 60 909 1 935 1 551 36 17

2009 61 350 1 942 1 472 34 15

2010 61 715 1 718 1 413 34 12

2011 62 479 1 946 1 402 36 10

2012 61 960 1 770 1 326 30 10

2013 62 105 1 778 1 267 29 10

Źródło: do 2004 r. sprawozdania Zarządu Głównego PTTK na Walne Zjazdy Delegatów PTTK, od 2006 
do 2013 r. sprawozdania TK-0. 

Rada ta składała się z przedstawicieli zarządów głównych organizacji i stowarzyszeń, 
z którymi podpisane były wcześniej porozumienia. Dla sprawnego funkcjonowania Rady 
utworzono w jej ramach cztery zespoły do spraw turystyki w następujących środowiskach:

 – niewidomych;
 – inwalidów z dysfunkcją narządów ruchu;
 – głuchych;
 – rencistów, emerytów i inwalidów.

W 1984 r. utworzono kolejne zespoły do spraw:
 – dzieci niepełnosprawnych,
 – inwalidów z dysfunkcją ruchu dysponujących samochodami,
 – popularyzacji działalności turystyczno-krajoznawczej wśród inwalidów.

W ślad za tym utworzono w zarządach wojewódzkich i oddziałach PTTK komisje do 
spraw turystyki osób niepełnosprawnych. 

Zadaniem Rady jako wyspecjalizowanego organu PTTK jest:
 – rozpoznawanie potrzeb turystyczno-krajoznawczych w środowisku osób niepełno-

sprawnych;
 – dostosowanie obowiązujących oraz wypracowanie nowych norm i form, dostosowanie 

uprawiania turystyki do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 – zapewnienie dla tej działalności odpowiednich kadr poprzez organizowanie szkolenia 

animatorów i organizatorów turystyki w poszczególnych środowiskach osób niepeł-
nosprawnych14. 
Jak wynika z analizy tabeli 1, liczba rad w poszczególnych latach kształtowała się róż-

nie, najwięcej funkcjonowało ich w latach 2008–2009, potem nastąpił spadek i stabilizacja 
na poziomie 10 rad w latach 2011–2013.

Podstawowym rodzajem struktury organizacyjnej w tym środowisku są koła i kluby, 
których najwięcej funkcjonowało w latach 1984–1987 (od 190 do 248), podobnie jak liczba 

14 Formy i metody pracy Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych, Maszynopis, Archiwum ZG PTTK, Sy-
gnatura 66/67.  
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członków – osób niepełnosprawnych: od około 17 tys. w 1984 r., przez prawie 19 tys. 
w 1985 r., do 16,6 tys. w 1987 r., aby przy 10-krotnym spadku osiągnąć w 2013 r. liczbę 
1778 osób. Taka sytuacja była wynikiem ogólnej tendencji spadkowej w Towarzystwie, 
na co wskazują liczby członków w analizowanych latach, a procent liczby osób niepeł-
nosprawnych wśród wszystkich członków PTTK utrzymywał się stale na jednakowym 
poziomie: pomiędzy 2,6% w latach 80. minionego wieku a 2,8% w 2013 r.

Działalność turystyczną w turystyce powszechnej i kwalifikowanej prowadzoną przez 
PTTK z udziałem osób niepełnosprawnych przedstawia tabela 2.

Sytuacja w turystyce kwalifikowanej oraz powszechnej przedstawiała się podobnie, 
jeśli chodzi o proporcje liczby osób niepełnosprawnych w stosunku do liczby uczestników 
ogółem. W turystyce kwalifikowanej najkorzystniej wypadł rok 2008, gdy udział osób nie-
pełnosprawnych w odniesieniu do wszystkich uczestniczących w różnych dyscyplinach 
wyniósł 2,8%, najsłabiej zaś – rok 2006, z udziałem 2,1%. 

Tabela 2. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turystyce organizowanej przez PTTK w latach 
2006–2013

Rok Uczestnicy imprez turystyki 
kwalifikowanej

Uczestnicy turystyki
powszechnej PTTK

Młodzieżowe obozy wę-
drowne
PTTK

ogółem w tym
inwalidzi 
i renciści

ogółem w tym
inwalidzi i 
renciści

uczestnicy
ogółem

w tym
niepełno-
sprawni

2006 641 123 13 531 329 910 9 497 7 748 99

2007 634 533 14 372 305 864 10 271 4 280 47

2008 626 147 17 547 296 179 10 310 3 400 20

2009 628 874 15 804 324 393 11 437 3 289 57

2010 662 789 15 233 310 578 9 433 3 649 49

2011 584 389 11 806 214 953 7 384 4 230 42

2012 571 591 12 854 202 235 6 830 8 515 47

2013 559 989 13 138 199 079 4 400 7 531 87

Źródło: sprawozdania TK-0 ZG PTTK za lata 2006–2013.  

Proporcje te są nieco lepsze w turystyce powszechnej15, w której udział osób niepełno-
sprawnych w stosunku do ogółu kształtował się na poziomie 2,87% w 2006 r., a w 2009 r. 
nawet do 3,52%. 

15 Turystyka powszechna oznacza najprostsze formy ruchu turystycznego, którego uczestnicy nie mają ambicji 
uprawiania turystyki ze znawstwem, jak to występuje w turystyce kwalifikowanej, i obejmuje ona głównie takie 
formy, jak wycieczki autokarowe.
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PTTK jest również organizatorem młodzieżowych obozów wędrownych, w których 
uczestniczy także młodzież niepełnosprawna. Udział młodzieży specjalnej troski przedsta-
wiony został w tabeli 2. Z analizy zamieszczonych tam danych wynika, iż liczba tej młodzie-
ży w porównaniu z liczbą wszystkich uczestników ma charakter symboliczny i kształtuje 
się na poziomie niewiele przekraczającym 1%, a w niektórych latach nawet poniżej 1%.

Głównym problemem występującym w organizacji turystyki i uprawianiu jej przez 
osoby niepełnosprawne, rzutującym na liczbę uczestników, jest niski poziom środków 
finansowych oraz pogłębiające się z roku na rok trudności w pozyskiwaniu tych środków, 
co podkreślają Oddziały PTTK, a także inni organizatorzy tej działalności16. 

Tabela 3 obrazuje uczestnictwo osób niepełnosprawnych w podstawowych dyscy-
plinach turystyki kwalifikowanej. Analizując dane zawarte w tej tabeli, można stwierdzić, 
iż największym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych cieszy się turystyka piesza 
nizinna, w której w 2013 r. uczestniczyła ponad połowa osób biorących w tym roku udział 
w turystyce kwalifikowanej, podobna sytuacja występuje w latach 2006 i 2010. Drugie 
miejsce ma turystyka piesza górska, a znaczącą rolę odgrywają jeszcze turystyka kolar-
ska i kajakowa.

Tabela 3. Uczestnicy imprez i wycieczek turystyki kwalifikowanej PTTK, w tym osoby niepełnosprawne, 
w latach 2006–2013

Lp. Forma turystyki
2006 2010 2013

ogółem niepełn. ogółem niepełn. ogółem niepełn.

1. Ogółem 641 123 13 531 662 789 15 233 559 989 13 138

2. Piesze górskie 130 175 1 341 134 671 3 019 111 625 1 725

3. Jeździeckie
nizinne 1 056 43 864 4 1 159 9

4. Jeździeckie 
górskie 459 0 3 828 14 1 056 103

5. Kajakowe 19 105 598 18 754 938 20 502 771

6. Kolarskie 61143 897 70 824 1 129 70 953 702

7. Motorowe 10 237 156 10 841 64 7 562 118

8. Narciarskie 11 471 64 10 290 61 10 350 42

9. Piesze nizinne 287 346 8 192 294 065 8 170 233 939 6 712

10. Żeglarskie 14 555 258 8 978 119 8 851 182

11. Płetwonurków 2 220 33 2 377 3 6 241 1

16 J. Śledzińska, Turystyka osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, 
„Niepełnosprawność” 2012, nr 2 (3).
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12. Na orientację 36 045 407 33 852 332 32 861 482

13. Speleologiczne 1 270 0 818 2 851 0

14. Inne 66 041 1 537 72 627 1 378 54 039 2 231

Źródło: sprawozdania ZG PTTK TK-0 za lata 2006–2013.

Na możliwości organizowania turystyki dla osób niepełnosprawnych zasadniczy wpływ, 
jak wcześniej zaznaczono, mają środki finansowe. PTTK, jako organizacja społeczna, ma 
bardzo ograniczone możliwości w tym względzie, dysponując jedynie pieniędzmi pocho-
dzącymi ze składek członkowskich, niewielkimi dochodami z prowadzonej działalności 
gospodarczej, a także niewielkimi dotacjami celowymi od państwa. Oddziały Towarzystwa, 
a także organizacje współpracujące informują o pogłębiających się co roku trudnościach 
w pozyskiwaniu środków na organizacje imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych17. 

PTTK, obok organizacji imprez turystycznych w środowisku osób niepełnosprawnych, 
podejmuje szereg innych działań mających na celu głównie rozwój krajoznawstwa i tury-
styki wśród osób szczególnej troski, a także ułatwianie uprawiania turystyki i zachęcanie 
do jej uprawiania.

Realizacji tych celów służy:
 – szkolenie kadr turystycznych, tj. organizatorów turystyki, przewodników turystycznych, 

przodowników różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej, pod kątem specjalnych 
potrzeb tego środowiska;

 – promowanie i upowszechnianie aktywnego stylu bycia jako ważnej formy wykorzystania 
czasu wolnego wśród osób specjalnej troski;

 – promowanie turystyki kwalifikowanej w środowisku osób niepełnosprawnych oraz uła-
twianie jej uprawiania poprzez opracowywanie publikacji turystycznych przeznaczonych 
dla osób z różnymi dysfunkcjami;

 – utworzenie bazy danych, która zawiera informacje o dostępności dla osób z różnymi 
stopniami niepełnosprawności – obiektów, tras, budynków, a także środków transportu;

 – upowszechnienie i utrwalanie w społeczeństwie przekonania o celowości usuwania ba-
rier, jakie napotykają osoby niepełnosprawne w dostępie do infrastruktury turystycznej;

 – uzmysłowienie władzom samorządowym i administracyjnym rzeczywistych barier 
utrudniających osobom niepełnosprawnym uprawianie turystyki;

 – włączenie w działania krajoznawczo-turystyczne na rzecz osób niepełnosprawnych 
pracowników nauki z różnych ośrodków w kraju oraz studentów, członków PTTK oraz 
przedstawicieli innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych;

 – zintegrowanie środowiska osób sprawnych z niepełnosprawnymi oraz pokonywanie 
barier emocjonalnych i mentalnych w obcowaniu z niepełnosprawnymi18. 

17 Ibidem.
18 Ibidem.
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Podsumowanie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze dzięki swym protoplastom (Galicyjskie 
Towarzystwo Tatrzańskie – 1873 r. i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – 1906 r.) jest 
najstarszą organizacją turystyczną w Polsce i jedną z najstarszych na świecie, posiada 
bardzo bogaty dorobek, doświadczoną kadrę turystyczną oraz struktury na terenie całe-
go kraju. Wszystkie te czynniki predestynują Towarzystwo do prowadzenia i inicjowania 
działalności krajoznawczo-turystycznej w społeczeństwie, w tym również w środowisku 
osób szczególnej troski. 

Działalność tę PTTK rozpoczęło w początkach lat 50. XX wieku i prowadzi ją do chwili 
obecnej. Praca Towarzystwa na rzecz osób niepełnosprawnych to organizacja imprez za-
równo popularnych, jak i kwalifikowanych, szkolenie kadr turystycznych przygotowanych do 
pracy w tym środowisku, wydawanie publikacji turystyczno-krajoznawczych, dostosowanie 
swej bazy materialnej pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych, inspirowanie i organiza-
cja konferencji naukowych o tematyce związanej z działalnością krajoznawczo-turystyczną 
w tym środowisku i na rzecz tego środowiska. Działalność ta bez wątpienia mogłaby być 
znacznie szersza, nie pozwala na to jednak brak środków materialnych.  
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Streszczenie

W artykule przedstawiono działalność turystyczną w środowisku i na rzecz środowiska osób 
niepełnosprawnych prowadzoną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK). 
W pierwszej części przytoczono definicje niepełnosprawności, opisano jej rodzaje. Drugą część 
poświęcono omówieniu konkretnych działań PTTK w środowisku osób niepełnosprawnych. 
Pokazany został rozwój struktur organizacyjnych Towarzystwa dotyczących tego środowiska. 
Następnie scharakteryzowano rodzaje turystyki organizowane przez PTTK i udział w nich osób 
niepełnosprawnych.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, turystyka powszechna, turystyka kwalifikowana, krajo-
znawstwo

Abstract

The author investigates tourist activities in an environment of disabled people led by Polish Tourist 
and Sightseeing Society – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK). He defines 
disability and characterizes different forms of it. The first part of the work contains description of 
PTTK activities in the milieu of disable people. It shows development of structure of the Society 
to be better accommodated to the needs of disabled. The following part of the article contains 
an analysis of different forms of tourism proposed by PTTK and participation of disable peoples 
in offers directed to them.  

Keywords: disability, mass tourism, qualified tourism, sightseeing
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ArtUr PUCHtA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

podróżE Kształcą. wymiana stUdEncKa w ramach 
programU ErasmUs llp – na przyKładziE szKoły 
głównEj gospodarstwa wiEjsKiEgo w warszawiE 

TRAvEL bROADENS ThE MIND. STUDENT ExChANGE WIThIN ThE 
ERASMUS LLp – ON ThE ExAMpLE WARSAW UNIvERSITY Of LIfE 
SCIENCES 

Wprowadzenie

Wśród wielu przykładów mogących stanowić dowód na zasadność twierdzenia, że 
„podróże kształcą”, są podróże związane z wymianą studencką, które stanowią bardzo 
dobry sposób na połączenie nauki z możliwością bezpośredniego kontaktu kulturowego. 
Istnieje wiele rozwiązań oferujących studentom oraz pracownikom naukowym możliwości 
wyjazdów do zagranicznych ośrodków akademickich. Jednym z najbardziej rozpowszech-
nionych programów pozwalających na taką wymianę jest Erasmus. 

Artykuł ma na celu swoiste podsumowanie zakończonego już obecnie programu 
Erasmus LLP oraz przedstawienie wykorzystania jego możliwości. Całość rozważań zo-
stała oparta na analizie porównawczej statystyk dotyczących programu ze szczególnym 
uwzględnieniem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W warstwie 
makro jest to zestawienie wyników programu w partycypujących państwach europejskich. 
Na poziomie mikro to analiza porównawcza europejskich uniwersytetów o charakterze 
rolniczym. W pracy korzystano w dużej mierze ze statystyk europejskich (oferowanych 
przez Eurostat i Komisję Europejską) oraz polskich instytucji odpowiedzialnych za wdra-
żanie Erasmusa. Użyte zostały również dane zebrane podczas prowadzenia projektu 
przez SGGW. Badanie obejmuje jedynie dawną wersję programu Erasmus LPP, ponie-
waż istnieje znacznie więcej danych na temat tego programu w porównaniu z obecną 
edycją programu Erasmus+. Dane porównawcze dla szkół rolniczych pochodzą z roku 
akademickiego 2013/14, natomiast inne statystyki przedstawiają najczęściej trzecią fazę 
działania programu Erasmus.

Przy doborze jednostek analizy (uniwersytetów) przyjęto następujące założenia:  
 – Ponieważ SGGW jest uczelnią rolniczą i stanowi swoistą oś rozważań zawartych w ar-

tykule, również inne badane instytucje powinny mieć zbliżony profil. Szkoły agrarnego 
typu w dużym stopniu zniknęły z mapy Europy poprzez likwidacje bądź też włączenie 
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w ramy innych instytucji1. Na potrzeby porównania musiały zostać stworzone pewne 
kryteria doboru. Wybrane instytucje powinny mieć długotrwałą tradycję nauczania kie-
runkowego w zakresie rolnictwa lub/i weterynarii, jak również przedmiotów pokrewnych, 
np. ogrodnictwo. Profil oferowanych studiów powinien być jak najbardziej zbliżony do 
tego, który jest proponowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. 

 – Wyłonione zostało siedem ośrodków akademickich z sześciu państw. Trzy uczelnie 
pochodziły z największych i najbardziej popularnych w programie Erasmus LLP krajów, 
to jest z Hiszpanii, Niemiec, Francji. Kolejne cztery uczelnie zostały wybrane spośród 
trzech krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które zajmowały silną pozycję pośród 
państw wysyłających studentów w ramach programu Erasmus w tej części kontynentu: 
Polska (dwie uczelnie), Litwa oraz Rumunia. 

Ostatecznie wyłoniono uczelnie:
1. Polska: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (N = 176) 

oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (N = 65)2; 
2. Litwa: Aleksandro Stulginskio Universitetas (N = 500);
3. Rumunia: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Na-

poca (USAMV) (N = 79);
4. Niemcy: Universität Hohenheim (N = 138);
5. Francja: Université De Bourgogne – Dijon (N = 230);
6. Hiszpania: Universitat de Lleida (N = 153).

Głównym celem artykułu jest zweryfikowanie tezy o statystycznym podobieństwie 
uczestników programu Erasmus LLP pochodzących ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego i stypendystów wybranych europejskich szkół rolniczych.

Historia programu erasmus

Program Erasmus (Europejski program działań na rzecz mobilności studentów)3 po-
wstał w 1987 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Początkowo w systemie wymiany brało 
udział jedynie 12 państw zrzeszonych w powstałej sześć lat później Unii Europejskiej. 
W latach 90. w programie zaczęły partycypować kraje zrzeszone w Europejskiej Wspól-
nocie Wolnego Handlu (EFTA)4. 

W pierwszym etapie działania programu nacisk kładziony był głównie na takie elementy, 
jak: wymiana studentów, unifikacja programów studiów oraz wprowadzenie eksperymen-
talnego wówczas Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Ta część projektu 
została zakończona w 1995 r.5

1 Wyjątkiem jest tutaj Francja, gdzie szkoły o profilu stricte rolniczym wciąż powstają.
2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu nie jest wliczany do statystyk dla regionów w celu uniknięcia zaburzenia 
proporcji pomiędzy placówkami z Europy Zachodniej i Wschodniej.
3 European Action Scheme for the Mobility of University Studies.
4 Erasmus w Polsce, Polska w Erasmusie. Publikacja wydana z okazji 25-lecia programu, red. M. Członkow-
ska-Naumiuk, A. Samel, FRSE, Warszawa 2012, s. 24–25.
5 Vide Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krótka historia programu Erasmus, http://www.erasmus.org.pl/
odnosniki-podstawowe/o-programie [18. 01.2016].
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Kolejne dwa etapy Erasmusa przypadały na lata 1995–1999 oraz 2000–2006. Pro-
jekt funkcjonował w tamtym czasie w ramach kolejnych faz programu Socrates. Nacisk 
położono na dalsze rozwijanie mobilności studentów oraz pracowników naukowych. 
Stworzono warunki do wymiany doświadczeń w ramach tzw. sieci tematycznych. Druga 
faza programu przynosi zwiększenie liczby państw uczestniczących do 31. W 1998 r. do 
projektu przystępuje również Polska. 

