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AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH 
W POLSCE NA PRZYKŁADZIE UCZESTNIKÓW PROGRAMU 
ERASMUS+ W SZKOLE GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA 
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

TOURISM ACTIVITY OF FOREIGN STUDENTS IN POLAND  
ON THE EXAMPLE OF ERASMUS+ PARTICIPANTS AT THE WARSAW 
UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

Wprowadzenie

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ostatnich dekadach 
nastąpił znaczący wzrost międzynarodowej mobilności studentów, który zwiększył się 
z 0,8 mln w późnych latach 70. XX wieku do 4,6 mln 50 lat później. Zgodnie z szacunkami 
OECD z 2017 r., opracowanymi przed wybuchem pandemii COVID 19, do 2025 r. liczba 
międzynarodowych studentów miała osiągnąć 8 mln1. Dotychczasowy wzrost był stymulo-
wany przez wiele czynników, zarówno o charakterze ekonomicznym (m.in. obniżka kosztów 
lotów międzynarodowych), technologicznym (np. rozwój mediów społecznościowych), 
jak i kulturowym (m.in. upowszechnienie języka angielskiego jako języka nauczania)2. 

1 Education at a Glance 2017, OECD Indicators Paris: OECD Publishing, 2017, http://dx.doi.org/10.1787/eag-
2017-en [1.03.2021].
2 Education at a Glance 2020, OECD Indicators Paris: OECD Publishing, 2020, https://www.oecd.org/ education/
education-at-a-glance-19991487.htm/?refcode=20190209ig [1.03.2021].
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Jednocześnie pojawiało się coraz więcej inicjatyw na poziomie krajowym i regionalnym 
mających na celu promowanie mobilności uniwersyteckiej, np. poprzez przyznawanie 
stypendiów lub tworzenie programów międzynarodowej wymiany studenckiej3. 

Przykładem takiego programu jest Erasmus – uruchomiony w 1987 r. program wymiany 
studentów Unii Europejskiej, który daje studentom możliwość nauki w innym kraju przez 
okres od 3 do 13 miesięcy4.

Większość dotychczasowych badań poświęconych ocenie efektów mobilności w ra-
mach programu Erasmus dotyczyła przede wszystkim korzyści w odniesieniu do rozwoju 
akademickiego studentów, doskonalenia umiejętności indywidualnych oraz budowania 
kariery zawodowej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia szans na za-
trudnienie5. Wykazano również pozytywny wpływ udziału studentów w programie na 
budowanie tożsamości europejskiej wśród młodych ludzi6. Korzyści z programu Erasmus 
rozpatrywane były nie z perspektywy jednostek, ale również szerzej, na poziomie całych 
gospodarek. W tym ujęciu studentów zagranicznych postrzega się jako dodatkowe źródło 
dochodów dla kraju przyjmującego7. Studenci zagraniczni ponoszą bowiem koszty utrzy-
mania wynikające z pobytu w kraju goszczącym w ramach Erasmusa. 

Niewielu autorów podejmowało natomiast badania dotyczące zachowań studentów 
związanych z podróżowaniem w ramach wymiany zagranicznej oraz tego, w jaki sposób 
zagraniczni studenci mogą przyczynić się do promocji kraju przyjmującego. Taka tematyka 
wydaje się szczególnie interesująca ze względu na zwiększające się zainteresowanie 
studentów zagranicznych anglojęzyczną ofertą polskich uczelni. Celem opracowania jest 
określenie motywów udziału w programie Erasmus oraz wskazanie rodzajów aktywności 
turystycznej, którą podejmują zagraniczni uczestnicy tego projektu studiujący w Warszawie. 

Część teoretyczną opracowania przygotowano na podstawie przeglądu krajowej i za-
granicznej literatury przedmiotu. Oprócz pozycji naukowych w przeglądzie uwzględniono 
raporty i opracowania statystyczne Komisji Europejskiej (KE) oraz OECD. W części empi-
rycznej wykorzystano dane pierwotne w postaci odpowiedzi na pytania ankietowe. Badania 
ankietowe obejmują okres 3 lat, a prezentowane wyniki dotyczą roku akademickiego 
2018/2019 (semestr zimowy i letni) oraz roku 2019/2020 (semestr zimowy). Responden-
tami byli studenci Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, przebywający w Polsce w ramach programu Erasmus+, którzy uczęszczali 
na zajęcia z przedmiotów business planning (planowanie biznesu) i market research 

3 X. A. Rodríguez, F. Martínez-Roget, E. Pawlowska, Academic tourism demand in Galicia, Spain, „Tourism 
Management” 2012, vol. 33, no. 6, s. 1583–1585. 
4 Celebrating 30 years of the Erasmus Programme, European Council, 2017, https://www.consilium.europa.eu/ 
en/documents-publications/library/library-blog/posts/celebrating-30-years-of-the-erasmus-programme/ [7.04.2021].
5 Zob. m.in. C. Engel, The impact of Erasmus mobility on the professional career: Empirical results of inter-
national studies on temporary student and teaching staff mobility, „Belgeo: Revue Belge de Géographie” 2010, 
no. 4; B. Alejziak, Międzynarodowa turystyka edukacyjna a rozwój osobisty i zawodowy młodzieży studenckiej, 