Trzecia faza programu, trwająca pięć lat (2007–2013), przyniosła zmiany spojrzenia 
na rolę Erasmusa. Stał się on częścią programu the Lifelong Learning Programme, 
który miał na celu promocje kształcenia ustawicznego oraz przystosowanie szkolnictwa 
wyższego do potrzeb gospodarki rynkowej dzięki możliwości praktyk w zagranicznych 
przedsiębiorstwach6. Dla pracowników naukowych pojawiła się nowa możliwość wyjazdu 
na kursy dokształcające. Liczba państw uczestniczących w programie zwiększa się do 33. 

Główne zadania programu erasmus+

Obecna perspektywa – Erasmus+ na lata 2014–2020 – jest połączeniem kilku wcze-
śniejszych programów takich jak np. „Młodzież w działaniu” czy Erasmus Mundus. Zabieg 
ten miał maksymalnie uprościć struktury wielu europejskich programów, de facto scalając 
je w jeden byt. Główne zadania wpisują się w politykę wsparcia strategii „Europa 2020”7. 
Są one nakreślone bardzo ambitnie:

 – zwalczanie bezrobocia poprzez usprawnienie systemów oświaty i szkoleń oraz umoż-
liwienie nabycia kompetencji wymaganych przez współczesny rynek pracy;

 – zapewnienie współpracy oraz szkoleń osobom pracujących z młodzieżą i organizacjom 
młodzieżowym w celu zreformowania systemu edukacji zgodnie z wytycznymi Wspólnoty;

 – zwiększenie mobilności i współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, wsparcie dla 
budowania potencjału umiejętności ludzkich oraz kapitału społecznego;

 – promowanie działań związanych ze sportem zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak 
i praktycznej.
Cele programu są zoperacjonalizowane w ramach trzech rodzajów akcji, które z kolei 

podzielone są na odpowiednie obszary działań (Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia 
Zawodowe, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja Dorosłych i Młodzieży). Z racji specyfiki tego 
tekstu zostaną opisane jedynie zagadnienia związane z edukacją na szczeblu wyższym8. 

Akcja 1. Mobilność społeczna – nastawiona jest stricte na zadania związane z wy-
mianą – zarówno studentów, jak i pracowników naukowych. Dostępne są zunifikowane 
studia na poziomie magisterskim w ramach programu Erasmus Mundus oraz stypendia 
naukowe dla najlepszych uczniów. Dla studentów, którzy zdecydują się na pełne studia 
magisterskie, oferowane są pożyczki na preferencyjnych zasadach. 

6 Ibidem.
7 Vide Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010.
8 Struktura programu Erasmus+, http://erasmusplus.org.pl/o-programie/struktura-programu/ [12.01.2016].
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Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – beneficjentem 
tej akcji są w głównej mierze instytucje, które w ramach niej mogą powadzić współpracę, 
oraz międzynarodowe projekty. Wspierane są tutaj trzy typy działań:

1. „Partnerstwa strategiczne” – ich celem jest wdrażanie nowatorskich działań 
w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

2. „Sojusze na rzecz wiedzy” oraz „Sojusz na rzecz umiejętności sektorowych” – 
współpraca pomiędzy ośrodkami naukowymi a przedsiębiorcami w celu pro-
mowania innowacji, wiedzy i zwiększania szans na zatrudnienie. Tworzenie 
projektów interdyscyplinarnych.

3. Projekty typu „Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym” – nawiązywanie 
współpracy z uczelniami zlokalizowanymi poza Europą. Wsparcie dla moder-
nizacji szkolnictwa wyższego.

„Erasmus+ Sport” to wspólnotowa współpraca na rzecz niekomercyjnej organizacji 
wydarzeń sportowych. Kluczowym elementem jest tutaj promocja sportu oraz elimino-
wanie niepożądanych praktyk takich jak np. doping. Budowanie współpracy pomiędzy 
organizacjami związanymi ze sportem to jedna z podstawowych koncepcji nowej odsłony 
programu Erasmus. Ostatnim obszarem programu jest „Jean Monnet”. Głównym zadaniem 
„Monneta” jest propagowanie nauczania i badań związanych z tematyką Unii Europejskiej 
oraz dialogu na linii naukowcy–decydenci.

Program erasmus w europie

Program Erasmus cieszy się niesłabnącą popularnością. W latach 1987–2013 z pro-
gramu skorzystało 3 mln osób, a w perspektywie zaplanowano finansowanie dla czterech9.

N = 1346324

Rycina 1. Liczba stypendystów programu Erasmus w latach 2007–2013 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Komisji Europejskiej –http://ec.euro-
pa.eu/education/tools/statistics_en.htm [22.04.2016].

9  European Commission, Press Release. Another record-breaking year for Erasmus, Brussels 2014. Dane łączone 
dla praktyk i wyjazdów na studia.
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Program na obszarze Unii Europejskiej rokrocznie cieszył się coraz większym zainte-
resowaniem, co obrazuje rycina 1. 

Najwięcej stypendystów programu pochodziło z Hiszpanii, bo aż niespełna 15%. Około 
14% osób korzystających z programu to obywatele Niemiec oraz Francji. Polska znajduje 
się na piątym miejscu co do liczby stypendystów programu. Ponad 6% osób wyjeżdżają-
cych na studia bądź praktyki pochodzi z Polski. 

N = 1346324

Rycina 2. Procent stypendystów programu Erasmus wyjeżdżających ze swojego macierzystego kraju 
(suma z lat 2007–2013) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Komisji Europejskiej – http://ec.euro-
pa.eu/education/tools/statistics_en.htm [22.04.2016].

Statystyka ulega znaczącej zmianie, jeżeli zostanie wzięty pod uwagę potencjał lud-
nościowy poszczególnych państw oraz procentowy udział studentów w ich populacjach. 
Według danych Eurostatu to właśnie najmniejsze powierzchniowo kraje wysyłają najwięcej 
studentów za granicę10. W zestawieniu przoduje przede wszystkim Luksemburg (72,2%), 
Lichtenstein (64%) oraz Cypr (52,3%). W Europie Środkowo-Wschodniej: Słowacja 14,3% 
i Litwa 8,3%11. 

Kraje europejskie, które gościły największą liczbę beneficjentów programu Erasmus, 
to również w tym przypadku kraje Europy Zachodniej. Najczęściej wybieranym kierunkiem 
przez studentów była Hiszpania. Kraj ten wybrało ponad 16% uczestników programu. 
Kolejne chętnie wybierane państwa to Francja (12%), Niemcy (11%) oraz Wielka Brytania 

10 Eurostat, Students (ISCED 5-6) studying in another EU-27, EEA or Candidate country - as % of all student, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=educ_thmob [20.01.2016]. 
11 Studenci (ISCED 5-6) studiujący w innym kraju EU-27, EEA lub kraju kandydującym – jako procent wszystkich 
studentów w danym kraju.



Artur Puchta170

(10%). Polska w tym rankingu zajmuje 10. miejsce, wyprzedzając takie kraje, jak Finlandia 
czy Dania. Nasz kraj wybiera ponad 3% stypendystów.

Warto zwrócić uwagę na przekrój statystyczny grona uczestników tego projektu12. 
Przeciętny uczestnik programu to kobieta (ponad 60% stypendystów) w wieku 23 lat. 
Blisko 67% uczestników wyjeżdża podczas studiów licencjackich, a 29% podczas magi-
sterskich. Jedynie 1% doktorantów decyduje się na tego typu wymianę. Średnia długość 
trwania wyjazdu wynosi 5,8 miesiąca13.

Program erasmus na polskich uczelniach wyższych

Program Erasmus w początkowych latach swojego działania w Polsce rozwijał się 
bardzo dynamicznie14. Liczba osób, które postanowiły wyjechać z Polski, znacząco prze-
wyższała liczbę studentów, którzy zdecydowali się skorzystać z oferty uczelni wyższych 
w naszym kraju15. Załamanie trendu nastąpiło w roku akademickim 2013/14, kiedy to 
po raz pierwszy od 15 lat liczba polskich beneficjentów programu zmalała. Inaczej było 
jednak w przypadku cudzoziemców, którzy zdecydowali się na przyjazd na studia bądź 
do pracy lub na szkolenia w instytucjach edukacyjnych – ich liczba rokrocznie wzrastała. 

N = 155092

Rycina 3. Liczba polskich studentów, którzy wyjechali na stypendium (studia i praktyki) Erasmus w la-
tach 1998–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie Mobilność w ramach Erasmusa w Polsce, http://www.era-
smus.org.pl/odnosniki-podstawowe/statystyki [21.01.2016].

12 Dane dla bieżącej perspektywy nie są jeszcze dostępne, dlatego na potrzeby artykułu będę korzystał z danych 
z 2013/14.
13 European Commission, Erasmus Facts, Figures & Trends. The European Union support for student and staff 
exchanges and university cooperation in 2013–2014, Publications Office of the European Union, Luxembourg 
2015, s. 7.
14 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Mobilność w ramach Erasmusa w Polsce – dane w podziale na uczelnie, 
http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/statystyki [21.01.2016].
15 Dane z tego rozdziału dotyczą jedynie wymiany akademickiej w ramach studiów.
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Wśród krajów, z których na wyjazd decyduje się najwięcej osób, znajduje się Polska. Głównym 
kierunkiem wyjazdów są Niemcy16. W latach 1998–2014 do tego kraju zdecydowało się wyjechać 
ponad 30 tys. partycypantów programu. Kolejne bardziej znaczące cele podróży to kraje, które 
można uznać za śródziemnomorskie, takie jak Hiszpania, Francja, Włochy oraz Portugalia, 
z których przyjechało łącznie ponad 57 tys. studentów. Interesującym faktem jest to, iż kraje 
najchętniej wybierane przez Polaków jako cel wymiany uczelnianej są jednocześnie tymi miej-
scami, z których przyjeżdża najwięcej studentów do naszego kraju. Polskę wybierali najczęściej 
studenci pochodzenia hiszpańskiego. W ciągu 16 lat napłynęło ich ponad 15 tys. Na przyjazd 
do Polski zdecydowało się o połowę mniej Francuzów, Niemców oraz Włochów. Zasadniczym 
odstępstwem od zaproponowanej reguły jest natomiast przypadek Turcji. Jest to drugi kraj tuż 
po Hiszpanii, z którego przybyło do naszego kraju najwięcej studentów, bo niespełna 13 tys. 

Warto sobie zadać pytanie o profil statystycznego uczestnika programu Erasmus 
w Polsce17. Polska edycja programu jest sfeminizowana. W ciągu czterech lat trwania 
programu aż 70% osób partycypantów stanowiły kobiety. Większość osób decydujących 
się na wyjazd postanowiło opuścić kraj w trakcie studiów magisterskich (52%), a 46% już 
podczas studiów licencjackich. Niewielu uczestników studiów doktoranckich, bo niespełna 
2%, zdecydowało się na wymianę tego typu. W trakcie wyjazdu beneficjenci posługują 
się najczęściej językiem angielskim (56,3%), niemieckim (12,8%) i hiszpańskim (11,2%).

Studium przypadku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

W latach 2009/10–2013/14 z SGGW na wymianę uczelnianą zdecydowało się 878 
osób18. Liczba studentów, która skorzystała z wyjazdów, malała. W pierwszym badanym 
roku z programu skorzystało najwięcej osób, bo niespełna 200. Cztery lata później na 
wyjazd zdecydowało się jedynie 143 studentów19.

Rycina 4. Stypendyści programu Erasmus (wymiana uczelniana i praktyki) w SGGW z podziałem na 
płeć w latach 2010–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Spraw Studenckich SGGW.

16 Ibidem.
17 Statistics For All. Lifelong. Learning programme statistics, http://pl.statisticsforall.eu/maps-erasmus-students.
php [18.01.2016].
18 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Mobilność w ramach Erasmusa…, op. cit. 
19 Dane dotyczą jedynie wyjazdów na wymianę studencką w ramach nauki uniwersyteckiej, a nie praktyk.
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postanowiło opuścić kraj w trakcie studiów magisterskich (52%), a 46% już podczas studiów 

licencjackich. Niewielu uczestników studiów doktoranckich, bo niespełna 2%, zdecydowało

się na wymianę tego typu. W trakcie wyjazdu beneficjenci posługują się najczęściej językiem 

angielskim (56,3%), niemieckim (12,8%) i hiszpańskim (11,2%).

Studium przypadku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

W latach 2009/10–2013/14 z SGGW na wymianę uczelnianą zdecydowało się 878 

osób18. Liczba studentów, która skorzystała z wyjazdów, malała. W pierwszym badanym roku 

z programu skorzystało najwięcej osób, bo niespełna 200. Cztery lata później na wyjazd 

zdecydowało się jedynie 143 studentów19.

Rycina 4. Stypendyści programu Erasmus (wymiana uczelniana i praktyki) w SGGW z podziałem na płeć w 

latach 2010–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Spraw Studenckich SGGW.

Niesłabnącą popularnością cieszyła się Portugalia. Ten kraj odwiedziło średnio 28

studentów SGGW. Znacznie mniej popularnymi kierunkami wyjazdów była Dania oraz 

Holandia, które zostały wybrane średnio przez 15 osób. Niemcy i Turcję wybrało średnio 14 i 

12 osób. 

                                                
18 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Mobilność w ramach Erasmusa…, op. cit.
19 Dane dotyczą jedynie wyjazdów na wymianę studencką w ramach nauki uniwersyteckiej, a nie praktyk.
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Niesłabnącą popularnością cieszyła się Portugalia. Ten kraj odwiedziło średnio 28 
studentów SGGW. Znacznie mniej popularnymi kierunkami wyjazdów była Dania oraz 
Holandia, które zostały wybrane średnio przez 15 osób. Niemcy i Turcję wybrało średnio 
14 i 12 osób. 

Wspominane wyżej najpopularniejsze kierunki nie są jednak tymi, które studenci wy-
bierają rokrocznie. Tutaj jednymi z najbardziej stabilnych kierunków są: Belgia, Portugalia, 
Czechy oraz Austria20.

Popularność programu wśród studentów konkretnych wydziałów wraz z upływem czasu 
ulegała zmianie21. Można odnotować jednak pewne stałe prawidłowości. Jedną z nich jest 
bardzo silna wieloletnia pozycja Wydziału Nauk Ekonomicznych, który rokrocznie wysyłała 
największą liczbę stypendystów w ramach Erasmusa. W latach 2010–2014 blisko 28% 
spośród 788 stypendystów było związanych z tym wydziałem. Taką nadreprezentację jednej 
grupy można wytłumaczyć tym, że wydział jest jednym z większych, które funkcjonują na 
uczelni. Studenci Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu stanowią drugą co do 
wielkości grupę uczestniczącą w programie (18%). Trzecim co do liczby wysyłanych na 
wymianę studencką stypendystów był Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, 
z którego na wyjazd zostało wysłanych na zagraniczne stypendium w ramach programu 
Erasmus 12% spośród wszystkich osób. Interesującą kwestią, wartą dłuższej refleksji, jest 
rozkład populacji uczestników programu ze względu na płeć. W każdym z przebadanych 
roczników stypendystów programu Erasmus występuje znaczna nadreprezentacja kobiet. 
Nierówność ta występuje zarówno wśród osób decydujących się na wyjazd w ramach wy-
miany studenckiej, jak i tych, którzy zdecydowali się na praktyki. W tym drugim przypadku 
różnica nie jest jednak aż tak wyraźna. Proporcja kobiet do mężczyzn korzystających 
z edukacji zagranicznej prowadzonej na uniwersytetach oscyluje w granicach 1 : 3. Można 
się zastanawiać, z czym ta różnica jest związana, tym bardziej że nadreprezentacja kobiet 
występuję na każdym szczeblu – od krajowego po uczelniany. 

Na podstawie rozmowy z osobami zajmującymi się prowadzeniem programu Erasmus 
na uczelni można stworzyć pewną hipotezę. Wydaje się, że bardzo duży wpływ na decyzję 
o przyznaniu konkretnym studentom stypendium miała zasada równości. Nadmierna dba-
łość o poprawność polityczną oraz stosowanie swoistych parytetów mogło doprowadzić 
do faworyzacji kobiet kosztem mężczyzn, nawet tych z lepszymi wynikami. Drugie, mniej 
kontrowersyjne wyjaśnienie jest związane z demografią. Kobiety w niemal wszystkich 
krajach Europy stanowią większość studentów uczelni wyższych22. Prawdopodobne jest 
zatem, że większa liczba kobiecych stypendystów Erasmusa jest związana, przynajmniej 
częściowo, z proporcjonalnie większą liczbą studiujących kobiet w stosunku do liczby 
mężczyzn.

Studenci SGGW częściej decydują się na wyjazdy podczas studiów drugiego stopnia 
niż podczas licencjatu. Również tym razem dysproporcja pomiędzy dwiema grupami jest 

20 
21 Dane zagregowane – studenci, którzy wyjechali na praktyki i studia.
22 Eurostat, op. cit.
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znaczna. W zależności od roku akademickiego przewaga studentów drugiego stopnia nad 
studentami stopnia pierwszego jest dwukrotna, a nawet trzykrotna, co obrazuje wykres. 
Zjawisko to wpisuje się w statystyki wyjazdów z obszaru całej Polski, gdzie to właśnie 
studenci studiów magisterskich znacznie częściej decydują się na zagraniczną wymianę 
międzyuczelnianą.

Program erasmus w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na tle 
europejskich uniwersytetów rolniczych

Analizując uniwersytety rolnicze uczestniczące w programie Erasmus w Europie, można 
zauważyć pewne elementy wspólne, ale i znaczące różnice23. Dla większej czytelności 
porównanie zostało również przedstawione w ramach dodatkowych dwóch syntetycznych 
kategorii – w podziale na uczelnie z Europy Zachodniej oraz te, które można zaliczyć do 
obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.

Najpopularniejsze kierunki wybierane przez studentów uczelni rolniczych w Polsce 
różnią się od celów wyjazdów wybieranych w innych krajach europejskich. Zarówno na 
SGGW, jak i na Uniwersytecie Przyrodniczym dominującym kierunkiem wymiany jest Por-
tugalia. Na tym podobieństwa się jednak kończą, ponieważ kolejnym najpopularniejszym 
kierunkiem na UP są Niemcy, a na SGGW – Belgia24 .

23 Dane z tego rozdziału są zagregowane dla wymiany w celu studiowania oraz praktyk.
24 European Commission Directorate General Education And Culture, Raw data of Erasmus student mobility 
(study exchanges and work placements in 2013–14), http://open-data.europa.eu/data/dataset/erasmus-mobili-
ty-statistics-2013-14 [19.01.2016].
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Inne uniwersytety w Europie Wschodniej również preferują kraje Półwyspu Iberyjskiego, 
jednak jest to Hiszpania, a nie Portugalia. Na kolejnych miejscach nie sposób znaleźć 
jednak jakichkolwiek prawidłowości łączących kolejne ośrodki akademickie. Uniwersytet 
Aleksandro Stulginskio, zaraz po Hiszpanii, najczęściej wysyłał studentów do takich kra-
jów, jak Czechy czy Niemcy, podczas gdy rumuński USAMV – do Włoch i Francji. Wśród 
uczelni zachodnich bardzo silną pozycję zdobyła Hiszpania. Na dalszych miejscach 
znajdowały się Włochy, które były wybierane najczęściej przez hiszpańskich studentów 
w uniwersytetu w Lleidzie, oraz Wielka Brytania, wybierana przez francuskich studentów 
uniwersytetu Burgundii.

Kolejnym interesującym elementem wartym przedstawienia jest poziom studiów, na 
którym absolwenci poszczególnych uniwersytetów decydują się na wyjazd zagraniczny. 
Tak jak już zostało wspominane, wyraźną „statystyczną przewagę” w wymianie między-
uczelnianej mieli studenci studiów magisterskich. Podobnie jest również w przypadku 
Uniwersytetu Przyrodniczego – aż 60% stypendystów programu to studenci studiów dru-
giego stopnia. Inaczej wygląda sytuacja w innych ośrodkach akademickich. Jak się jednak 
okazuje, typowo Polską specyfiką jest masowe korzystanie z wymiany studenckiej osób 
uczęszczających na studia magisterskie. W większości badanych uczelni zagranicznych 
sytuacja jest odwrotna: to właśnie studenci studiów licencjackich są siłą dominującą25. 
Skrajnym przypadkiem jest tutaj litewski Uniwersytet Aleksandrasa Stulginskisa oraz Uni-
versitat de Lleida, gdzie ponad 80% studentów zdecydowało się na wyjazd podczas trwania 
studiów pierwszego stopnia. Prawidłowość ta powtarza się również w skali europejskiej. 
Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Być może głównym elementem, który wpływał 
na wyjazdy studentów w konkretnych okresach studiów, był ich program. Studia w Polsce 
mogą wymagać więcej zaangażowania od studentów na swoim początkowym etapie niż 
w okresie późniejszym. Odwrotnie może być za granicą, gdzie studenci wolą wyjechać 
na rok podczas licencjatu, aby w razie niepowodzenia mieć dłuższy okres na odrobienie 
zaległości. System boloński faworyzuje to drugie podejście. Innym wytłumaczeniem, może 
nawet zbyt daleko idącym, jest pewnego rodzaju niemożność sprecyzowania swojej ży-
ciowej drogi przez osoby młode – swoisty kryzys tożsamościowy. Jak zauważa Zuzanna 
Rachowska, program Erasmus może stanowić moratorium – przedłużenie młodości na 
wczesną dorosłość26. Okres wyjazdu jest czasem, który część studentów przeznacza na 
zdystansowaną refleksję na temat swojego przyszłego życia – również zawodowego. Być 
może studenci z innych krajów niż Polska doświadczają tego kryzysu we wcześniejszej 
fazie studiów, gdzie istnieje większa możliwość wpłynięcia na swój los? Jest to niestety 
teza bardzo trudna do udowodnienia.

25 Universität Hohenheim stanowi tutaj wyjątek.
26 Z. Rachowska, Wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus jako instytucjonalna forma przedłużonego 
moratorium. Przyczynek do tezy o „kryzysie ćwierćwiecza”, „Rocznik Lubuski” 2011, t. 37, s. 186–190.
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Rycina 5. Wyjazdy studentów na program Erasmus z podziałem na stopnie edukacji dla wybranych 
szkół rolniczych w Europie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej.

Jak się okazuje, nie tylko na SGGW dominującą grupą stypendystów są kobiety. 
Najwięcej kobiet wśród wybranych uczelni wyjechało z niemieckiego uniwersytetu w Ho-
henheim (74%) i rumuńskiego USAMV (73%). Zupełnie inną wartość dla tej zmiennej 
przybierają statystyki dla Uniwersytetu Aleksandrasa Stulginskisa. Tutaj znaczącą część 
beneficjentów programu stanowili mężczyźni – aż 66%.

Interesującą kwestią był czas trwania poszczególnych wyjazdów. Blisko połowa studentów 
spośród badanych uczelni decydowała się na wyjazd nie dłuższy niż cztery miesiące, a 70% 
preferowało wyjazd dłuższy o miesiąc. Taki właśnie okres pokrywa się zazwyczaj z czasem 
trwania semestru, co jest o tyle ważne, iż umowy wymiany podpisywanie są na okres semestru 
bądź dwóch. Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu, jednak wiąże się to z wygaśnięciem 
stypendium finansowego, a student w takiej sytuacji musi się utrzymywać za granicą na własny 
koszt. W podziale na wschód i zachód Europy wyraźnie można zaobserwować, iż dłuższe 
okresy wyjazdów są wybierane przede wszystkim przez stypendystów z Zachodu. Ponad 40% 
studentów z wybranych uczelni rolniczych Europy Zachodniej wyjeżdża na czas dłuższy niż pięć 
miesięcy, podczas gdy na wschodzie Europy było to jedynie ponad 20%. Najczęściej dłuższe 
wyjazdy wybierają studenci Uniwersytetu Burgundii (13% wyjechało na osiem miesięcy, 12% 
na dziewięć miesięcy, a 20% na 10 miesięcy), Uniwersytetu Hohenheim (najwięcej studentów 
wyjechało najdłuższy możliwy okres, czyli rok), oraz Uniwersytetu w Lleidzie (największa ilość 
studentów wybierająca wyjazd na dziewięć miesięcy).

Podsumowanie

Specyfika Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jest wyrazista, jednak wydaje się, 
że tezę postawioną na początku artykułu można uznać za prawdziwą. Uczelnia ta nie jest 
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całkowicie odmienna od swoich odpowiedników w innych krajach kontynentu. Podobnie jak ma 
to miejsce w innych krajach, studenci SGGW najczęściej na kierunki swojej podróży obierają 
Półwysep Iberyjski, co wpisuje się w szerszą europejską tendencję wybrania na cel wymia-
ny kierunków stricte wakacyjnych. Punktem zbieżnym z pewnością będzie również wysoki 
stopień feminizacji programu, sięgający ponad 60%, który może być spowodowany wysokim 
odsetkiem kobiet w całości populacji studentów. Czas trwania wyjazdów stypendialnych 
trwa w większości przypadków cztery–pięć miesięcy, podobnie jak ma to miejsce na innych 
europejskich uczelniach o tym profilu. Co warto nadmienić, studenci z Zachodu przebywają 
w dużej części przypadków, na wyjazdach dłużej niż ich rówieśnicy ze wschodu kontynentu.

Symptomatyczne jest to, że bardzo aktywne w wymianach międzyuczelnianych są 
państwa małe oraz nowi członkowie Unii Europejskiej. Można zaryzykować stwierdzenie, 
że jest to rezultat małej liczby uczelni o relatywnie wysokim prestiżu. 

Erasmus w literalnym sensie realizuje hasło „podróże kształcą”, jednak warto zwrócić 
uwagę, że pomimo niemal rokrocznie rosnącej popularności liczba studentów uczestni-
czących w programie jest relatywnie niska. Warto zatem dalej działać na rzecz rozbudowy 
i pogłębienia wymiany międzynarodowej na polu edukacji.

Bibliografia
Erasmus w Polsce, Polska w Erasmusie. Publikacja wydana z okazji 25-lecia programu, red. 

M. Członkowska-Naumiu, A. Samel, FRSE, Warszawa 2012.
European Commission, Erasmus Facts, Figures & Trends. The European Union support for student 

and staff exchanges and university cooperation in 2013-2014, Publications Office of the European 
Union, Luxembourg 2015.

European Commission, Press Release. Another record-breaking year for Erasmus, Brussels 2014.
Malec K., Udział polskich studentów w programie wymiany stypendialnej ERASMUS, „Pedagogika 

Społeczna” 2008, R. 4, nr 4.
Rachowska Z., Wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus jako instytucjonalna forma przedłu-

żonego moratorium. Przyczynek do tezy o „kryzysie ćwierćwiecza”, „Rocznik Lubuski” 2011, t. 37.

Strony internetowe

European Commission Directorate General Education And Culture, Raw data of Erasmus student 
mobility (study exchanges and work placements in 2013-14), http://open-data.europa.eu/data/
dataset/erasmus-mobility-statistics-2013-14 [19.01.2016].

Eurostat, Students (ISCED 5-6) studying in another EU-27, EEA or Candidate country - as % of all stu-
dent, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=educ_thmob [20.01.2016]. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krótka historia programu Erasmus, http://www.erasmus.org.
pl/odnosniki-podstawowe/o-programie [18.01.2016].

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Mobilność w programie Erasmus – wyjazdy polskich studentów 
i pracowników uczelni oraz przyjazdy studentów i pracowników uczelni do Polski wg krajów i lat, 
http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/statystyki [21.01.2016].



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Mobilność w ramach Erasmusa w Polsce – dane w podziale 
na uczelnie, http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/statystyki [21.01.2016].

Statistics For All. Lifelong Learning Programme, http://pl.statisticsforall.eu/maps-erasmus-students.
php [18.01.2016].

Struktura programu Erasmus+, http://erasmusplus.org.pl/o-programie/struktura-programu/ [12.01.2016]. 

Dokumenty prawne

Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrówno-
ważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010.

Streszczenie

Program Erasmus LLP stanowił jeden z najpopularniejszych systemów wymiany studentów w Eu-
ropie. Wraz z otwarciem nowej perspektywy Erasmus+ warto sobie zadać pytanie o kształt oraz 
zasięg kończącego się programu Erasmus Lifelong Learning Programme w ramach europejskiego 
systemu edukacji. Artykuł koncentruje się na przedstawieniu różnic w partycypacji w programie 
w różnych krajach Europy, które stanowią swoiste tło dla szerszych porównań dotyczących już 
bardzo konkretnego obszaru uczelni rolniczych. Głównym celem artykułu jest zweryfikowanie tezy 
o statystycznym podobieństwie uczestników programu Erasmus LLP pochodzących ze Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i stypendystów wybranych europejskich szkół rolniczych 
w oparciu o dane z roku akademickiego 2013/14. 

Słowa kluczowe: Erasmus, szkolnictwo wyższe, wymiana studencka, szkoły rolnicze, edukacja

Abstract

The Erasmus LLP program was one of the most popular systems of exchange students in Europe. 
With the opening of a new perspective Erasmus+ worth to ask a question about the shape and 
range of Erasmus Lifelong Learning Programme under the European education system. Article 
specifically focused on presenting the differences in participation in the program in European 
countries, which are specific background for broader comparisons on the already very particular 
area of agricultural academic schools. The main purpose of the article is to verify the thesis of the 
statistical similarity LLP Erasmus students from Warsaw University of Life Sciences (SGGW) and 
selected European agricultural schools. Research based on data from the academic year 2013/14.

Keywords: Erasmus, higher education, student exchange, agricultural schools, education
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AnnA KOnIeCznA-DOMAńSKA
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

tUrystyKa jaKo sposób KomErcjalizacji KUltUry 
na przyKładziE hotEli w obiEKtach zabytKowych

TOURISM INDUSTRY AS A WAY fOR COMMERCIALISATION Of CULTURE 
WITh SpECIAL REfERENCES TO ThE hOTELS IN MONUMENT bUILDINGS

Przedmiot i zakres badania

Encyklopedia Popularna PWN ujmuje pojęcie kultury jako całokształt materialnego 
i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów 
oraz przekazywany z pokolenia na pokolenie1. W skład tak pojętej kultury wchodzą nie 
tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, 
sposoby postępowania, wzory i kryteria ocen estetycznych oraz moralnych przyjęte w danej 
zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania. Na użytek niniejszego opracowania 
przyjęto, że najogólniej pojęcie kultury obejmuje różnorakie dobra materialne i duchowe 
stworzone w czasach przeszłych i obecnie oraz usługi kulturalne świadczone obecnie.

W czasach współczesnych istniejące obiekty zabytkowe są przede wszystkim celem 
zwiedzania przez turystów. Funkcjonują one jako muzea udostępniające do zwiedzania 
obiekty i zgromadzone w nich przedmioty takie jak: meble, obrazy, rzeźby, starodruki, 
stara porcelana, dywany, broń i inne stare przedmioty. Obiekty zabytkowe to również sta-
romiejskie kompleksy urbanistyczne na obszarze współczesnych aglomeracji miejskich, 
które kiedyś pełniły funkcje mieszkalne, reprezentacyjne czy obronne. 

Osobną grupę obiektów zabytkowych stanowią zachowane stare budowle mieszkalne 
(zamki, pałace, dwory, dworki, folwarki, wozownie, stajnie wraz z przylegającym do nich 
otoczeniem, np. stare parki, zbiorniki wodne, fontanny, altany).

1 Wielka Encyklopedia PWN, red. J. Wojnowski, PWN, Warszawa 2003.
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W czasach współczesnych niektóre z tych obiektów zaczęły być po ich odrestaurowaniu 
wykorzystywane dla konkretnych celów gospodarczych, handlowych bądź kulturalnych. 
W zabytkowych budynkach lokalizuje się centra handlowe, galerie sztuki, pasaże ze 
straganami wyrobów folklorystycznych czy przedmiotów sztuki współczesnej, instytucje 
kultury, jak: opery, filharmonie czy teatry. Sposobem na wykorzystanie zabytkowych budowli 
stała się też koncepcja przeznaczenia obiektu po jego remoncie na turystyczny obiekt 
noclegowy2. W wielu z tych obiektów po ich odrestaurowaniu połączono funkcje muzealne 
i noclegowe. Można powiedzieć, że ogromna liczba obiektów zawdzięcza swój nowy cha-
rakter właśnie koncepcji połączenia ich funkcji zabytkowej ze współczesną funkcją obiektu 
noclegowego dla turystów. Obszarem wykorzystania historycznych obiektów, jak: zamki, 
pałace, dwory i zabudowania folwarczne, stało się w tym przypadku ich przeznaczenie na 
obiekty turystycznej bazy noclegowej. Warto zauważyć, iż w ten sposób nastąpiło połą-
czenie wymagań zabytku i interesów inwestora. Praktyka wykorzystania obiektów zabyt-
kowych, jak zamki, pałace i dwory, jako obiektów turystycznej bazy noclegowej przyniosła 
więc korzyści tak dla samego zabytkowego obiektu, jak i dla inwestora przedsięwzięcia. 
Nie był to z pewnością proces szybki ani łatwy. Trzeba pamiętać, że rewaloryzacja histo-
rycznej budowli z przeznaczeniem na obiekt turystycznej bazy noclegowej była na ogół 
przedsięwzięciem kosztownym. Ponadto będące w ruinie obiekty należały w części do 
państwa, a w części do osób prywatnych, spadkobierców budowli. W takiej sytuacji zała-
twienia wymagało wiele spraw formalnych. Jeśli zabytek należał do państwa, wtedy jego 
odbudowa mogła napotykać na barierę ograniczonych środków funduszy publicznych. Na 
ogół na odbudowę z ruiny czy renowację mogły liczyć tylko nieliczne obiekty o wybitnym 
znaczeniu historyczno-państwowym. Zauważmy też, że zainteresowanie prywatnych in-
westorów odbudową czy renowacją zabytkowego obiektu, jak zamek, pałac, dwór, dworek 
czy folwark, zapowiadało – niezależnie od spodziewanych korzyści ekonomicznych dla 
inwestora – także ogólną korzyść narodową, polegającą na zregenerowaniu historycznego 
dziedzictwa. Kolejną korzyścią było powiększenie zasobów materialnej bazy gospodarki 
turystycznej, a to niosło kolejne korzyści społeczno-ekonomiczne z samej turystyki, jak: 
wzrost zatrudnienia, mnożnikowy wpływ na gospodarkę, wpływy z podatków z turystyki do 
budżetu państwa. Sama turystyka stała się więc, obok kultury, ważnym drugim obszarem 
korzyści z odbudowy zabytków. Odbudowane z ruin obiekty stanowią też potencjał nie-
zwykle atrakcyjnej bazy noclegowej, poszukiwanej przez organizatorów różnego rodzaju 
spotkań (konferencje, kongresy, wyjazdy firmowe i festiwale). 

Celem artykułu jest przedstawienie przykładów prowadzenia działalności usługowej 
w zakresie turystyki przez obiekty zabytkowe, takie jak: zamki, pałace, dwory oraz – czę-
ściowo – folwarki w Polsce. Jako drugi cel badania autorka postawiła sobie określenie 
zakresu i form działalności usługowej obiektów hotelowych usytuowanych w obiektach 
zabytkowych. Powstało więc kolejne ważne pytanie badawcze: czy i jak daleko program 

2 Vide W. Cudny, R. Rouba, Hotelarstwo jako sposób na rewitalizację zabytkowych obiektów militarnych pochodzą-
cych z XIX i XX wieku, „Ochrona Zabytków” 2012, nr 3–4, s. 107–122; M. Hyski, J. Bednarzak, Funkcje hotelarskie 
zabytkowych obiektów zamkowych, Wyd. AWF, Katowice 2012.
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usług i atrakcji dodatkowych świadczonych przez hotel w obiekcie zabytkowym wychodzi 
poza tradycyjne usługi noclegowo-żywieniowe, aby jeszcze bardziej urozmaicić ofertę 
hotelu. Praktyka pokazuje, że noclegu w obiekcie zabytkowym poszukuje nie tylko turysta 
indywidualny, ale także organizatorzy tzw. spotkań, jak: kongresy, konferencje, wyjazdy 
firmowe. Turystyka, zwana „przemysłem spotkań”, poszukuje bardzo często dla przepro-
wadzenia imprezy właśnie nietypowych i niepowtarzalnych miejsc. Takimi są zamki, pałace 
i dwory. Trzecim obszarem przeprowadzonego badania było więc określenie możliwości 
świadczenia usług konferencyjnych oraz innych form tzw. spotkań przez hotele w obiektach 
zabytkowych. Autorka badała więc również, czy i jakiej wielkości salami wielofunkcyjnymi 
dysponuje hotel oraz jak są one przygotowane technicznie do przeprowadzania spotkań 
konferencyjnych.  

Przeprowadzone badanie pokazało, że praktyka przywracania obiektów zabytkowych 
do ich pierwotnego stanu oraz przekształcania ich potem w obiekty hotelowe odbywa się 
w Polsce na dużą skalę. Na ogół zregenerowane obiekty zostają odtworzone ze środków 
inwestorów prywatnych, którzy po remoncie przekształcają je w obiekty turystycznej bazy 
noclegowej. W rezultacie odbudowane obiekty, jak zamki, pałace, dwory czy zabudowania 
folwarczne, stają się atrakcyjnymi i poszukiwanymi przez turystów obiektami noclegowy-
mi. Koncepcja wykorzystania zabytkowych obiektów mieszkalnych na potrzeby turystyki 
przynosi wielorakie korzyści obu stronom – samym obiektom, stanowiącym historyczne 
dziedzictwo narodu, i ich właścicielom oraz turystyce. 

Dla gospodarki turystycznej najważniejszą korzyścią z omawianego procesu jest 
wzbogacenie potencjału turystycznej bazy noclegowej o atrakcyjne obiekty, czyniące dane 
miejsce czy region bardziej atrakcyjnym dla turystów właśnie ze względu na fakt istnienia 
obiektu noclegowego w odbudowanym zamku, pałacu czy dworze. Można powiedzieć, że 
w omawianej sytuacji turystyka staje się narzędziem komercjalizacji kultury, a kultura – 
rdzeniem produktu turystycznego. Związany z turystyką interes ekonomiczno-finansowy 
właściciela skłania go do inwestycji w zniszczony obiekt, przywracając jednocześnie ten 
obiekt historycznemu dziedzictwu kraju. Hotel, pozostając zabytkiem, staje się atrakcyj-
nym dla turystów obiektem noclegowym3. Można powiedzieć nawet więcej: hotel, stając 
się sam w sobie atrakcją, przyciąga turystów do miejsca, w którym jest zlokalizowany. 
To z kolei oznacza mnożnikowy wpływ na korzyści ekonomiczne wszystkich innych firm 
należących do turystycznego łańcucha wartości, działających na terenie i w okolicy za-
bytkowego obiektu4.