„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2018, t. 37, nr 1, s. 115–134.
6 K. Oborune, Becoming more European after Erasmus? The impact of the Erasmus programme on political 
and cultural identity, „Epiphany: Journal of Transdisciplinary Studies” 2013, vol. 6, no. 1, s. 182–202.
7 The Erasmus Impact Study Regional Analysis, Komisja Europejska, 2016, https://op.europa.eu/en/publica-
tion-detail/-/publication/46bd1ebb-b2db-11e6-9e3c-01aa75ed71a1 [3.04.2021].
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(badania rynkowe). W sumie w badaniach wzięli udział studenci z 6 grup wykładowych 
w liczbie 67 respondentów (dobór celowy). Zaproszenie do wypełnienia ankiety otrzy-
mało 78 studentów, zwrot ankiet był wysoki i wyniósł 85,6%. W badaniach wykorzystano 
ankietę internetową. Kwestionariusz ankiety przygotowany w języku angielskim składał 
się z 12 pytań i metryczki. W celu przygotowania kwestionariusza, zebrania odpowiedzi, 
a także przygotowania prostej analizy statystycznej i prezentacji graficznej wykorzystano 
aplikację Google Forms. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w ostatnim okresie (począwszy od marca 2020 r.) 
warunki podróżowania oraz korzystania z usług turystycznych uległy radykalnej zmianie 
ze względu na pandemię COVID-19. Wyniki opracowane w ramach kontynuacji prezen-
towanych badań, zrealizowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez studentów 
przebywających w Warszawie po wybuchu pandemii, zostały celowo wydzielone i z uwagi 
na obszerność analizy zostaną zaprezentowane w kolejnej publikacji.

Charakterystyka programu Erasmus 

Program Erasmus powstał w 1987 r. jako zakrojony na szeroką skalę europejski pro-
gram wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele rozszerzały się w kolejnych latach, 
główna idea pozostaje do dzisiaj taka sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy 
między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, 
humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466–1536), który – podobnie jak inni wybitni ludzie 
renesansu – kształcił się w licznych ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy, 
a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem8.

Ocenia się, że Erasmus to jeden z najbardziej udanych programów Unii Europej-
skiej. W ciągu trzech dziesięcioleci zapewniał, zwłaszcza osobom młodym, możliwość 
zdobycia nowych doświadczeń i poszerzania horyzontów dzięki wyjazdom za granicę. 
Niegdyś skromny program na rzecz mobilności studentów szkół wyższych z udziałem 
jedynie 3200 studentów w pierwszym roku implementacji, w ciągu 30 lat stał się flago-
wym projektem Unii Europejskiej, z którego rocznie korzysta prawie 300 000 studentów 
szkół wyższych. Obecnie Program daje możliwość odbywania studiów i staży, zarówno 
studentom w ramach szkolnictwa wyższego, jak i w ramach kształcenia i szkolenia za-
wodowego, wymiany młodzieży, wolontariatu, wymiany pracowników dydaktycznych. 
Zakres geograficzny programu zwiększył się z 11 państw w 1987 r. do 34 państw obecnie 
(wszystkie 27 państw członkowskich UE oraz Republika Macedonii Północnej, Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia i Wielka Brytania)9.

Ostatnia zakończona edycja programu Erasmus nosiła nazwę Erasmus+ i była wyni-
kiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Euro-
pejską w latach 2007–2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież 

8 I. Wilson, What Should We Expect of ‘Erasmus Generations’?, „Journal of Common Market Studies” 2011, 
vol. 49, no. 5, s. 1113–1140.
9 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en [10.04.2021].
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w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz programów współpracy z kra-
jami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Program obejmował przede 
wszystkim kształcenie i szkolenie na wszystkich poziomach uczenia się przez całe życie, 
w tym kształcenie szkolne (Comenius), szkolnictwo wyższe (Erasmus), międzynarodowe 
szkolnictwo wyższe (Erasmus Mundus), kształcenie i szkolenie zawodowe (Leonardo da 
Vinci) oraz uczenie się dorosłych (Grundtvig)10. 

Budżet programu Erasmus+ na lata 2014–2020 wynosił 14,7 mld euro, z czego zde-
cydowaną część środków przeznaczono na działania w ramach edukacji i szkoleń – pra-
wie 80% całego budżetu programu (rys. 1). W tej kategorii znalazły się wydatki związane 
z aktywnością uczelni wyższych, które stanowią 43% całego budżetu11. Finansowanie 
w ramach Programu zapewniło możliwość studiowania, pozyskania doświadczenia zawo-
dowego i odbycia wolontariatu za granicą ponad 4 mln osób. Wśród jego beneficjentów 
znalazły się 2 mln studentów. Erasmus wspierał również transnarodowe partnerstwa 
między placówkami edukacyjnymi, szkoleniowymi i placówkami dla młodzieży, a także 
działania w dziedzinie sportu. Ponadto Program promował nauczanie i badania dotyczące 
integracji europejskiej poprzez realizację działań projektu „Jean Monnet”. Wiadomo już, 
że na realizację programu Erasmus+ w kolejnej edycji (lata 2021–2027) przeznaczone 
zostaną podwojone środki w wysokości 26 mld euro12.