Ponieważ niniejsze opracowanie traktuje o hotelach w obiektach zabytkowych takich 
jak: zamki, pałace i dwory, na wstępie należy przytoczyć przyjęte pojęcia tych budowli5. 

3 Vide K. Ziółkowska-Weiss, Innowacyjność w hotelarstwie z uwzględnieniem adaptacji obiektów zabytkowych na 
bazę noclegową, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geografica” 2012, Vol. 3, s. 43–57; 
O. Ciesielska, R. Rouba, A. Stasiak, Hotelarstwo w zabytkach – grupy markowe, „Turystyka i Hotelarstwo” 2006, 
nr 9, s. 9–34. 
4 Vide A. Konieczna-Domańska, Gospodarka turystyczna. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 
2012.
5 Vide https://pl.wikipedia.org [20.04.2016].
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Zamki definiowane są jako zespoły elementów warownych i budynków mieszkalnych po-
wiązanych w zamknięty obwód obronny. Zamek był na ogół siedzibą możnowładcy, rycerza 
lub placówką militarną. Pałac to reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech 
obronnych, będąca rezydencją władcy. Dwory zaś to na ogół domy mieszkalne szlachty. 
Forma ta wykształciła się w architekturze polskiej okresu renesansu.

Założeniem podjętego badania6 było wyszukanie i przedstawienie przykładów prowa-
dzenia działalności noclegowej w zakresie turystyki w obiektach zabytkowych takich jak: 
zamki, pałace, dwory w Polsce. 

W celu poszukiwania hoteli w obiektach zabytkowych autorka opracowania korzystała 
przede wszystkim z Internetu. Znalazła kilka stron internetowych prezentujących listy 
hoteli w obiektach zabytkowych w Polsce. Wyszukała też wiele indywidualnych stron 
internetowych hoteli w obiektach zabytkowych znanych jej z literatury oraz własnego 
doświadczenia i również włączyła je do prezentacji. 

Hotele w obiektach zabytkowych w Polsce 

Potencjał hoteli w obiektach zabytkowych w Polsce pokazuje zamieszczona w Inter-
necie Lista hoteli w obiektach zabytkowych w Polsce7.

Lista przedstawia łącznie 122 hotele w obiektach zabytkowych. Są to hotele pięcio-, 
cztero-, trzy- i dwugwiazdkowe oraz hotele bez gwiazdek. Ogólny przegląd stron inter-
netowych pokazuje, że w zdecydowanej większości przypadków hotele kategorii trzy 
i mniej przypisanych gwiazdek są obiektami małymi i skromnie wyposażonymi, o bardzo 
wąskim zakresie innej niż noclegowa działalności usługowej. Ponieważ nie dysponują one 
w większości przypadków pomieszczeniami i urządzeniami dla obsługi dużych spotkań 
biznesowych, jak kongresy i konferencje, i nie przedstawiają odpowiednio wysokiego 
standardu, mają na ogół znaczenie dla zatrzymujących się w nich na krótko turystów ja-
dących dalej, traktujących hotel jako miejsce noclegu na trasie. W opracowaniu dokładniej 
przedstawiono więc tylko hotele pięcio- i czterogwiazdkowe. 

Szczegółowa prezentacja każdego z wybranych obiektów obejmuje: lokalizację 
obiektu, jego potencjał noclegowy, kategorię, liczbę posiadanych sal wielofunkcyjnych 
i konferencyjnych, a także oferowane przez hotel różnego rodzaju atrakcje w samym 
obiekcie oraz jego otoczeniu. Zebranie i przedstawienie zakresu i przedmiotu oferowa-
nych przez hotel atrakcji towarzyszących jest – obok samej prezentacji hoteli w obiektach 
zabytkowych w Polsce – drugim ważnym celem badawczym. Autorka postawiła sobie 
pytanie, jak szeroki jest zakres usług towarzyszących w hotelach omawianego typu, 
a zatem: jakie konkretnie usługi dodatkowe (inne niż noclegowo-żywieniowe) obejmuje 
program usługowy hotelu? Czy obejmuje usługi rekreacyjne? Czy obejmuje usługi 
kulturalne? Zakres urządzeń i usług towarzyszących jest w dobie dużej podaży usług 

6 Informacje empiryczne zawarte w niniejszym artykule zostały zebrane przez autorkę jako materiał do wykona-
nia pracy statutowej (A. Konieczna-Domańska, Katedra Turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014).  
7 Vide http://www.hotelewzamkach.rezerwuje.pl/ [20.04.2016].
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noclegowych bardzo ważnym elementem oceny cech funkcjonalno-użytkowych hotelu 
oraz jego atrakcyjności dla turystów i konkurencyjności na rynku. Usługi i urządzenia 
towarzyszące to wszystkie inne świadczenia i zasoby materialne poza bazą usług 
noclegowo-żywieniowych. Te bowiem dodatkowe, bo wychodzące poza tradycyjny 
program usług noclegowo-żywieniowych hotelu, świadczenia i urządzenia związane 
są z rekreacją fizyczną i psychiczną, regeneracją sił i zdrowia, odpoczynkiem, dobrą 
zabawą, miłym spędzeniem czasu, integracją pomiędzy osobami nocującymi w hotelu. 
I to one właśnie bardzo często decydują o wyborze konkretnego obiektu przez turystę. 
Hotele w obiektach zabytkowych stają się nie tylko obiektem noclegowym na trasie 
jakiejś wycieczki czy miejscem noclegu osoby, która odbywa konkretną podróż służ-
bową. Mogą być one samym celem podróży i pobytu dla wypoczynku, regeneracji sił, 
miłego spędzenia czasu z rodziną czy znajomymi. Dlatego właśnie w przypadku hoteli 
w obiektach zabytkowych należy pytać o zakres i rodzaj świadczonych przez obiekt 
atrakcji dodatkowych, czyli świadczeń poza usługami noclegowymi i żywieniowymi. 
Czas spędzony w obiekcie zabytkowym może być czasem na korzystanie z różnego 
rodzaju usług kulturalnych i rekreacyjnych.

Hotele w zamkach w Polsce

zamek w tucznie8 

 – lokalizacja: na obrzeżach Drawieńskiego Parku Narodowego;
 – potencjał noclegowy: 37 pokoi i cztery apartamenty;
 – sale konferencyjne: cztery sale o powierzchniach: 115,4 m2, 104 m2, 59 m2, 45,5 m2; 

sale mogą być używane jako konferencyjne lub do organizowania koncertów, balów 
i innych wydarzeń;

 – proponowane przez hotel dodatkowe atrakcje: ognisko z kiełbaskami, koncert muzyki 
dawnej, dyskoteka z DJ-em, konkurs karaoke, zabawy przy orkiestrze, spływ kajako-
wy, przejazdy bryczką, kuligi, imprezy: Poszukiwanie skarbów w parku zamkowym, 
Zabawy z duchami, imprezy stylizowane (np. PRL na bis, Wiedźmy i kaci, Mafia Ala 
Capone, Lata 70., Szpital na wesoło, Dracula i wampiry).

zamek Jan III Sobieski i zespół Pałacowy w rzucewie

 – lokalizacja: nad Bałtykiem, w okolicy Pucka;
 – potencjał noclegowy: 22 pokoje i pięć apartamentów; 
 – sale konferencyjne: cztery sale konferencyjne o powierzchniach: 78 m2, 38 m2, 30 m2, 

21 m2;
 – proponowane przez hotel dodatkowe atrakcje: stajnia, korty tenisowe, siłownia, bilard, 

sauna, rowery, miejsce do gry w siatkówkę. 

8 www.zamek-tuczno.pl [21.04.2016].
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Hotel zamek w Krokowej (brak gwiazdek)

 – lokalizacja: województwo pomorskie, Kaszuby;
 – potencjał noclegowy: pięć apartamentów i 20 pokoi jedno- i dwuosobowych;
 – sale konferencyjne: sale konferencyjne o pow. 60 m2 i 40 m2 oraz inne mniejsze 

(w sumie pięć sal); 
 – proponowane przez hotel dodatkowe atrakcje: galeria urody „Podzamcze”, solarium 

„Kameleon”, studio kreacji fryzur „LʼOreal Professionnel”, koncerty: Zamkowy Jazz, 
Ballady Rockowe, Śladami Kolberga i Chopina, Na Rockową Nutę, Vivaldi na Zamku.

Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim (cztery gwiazdki)

 – lokalizacja: Warmia; hotel jest usytuowany na terenie zamku będącego rezydencją 
biskupów warmińskich;

 – potencjał noclegowy: 122 pokoje, w tym komnata „Krasicki” i komnata „Napoleon”; 
 – sale konferencyjne: brak informacji;
 – proponowane przez hotel dodatkowe atrakcje: spa & wellness; organizowane imprezy: 

Potyczka w Heilsbergu, Puchar Trzech Gór Warmii i Mazur, Kaziuki Wilniuki, Ogólno-
polski Przegląd Piosenki „Kryształowa Nuta”, Noc Muzeów na Zamku, Festiwal „Czas 
na Ser”, Bitwa pod Heilsbergiem, Lidzbarskie Wieczory Jazzowe, Imieniny Ignacego 
Krasickiego, Letnia Szkoła Muzyki Dawnej, Dni Lidzbarka Warmińskiego, Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i Satyry, Mistrzostwa Strefy Północnej w Motocrossie, Regionalne 
Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody, Lidzbarski Przegląd Rockowy, Noc 
Kupały; inne atrakcje, jak zwiedzanie okolic. 

Podewils. zamek rycerski w Krągu (trzy gwiazdki)

 – lokalizacja: województwo zachodnio-pomorskie;
 – potencjał noclegowy: 60 komnat; 
 – sale konferencyjne: brak informacji;
 – dodatkowe atrakcje: turnieje i zabawy w plenerze, Fitness Centre (masaże, sauna), 

jazda konna, możliwość wypożyczenia rowerów górskich i łódek, hotelowe kino. 

zamek rydzyna (brak gwiazdek)

 – lokalizacja: Wysoczyzna Leszczyńska, okolice Leszna;
 – potencjał noclegowy: 110 miejsc noclegowych (brak informacji o ilości pokoi);
 – sale konferencyjne: 600 miejsc konferencyjnych w dziewięciu salach wielofunkcyjnych;
 – dodatkowe atrakcje: kuchnia dworska i regionalna, winiarnia, dziedziniec na imprezy 

plenerowe, urządzenia do rekreacji: atlas, rower treningowy, sauna czteroosobowa, 
urządzenia do hydromasażu, nordic walking, wypożyczalnia rowerów. 
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Hotel & spa w Goli Dzierżoniowskiej – Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel 
& SPA (cztery gwiazdki)

 – lokalizacja: Dolny Śląsk; XVI-wieczny renesansowy zamek; hotel powiązany z firmą 
kosmetyczną LʼOccitane; 

 – potencjał noclegowy: 33 pokoje jedno–dwuosobowe;
 – sale konferencyjne, sale bankietowe: 28 m2, 52 m2 i 57 m2;
 – proponowane przez hotel dodatkowe atrakcje: fitness i rekreacja – basen, jacuzzi, 

dwie sale do treningu personalnego i cardio, studio masażu zdrowotnego, fit-bar, ro-
wery, nordic walking, zajęcia jogi; wieża widokowa, park, staw, plac zabaw dla dzieci, 
wesela, konferencje, bankiety.   

Hotele w pałacach w Polsce

Pałac Krobielowice

 – lokalizacja: Dolny Śląsk; renesansowo-barokowy obiekt w okolicy Kątów Wrocławskich;
 – potencjał noclegowy: 26 pokoi;
 – sale konferencyjne: dwie sale balowe na 75 i 100 osób, dwie sale konferencyjne o pow. 

28 m2 i 50 m2; 
 – oferta atrakcji i usług: sauna, pole golfowe (nie należy do hotelu, jest w pobliżu).

Pałac Wężyków w Paszkówce. Hotel SPA 

 – lokalizacja: okolice Krakowa i Skawiny; neogotycki pałac; hotel położony wśród pól 
i lasów;

 – potencjał noclegowy: 13 stylowych komnat oraz 25 pokoi jedno- i dwuosobowych;
 – sale konferencyjne: centrum konferencyjne;
 – proponowane przez hotel dodatkowe atrakcje i usługi: zabiegi relaksacyjne i kosmetycz-

ne oraz aktywne formy odpoczynku w przypałacowym parku grabów; zabiegi kosme-
tyczne: pielęgnacja twarzy, dłoni, ciała i stóp; masaże relaksujące i kąpiele w olejkach 
eterycznych; piwnica win z całego świata; staw (możliwość łowienia ryb, pływania 
łódką); przejażdżki bryczką, ognisko, biesiady przy grillu, duży basen na powietrzu. 

Pałac Krasków  

 – lokalizacja: Dolny Śląsk;
 – potencjał noclegowy: cztery apartamenty i dziewięć pokoi w pałacu oraz 23 pokoje 

dwuosobowe w budynku bocznym i 10 w pokojach w pałacowym młynie; 
 – sale konferencyjne: hotel obsługuje konferencje, wesela i inne spotkania w salach 

wynajmowanych od innych gestorów; 
 – oferta atrakcji: pokaz walk rycerskich, pokaz sztucznych ogni, przejażdżki bryczką, 

nauka jazdy konnej, jazda dla zaawansowanych na ujeżdżalni i w terenie, rajdy konne, 
zimowe kuligi, pikniki.
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Pałac Pod złotym Bażantem w Pacynie 

 – lokalizacja: województwo mazowieckie;
 – potencjał noclegowy: 45 miejsc noclegowych (22 pokoje);
 – sale konferencyjne: dwie sale (na 70 i 60 osób);
 – atrakcje: aktywny wypoczynek, wędkarstwo, nordic walking, wędrówki piesze, rowery, 

sauna, siłownia, boisko do gier.

Pałac nieznanice. Hotel nieznanice

 – lokalizacja: województwo śląskie;
 – potencjał noclegowy: 16 pokoi pałacowych;
 – sale konferencyjne: dwie sale konferencyjne (brak informacji o wielkości sal);
 – proponowane przez hotel dodatkowe atrakcje: spa, zabytkowy park ze stawem, miejsce 

na ognisko i grillowanie, restauracja ze specjalnościami kuchni polskiej i francuskiej; 
atrakcje w okolicy: jazda konna, spływy kajakowe, paintball, quady, gokarty, ranczo 
„Wesoła Pętla”, strzelanie z łuku.

Galiny. Guest House (Pałac i Folwark)

 – lokalizacja: Mazury;
 – potencjał noclegowy: 21 pokoi;
 – sale konferencyjne – cztery sale na: 20, 20, 100, 120 miejsc;
 – proponowane przez hotel dodatkowe atrakcje: ruska bania, galińska strefa masażu, 

korty tenisowe, konie, rowery, narty, wiatrówki.

Kadyny. Kadyny Folwark Hotel & SPA 

 – lokalizacja: Zalew Wiślany;
 – potencjał noclegowy: 41 pokoi i jeden apartament;
 – sale konferencyjne: dwie sale na 30 i 80 osób;
 – proponowane przez hotel dodatkowe atrakcje: dwa baseny – wewnętrzny i zewnętrzny; 

sauna sucha oraz parowa z seansami aromaterapii; windsurfing, kitesurfing, wake 
boarding, motorówki, żaglówki.

Antonin. Pałac radziwiłłów

 – lokalizacja: Wielkopolska;
 – potencjał noclegowy: 14 pokoi i apartamentów;
 – sale konferencyjne: trzy sale na 10–60 osób;  
 – oferta atrakcji i usług: koncerty – Międzynarodowy Festiwal „Chopin w Barwach Jesieni”, 

Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. księcia Antoniego Radzi-
wiłła, Międzynarodowa Wystawa Exlibrisu Muzycznego, bale sylwestrowe z udziałem 
artystów operetkowych, koncerty fortepianowe, festiwale muzyczne.
Dla firm przedstawiana jest oferta spotkań negocjacyjnych, szkoleń, bankietów jubi-

leuszowych.
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Pałac w Leźnie 

 – lokalizacja: Leźno k. Gdańska; zespół pałacowo-parkowy z XVI w.;
 – potencjał noclegowy: osiem apartamentów i 16 pokoi; 
 – sale konferencyjne: pięć sal konferencyjnych na 40–75 osób; 
 – proponowane przez hotel dodatkowe atrakcje: park, sauna, siłownia, boisko do gry 

w golfa; w okolicy pałacu liczne atrakcje przyrodnicze i kulturowe.

Hotel Pałac Czarny Las (cztery gwiazdki)

 – lokalizacja: Jura Krakowsko-Częstochowska;
 – potencjał noclegowy: 116 miejsc w pokojach pałacowych oraz dworkach usytuowanych 

na terenie hotelowego parku;
 – sale konferencyjne, business center (brak dokładnych informacji o wielkości sal);
 – proponowane przez hotel dodatkowe atrakcje: andrzejki w pałacu, święta w pałacu, 

kulinarne tygodnie smaku w listopadzie; winiarnia.

Hotele w dworach i dworkach

Dwór Szczepańskich we wsi Woszczyce. Hotel i restauracja 

 – lokalizacja: okolice Pszczyny, województwo śląskie;
 – potencjał noclegowy: 11 pokoi, restauracja w XVII-wiecznym wystroju, nocny bar, 

winiarnia;
 – sale konferencyjne: możliwość organizowania konferencji, bankietów, spotkań fir-

mowych, szkoleń w salach wynajmowanych na zasadzie umowy między hotelem 
a gestorem sal: 100 m2, 60 m2, 43 m2;

 – oferta atrakcji i usług: organizacja wesel, innych przyjęć i imprez plenerowych, obsługa 
wydarzeń na zamówienie, organizowanie cateringu.

Dworek A.S. Straduny

 – lokalizacja: Straduny; 
 – potencjał noclegowy: 10 pokoi;
 – sale konferencyjne: jedna sala na 20–30 osób; 
 – oferta atrakcji i usług: bezkrwawe safari, wioska indiańska, pływalnia, fitness, spływy 

kajakowe, pole golfowe, przejażdżki kładami.

Hotel Biały Dworek

 – lokalizacja: Rumia k. Gdyni;
 – potencjał noclegowy: 23 pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe;
 – sale konferencyjne: dwie sale na 100 osób urządzone w stylu piwnic zamkowych;
 – oferta atrakcji: brak informacji.



Anna Konieczna-Domańska188

zespół Dworsko-Parkowy roskosz

 – lokalizacja: Biała Podlaska, Lubelszczyzna;
 – potencjał noclegowy: 60 miejsc noclegowych, w tym: dwa apartamenty, dwa pokoje 

o podwyższonym standardzie, reszta: pokoje jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe;
 – sale konferencyjne: jedna sala oraz Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości;
 – atrakcje: winiarnia, stanica z kominkiem, zagospodarowane miejsca na grill, boisko 

do gry w piłkę nożną, stadnina (w pobliżu).

Dwór Ostoya w Jasionce

 – lokalizacja: Podkarpacie, okolice Rzeszowa;
 – potencjał noclegowy: 10 pokoi i cztery apartamenty; na terenie również pałac, a w nim 

50 dwupokojowych apartamentów;
 – sale konferencyjne: 550 m2, 225 m2, 180 m2, 120 m2, oranżeria: 160 m2, cztery sale 

konferencyjne na 30 osób każda;
 – atrakcje: kompleks rekreacyjny na terenie sześciohektarowego parku (starodrzew), 

basen, siłownia, przejażdżki starym samochodem po terenie parku, jazda konna, 
jazda bryczką, narty za koniem, przejażdżki saniami po parku, weekendowe kursy 
spadochronowe, loty widokowe.

Przedstawienie wyników badań empirycznych

Wnioski ogólne

Dla dokładniejszego przedstawienia tematu hoteli w obiektach zabytkowych w Polsce 
autorka wybrała siedem hoteli w zamkach, 10 hoteli w pałacach i pięć hoteli w dworach. 

Każdy z badanych obiektów został opisany ze względu na takie cechy hotelu, które 
decydują o jego konkretnych użytecznościach dla klienta i jego znaczeniu dla obsługi tury-
stów. Te cechy to: lokalizacja hotelu, jego kategoria (choć bywają też nieskategoryzowane 
hotele wysokiej klasy), potencjał noclegowy (ilość pokoi i apartamentów), liczba posiada-
nych sal konferencyjnych, oferowane przez hotel dodatkowe atrakcje i usługi dla gości. 
Można powiedzieć, że hotel w obiekcie zabytkowym jest z samego założenia obiektem 
wyjątkowym i jako takim interesują się nim klienci o dużych wymaganiach. Często klient 
wybiera taki hotel właśnie ze względu na prestiż i wyjątkowość obiektu. Dlatego stworzony 
program usługowy hotelu musi sprostać pozycji i wymaganiom klienta.

Hotele w zamkach – wnioski

Przedstawione w opracowaniu hotele w zamkach dysponują na ogół dużym poten-
cjałem miejsc noclegowych. Oprócz pokoi mają też apartamenty. Średnia ilość jednostek 
mieszkalnych w hotelach w zamkach wynosi około 50 jednostek mieszkalnych, chociaż 
bywają obiekty większe i mniejsze. Do największych hoteli w zamkach należą Hotel Kra-
sicki w Lidzbarku Warmińskim i Zamek Rydzyna. 
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Gdy chodzi o posiadane w zamkach sale konferencyjne, to w analizowanych przypad-
kach stwierdzono przynajmniej trzy sale, w żadnym z hoteli w zamkach nie stwierdzono 
braku sal na spotkania. 

Podsumowując informacje o oferowanych przez hotele w zamkach usługach dodatko-
wych, można stwierdzić imponującą liczbę pomysłów na uzupełniające program usługo-
wy atrakcje. Wśród nich zdecydowanie dominujące znaczenie mają usługi związane ze 
zdrowiem, relaksem, w tym usługi spa & wellness. Oprócz usług w samym hotelu obiekty 
proponują też bardzo wiele atrakcji na przylegającym do nich terenie, jak: jazdę konną, 
bryczki, baseny kąpielowe, korty tenisowe, siłownię, boiska do gier, stawy rybne.

Hotele w pałacach – wnioski

Hotele w pałacach dysponują nieco mniejszym potencjałem miejsc noclegowych. Śred-
nia wielkość obiektu wynosi w tej grupie około 40 jednostek mieszkalnych, chociaż – jak 
pokazuje przytoczony materiał empiryczny – bywają w tej grupie również większe obiekty.

Gdy chodzi o zasoby sal konferencyjnych istniejących w pałacach, to każdy obiekt 
dysponuje różnej wielkości salami, przeznaczonymi dla różnej liczby gości, w zależności 
od obiektu i potrzeb. Jak pokazało przeprowadzone badanie, pałace mają w swojej ofercie 
dla gości także imponującą ilość usług rekreacyjnych i kulturalnych.

Hotele w dworach – wnioski

Przedstawiony w opracowaniu Dwór Szczepańskich w Woszczycach jest obiektem 
o względnie małym potencjale miejsc noclegowych. Obiekt nie posiada własnych sal konfe-
rencyjnych, a w sytuacji zapotrzebowania na sale ze strony konkretnego klienta wynajmuje 
je od innych gestorów sal. Hotel ma w ten sposób do dyspozycji sale o powierzchniach: 
100 m2, 60 m2 i 43 m2. Natomiast Dwór Ostoya w Jasionce dysponuje wieloma salami 
o różnych powierzchniach: 550 m2, 225 m2, 180 m2, 120 m2 oraz oranżerią o powierzchni 
160 m2 i czterema salami konferencyjnymi na 30 osób każda.

Zebranie informacji na temat oferty usług innych niż noclegowo-żywieniowe pokazuje 
również w przypadku hoteli w dworach ogromną inwencję właścicieli. W ofercie znajduje 
się nie tylko organizowanie wesel i innych imprez rodzinnych, ale także oferta bankietów 
i spotkań firmowych (sale i plener). Przebadane przez autorkę przypadki w grupie dworów 
pokazują, że i one mają szeroką ofertę usług i atrakcji dodatkowych, które czynią pobyt 
w obiekcie bardziej atrakcyjnym.

Analiza materiałów ofertowych wybranych hoteli w obiektach zabytkowych w Polsce 
pokazuje, iż tzw. usługi spa & wellness są nieodłącznym elementem programu usługowego 
hotelu. Wśród 16 badanych hoteli usługi spa & wellness oferowane są przez 11 z nich. 
Fakt świadczenia tych usług zapowiada w niektórych przypadkach już sama nazwa hotelu. 
Oferta spa & wellness, w jej szerszym lub węższym zakresie, traktowana jest przez hotel 
jako ważna, a nawet nobilitująca część jego programu usługowego. W sensie marketin-
gowym – jako niezbywalny element wizytówki hotelu.  
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Usługi kulturalne hoteli w obiektach zabytkowych w Polsce – wnioski

Można powiedzieć, że już sam fakt usytuowania jakiegoś hotelu w obiekcie zabytko-
wym, jak zamek, pałac, dwór czy folwark, jest sposobem wykorzystania kultury dla celów 
turystyki. Turysta, nocując i przebywając w obiekcie zabytkowym, korzysta w sposób 
bezpośredni oraz indywidualny z kulturowego dziedzictwa danego kraju. Nie tylko bowiem 
zwiedza, ale i czasowo zamieszkuje w tym obiekcie. Ważnym pytaniem badawczym po-
stawionym w niniejszym opracowaniu było określenie obszaru tzw. usług towarzyszących 
oferowanych gościom przez hotel, w tym usług związanych z rekreacją fizyczną oraz usług 
kulturalnych w programie usługowym analizowanych hoteli w obiektach zabytkowych. 
Wnioski z przeprowadzonych badań pokazują, że w zdecydowanej większości analizowa-
nych hoteli program usług towarzyszących obejmuje usługi związane z rekreacją fizyczną. 

Znacznie rzadziej elementem programu hoteli w obiektach zabytkowych są usługi 
kulturalne. W poszukiwaniu informacji o usługach kulturalnych hoteli w obiektach zabytko-
wych autorka przebadała 18 hoteli. Brak oferty kulturalnej występował aż w 12 obiektach 
(Zamek Jan III Sobieski i Zespół Pałacowy w Rzucewie, Zamek Rydzyna, Hotel & Spa 
w Goli Dzierżoniowskiej, Pałac Krobielowice, Pałac Wężyków w Paszkówce, Pałac Kra-
sków, Pałac Pod Złotym Bażantem w Pacynie, Pałac Nieznanice. Hotel Nieznanice, Ga-
liny. Guest House, Kadyny Folwark Hotel & Spa, Pałac w Leźnie, Dwór Szczepańskich 
we wsi Woszczyce). Tylko sześć hoteli oferuje usługi kulturalne (Zamek w Tucznie, Hotel 
Zamek w Krokowej, Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim, Hotel Podewils. Zamek 
Rycerski w Krągu, Antonin. Pałac Radziwiłłów, Hotel Pałac Czarny Las). 

Podsumowanie

Zestawienie i analiza zebranych informacji dotyczących programów usług towarzyszących 
oferowanych przez hotele w obiektach zabytkowych w Polsce prowadzą do interesujących, 
ale i zaskakujących wniosków. Niemal wszystkie z badanych hoteli oferują bardzo szeroki 
wachlarz usług związanych z aktywnością fizyczną. Posiadanie sauny, pływalni, basenów 
termalnych, siłowni, gabinetów kosmetycznych czy – w otoczeniu hotelu – różnego rodzaju 
boisk, kortów, wypożyczalni kajaków, rowerów lub koni staje się dla większości badanych 
hoteli niezbywalnym elementem programu usługowego. Przedstawione wyżej informacje 
dotyczące oferty usług kulturalnych hoteli w obiektach zabytkowych w Polsce zaś pokazują, 
że usługi kulturalne, jako element programu usług towarzyszących, są traktowane drugopla-
nowo. Większość z badanych hoteli w obiektach zabytkowych w Polsce przedstawia swoim 
gościom bardzo skromną ofertę usług kulturalnych lub w ogóle nie ma oferty tych usług. Jeśli 
nie liczyć hotelowego kina, do tych bardzo nielicznych hoteli o względnie bogatej ofercie usług 
kulturalnych należą: Zamek w Krokowej, posiadający ofertę koncertów muzycznych, jak: 
Zamkowy Jazz, Ballady Rockowe, Śladami Kolberga i Chopina, na Rockową Nutę, Vivaldi 
na Zamku. Drugim dobrym przykładem jest Pałac Radziwiłłów w Antoninie, posiadający 
ofertę koncertów muzycznych, jak: Międzynarodowy Festiwal „Chopin w Barwach Jesieni”, 



Podróże kształcą. Wymiana studencka w ramach programu Erasmus LLP… 191

Międzynarodowa Wystawa Exlibrisu Muzycznego, bale sylwestrowe z udziałem artystów 
operetkowych, koncerty fortepianowe i festiwale muzyczne.

W konkluzji rozważań można zatem zadać sobie pytanie: dlaczego współczesne ho-
tele, w tym te w obiektach zabytkowych, przyjmują programowe założenie, że aktywność 
fizyczna i uprawianie różnego rodzaju sportów jest dla współczesnego człowieka potrzebą 
ważniejszą niż regeneracja sił psychicznych i fizycznych poprzez korzystanie z dóbr kultury 
i oferty usług kulturalnych? Odpowiedź na nie mogą dać socjologowie i badacze rynku 
turystycznego. Autorka niniejszego badania postanowiła przeprowadzić w przyszłości 
również badania własne na ten temat.
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Streszczenie

Artykuł poświęcony jest grupie hoteli w obiektach zabytkowych, takich jak zamki, pałace i dwory 
w Polsce. W takich przypadkach obiekt łączy funkcję zabytku z funkcją turystycznego obiektu 
noclegowego. Wykorzystanie obiektów zabytkowych jako turystycznej bazy noclegowej daje wiele 
korzyści, tak dla obiektu, jak i dla turystyki. Artykuł przedstawia serię przykładów prowadzenia 
turystycznej działalności noclegowej przez obiekty zabytkowe. Drugim celem rozważań jest 
odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu program usług i atrakcji dodatkowych hotelu wychodzi 
poza usługi noclegowo-żywieniowe, aby uatrakcyjnić swoją ofertę.

Słowa kluczowe: turystyka, baza noclegowa, hotel, obiekt zabytkowy, zamek, pałac, dwór, 
usługi, atrakcje
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Abstract

The article deals with hotels located in monument objects, such as castles, palaces and manors. 
In a such cases the objects merge the role both of historical heritage units with accommodation 
for tourists as well. Making use of the historical objects for accommodation purposes brings a lot 
of benefits for both the historical monuments as such and for tourism industry as well. The article 
presents the series of examples of the business of hotel services running by historical objects. 
Another aim of the analysis is to answer the question to what extent the program of services and 
additional attractions offered by hotels of monument objects go beyond the accommodation and 
meal services to make their service offer more attractive. 

Keywords: tourism, lodging, hotel, monument, castel, palace, manor, services, attractions
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Wprowadzenie

W ostatnich latach obserwuje się rosnące znaczenie usług w gospodarce, a także 
w życiu społecznym. W otoczeniu współczesnego konsumenta jest dostępnych coraz 
więcej różnych usług, w tym usług gastronomicznych. Od kilku lat w sektorze gastrono-
micznym postępują zmiany o charakterze ilościowym i jakościowym. Jednocześnie stale 
rosną przychody, głównie generowane w obszarze produkcji gastronomicznej, co świadczy 
o wzroście znaczenia tego sektora w dystrybucji żywności i żywieniu ludności. 

Dynamiczny rozwój usług gastronomicznych i wzrost ich znaczenia w ogólnym systemie 
żywienia ludności w Polsce wymusza na usługodawcach potrzebę szerokich działań proja-
kościowych, stanowiących istotne narzędzie kształtowania satysfakcji klientów gastronomii 
i konkurencyjności rynkowej. Dostosowanie oferty usługowej zakładów gastronomicznych 
do potrzeb i oczekiwań konsumentów oraz jej jakość ciągle budzą wiele zastrzeżeń ze 
strony konsumentów. Przyczyny tego w znacznej mierze wydają się być związane z bra-
kiem świadomości usługodawców co do rodzaju i istotności czynników kształtujących 
jakość oraz satysfakcję klientów placówek gastronomicznych1.

Celem opracowania jest przedstawienie innowacyjnych rozwiązań w gastronomii i jej 
specjalizacji, jako jednej z form prowadzenia działalności.

Charakterystyka działalności gastronomii 

Gastronomia określana jest jako sztuka przyrządzania i podawania potraw w oparciu 
o fachową wiedzę kulinarną, jak również jako wiedza o produktach, ich wartości odżywczej, 
o racjonalnym przygotowaniu potraw, komponowaniu posiłków, o tradycjach kulinarnych 
oraz zwyczajach i obyczajach związanych z jedzeniem.

1 R. Zabrocki, Wybrane czynniki kształtowania jakości i satysfakcji konsumentów w usługach gastronomicznych, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2012, nr 236, s. 74–84.
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Usługa gastronomiczna należy do jednego z najstarszych rodzajów działalności usłu-
gowej. Definiowana jest jako zorganizowana działalność gospodarcza, która polega na 
zaspokajaniu potrzeb żywieniowych konsumentów poprzez sprzedaż gotowych potraw 
i napojów, stwarzaniu warunków umożliwiających ich konsumpcję w miejscu sprzedaży 
oraz świadczeniu różnorodnych usług zaspokajających potrzeby w zakresie rozrywki, 
odpoczynku i psychicznej regeneracji sił2. 

Usługa gastronomiczna obejmuje dwa obszary działalności: produkcję i usługi. Funkcja 
produkcyjna to wytwarzanie we własnym zakresie posiłków i napojów. Jej realizacja polega 
na dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów oraz zarządzaniu procesem techno-
logicznym, mającym na celu przygotowanie produktów żywnościowych do konsumpcji. Na 
działalność usługową placówki gastronomicznej składają się trzy grupy świadczonych usług:

 – sprzedaż wytworzonych we własnym zakresie produktów kulinarnych właściwie skom-
ponowanych, estetycznie podanych, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków umoż-
liwiających ich konsumpcję w miejscu sprzedaży; 

 – sprzedaż w roli pośrednika handlowego towarów zakupionych na rynku, takich jak: 
napoje, papierosy, słodycze, prasa, bilety; 

 – organizacja usług rozrywkowych typu koncerty, występy, wernisaże, wieczory autor-
skie – umilające konsumentom czas spędzony w lokalu i tworzące jego wizerunek. 
Gastronomia pełni funkcje ekonomiczne i żywieniowe, tworzy także możliwości do 

powstawania więzi towarzyskich, edukuje konsumenta, zapewnia mu rozrywkę oraz 
wpływa na wydajność pracy3. 

Usługi oferowane przez lokale gastronomiczne dzieli się na podstawowe, komplemen-
tarne, fakultatywne i towarzyszące4. Połączenie funkcji produkcyjno-usługowych, realizowa-
nych w ramach działalności gastronomicznej, z jednej strony wpływa na złożoność procesu 
organizacji i zarządzania placówką gastronomiczną, z drugiej zaś sprawia, iż postrzeganie 
jej jakości przez konsumentów staje się kwestią wieloaspektową, a zaspokojenie potrzeb 
konsumentów w tym zakresie wymaga szczegółowej analizy ich opinii na temat znaczenia 
poszczególnych elementów tworzących całokształt użyteczności oferty gastronomicznej5.

Istotnym elementem wpływającym na korzystanie z usług gastronomicznych jest ich 
jakość. Do cech kształtujących jakość w gastronomii zalicza się:

 – elementy związane z funkcjonowaniem zakładu (oznakowanie wejścia do lokalu, 
informacja o czasie działalności lokalu zgodna z rzeczywistością, korzystne godziny 
otwarcia, dojazd, parking, otoczenie);

 – warunki i atmosfera lokalu (wielkość pomieszczenia i stosowane wyposażenie, zwłasz-
cza sali konsumenckiej, wystrój wnętrza – oświetlenie, kolorystyka, dekoracje, akustyka, 
wentylacja, klimatyzacja, aranżacja stołów, czystość);

2 J. Sala, Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa 2011, s. 16.
3 W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010, s. 16.
4 M. Milewska, A. Prączko, A. Stasiak, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa 2010, s. 57.
5 I. Kowalczuk, Percepcja jakości usługi gastronomicznej przez polskich konsumentów – wyniki badań, [w:] Kul-
turowe uwarunkowania żywienia w turystyce, red. H. Makała, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2013, s. 340.
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 – personel obsługujący i jego umiejętności; 
 – cechy obsługi (dostępność, wiarygodność, standard, elastyczność w dostosowaniu 

do potrzeb klienta);
 – karta menu z różnorodną ofertą, uwzględniającą klientów o odmiennych potrzebach; 
 – estetyka dań i napojów;  
 – oferowanie usług dodatkowych;
 – otwartość na innowacje6.

Dla współczesnego konsumenta jakość jest niezwykle ważna przy wyborze produktu 
czy usługi. W teorii wyróżnia się jakość projektowaną, jakość wykonania i jakość wyma-
ganą przez klienta. Zakłady gastronomiczne, które chcą odnieść sukces na rynku, muszą 
w strategii firmy ująć wymagania klienta oraz mieć odpowiedni system zapewnienia jakości. 
Właściwa jakość to gwarancja stałych klientów oraz droga stałego rozwoju firmy i osią-
gnięcia zysku. Uzyskanie odpowiedniej jakości usług nie jest sprawą prostą, z uwagi na 
to, że trudno jest ustalić standardy jakościowe, a wielu klientów oczekuje dostosowania 
usług do ich indywidualnych wymogów. Jakość oferowanej usługi kształtowana jest pod 
wpływem własnych doświadczeń konsumentów oraz ich oczekiwań dotyczących usługi7.