Rys. 1. Alokacja środków w budżecie programu Erasmus+ w latach 2014–2020
Źródło: Erasmus+ Programme Annual Report 2019, Komisja Europejska, 2020, https://ec.europa.eu/pro-
grammes/erasmus-plus/about/statistics_en [3.04.2021].

10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawia-
jące „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje 
nr: 719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.
11 Erasmus+ Programme Annual Report 2019, Komisja Europejska, 2020, https://ec.europa.eu/programmes/ 
erasmus-plus/about/statistics_en [3.04.2021].
12 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en [10.04.2021].
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Podobnie jak inne programy finansowane ze środków wspólnotowych, Program przy-
czynia się do osiągnięcia celów strategii Europa 2020, w tym zwłaszcza głównego celu 
w dziedzinie edukacji – zmniejszenia do najwyżej 10% odsetka osób przedwcześnie 
kończących naukę i zwiększenia odsetka osób z wyższym wykształceniem do co naj-
mniej 40%. W roku 2020 Erasmus+ wspiera również osiąganie celów strategicznych ram 
europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (Education and Training 2020), 
w tym realizację koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności, poprzez zapewnienie 
systemów kształcenia i szkolenia, które będą lepiej reagować na zmiany i bardziej otworzą 
się na świat zewnętrzny. 

Erasmus+ na lata 2014–2020 składał się z trzech akcji: „Mobilność edukacyjna” (ak-
cja 1), „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk” (akcja 2), „Wsparcie w refor-
mowaniu polityk” (akcja 3)13. Każda z tych akcji obejmowała projekty zdecentralizowane, 
o których implementacji decydowały narodowe agencje programu Erasmus+ oraz pro-
jekty i programy scentralizowane, zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, 
Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Nad całością realizacji programu 
czuwa Komisja Europejska, która na bieżąco zarządza jego budżetem oraz określa prio-
rytety, cele i kryteria. W Polsce Narodową Agencją programu Erasmus+ jest Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która organizowała akcje zdecentralizowane w ramach 
pięciu sektorów: Erasmus+ Edukacja szkolna, Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Erasmus+ 
Młodzież, Erasmus+ Edukacja dorosłych oraz Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawo-
dowe. W przypadku akcji i programów scentralizowanych zarządzanych przez EACEA – 
Erasmus+ Sport oraz Jean Monnet – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadziła 
działalność informacyjną.

Warunkiem udziału szkoły wyższej w programie jest przyznanie jej przez Komisję 
Europejską Karty Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), która uprawnia do ubie-
gania się o fundusze na dofinansowanie konkretnych działań przewidzianych w programie.

Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników, a także koordynować 
kursy intensywne Erasmusa (Intensive Programmes) lub brać w nich udział jako partnerzy. 
Mogą też koordynować lub uczestniczyć w projektach wielostronnych Erasmusa, admini-
strowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Projekty tego typu mogą dotyczyć 
opracowywania nowych programów nauczania, w tym: nauczania na odległość, moder-
nizowania uczelni, współpracy z przemysłem. Ponadto uczelnie mają możliwość udziału 
w sieciach tematycznych Erasmusa – ogólnoeuropejskich projektach współpracy w danej 
dziedzinie. W programie bierze obecnie udział ponad 2500 uczelni, w tym 260 z Polski 
z przyznaną Kartą Uczelni14. 

Wydatki na realizację programu Erasmus+ w latach 2014–2019 w Polsce wyniosły 
prawie 760 mln euro, w tym na sektor szkolnictwa wyższego ok. 365 mln euro (rys. 2). 
Polska ze średnią roczną wydatków ok. 126,5 mln euro plasuje się na szóstej pozycji 

13 Erasmus+ Programme Annual Report 2019, op. cit.
14 Program Erasmus+ w Polsce. Raport 2018, red. K. Szwałek, T. Mrożek, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji, Warszawa 2019, s. 12–30.
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wśród państw uczestniczących w programie. Taka wysokość kwoty dla naszego kraju jest 
wypadkową czynników uwzględnianych w algorytmie służącym do obliczania środków 
finansowych. Algorytm bierze pod uwagę: liczbę studentów, liczbę nauczycieli akademic-
kich w przeliczeniu na pełne etaty, lokalizację kraju (średnia ważona kwota ponoszona 
na sfinansowanie podróży), liczbę studentów i pracowników, którzy byli beneficjantami 
programu Erasmus w ostatnim okresie sprawozdawczym, liczbę projektów typu kurs 
intensywny koordynowanych przez uczelnie z danego kraju oraz liczbę kursów EILC 
zorganizowanych w ostatnim okresie sprawozdawczym i liczbę uczestniczących w nich 
studentów15. 