Produkt w gastronomii ma wiele specyficznych cech, które zdają się istotnie rzutować 
na kształtowanie jego jakości. Zalicza się do nich przede wszystkim:

 – dużą wewnętrzną zmienność – jeśli części materialne produktu, tj. oferta usług i wa-
runki konsumpcji, są częścią w miarę stabilną, to oferta potraw i napojów nie jest stała 
i może się zmienić nawet w ciągu dnia;

 – znaczne zróżnicowanie produktu w zależności od rodzaju zakładu, kategorii, placówki;
 – dużą heterogeniczność pod względem sposobu zaspokajania potrzeb – poszczególne 

zakłady zaspokajają potrzeby ulokowane na różnych poziomach piramidy potrzeb 
Masłowa;

 – charakterystykę pochodzenia produktu – produkt jest po części rezultatem własnych 
technologicznych operacji, a po części wykorzystania towarów wytworzonych gdzie 
indziej, ale oferowanych w placówkach gastronomicznych8.
W sektorze tym można wyodrębnić pięć kanałów dotarcia usługi do konsumenta. Są 

to kanały: 
 – restauracji – restauracje szybkiej obsługi (QSR), restauracje z pełną obsługą kelnerską, 

bary, kawiarnie, lokale gastronomiczne w obiektach sportowych, hotele i pensjonaty; 
 – cateringu – w placówkach opieki medycznej, środkach transportu (lotniczy, kolejowy), 

w miejscu pracy: biznes i przemysł w placówkach edukacyjnych;
 – handlu detalicznego – sklepy z żywnością, lokale gastronomiczne w sklepach, sklepy 

specjalistyczne (piekarnie, cukiernie, bary sałatkowe), sprzedaż detaliczna produktów 
ready-to-eat, ready-to-heat, stacje benzynowe;

6 E. Czarniecka-Skubina, Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, Wyd. SGGW, Warszawa 2008, s. 9–10.
7 Idem, Jakość usługi gastronomicznej w aspekcie żywieniowym, technologicznym higienicznym, „Żywność. 
Nauka. Technologia. Jakość” 2016, nr 1 (46), supl., s. 25–34.
8 V. Sniśćak, Służby a cestovny ruch, VE, Bratislava 1997, s. 70.
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 – vendingu – w placówkach opieki medycznej, w środkach transportu, w miejscach pracy, 
szkołach, uczelniach, na ulicach;

 – czasu wolnego i rozrywki – stoiska z żywnością, punkty gastronomiczne, punkty sprze-
daży żywności w parkach rozrywki, kinach, obiektach sportowych, ruchome placówki 
gastronomiczne9.
Tak liczne kanały dystrybucji świadczą o atrakcyjności sektora gastronomicznego 

i szerokich możliwościach rozwijania działań przedsiębiorczych w tym właśnie obszarze, 
a przede wszystkim o wzrastającej jego roli w sprzedaży i dystrybucji żywności.

tendencje rozwoju branży gastronomicznej 

Obecne warunki prowadzenia działalności gastronomicznej, cechujące się wzrastającą 
konkurencją, zmuszają firmy działające w tej branży do ciągłego poszukiwania źródeł 
przewagi konkurencyjnej w celu utrzymania lub wzmocnienia swojej pozycji na rynku. 
Niewątpliwie innowacyjność oraz kształtowanie kierunków rozwoju branży w zgodności 
z wymogami i oczekiwaniami współczesnych konsumentów są tymi czynnikami, które 
mogą zapewnić konkurencyjność i efektywność działania dla firm gastronomicznych.

Działania w zakresie innowacyjności w gastronomii dotyczą z reguły pięciu aspektów: 
pomieszczenie, spotkanie, produkt, atmosfera, system kontroli i zarządzania10. Czerpią 
one informacje z różnych dziedzin wiedzy11. Do źródeł wiedzy wykorzystywanych i mają-
cych wpływ na innowacyjność w gastronomii zalicza się takie dziedziny nauki, jak: nauka 
o żywności i żywieniu, nauki konsumenckie, nauka o gospodarstwach domowych, zdrowie 
publiczne, technologie informacyjne, zarządzanie, ekonomia. Wszystkie te działania mają 
wpływ na otwarcie się na konsumenta i zaspakajanie jego potrzeb, z uwzględnieniem 
konkurencyjności i efektywności ekonomicznej.

Branża gastronomiczna jest postrzegana przez wielu badaczy jako mało innowacyjna. 
W ostatnich latach w Polsce sytuacja w zakresie innowacyjności sektora gastrono-

micznego znacznie się polepszyła, co jest związane ze wzrostem popularności usług 
gastronomicznych wśród konsumentów oraz zaostrzeniem się rywalizacji konkurencyjnej 
na rynku. Sposoby unowocześniania branży gastronomicznej mają swoje źródło w róż-
nych dziedzinach działalności człowieka. Tendencje rozwojowe w polskiej gastronomii na 
przełomie XX i XXI w. łączą w sobie trendy w zakresie: 

 – zarządzania i ekonomii – działalność gospodarcza na zasadzie franszyzy, powsta-
wanie sieci gastronomicznych, konsolidacja, fuzje i przejęcia, zrównoważony rozwój 
w gastronomii; 

 – finansów – pozyskanie dodatkowego kapitału poprzez wejście na giełdę; 

9 B. Kowrygo, D. Stangierska, Rozwój usług gastronomicznych w Polsce w latach 2005–2010, „Zeszyty Naukowe 
UE w Poznaniu” 2012, nr 236, s. 23–44.
10 I.B. Gustafsson et al., A five aspects meal model: a tool for the development of meal service in the restaurant 
field?, [w:] Culinary Arts and Sciences V. Global and National Perspectives, red. J.S.A. Edwards, B. Kowrygo, 
K. Rejman, Wyd. SGGW, Warszawa 2005, s. 3–11.
11 G. Levytska, Usługi gastronomiczne, Wyd. SGGW, Warszawa 2011, s. 44.
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 – marketingu, np. wykorzystanie nowych form promocji, świadczenie dodatkowych usług; 
 – nauk o żywności, żywieniu oraz zdrowiu – popularyzacja żywności prozdrowotnej, 

żywności ekologicznej, zamieszczenie informacji o składzie i wartości odżywczej 
potraw w menu;

 – technologii informacyjnych – komputeryzacja obsługi, rezerwacja przez Internet, iPAD 
zamiast karty menu itp.;

 – sztuki kulinarnej – nowe techniki w technologii gastronomicznej, takie jak kuchnia 
fusion, kuchnia molekularna12.
Restauracje muszą stale konkurować o pracowników, lokalizację, a ostatnio o informa-

cje na temat klientów: jak myślą i działają. Trendy rozwojowe w coraz większym stopniu 
obejmują ww. wykorzystanie technologii informacyjnych. Sięganie do potrzeb klientów po-
przez wykorzystanie jak największych zasobów informacji może być pomocne w budowaniu 
lojalności i przewagi konkurencyjnej. Ponieważ coraz więcej osób korzysta z Internetu, 
duża ilość informacji jest dostępna na logach serwera, portalach społecznościowych, takich 
jak Linkedln, Facebook, Twitter. Właściwe ich wyszukanie i wykorzystanie, w połączeniu 
z wysokim poziomem usług, przyczynia się do tego, że zakłady gastronomiczne będą bu-
dować przewagę konkurencyjną. Identyfikacja wzorców obecnych i potencjalnych klientów, 
form obsługi i informacji o ich potrzebach jest jednym ze sposobów, które menadżerowie 
starają się wykorzystać jako narzędzie stymulujące konkurentów. Również technologia 
odgrywała, odgrywa i będzie nadal pełnić strategiczną rolę w rozwoju i progresji branży 
gastronomicznej. Można tu zaliczyć zarówno zaawansowane technologicznie systemy 
rezerwacji online, jak i zautomatyzowane systemy zamawiania13.

Spośród najbardziej widocznych zmian w branży gastronomicznej warto wymienić 
powstanie nowych typów placówek gastronomicznych, będących rezultatem oddziaływa-
nia czynników wewnętrznych (konkurencja między przedsiębiorstwami) i zewnętrznych 
(funkcjonowanie gospodarki wolnorynkowej; rozwój nauki, techniki i technologii; wzrost 
wymagań konsumentów; wpływy mody; przyspieszenie tempa życia itd.). Początek XXI w. 
w polskiej gastronomii charakteryzuje się, przy równoległym funkcjonowaniu tradycyjnych 
form gastronomicznych, pojawianiem się i dynamicznym rozwojem nowych typów placó-
wek gastronomicznych. 

Na sukces na rynku usług gastronomicznych ma wpływ lokalizacja placówki w miej-
scach, w których konsument spędza najwięcej czasu, oraz tam, gdzie najchętniej korzysta 
z usług żywieniowych. Zmiany w stylu życia przyczyniły się do częstszego korzystania 
przez Polaków z usług placówek gastronomicznych prowadzących działalność w centrach 
handlowych, na szlakach komunikacyjnych, w centrach miast oraz rejonach turystycznych.

Rozwój infrastruktury drogowej oraz większa mobilność polskiego konsumenta przy-
czyniły się do wzrostu liczby placówek gastronomicznych zlokalizowanych przy trasach 
komunikacyjnych oraz na stacjach benzynowych. Na prowadzenie działań usługowych 

12 Ibidem, s. 45.
13 D.A. Koutroumanis, Technology’s Effect on Hotels and Restaurants: Building a Strategie Competitive Advantage, 
„Journal of Applied Buisness and Economics” 2011, 12(1), s. 72–80.
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decydują się zarówno firmy zajmujące się głównie usługami żywieniowymi, w tym sieci 
gastronomiczne (np. McDonald’s, Leśne Runo), jak i firmy paliwowe prowadzące stacje 
benzynowe – poprzez tworzenie własnych marek gastronomicznych (np. koncern BP z Wild 
Bean Cafe, Orlen ze Stop Cafe)14.

Ze względu na rosnącą popularność wśród konsumentów na szczególną uwagę 
zasługują: 

 – placówki typu fast casual, 
 – bary kawowe,
 – bary wegetariańskie15.

Wdrażanie innowacji zapewnia przedsiębiorstwom gastronomicznym przewagę kon-
kurencyjną i wiele strategicznych korzyści: pozwala przewidywać i lepiej zaspokajać po-
trzeby konsumentów, daje możliwość zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów 
(kapitału, pracy, czasu, energii, surowców), zapewnia szansę redukcji kosztów produkcji 
przy równomiernym utrzymaniu lub polepszeniu jakości i bezpieczeństwa oferowanej 
żywności. Można więc stwierdzić, że bez korzyści czerpanych z zastosowania innowacji 
przedsiębiorstwo gastronomiczne obecnie nie jest w stanie sprostać wymogom stawianym 
przez rosnącą konkurencję16.

Specjalizacja zakładów gastronomicznych i jej formy 
w turystyce

Istotą skutecznego funkcjonowania na rynku, w myśl koncepcji marketingowej, jest 
poznanie potrzeb nabywców i zaproponowanie takiej oferty, która pozwoli na jak najpeł-
niejsze ich zaspokojenie. W tym celu należy zdefiniować grupę docelową oraz właściwie 
dobrać instrumenty, za pośrednictwem których spełnia się jej oczekiwania, maksymalizując 
w ten sposób użyteczność propozycji rynkowej, czyli jej szeroko rozumianą jakość.

Specjalizacja zakładów gastronomicznych ma na celu zaspokojenie potrzeb konsu-
mentów zgodnie z ich kulturą, zwyczajami i wymaganiami smakowymi. Specjalistyczne 
zakłady gastronomiczne mogą być prowadzone w ośrodkach, gdzie sieć zakładów jest 
stosunkowo duża, lub w miejscowościach, które mają charakter turystyczno-wypoczyn-
kowy, regionalny itp. 

Specjalizacja zakładów gastronomicznych może obejmować: restauracje specjali-
zujące się w wydawaniu potraw narodowych, tj. kuchni polskiej, regionalnej oraz innych 
narodów; jadłodajnie dietetyczne specjalizujące się w potrawach dietetycznych i jarskich; 
bary mleczne, deserowe, cukiernicze itp. Zakłady gastronomiczne mogą wprowadzić 
do produkcji i sprzedaży specjalizację określonych potraw (jednej lub kilku), np. flaków, 
golonki, pierogów. Niezależnie od zakładów specjalistycznych celowe jest, aby zakłady 

14 B. Kowrygo, D. Stangierska, op. cit., s. 23–44.
15 G. Levytska, op. cit., s. 46.
16 Ibidem, s. 45.
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gastronomiczne powszechnie stosowały specjalizację produkcji przez wprowadzanie 
wybranej potrawy, najbardziej znanej i lubianej przez konsumentów17. 

Inną formą specjalizacji jest wprowadzenie potraw specjalistycznych, charakterystycz-
nych tylko dla danego zakładu, np. ,,szef kuchni poleca…”. Oferowane potrawy powinny 
być charakterystyczne i odmienne od podobnych potraw oferowanych przez inne zakłady 
gastronomiczne. 

Wprowadzenie na szeroką skalę specjalizacji oraz specjalności zakładów gastrono-
micznych przyczynia się do podnoszenia poziomu świadczenia usług przez te zakłady. 
Stwarza to również możliwości specjalizowania się pracowników w określonej produkcji 
i sprzedaży, a tym samym daje możliwość podnoszenia jakości wyrobów i zakresu świad-
czenia usług. Specjalizacja zakładów pozwala na wprowadzenie w szerokim zakresie 
nowych technologii produkcji, tj. przyrządzania potraw za pomocą rożna, rusztu, grilla itp. 
Ze względu na specyfikę i zakres działalności specjalistyczne zakłady gastronomiczne 
powinny być wyposażone w urządzenia i sprzęt niezbędny do prawidłowego wprowadzenia 
różnego rodzaju technologii produkcji. Stopień i sposób mechanizacji oraz wyposażenie 
zakładów powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z zakresu prowadzonej dzia-
łalności specjalistycznych zakładów gastronomicznych. 

Folklorystyczne zakłady gastronomiczne

Zwyczaje i tradycyjne regionalne surowce i potrawy są elementem uatrakcyjniają-
cym pobyt turystów. Wiele z nich jest związanych z kuchniami regionalnymi, na których 
odrębność miały wpływ inne kultury i narody, wydarzenia historyczne, tempo rozwoju 
gospodarczego regionu, dostępność naturalnych zasobów, możliwość uprawy ziemi 
i hodowli zwierząt, sposób gospodarowania 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 wytwarzania, z których słynie dany region, składnikom użytym do produkcji oraz tym 
czynnikom środowiska naturalnego, które mają niejednokrotnie zasadniczy wpływ na 
jakość miejscowych wyrobów18. 

Rozwój turystyki krajowej i zagranicznej pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na 
tego rodzaju usługi gastronomiczne. Zakłady je oferujące powinny we właściwy sposób 
propagować ludową kulturę poszczególnych regionów kraju, jak również eksponować 
tradycje historyczne, środowiskowe i regionalne. 

Folklorystyczny zakład gastronomiczny to taki zakład, którego wewnętrzny i zewnętrzny 
wygląd części handlowej, ubiór pracowników oraz asortyment potraw i napojów nawią-
zują do pewnego okresu historii, regionu czy środowiska. Funkcjonowanie tego rodzaju 

17 http://www.abc.hostpower.pl/pastelstudio.pl/?specjalizacja-zakladow-gastronomicznych,83 [18.05.2016].
18 J. Berndt-Kostrzewska, Kuchnie różnych narodów, Format-AB, Warszawa 2001, s. 17.



Halina Makała200

zakładów gastronomicznych wynika z dążenia do odnowienia tradycji polskiej gastronomii 
i podniesienia atrakcyjności zakładów. 

Zakłady folklorystyczne, żeby mogły spełniać stawiane im wymagania, powinny dzia-
łać w określonych warunkach przestrzennych. Należy je lokalizować przede wszystkim 
w pobliżu tras turystycznych, w rejonach i miejscowościach związanych z wydarzeniami 
historycznymi, w dzielnicach staromiejskich itp. Poprzez ich wystrój, meble, zastawę 
stołową, stroje pracowników obsługi oraz artystyczne występy regionalne można pod-
kreślić dorobek kulturowy i folklor danego regionu. Oferta potraw typowych dla danego 
regionu stanowi uzupełnienie tradycyjnej polskiej kuchni. Wybór właściwego obiektu, 
w którym zamierza się uruchomić zakład folklorystyczny, uzależniony jest od rodzaju 
folkloru i środowiska. 

Zakłady gastronomiczne o folklorze regionalnym można urządzać zarówno w obiektach 
wolno stojących, jak i w zabudowie zwartej. Szczególnie powinno się umieszczać te zakła-
dy w zabytkowych obiektach budownictwa ludowego, w starych karczmach, w dworkach 
wiejskich, spichrzach, młynach itp. Zakłady o folklorze środowiskowym należy lokalizować 
w obiektach charakterystycznych dla danego środowiska lub związanych z zawodem, 
np. w leśniczówkach, w stanicach rybackich, na starych statkach morskich i rzecznych itp. 
Wybór stosownego obiektu dla zlokalizowania w nim zakładu folklorystycznego wymaga 
takiego doboru cech i elementów zewnętrznych obiektu, które we właściwy sposób cha-
rakteryzowałyby rodzaj zakładu i folkloru. Do zewnętrznych cech tego rodzaju zakładów 
należy architektura budynku oraz charakterystyczne elementy dekoracyjne, jak również od-
powiednio umieszczona nazwa zakładu. Cechy te powinny dobrze harmonizować ze sobą 
i z rodzajem folkloru. Muszą tu być spełnione określone warunki: architektura zewnętrzna 
obiektu powinna odpowiadać historycznemu okresowi danego folkloru. Nazwa zakładu 
powinna być powiązana z rodzajem folkloru, przy folklorze historycznym – z okresem 
i zdarzeniami historycznymi, nazwiskami bohaterów, rodzajem zabytku itp., przy folklo-
rze regionalnym – z regionem, jego tradycjami, bohaterami, zwyczajami, obrzędami itp., 
przy folklorze środowiskowym – z historią, zwyczajami i tradycjami środowiska, nazwami 
zawodów, symbolami, godłami cechowymi, narzędziami pracy itp. Nazwę zakładu folklo-
rystycznego należy w sposób widoczny eksponować w formie szyldu, godła lub innego 
elementu dekoracyjnego zawierającego motyw folkloru, zharmonizowanego z architekturą 
zewnętrzną obiektu. 

Jako specjalność zakładów folklorystycznych należy wybierać potrawy kuchni polskiej, 
staropolskiej bądź regionalnej, mało znane i niespopularyzowane wśród konsumentów. 
Zakłady te powinny zwracać szczególną uwagę na specjalne i atrakcyjne formy podawania 
potraw, uwzględniając przy tym odpowiednie naczynia, sztućce itp. 
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Podsumowanie

Rozwój usług gastronomicznych i wzrost ich udziału w ogólnym systemie żywienia 
społeczeństwa sprawia, że są one oceniane w aspekcie jakości, konsumenta i konkuren-
cyjności. Każde przedsiębiorstwo powinno systematycznie analizować percepcję swojej 
oferty rynkowej przez konsumentów w wymiarze postrzegania jej jakości. Nieustanne 
dążenie firm usługowych w kierunku poprawy tej jakości staje się jednym z elementów 
przewagi konkurencyjnej. Działania związane z monitoringiem i poprawą jakości są ko-
rzystne dla klientów, coraz bardziej świadomie formułujących swoje oczekiwania względem 
oferty usługowej. 

Działania w zakresie innowacyjności w gastronomii są wieloaspektowe i mają wpływ 
na otwarcie się na konsumenta i zaspakajanie jego potrzeb, z uwzględnieniem konkuren-
cyjności i efektywności ekonomicznej.