Rys. 2. Wydatki na realizację programu Erasmus+ w Polsce w latach 2014–2019 ze szczególnym 
uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, w mln euro
Źródło: Erasmus+ Programme Annual Report 2019, Komisja Europejska, 2020, https://ec.europa.eu/pro-
grammes/erasmus-plus/about/statistics_en [3.04.2021].

Od startu programu Erasmus+ w Polsce do początków 2019 r. z możliwości wyjazdu 
zagranicznego skorzystało ponad 235 tys. studentów polskich uczelni. Rokrocznie ponad 
15 tys. polskich studentów decyduje się na studiowanie bądź praktykę w innym kraju. Od 
lat w czołówce uczelni i firm wybieranych przez młodych rodaków znajdują się instytucje 
z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch i Portugalii16.

15 Erasmus+ Programme Annual Report 2019, op. cit.
16 Program Erasmus+ w Polsce. Raport 2018, op. cit., s. 28.



Aktywność turystyczna studentów zagranicznych w Polsce… 11

Rys. 3. Liczba studentów wyjeżdżających z Polski i przyjeżdżających do Polski w ramach programu 
Erasmus w latach akademickich 2010/2011–2018/2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie Erasmus+ country factsheets, Komisja Europejska, 2020, 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/factsheets_en [20.03.2021].

Warto odnotować, że od roku akademickiego 2016/2017 zmieniła się proporcja między 
wyjazdami polskich studentów za granicę a przyjazdami zagranicznych studentów do Pol-
ski (rys. 3). Obecnie więcej jest studentów zagranicznych odwiedzających Polskę – w roku 
akademickim 2018/19 polskie instytucje wybrało ponad 18 tys. studentów zagranicznych 
w ramach Erasmus+. Spośród polskich uczelni najbardziej aktywne w wymianie studen-
tów w ramach programu Erasmus są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński 
oraz Uniwersytet Wrocławski17.

Studenci mobilni jako turyści

Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Turystyki studentów mobilnych 
można uznać za turystów18. Warto w tym miejscu zauważyć, że w literaturze przedmiotu 
funkcjonuje określenie „turystyka akademicka” definiowane jako „pobyt w instytucjach 
szkolnictwa wyższego w miejscach poza krajem zamieszkania przez okres krótszy niż 
jeden rok, którego głównym celem jest kontynuacja lub ukończenie studiów wyższych 
na uniwersytetach i/lub uczestnictwo w kursach językowych organizowanych przez te 
ośrodki”19. Określenie to wpisuje się w szersze pojęcie turystyki edukacyjnej, rozumianej 

17 Erasmus+ country factsheets, Komisja Europejska, 2020, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
about/factsheets_en [20.03.2021].
18 X. A. Rodríguez, F. Martínez-Roget, E. Pawlowska, op. cit., s. 1583–1590.
19 G. di Pietro, L. Page, Who studies abroad? Evidence from France and Italy, „European Journal of Education: 
research, development and policies” 2008, vol. 43, iss. 3, s. 389–398 (tłum. własne).
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jako zbiór czynności osób podróżujących w celach poznawczych, wychowawczych, szko-
leniowych, oświatowych, kulturowych i krajoznawczych po swojej okolicy i poza nią20.

Wyniki badań wskazują na różne motywacje studentów do odbycia części swoich 
studiów w zagranicznej uczelni. Wśród nich można wyróżnić motywy związane z rozwo-
jem osobistym oraz akademickim21. Autorzy grupują też powody wyjazdowe studentów, 
dzieląc czynniki skłaniające studentów do wyjazdu na studia zagraniczne na motywację 
hedonistyczną, epistemiczną i chęć wywierania wpływu. Motywacja hedonistyczna jest 
związana z chęcią rozrywki, zabawy, przeżycia przygody, nawiązywania i rozwijania kon-
taktów społecznych. Chęć wywierania wpływu wynika z dążenia do usamodzielnienia się, 
podjęcia próby życia na własny rachunek, oraz ambicji promowania ojczystej kultury wśród 
rówieśników z innych krajów i funkcjonowania w roli jej przedstawiciela. Motywacja episte-
miczna wiąże się z kolei z wolą poznania. Chęć poznania odnosi się do kierunku studiów 
i polega na potrzebie doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu studiów, poznania 
zagranicznej literatury naukowej, zbierania materiałów lub przeprowadzenia badań w ra-
mach projektów czy pracy dyplomowej. Motywacja epistemiczna dotyczy również nauki 
i doskonalenia języka obcego w naturalnym środowisku. Poznanie można też odnieść do 
zamiaru zdobycia doświadczenia, które w przyszłości ułatwi znalezienie satysfakcjonującej 
pracy. Ten rodzaj motywacji ma z pewnością związek z chęcią odkrywania obcego kraju 
zarówno od strony kulturowej (zwyczaje, mentalność mieszkańców), geograficzno-histo-
rycznej (przyroda, zabytki), jak i edukacyjnej (warunki studiowania, system edukacyjny)22.

Natomiast jeśli chodzi o czynniki decydujące o wyborze konkretnej uczelni, w której 
student zamierza pobierać nauki, wśród najważniejszych elementów branych pod uwagę 
przez studentów wskazuje się ofertę samej uczelni (w tym renomę jednostki naukowo- 

-dydaktycznej, zgodność programu studiów z realizowanym w jednostce macierzystej), 
a także atrakcyjność turystyczną miejsca pobytu, szacunkowe koszty pobytu oraz odległość 
kraju docelowego od miejsca zamieszkania23. 

Dla studentów biorących udział w programie Erasmus najpopularniejszymi miastami 
Unii Europejskiej były: Madryt (6697 studentów), Paryż (6423), Barcelona (3801), Lizbona 
(3693), Walencja (3434), Istambuł (3395), Berlin (3230), Praga (2949), Wiedeń (2689) 
i Londyn (2616). W tym zestawieniu Warszawa zajęła czternaste miejsce24. Okazuje się 
zatem, że stolice i duże regiony metropolitalne są zdecydowanie bardziej atrakcyjne niż 
mniejsze miasta. 

20 K. Hetman, Możliwości realizacji edukacyjnych i wychowawczych funkcji turystyki na przykładzie Poznania, 
„Studia Periegetica” 2015, nr 1 (13), s. 69–81.

21 M. Matti, I wanted to go to Spain but I ended up in Finland. Analysis of and conclusions about student exchange, 
[w:] Pains and Gains of International Mobility in Teacher Education, eds. T. Goetz et al., Sense Publishers, Rot-
terdam 2011, s. 49–57.
22 M. Sasin, Polscy studenci w programie wymiany międzynarodowej „Erasmus” – założenia, stan faktyczny 
i możliwości zmiany, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2014, nr 15, s. 75–76.
23 A. T. Min-En, Travel stimulated by international students in Australia, „International Journal of Tourism Research” 
2006, vol. 8, no. 6, s. 451–455.
24 Ch. Van Mol, P. Ekamper, Destination cities of European exchange students, „Geografisk Tidsskrift-Danish 
Journal of Geography” 2016, vol. 116, no. 1, s. 85–91; dane dla całej populacji studentów odbywających studia 
za granicą w krajach UE w ramach programu Erasmus w latach 2012–2013.



Aktywność turystyczna studentów zagranicznych w Polsce… 13

Aktywność turystyczna studentów Erasmusa w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego

Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, reprezentowali głównie 
kraje Unii Europejskiej, liczni byli także uczestnicy programu z Turcji. Rozkład próby pod 
względem narodowości kształtował się następująco – Portugalia (24%), Francja (21%), 
Niemcy (13%) Turcja (10%), Włochy (10%), Hiszpania (9%), Grecja (6%), Belgia (3%), 
Holandia (1,5%) oraz Finlandia (1,5%). 

Najczęściej wskazywanymi motywami udziału w programie Erasmus były: chęć na-
wiązania kontaktów społecznych, poznania kultury i atrakcji turystycznych kraju przyj-
mującego, zdobycia doświadczenia potrzebnego w przyszłej karierze zawodowej, stu-
diowania w środowisku międzynarodowym, trenowania umiejętności językowych oraz 
samodzielnego życia, poszerzenia wiedzy z zakresu swojej specjalizacji. Jednocześnie 
za trzy najważniejsze powody studenci uznali: chęć nawiązania kontaktów społecznych, 
poznania kultury i atrakcji turystycznych kraju przyjmującego oraz zdobycia doświadcze-
nia potrzebnego w przyszłej karierze zawodowej (rys. 4). Co ciekawe, dla zdecydowanej 
większości ankietowanych (90%) przyjazd w ramach programu na studia w Szkole Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego wiązał się z pierwszymi odwiedzinami Polski, a dla 97% 
z pierwszym pobytem w Warszawie. 

Rys. 4. Najważniejsze motywy udziału studentów w programie Erasmus wg częstotliwości wskazań
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Z kolei o wyborze Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie zadecydowały głównie: zgodność programu kształcenia z tym realizowanym 
na uczelni macierzystej (98% respondentów), opinie kolegów (90%), którzy studiowali 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego lub na innej warszawskiej uczelni, koszty utrzy-
mania w Warszawie (52%), atrakcyjność turystyczna Polski (49%), renoma uczelni (45%), 
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infrastruktura uczelni (43%), spodziewany poziom nauczania (37%). Wyniki badań wska-
zują na ciekawe wzorce w wyborze miejsca edukacji z uwzględnieniem narodowości 
uczestników programu. Studenci z Niemiec i Europy Północnej kierowali się prestiżem 
instytucji szkolnictwa wyższego (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) jako kluczo-
wym elementem wyboru szkoły. Z kolei dla studentów z Europy Południowej i Turcji jednym 
z najważniejszych czynników decydujących o wyborze uczelni były koszty utrzymania. 