W ostatnich latach wśród konsumentów dużym zainteresowaniem cieszą się zarówno 
usługi żywieniowe oferowane przez sieci gastronomiczne, jak i folklorystyczne zakłady 
żywieniowe, cenione szczególnie przez turystów – krajowych i zagranicznych.

Bibliografia
Berndt-Kostrzewska J., Kuchnie różnych narodów, Format-AB, Warszawa 2001.
Czarniecka-Skubina E., Jakość usługi gastronomicznej w aspekcie żywieniowym, technologicznym 

higienicznym, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2016, nr 1 (46), supl. 
Czarniecka-Skubina E., Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, Wyd. SGGW, Warszawa 

2008.
Furtak R., Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003.
Garvin D.A., Managing Ouality, The Free Press, New York 1988. 
Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
Gronroos Ch., Strategic Management and Marketing In the Sevice Sektor, Swedish School of Eco-

nomics and Business Administration, Helsinki 1982.
Gustafsson I.B. et al., A five aspects meal model: a tool for the development of meal service in 

the restaurant field?, [w:] Culinary Arts and Sciences V. Global and National Perspectives, red. 
J.S.A. Edwards, B. Kowrygo, K. Rejman, Wyd. SGGW, Warszawa 2005.

Koutroumanis D.A., Technology’s Effect on Hotels and Restaurants: Building a Strategie Competitive 
Advantage, „Journal of Applied Buisness and Economics” 2011, 12(1).

Kowalczuk I., Percepcja jakości usługi gastronomicznej przez polskich konsumentów – wyniki 
badań, [w:] Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, red. H. Makała, Wyd. WSTiJO, 
Warszawa 2013.

Kowrygo B., Stangierska D., Rozwój usług gastronomicznych w Polsce w latach 2005–2010, „Zeszyty 
Naukowe UE w Poznaniu” 2012, nr 236.

Levytska G., Usługi gastronomiczne, Wyd. SGGW, Warszawa 2011.
Milewska M., Prączko A., Stasiak A., Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa 2010.
Otto J., Marketing relacji: koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004.
Sala J., Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa 2011.



Halina Makała202

Sniśćak V., Służby a cestovny ruch, VE, Bratislava 1997.
Zabrocki R., Wybrane czynniki kształtowania jakości i satysfakcji konsumentów w usługach gastro-

nomicznych, „Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu” 2012, nr 236.

Źródła internetowe

http://www.abc.hostpower.pl/pastelstudio.pl/?specjalizacja-zakladow-gastronomicznych [18.05.2016].

Streszczenie

W pracy przedstawiono zasady i formy funkcjonowania gastronomii, cechy produktu gastrono-
micznego. Omówiono tendencje w rozwoju branży gastronomicznej oraz działania dotyczące 
innowacyjności. Przedstawiono działania podejmowane w zakresie specjalizacji zakładów ga-
stronomicznych i jej formy w turystyce. Zaprezentowano formy działalności folklorystycznych 
zakładów gastronomicznych.

Słowa kluczowe: gastronomia, formy działalności, innowacyjność, turystyka

Abstract

The paper presents the principles and forms of functioning of gastronomy, catering features. We 
discuss trends in the development of the catering industry and action in the field of innovation. 
The activities undertaken in specialized dining establishments and its forms of tourism. Presented 
forms of business folk dining establishments.

Keywords: gastronomy, forms of activity, innovation, tourism
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wpływ mobilnych apliKacji sportowych na 
zaintErEsowaniE aKtywnością fizyczną wśród 
dorosłych polaKów

INfLUENCE Of ThE MObILE SpORTS AppLICATIONS ON ThE INTEREST 
IN phYSICAL ACTIvITY AMONG ADULT pOLES

Wstęp

Przedmiotem opracowania są mobilne aplikacje sportowe oraz ich wpływ na poziom 
aktywności fizycznej społeczeństwa. 

Sport rekreacyjny/powszechny, zwany też sportem dla wszystkich, jest aktywnością 
ruchową, w której mogą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich grup społecznych, 
niezależnie od wieku i sprawności fizycznej. Głównymi celami uprawiania sportu, mając 
oczywiście na myśli powszechną, różnorodną aktywność fizyczną, są osiągnięcie dobrego 
samopoczucia i świadoma dbałość o swoje zdrowie1. 

Popularność aktywnego stylu życia zyskuje na znaczeniu. Wystarczy zauważyć coraz 
większą liczbę powstających wydarzeń i miejsc sportowo-rekreacyjnych, czego przykładem 
niech będzie projekt „Orlik”, który zapewnił społeczeństwu dostęp do bogatej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej. Kolejnym przykładem mogą być masowo powstające siłownie ple-
nerowe lub też sieć stacji rowerowych Veturilo, pozwalających na szybkie wypożyczenie 
pojazdu i korzystanie z przyjemności, jaką daje jazda rowerem miejskim. 

Aktywny udział człowieka w uprawianiu różnych form rekreacji wiąże się z możliwością 
zaspokojenia wielu potrzeb, także tych natury emocjonalnej, jak:

 – potrzeba ucieczki od bezbarwnego życia codziennego,
 – potrzeba realizacji marzeń i aspiracji,
 – potrzeba rozrywki i zabawy,
 – potrzeba świadomości dbałości o zdrowie,
 – potrzeba uznania i szacunku2.

1 A. Gołdys et al., Sport dla wszystkich. Zdrowie dla każdego. Poradnik animatora sportu, Krajowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe, Warszawa 2012, s. 8.
2 L. Wojtasik, R.D. Tauber, Nowoczesna turystyka i rekreacja, Wyd. WSHiG, Poznań 2007, s. 14.
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Sportowe aplikacje mobilne wydają się być współczesną formą dopingu dla osób decy-
dujących się na systematyczną aktywność fizyczną. Współczesny człowiek, żyjący w spo-
łeczeństwie informacyjnym, ma silnie rozwiniętą potrzebę notowania i dokumentowania 
swoich osiągnięć oraz dzielenia się nimi z innymi ludźmi. W dobie Internetu i portali spo-
łecznościowych jest to wyjątkowo ułatwione. Chęć dzielenia się własnymi osiągnięciami jest 
wynikiem wielu ważnych potrzeb, które przejawia współczesny człowiek. Niemal każdy z nas 
odczuwa chęć samorealizacji, jak również uznania, szacunku. Wszystkie te potrzeby mogą 
być zaspokojone podczas uprawiania rekreacji ruchowej3. Skuteczność ich zaspokajania 
wyraźnie wzrasta w wyniku pozytywnych reakcji otoczenia, z którym dzielimy się rezultatami 
naszej aktywności. Pozytywny feedback od znajomych, czy nawet obcych ludzi, motywuje 
do jeszcze większego nakładu pracy na rzecz rozwoju fizycznego i osiągnięć sportowych.

W literaturze przedmiotu można odnaleźć typologizację osób uprawiających aktyw-
ność fizyczną. Jednym z wyróżnionych typów, szczególnie istotnych z punktu widzenia 
niniejszych rozważań, jest typ ambicjonalny. Należą do niego osoby, które w rekreacji 
poszukują możliwości sprawdzenia się i dowartościowania; często uprawiają rekreację 
„na pokaz” – w celu uzyskania aplauzu społecznego4. Bez wątpienia jednym z narzędzi 
osiągania tego aplauzu jest sportowa aplikacja mobilna, umożliwiająca rejestrację osiągnięć 
(przebyty dystans, czas treningu, ilość spalonych kalorii), a następnie ich publikację na 
wybranym portalu społecznościowym. 

Można uznać, że zdobycze współczesnej cywilizacji, w tym sportowe aplikacje mobil-
ne, stały się narzędziem do określania własnego miejsca w społeczeństwie, jak również 
wyrażania swojej indywidualności i wyjątkowości.  

rola cyberprzestrzeni we współczesnym społeczeństwie

Nasze społeczeństwo ulega ciągłej przemianie, w tym i współczesny sport dla wszyst-
kich. Dzisiaj samo uprawianie sportu już nie wystarczy, aby odczuć pełną satysfakcję, nie 
wystarczy również rozmowa z najbliższymi i dzielenie się wrażeniami podczas „niedziel-
nego obiadu”. Dziś ważne miejsce w świecie zajmuje cyberprzestrzeń. Pozwala ona nie 
tylko na dzielenie się swoimi wrażeniami ze znajomymi, ale także umożliwia dzielenie 
się swoim życiem z niemal całym światem, np. poprzez pisanie/czytanie poradników, 
nagrywanie i komentowanie nagrań na popularnych serwisach wideo. Stanowi to dziś dla 
wielu osób inspirację i chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami z większym gronem. 
Dzięki temu można podtrzymywać element wspólnoty i współzawodnictwa. Takie rozwią-
zanie pozwala łączyć przyjemne z pożytecznym i pozwala wszystkim chętnym cieszyć 
się z piękna, jakim jest sport, który można określić jako swoiste antidotum na dzisiejsze 
zagrożenia oraz sposób podnoszenia jakości życia5.

3 Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej, red. E. Kozdroń, TKKF, Warszawa 2008, s. 39–44.
4 M. Napierała, R. Muszkieta, Wstęp do teorii rekreacji, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2011, s. 79–83.
5 J. Mogiła-Lisowska, Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych Polaków: uwarunkowania i styl uczestnictwa, 
Wyd. AWF, Warszawa 2010, s. 10.
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Ogromne możliwości w tym zakresie dają współczesne telefony komórkowe, zwane 
smartfonami. Szybko i skutecznie wyparły one mniej skomplikowane technicznie urządze-
nia. Dzięki smartfonom można błyskawicznie połączyć się z Internetem i mieć na bieżąco 
wszelkie potrzebne informacje – czy to do pracy, czy dla celów rozrywki. Najbardziej trafne 
wydaje się stwierdzenie, że smartfonem należy określać nowoczesne urządzenie telefo-
niczne, z dostępem do Internetu, które mieści się w dłoni, posiada własny system opera-
cyjny i jest bogato wyposażone w funkcje zbliżone do tych znanych nam z komputerów 
osobistych. Najważniejszą cechą wspólną wszystkich smartfonów jest ich nowoczesność. 
Dziś urządzenia te informują nas na bieżąco o wielu interesujących wydarzeniach, np. 
o notowaniach giełdowych, e-mailach, wynikach sportowych. Obecnie najbardziej popu-
larnymi systemami operacyjnymi używanymi przez smartfony są: Android, iOS, Windows 
Phone, BlackBerry OS, Symbian. Na pierwszym miejscu nie bez powodu znajduje się 
system o nazwie Android, za który odpowiada znany wszystkim przedsiębiorca Google. 
Jest to najmłodszy ze wszystkich wymienionych mobilny system operacyjny, który – dzięki 
swoim możliwościom – jest najbardziej rozbudowanym i wielofunkcyjnym systemem. 

Kluczem do wykorzystania smartfonów podczas uprawiania aktywności rekreacyjnej 
jest odbiornik GPS, czyli Global Positioning System. Pomaga dziś wielu osobom korzysta-
jącym z niego prywatnie i służbowo jako nawigacja lądowa, powietrzna, wodna, pomaga 
służbom ratunkowym, przy wydobywaniu surowców i w wielu innych dziedzinach6. System 
ten opracowano w latach 1982–1994 i początkowo miał służyć tylko celom wojskowym, 
ale ze względu na jego walory użytkowe został także udostępniony cywilom. Umożliwia 
określenie pozycji w prawie każdym miejscu na Ziemi, przy niemalże wszystkich warunkach 
atmosferycznych i o każdej porze dnia. Cały system tworzą satelity poruszające się po 
orbitach okołoziemskich, emitując bez przerwy sygnały, które są odbierane i przetwarzane 
przez odbiorniki naziemne. Segment satelitarny tworzy około 25–30 satelitów, z czego 
mniej więcej pięć jest zapasowych i gotowych do pracy w razie awarii któregoś z pod-
stawowych nadajników. Poruszają się po sześciu orbitach dookoła Ziemi na wysokości 
około 20 tys. km nad powierzchnią. Do określenia pozycji wystarczą nam już trzy satelity, 
a wyznaczenie pozycji opiera się na pomiarze czasu dotarcia sygnału z satelity do od-
biornika. Współczesne odbiorniki, nawet te montowane w smartfonach, potrafią określić 
naszą pozycję z dokładnością nawet do kilku centymetrów.

Dzięki szybkiemu postępowi technologicznemu i łatwo dostępnym odbiornikom GPS 
w telefonach możemy w prosty sposób kontrolować nasze dokonania sportowe i rekordy. 
Możemy rejestrować przebyte kilometry, spalone kalorie, a nawet poziom odwodnienia 
w ciągu tygodnia, miesiąca czy roku. Smartfon wyposażony w taki odbiornik, w połączeniu 
z odpowiednią aplikacją mobilną, pozwala na szeroki zakres monitorowania postępów. 
Dodatkowo, jeśli mamy integrację danej aplikacji sportowej z Facebookiem, znajomi na 
pewno zostaną poinformowani o naszym treningu wpisem w postaci mapki z przebytą trasą 

6 W. Graszka, E.J. Lipiński, AB lokalizacji satelitarnej GPS w sporcie, turystyce i rekreacji, Horyzonty, Warszawa 
2001, s. 3–7, 69–72.
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i czasem treningu. Dzięki takiemu zabiegowi znajomi mogą chcieć rywalizować z nami na 
danej trasie, skomentować ten wpis jakimś wspierającym słowem lub po prostu polubić go, 
co jest także dodatkową motywacją do realizacji dalszych treningów. Wszystko to odbywa się 
oczywiście automatycznie, zaraz po zakończonym treningu pojawia się wpis na Facebooku7. 

Osoby uprawiające aktywność fizyczną w wymiarze rekreacyjnym doskonale wiedzą, 
że w pewnym momencie może zabraknąć motywacji do działania z bardzo wielu powo-
dów. Na szczęście dziś rolę takiego motywatora pełnią sportowe aplikacje mobilne, które 
w pewnym stopniu pełnią rolę osobistego trenera8. Wszystkie aplikacje tego typu, które 
w łatwy sposób można zainstalować na smartfonie, opierają się na połączeniu satelitarnym, 
dzięki któremu mamy dostęp do informacji o pokonanej trasie, znamy prędkość, tempo itp. 
Kolejnym połączeniem, które też ma wiele ciekawych funkcji, jest połączenie z Internetem 
mobilnym. Dzięki niemu i specjalnym obliczeniom wykonywanym poprzez naszą aplikację 
wiemy, ile spaliliśmy kalorii, jaki mamy poziom odwodnienia, czy ktoś ze znajomych pobił 
nasz rekord, mamy dostęp do całej historii swoich treningów itp. „Nic tak nie motywuje do 
działania, jak świadomość, że to, co robimy, przynosi efekty”9.

Kolejnym motywującym współcześnie czynnikiem jest świadomość faktu, że po tre-
ningu z tego typu aplikacją nasza aktywność wyświetli się na Facebooku do wiadomości 
naszych znajomych, którzy widząc efekty naszych starań, mogą chcieć do nas dołączyć 
lub też z nami rywalizować10. Bez różnicy, jaka będzie informacja zwrotna, każdy z wpisów 
jest na swój sposób motywujący do dalszego uprawiania sportu. Teraz nasuwa się tylko 
pytanie, która aplikacja sportowa będzie właściwym wyborem. Poniżej zostały omówione 
najważniejsze zalety i wady obecnie najbardziej popularnych aplikacji sportowych, dostęp-
nych na trzy główne systemy mobilne, tj. Android, iOS, Windows Phone.

Bodaj najbardziej popularna aplikacja to Endomondo, która w wersji bezpłatnej oferuje 
dużo funkcji przydatnych do tego, aby częściej zacząć uprawiać daną dyscyplinę, a wybór 
w bazie tej aplikacji jest olbrzymi. Aplikacja ma bardzo przyjazną dla oka szatę graficzną 
i jest mocno zintegrowana z Facebookiem, dzięki czemu otoczenie będzie na bieżąco 
informowane o naszych postępach i kolejnych sukcesach, a także o większych wydarze-
niach sportowych, w jakich bierzemy udział, jak np. popularne dziś maratony miejskie. 
Nasz profil w Endomondo jest wizytówką sportową, każdy w danej chwili może przejrzeć 
nasze aktywności sportowe albo rzucić nam wyzwanie. Kolejną ciekawą opcją jest ręczne 
dodawanie treningu w przypadku dyscyplin, gdzie ciężko zabrać ze sobą smartfon, np. na 
pływalnię. Niestety, aby móc skorzystać z planów treningowych, mieć dane z pulsometru, 
pozbyć się wszelkich reklam czy też mieć funkcję trenera audio, trzeba wykupić odpowiedni 
abonament, który może się okazać zbyt kosztowny. 

7 O. Berezowski, Rewolucja czy ewolucja?, http://www.magazynbieganie.pl/rewolucja-czy-ewolucja-cz-2/ 
[1.11.2013].
8 G. Kosson, Smart Trener, „Runner’s World” 2011, nr 1 (20), s. 26.
9 M. Mynarski, Smartfony i motywacja – czy aplikacja może być naszym trenerem?, http://komorkomania.
pl/2013/03/22/smartfony-i-motywacja-czy-aplikacja-moze-byc-naszym-trenerem/smartfon-jako-trener/top 
[1.11.2013].
10 P. Parsons, P. Pflegel, Era Avatara, „Menʼs Health” 2011, nr 2 (77), s. 73.
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Kolejną popularną sportową aplikacją jest RunKeeper, który oferuje podobne funkcje, 
jak jego poprzednik, różni się natomiast wyglądem, integracją z wieloma innymi portalami, 
aplikacjami z kręgu sportu i zdrowego odżywiania, umożliwiając jeszcze lepszą kontrolę 
osiągnięć, stanu wytrenowania oraz zdrowia. Poza tym aplikacja powiadamia nas za 
każdym razem, gdy pobijamy swój aktualny rekord. Możemy wyznaczać sobie plany 
treningowe, pomocne będą także wskazówki głosowe, które mają na celu motywowanie 
do większego wysiłku. Do minusów należy na pewno zaliczyć opłatę za dodatkowe opcje, 
które w wersji darmowej aplikacji są zablokowane. Jest to jednak jednorazowa opłata, nie 
zaś abonamentowa, jak w przypadku Endomondo. 

Kolejnym przykładem świetnie działającej aplikacji sportowej jest Runtastic. Działa na 
podobnej zasadzie, jak pozostałe aplikacje, oferuje także mnóstwo dyscyplin, wyróżnia 
go natomiast świetna integracja z odtwarzaczem muzycznym oraz dostęp do gotowych, 
odpowiednio motywujących playlist muzycznych, oferowanych z poziomu aplikacji. Oczywi-
ście, aby móc ich odsłuchać podczas treningu, potrzebne będzie połączenie internetowe. 
Interesującą opcją jest też nasz osobisty dziennik treningowy oraz przydatne wykresy 
i podsumowania tygodnia, miesiąca i roku naszych wszystkich treningów ogólnie bądź 
z podziałem na konkretne dyscypliny. Tak samo jak w przypadku poprzedników, występuje 
tutaj także wersja płatna, dzięki której mamy możliwość skorzystania z funkcji komunikatów 
głosowych, możemy w czasie rzeczywistym udostępnić swoją trasę naszym znajomym, 
otrzymamy pomiary tętna, wyłączymy wszystkie wewnętrzne reklamy. 

Ostatnią aplikacją w tym zestawieniu jest Sports Tracker. Jest to aplikacja, od której 
najprawdopodobniej zaczęła się moda na mobilnego asystenta sportowego.

Podobnie jak u poprzedników, Sports Tracker tworzy statystyki treningów, śledzi po-
stępy, pomaga tworzyć plany treningowe, jest także zintegrowany z Facebookiem. Nie ma 
przymusu logowania się do wersji przeglądarkowej w celu przejrzenia szczegółowych da-
nych, wszystko jest dostępne z poziomu mobilnego. Ciekawa jest możliwość przeglądania 
tras udostępnianych przez innych użytkowników, aby móc sobie zaplanować kolejny trening 
bądź pobić najlepszy rekord danej trasy. Dodatkowym atutem jest także internetowy sklep 
z różnego rodzaju akcesoriami, aczkolwiek minusem są ceny i koszty przesyłki. Minusem 
jest mała ilość dyscyplin do wyboru, dlatego że brak jest wersji płatnej i abonamentowej11. 
Jest jeszcze wiele tego typu aplikacji, które są określane mianem sport trackerów, tzn. 
urządzeń śledzących nasze postępy – wszystkie są do siebie dość podobne, jeśli chodzi 
o bogate funkcje danej aplikacji. Różnią się najczęściej szatą graficzną, sposobem in-
tegracji z portalami społecznościowymi i serwisami o tematyce prozdrowotnej, kosztem 
dodatkowych funkcji, które są zablokowane przy bezpłatnej wersji aplikacji oraz autorski-
mi opcjami, dostępnymi tylko na konkretną aplikację. Wszystkie sport trackery są dość 
rozpowszechnione na rynku smartfonów i dzięki temu są już na tyle dobrze rozbudowane 

11 M. Majewska, Aplikacje na smartfony dla biegaczy. 9 najlepszych aplikacji motywujących do biegania, http://www.
poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczenia/aplikacje-na-smartfony-dla-biegaczy-9-najlepszych-aplikacji_41767.
html [1.11.2013].
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i funkcjonalne, że nawet mało zaznajomiony użytkownik smartfonów da sobie z nimi radę 
i zacznie bardziej świadomie trenować swoje ulubione dyscypliny.

Jedną z coraz bardziej popularnych dyscyplin jest narciarstwo zjazdowe. Jest to wpraw-
dzie sport sezonowy, ale jednocześnie jeden z tych, gdzie wcześniejsza wiedza na temat 
warunków pogodowych i śniegowych jest niezwykle istotna, nie tylko z punktu widzenia 
bezpieczeństwa, ale także komfortu jazdy. W związku z powyższym, wydaje się wysoce 
uzasadnione używanie sportowych aplikacji mobilnych przez narciarzy.

Na rynku dostępnych jest już kilka aplikacji dedykowanych narciarzom i snowboardzistom, 
m.in.: AlpineReplay Ski & Snowboard, Ski & Snow Report, Ski Pursuit, Ski Report. Aplikacje 
te umożliwiają użytkownikowi kontrolę własnych osiągnięć narciarskich lub snowboardowych. 
Na przykład AlpineReplay Ski & Snowboard daje możliwość weryfikacji m.in. prędkości zjaz-
dów, pokonanego dystansu, liczby spalonych kalorii, a nawet ilości wykonanych skoków. Po 
zalogowaniu się na oficjalnej stronie aplikacji możemy obserwować nasze postępy z całego 
sezonu i dzielić się nimi ze znajomymi na Facebooku. Program został wyróżniony przez 
jeden z najpopularniejszych magazynów sportowych – „Men’s Health”.

Warto zatrzymać się przy aplikacji Ski Report, ponieważ jest ona stworzona specjalnie 
z myślą o narciarzach korzystających z dobrodziejstw polskich stoków. Program oferuje 
kompleksowe dane na temat czynnych wyciągów, dostarcza informacji pogodowych, 
a także szczegółowych map stoków i tras. Z aplikacji można się również dowiedzieć, 
gdzie znajduje się najbliższa czynna wypożyczalnia sprzętu lub też szkoła narciarska. 
Aplikacja ta ma charakter głównie informacyjny. Najnowsza wersja aplikacji dostępna jest 
tylko dla systemu Android.

Kolejną aplikacją o charakterze informacyjnym dla narciarzy/snowboardzistów jest Ski 
& Snow Report. Daje ona możliwość zapoznania się z warunkami narciarskimi w ponad 
2 tys. ośrodków z całego świata, również z Polski. Dużą jej zaletą jest dostęp do widoku 
z kamer umieszczonych na stokach, które dają obraz warunków śniegowych w czasie 
rzeczywistym.

Aplikacja Ski Pursuit to propozycja dla bardziej ekstremalnych narciarzy, którzy cenią 
sobie wyczyn, silne wrażenia oraz wyzwania. Aplikacja daje bowiem możliwość dokonania 
pomiaru maksymalnej i średniej prędkości, czasu zjazdu oraz pokonanego dystansu. Co 
istotne, można sprawdzić poziom prędkości zjazdu na wybranym odcinku trasy, zazna-
czając go na mapie. Funkcja „autostop” automatycznie wyłącza pomiar prędkości, gdy ta 
ulegnie zmniejszeniu poniżej 1 km/h12.

rola nowoczesnych aplikacji mobilnych w aktywizacji Polaków

Najważniejszą rolą, jaką pełnią mobilne aplikacje sportowe, jest motywacja do rozpo-
częcia uprawiania nowej dyscypliny bądź motywacja do kontynuowania dotychczas upra-
wianej aktywności fizycznej. Działa to m.in. w ten sposób, że dana aplikacja ma na celu 

12 http://mobileclick.pl/mobilny-niezbednik-narciarza-5-aplikacji-dla-milosnikow-bialego-szalenstwa/ [1.05.2015].
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przypominanie o treningach, a będzie to robić tylko we wskazane przez nas dni i godziny, 
w których mamy możliwość trenowania. Kolejnym sposobem motywowania z poziomu 
aplikacji są wszelkiego rodzaju nagrody w postaci wirtualnych medali, pochwał, drobnych 
podpowiedzi o brakujących kilometrach do pobicia indywidualnego rekordu naszego lub 
znajomego, z którym podjęliśmy wyzwanie. Wszystkie te aplikacje są tak stworzone, 
abyśmy cały czas byli świadomi swoich osiągnięć i nie zapominali o treningach. Mają one 
też na celu podniesienie ogólnego poziomu aktywności fizycznej i pomoc w utrzymaniu 
regularności  treningów13. Współczesne aplikacje mobilne są tylko wierzchołkiem góry 
lodowej w procesie poznawania tajników poprawnego uprawiania sportów – dzisiaj nie są 
one w stanie zweryfikować, czy ciało jest dobrze przygotowane do danego ćwiczenia, nie 
są w stanie nikogo przypilnować, aby właściwie wykonywał dane ćwiczenie. Takie minusy 
mogą być zredukowane jedynie przez chęć poznania bardziej szczegółowych zagadnień 
danej dyscypliny – studiowanie poradników, książek, współpracę z trenerem, instruktorem 
czy też dzięki kursom. Podstawową rolą takich aplikacji jest pobudzenie naszej wyobraźni 
i chęci poznania większej ilości informacji na temat danej dyscypliny, a co za tym idzie, 
utrwalenia odpowiednich nawyków poprzez dobre podejście do sportu.

Według danych z raportów GUS i CBOS Polacy z roku na rok coraz chętniej podejmują 
aktywność fizyczną. Z deklaracji badanych w raporcie GUS z 2013 r. wynika, że prawie 
połowa Polaków (45,9%) w okresie 1.10.2011–30.09.2012 uczestniczyła w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych, z czego 20,3% ćwiczyło regularnie, a pozostała część (25,6%) 
sporadycznie. Jak łatwo można przewidzieć, najbardziej aktywną grupę stanowiły dzieci 
i młodzież, a im starsza była grupa badanych, tym mniejszy był odsetek ćwiczących; 
najbardziej popularnym sportem okazała jazda na rowerze (66%) i pływanie (39,9%)14.

Analizując wyniki drugiego aktualnego raportu CBOS, opracowanego także w 2013 r., 
gdzie badanie przypada na okres pomiędzy 1.08.2013 a 12.08.2013, zauważyć można 
znaczącą poprawę. Z raportu wynika, że aż 66% badanych deklaruje uprawianie ćwiczeń 
fizycznych, z czego 40% podejmowało aktywność fizyczną regularnie, natomiast 26% 
sporadycznie. Podobnie jak w przypadku poprzedniego badania, największą aktywnością 
wykazali się ludzi młodzi w wieku 18–24 lat, a najbardziej popularną formą aktywności 
są cały czas jazda na rowerze (51%) oraz pływanie (28%)15 (wykres 1). To właśnie dla 
entuzjastów tych form aktywności pierwotnie przeznaczono sportowe aplikacje mobilne 
dostępne w smartfonach.

Smartfony odgrywają dość ważną rolę we współczesnym życiu. Pełnią mnóstwo funkcji 
ułatwiających nam komunikowanie się, zarówno prywatnie, jak i służbowo, przemieszczanie 
się oraz zdobywanie informacji o interesujących formach wypoczynku. 

13 M. Mynarski, op. cit.
14 P. Łysoń, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, 
Warszawa 2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-polakow-w-sp
orcie-i-rekreacji-ruchowej,4,2.html [9.06.2014].
15 M. Omyła-Rudzka, Aktywność fizyczna Polaków, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4887 [9.06.2014].
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rola portalu społecznościowego Facebook w kreowaniu mody 
na aktywny styl życia

Facebook jako portal społecznościowy zaczął funkcjonować na początku 2004 r. 
i obejmował 30 wyższych szkół na terenie USA. Do końca tego samego roku zarejestro-
wało się na nim ponad 1 mln użytkowników. Początkowo serwis miał służyć jako forma 
podtrzymywania znajomości ze studiów wśród zarejestrowanych tam osób i pomóc w na-
wiązywaniu nowych kontaktów z osobami z pozostałych członkowskich uczelni. Obec-
nie jest to największy międzynarodowy portal społecznościowy, w którym na początku 
bieżącego roku zarejestrowało się ponad 1 mld osób z całego świata. Od 2008 r. działa 
polska wersja językowa portalu, która została przetłumaczona przez polskojęzycznych 
użytkowników portalu. Aktualnie istnieje ponad 70 wersji językowych serwisu, a w tłuma-
czeniu pomagało ponad 300 tys. osób. Cały serwis zrzesza ponad 1 mln programistów 
i przedsiębiorców, dzięki czemu rozwija się on w tak błyskawicznym tempie. Wszystkie 
większe firmy posiadają na swojej stronie internetowej funkcję rejestracji poprzez konto 
Facebook, dzięki czemu cały proces rejestracji trwa kilka sekund i daje pełen dostęp do 
zasobów danej strony, np. sklepu on-line, archiwalnych artykułów itp. 

Pod koniec 2007 r. Facebook we współpracy z Microsoft uruchomił wersję mobilną 
na telefon komórkowy. Przydatną funkcją na portalu jest możliwość utworzenia grupy, 
której celem jest zebranie ludzi o tych samych zainteresowaniach, potrzebach itp. Grupy 
tworzone są najczęściej na skalę lokalną, zrzeszają osoby z danej miejscowości, szkoły, 
klubu itp. W takiej grupie na Facebooku zbierają się bardzo często osoby zainteresowane 
uprawianiem jakiejś konkretnej dyscypliny sportowej lub o podobnym, aktywnym stylu życia, 
w celu umówienia się na wspólny trening, podzielenia się osiągnięciami, doświadczeniami. 
Dużą popularnością cieszą się takie grupy wśród uprawiających sporty miejskie, jak np. 
grupa „Sportowy Tryb Życia – Motywacja Do Treningu”, która zrzesza osoby z całej Polski 
zainteresowane dietetyką, prawidłowym odżywianiem się, ćwiczeniami siłowymi. Grupa 
działa bardzo prężnie i zrzesza już prawie 28 tys. osób, które chcą się dzielić swoimi do-
świadczeniami i zdobywać nowe poprzez ciągłą wymianę opinii, zdjęć, filmów o tematyce 
sportowej, motywacyjnej. Osoby w obrębie tej grupy motywują się nawzajem – zawsze 
znajdzie się ktoś, kto wesprze dobrą radą, czy chociaż motywującym słowem16. Kolejną 
wartą uwagi grupą jest „Warszawa trenuje”, zrzeszająca już prawie 1 tys. członków, gdzie 
dołączają osoby zainteresowane treningiem na świeżym powietrzu, chcące pobiegać w to-
warzystwie, pojeździć na rowerze, poboksować się, wybrać na siłownię pod chmurką, czy 
nawet potrenować parkour. Jest to świetny przykład grupy, która działa prężnie na terenie 
jednego miasta, gdzie nie liczy się doświadczenie, a chęć wspólnego treningu. Ostatnim 
przykładem jest grupa, która działa na terenie jednej dzielnicy miasta Warszawy i zrzesza 
tylko osoby zainteresowane wspólną grą w piłkę nożną. Grupa „Ochota Football” liczy 

16 A. Chwiałkowska, Rola aplikacji o charakterze społecznościowym w promocji aktywności fizycznej, „Journal of 
Health Science” 2013, t. 3, z. 10, s. 759–760.
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nieco ponad 500 osób. Każda osoba w grupie może zaproponować sparing na wybranym 
boisku na terenie dzielnicy Ochota i zaprosić inne osoby z grupy. Wszyscy pozostali człon-
kowie w łatwy sposób mogą dołączyć do utworzonego wydarzenia, przyjść na umówione 
spotkanie i cieszyć się pozytywnymi skutkami wspólnego uprawiania sportu. Dość ważne 
jest, aby w takiej grupie zarządzali administratorzy, którzy czuwają nad właściwym jej 
funkcjonowaniem, aby regulamin grupy był przestrzegany, a członkowie porozumiewali 
się między sobą bez zbędnych konfliktów17.

Z powyższych rozważań wynika, że sportowe aplikacje mobilne w połączeniu z porta-
lami społecznościowymi oraz szeroko pojętym Internetem z powodzeniem mogą się stać 
sprzymierzeńcem na drodze do aktywności fizycznej oraz podczas jej realizowania. Dzięki 
tym narzędziom treningi na pewno zyskają nową jakość i wyższy poziom skuteczności. 
Atutem jest możliwość połączenia świata rzeczywistego, tj. treningu na świeżym powie-
trzu, ze światem wirtualnym, czyli możliwość niemal natychmiastowego podzielenia się 
rezultatami swoich działań na portalu społecznościowym. Znajomi na pewno będą chcieli 
dołączyć do wspólnego trenowania, zdrowej rywalizacji, czy nawet dyskusji o aktywnym 
stylu życia. Kolejną ważną zaletą korzystania z aplikacji sportowych jest dodatkowy 
bodziec, bo tylko dzięki dobrej motywacji szybciej osiągniemy założony cel, aby móc 
świętować wymarzony sukces.

Reasumując, mobilne aplikacje sportowe z pewnością odgrywają znaczącą rolę w spo-
łeczeństwie ponowoczesnym, ponieważ pomagają zachować regularność w treningach 
i stanowią silną motywację do ich kontynuowania. Ludzie coraz częściej wykorzystują 
smartfony do uprawiania sportu, aby zachować zdrowie fizyczne i psychiczne oraz dobrą 
sylwetkę. Czytelny interfejs aplikacji sprawia, że analiza i porównanie wyników są łatwe, 
nawet dla osób starszych. Dzięki takim inicjatywom i zdobyczom współczesnej techniki 
istnieje duża szansa rozwoju jednostki oraz szansa utrzymania mody na zdrowie i długą 
młodość w społeczeństwie. 
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Streszczenie

Przedmiotem opracowania są mobilne aplikacje sportowe oraz ich wpływ na poziom aktyw-
ności fizycznej w społeczeństwie ponowoczesnym. Są one współczesną formą dopingu dla 
osób decydujących się na systematyczny udział w aktywności fizycznej, są również jednym 
z narzędzi osiągania satysfakcji społecznej oraz własnego zadowolenia z udziału w aktywności 
fizycznej. Mobilna aplikacja sportowa pozwala bowiem na rejestrację osiągnięć, a następnie ich 
publikację na wybranym portalu społecznościowym, np. Facebooku. Taka funkcja motywuje do 
podejmowania jeszcze większych wysiłków oraz do stawiania sobie nowych wyzwań i celów 
sportowych. Nasze społeczeństwo, a także współczesny sport ulegają ciągłej przemianie. Dzisiaj 
samo uprawianie sportu już nie wystarczy. Aby odczuć pełną satysfakcję, dzielimy się swoimi 
osiągnięciami z szerokim gronem znajomych i innych odbiorców. Dzięki aplikacji mobilnej można 
podtrzymywać poczucie wspólnoty i element współzawodnictwa w poczynaniach sportowych. 
Najważniejszą rolą, jaką pełnią mobilne aplikacje sportowe, jest motywacja do rozpoczęcia upra-
wiania nowej dyscypliny bądź motywacja do kontynuowania dotychczas uprawianej aktywności 
fizycznej. Ważną funkcją takich aplikacji jest system nagradzania w postaci wirtualnych medali, 
pochwał i podpowiedzi o brakujących kilometrach do ustanowienia nowego rekordu. Kluczem 
do ich wykorzystania podczas uprawiania aktywności rekreacyjnej jest odbiornik GPS. 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, mobilna aplikacja sportowa, Facebook, motywacja
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Abstract

The subject of this publication is the impact of mobile sports application on the level of physical 
activity in the postmodern society. Mobile sport applications are a modern form of doping for 
people opting for regular participation in physical activity, are also one of the tools for achieving 
social applause and satisfaction with participation in physical activity. Sports mobile application 
allows registration of achievements, and then publishing them on selected social network such 
as Facebook. This feature motivates us to make even greater efforts and to set new challenges 
and sports aims. Our society is constantly undergoing transformation, including the modern 
sport for all. Today, the sport itself is not enough. To feel complete satisfaction, we share our 
achievements with a wide range of friends and other people. With the mobile application you 
can maintain an element of community and compete in sporting doings. The greatest role of the 
mobile applications is motivation to start practicing a new discipline, or motivation to continue 
the already practiced physical activity. An important function of such applications is the reward 
system in the form of virtual medals, compliments or suggestions about the missing kilometers 
to a new record. All applications are so designed that we are always aware of our achievements 
and trainings. The technical key to use mobile app during sporting recreational activity is a GPS 
receiver. Sports mobile applications play a significant role among the representatives of post-
modern society, helping them to maintain regularity and consistency in training.

Keywords: physical activity, sports mobile application, Facebook, motivation
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Dr Małgorzata Pasławska, adiunkt w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warsza-
wie, stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskany w roku 2010 w Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie; od 10 lat instruktor narciarstwa; uprawnienia z zakresu pływania oraz 
nordic-walking; autorka szeregu publikacji, w tym publikacji o charakterze międzynarodowym, 
oraz współautorka dwóch poradników dla amatorów narciarstwa zjazdowego; współpraca z prof. 
Christianem Raschnerem (Institut für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck) – wspólne 
badania naukowe oraz publikacje z zakresu narciarstwa, w tym prawidłowego przygotowania 
kondycyjnego do sezonu zimowego; amatorka joggingu, tenisa i windsurfingu.