Większość studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego korzystała z zakwa-
terowania w domu studenckim, jednak aż 37% respondentów wynajmowała prywatne 
mieszkania. Studenci uprawiali głównie turystykę weekendową. Dłuższe wyjazdy wią-
zały się z udziałem w tzw. orientation week (organizowanym przez uczelnię wspólnym 
wyjeździe integracyjnym na początku semestru), w czasie świąt i innych przerw wolnych 
od zajęć wynikających z harmonogramu organizacji roku akademickiego. Średnia liczba 
odwiedzonych miejsc w Polsce (poza Warszawą) wyniosła 11, z czego rekordzistom udało 
się odwiedzić ponad 20 różnych miejsc w Polsce. Wśród najpopularniejszych destynacji 
wyjazdów turystycznych respondentów znalazły się duże miasta (rys. 5) na czele z Kra-
kowem (100% respondentów), Gdańskiem (90% respondentów) oraz regiony atrakcyjne 
krajoznawczo, takie jak Tatry (51%) i Pojezierze Mazurskie (36%). 

Rys. 5. Najczęściej odwiedzane miasta przez studentów zagranicznych studiujących w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w ramach programu Erasmus (wg % wskazań)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Duże miasta były tak samo popularne wśród studentów przyjeżdżających do Polski 
w semestrze letnim, jak i w semestrze zimowym. Natomiast dla studentów przyjeżdżają-
cych w semestrze letnim bardziej atrakcyjne okazały się pobyty na Mazurach i w górach, 
a także w Parkach Narodowych: Białowieskim, Pienińskim i Biebrzańskim, co można 
tłumaczyć lepszymi warunkami pogodowymi. Wśród miejsc, które wywarły największe 
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wrażenie na studentach, respondenci wymieniali najczęściej: niemiecki obóz koncentracyj-
ny w Oświęcimiu, Kraków, Wieliczkę oraz Zamek w Malborku, przy czym trzeba zauważyć, 
że odpowiedzi na zadane w tym przypadku pytanie otwarte były bardzo zróżnicowane. 
Większość studentów wykorzystała pobyt w Polsce, by zwiedzić Pragę i Berlin. Część 
uczestników Erasmusa odwiedziła też kolegów poznanych w trakcie studiów w Warszawie 
w ich rodzinnych krajach – dotyczyło to wizyt w Portugalii i Hiszpanii.

Średnia szacunkowa wielkość wydatków na turystykę poniesionych w trakcie ca-
łego pobytu w Polsce w przypadku badanych respondentów wyniosła 2,1 tys. euro, 
z czego najwyższe wydatki w tym zakresie deklarowali studenci przybywający z Francji 
(średnio 3,1 tys. euro), krajów Europy Północnej (średnio 2,8 tys. euro) oraz Włoch (średnio 
2,1 tys. euro), a najniższe wydatki ponieśli studenci z Turcji, którzy na turystykę w tym 
czasie wydali średnio 1 tys. euro. Jeśli chodzi o zakwaterowanie podczas podróży po 
Polsce, większość respondentów deklarowała korzystanie z serwisów Booking.com oraz 
Airbnb, za pośrednictwem których dokonywano rezerwacji miejsc w apartamentach lub 
całych apartamentów. Studenci preferowali wyjazdy turystyczne w niewielkich grupach 
(3–5 osób) niż wyjazdy indywidualne czy w większej grupie. Zwiedzając Polskę, studenci 
korzystali z różnych form transportu – pociągów, autobusów, samochodów własnych, sa-
mochodów wynajmowanych, a także samolotów, jednak najczęściej podróżowali pociągiem. 

Wszyscy badani respondenci spędzili w Warszawie jeden semestr roku akademickiego. 
Część studentów (42%) zdecydowała się jednak wydłużyć swój pobyt w Warszawie. Do-
tyczyło to głównie osób odbywających studia w semestrze letnim, co prawdopodobnie 
wiązało się z wydłużeniem gościny o część wakacji. Uczestników programu przebywa-
jących w Polsce odwiedzali w tym czasie członkowie rodziny oraz znajomi i przyjaciele – 
dotyczyło to aż 45% badanych respondentów, przyjeżdżających głównie z Niemiec, Francji, 
Włoch i Europy Północnej. 

Na pytanie: „Czy poleciłbyś swoim kolegom wyjazd do Polski w ramach programu 
Erasmus?” większość badanych odpowiedziała „zdecydowanie tak” i „tak” (94%), z czego 
odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało aż 75% respondentów. Nieco niższe, choć wciąż 
bardzo pozytywne rekomendacje otrzymała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 
w tym przypadku odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „tak” stanowiły 75%. Wśród najważ-
niejszych korzyści z pobytu na Erasmusie w Polsce studenci wymieniali dużo wolnego 
czasu, możliwość sfinansowania swojego pobytu i rozrywek ze stypendium przyznane-
go im w ramach uczestnictwa w Programie, możliwość nawiązania ciekawych kontaktów 
rówieśniczych oraz uzyskanie wysokich ocen z zaliczanych w Polsce kursów. Natomiast 
wśród wad wymieniali m.in. ograniczone możliwości integracji z polskimi studentami, 
niekorzystne warunki klimatyczne oraz duże odległości między największymi atrakcjami 
turystycznymi kraju.
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Podsumowanie

Program Erasmus jest największą na świecie inicjatywą stymulującą międzynarodową 
mobilność studentów. Liczba zainteresowanych udziałem w programie rośnie z roku na 
rok. Wzrasta również liczba studentów zagranicznych przybywających do Polski, a od 
2017 r. przekroczyła ona liczbę studentów wyjeżdżających w ramach Erasmus za gra-
nicę. Rozwijająca się turystyka akademicka niesie za sobą szereg korzyści dla szeroko 
pojętej branży turystycznej w kraju. Dlatego warto jest rozpoznać zachowania i preferen-
cje studentów zagranicznych jako turystów odwiedzających Polskę. Z badań wyraźnie 
wynika, że chęć poznania kultury i atrakcji turystycznych kraju docelowego jest jednym 
najważniejszych czynników skłaniających studentów do udziału w programie Erasmus. 
Przebywający w Polsce studenci byli aktywnymi turystami, uprawiającymi głównie turystykę 
weekendową. W ocenie pobytu w Polce dominowały pozytywne opinie. W zdecydowanej 
większości przypadków uczestnicy programu byli zadowoleni z wyjazdu do Polski i poleci-
liby realizację studiów zagranicznych w ramach programu Erasmus zarówno w Polsce, jak 
i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Respondenci deklarowali, że 
przy wyborze miejsca docelowego wymiany w dużej mierze kierowali się opiniami swoich 
kolegów. W czasie pobytu badanych w Polsce odwiedzali ich członkowie rodziny i znajomi. 
W tym kontekście uprawnione wydaje się stwierdzenie, że uczestnicy programu Erasmus 
studiujący w Polsce mogą stać się ambasadorami naszego kraju za granicą.
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Streszczenie

Program Erasmus jest największą na świecie inicjatywą stymulującą międzynarodową mobilność 
studentów. Liczba zainteresowanych udziałem w programie rośnie z roku na rok. Wzrasta rów-
nież liczba studentów zagranicznych przybywających do Polski, a od 2017 r. przekroczyła ona 
liczbę studentów wyjeżdżających w ramach Erasmus za granicę. Celem artykułu było określenie 
motywów udziału w programie Erasmus oraz wskazanie rodzajów aktywności turystycznej, którą 
podejmują zagraniczni uczestnicy programu Erasmus studiujący w Warszawie. W badaniach 
ankietowych wzięło udział 67 studentów z krajów Unii Europejskiej i Turcji, przebywających na 
wymianie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podczas trzech semestrów 
w latach 2018–2020. Z badań wynika, że chęć poznania kultury i atrakcji turystycznych kraju 
docelowego jest jednym z najważniejszych czynników skłaniających studentów do udziału 
w programie Erasmus. Przebywający w Polsce studenci byli aktywnymi turystami, uprawiającymi 
głównie turystykę weekendową. Uczestnicy programu byli zadowoleni z wyjazdu do Polski i pole-
ciliby studia na polskich uczelniach, w tym również w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Krewni i znajomi odwiedzali respondentów podczas ich pobytu w Polsce. W tym 
kontekście uprawnione wydaje się stwierdzenie, że uczestnicy programu Erasmus studiujący 
w Polsce mogą stać się ambasadorami naszego kraju za granicą.

Słowa kluczowe: turystyka, turyści zagraniczni, studenci zagraniczni, program Erasmus
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Abstract

The Erasmus program is the world’s largest initiative stimulating international student mobil-
ity. The number of those interested in participating in the programme is growing every year. At 
the same time, the number of foreign students coming to Poland is increasing, and since 2017 
it has exceeded the number of students going abroad under Erasmus. The aim of this article 
was to determine the motives for participation in the Erasmus program and to identify the types 
of tourist activities undertaken by foreign participants of the Erasmus program studying in War-
saw. The survey included 67 students from the European Union countries and Turkey, staying 
on exchange at the Warsaw University of Life Sciences during three semesters in 2018–2020. 
The study shows that the desire to learn about the culture and tourist attractions of the destina-
tion country is one of the most important factors prompting students to participate in the Eras-
mus program. The students staying in Poland were active tourists, practicing mainly weekend 
tourism. The participants of the programme were satisfied with their trip to Poland and would 
recommend the study at Polish universities, including the Warsaw University od Like Sciences. 
Relatives and friends visited the respondents during their stay in Poland. In this context, it seems 
justified to state that the participants of the Erasmus program studying in Poland may become 
ambassadors of our country abroad.

Keywords: tourism, foreign tourists, foreign students, Erasmus Program
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TOURIST-CULTURAL ASPECTS OF HITCHHIKING IN POLAND

Wstęp

Podróżowanie autostopem było jedną z pierwszych form przemieszczania się oraz 
uprawiania turystyki nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Wiązało się to z bra-
kiem istnienia sieci dróg oraz środków transportu. „Zjawisko autostopowania jest tak stare 
jak najstarszy środek transportu wymyślony przez człowieka. Czym jest bowiem zabranie 
mijanego piechura na bryczkę z sianem? Czymże jest zabranie jeźdźca, któremu koń 
okulał i podróżowanie we dwoje na jednym wierzchowcu?”1.

Współcześnie taki rodzaj turystyki kojarzony jest z czymś alternatywnym, z młodo-
ścią, wolnością, a ludzie korzystający z autostopu utożsamiani są z „wolnymi duchami”. 
Autostop w Polsce jest wyjątkowym zjawiskiem, którego korzenie są mocno związane 
z historią naszego kraju.

Rozwój niewątpliwie miał wpływ na zwiększenie zainteresowania światem, poszerzenia 
świadomości istnienia nieznanych jak dotąd miejsc i chęć wędrówek. Młodzi ludzie zaczęli 
podróżować w celach znalezienia pracy, zazwyczaj jednak było to związane z poszukiwa-
niem przygody. Dość szybko autostop przerodził się w swego rodzaju filozofię, tzw. filo-
zofię bitników2. Stał się inspiracją dla pieśniarzy, poetów i pisarzy, można nawet mówić 
o tzw. literaturze drogi3. Jedną z najsłynniejszych książek nawiązujących do tamtego 
okresu jest książka Jacka Kerouaca W drodze4.

Polska jest jedynym na świecie państwem, gdzie autostop był ujęty w ramy organizacyj-
ne i oficjalnie wspierany i akceptowany przez władze, co zasługuje na rozpowszechnienie 
oraz na kontynuację autostopowej tradycji. 

„Polska jest pierwszym i na razie jedynym krajem, który z autostopu uczynił oficjalną 
imprezę, ku pożytkowi tysięcy młodych ludzi. Trzeba o tym mówić głośno, bowiem jest 

1 T. Bułka, Jak podróżować autostopem. Praktyczny poradnik, EscapeMagazine.pl, Toruń 2009, s. 12.
2 Bitnicy (ang. beat generation): literacko-krytyczny nieformalny ruch awangardowy. Powstał w latach 50. XX w., 
w USA. Główne hasła określające tę subkulturę to: niechęć do władzy, bunt, alkohol, narkotyki, indywidualizm. 
Bitnik to osoba gardząca konsumpcyjnym podejściem do życia, zgłębiająca tajniki filozofii; według bitników poprzez 
wędrówkę można dotrzeć w głąb siebie, poznać istotę bytu.
3 „Literatura drogi” – opracowania o podróżowaniu wykorzystujące motyw wędrówek. 
4 J. Kerouac, W drodze, tłum. A. Kołyszko, W.A.B., Warszawa 2012 – najważniejsze dzieło literackie pokolenia 
bitników.
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w autostopowej imprezie coś optymistycznego: sukces myśli społecznej nad urzędowymi 
oporami i tradycjonalizmem części opinii publicznej. Powiedzmy szczerze: kierownictwo 
naszej milicji, gdyby chciało, mogłoby autostop «ukręcić» na tysiąc sposobów, przedsta-
wiając poważne racje i powołując się na liczne opinie prasowe”5.

Rys. 1. Pierwsza książeczka autostopu
Źródło: https://gdziejutro.pl/ksiazeczka-autostopowa/.

Jak twierdzi prof. Czesław Robotycki: „Fenomenem akcji autostopowej w czasach 
PRL-u było zorganizowanie ruchu niezorganizowanego. Z jednej strony ubezpieczenia 
i imienne książeczki, z drugiej brak ograniczeń w poruszaniu się. Niby akcja sterowana, 
ale bardzo spontaniczna”6. 

Rys. 2. Logo Auto Stop Race 2021
Źródło: https://autostoprace.pl/edycja-2020/. 

5 G. Sieczkowski, Koniec ery autostopu, „Rzeczpospolita” 1996, nr 158.
6 C. Robotycki, Granica gościnności, [w:] Autostop polski. PRL i współczesność, red. J. Czupryński, Korporacja 
Ha!art, Kraków 2005, s. 25.



Turystyczno-kulturowe aspekty funkcjonowania autostopu w Polsce 21

Istnieje wiele opinii, że turystyka autostopowa w Polsce już nie istnieje, a autostopowi-
czów brak. Mimo ogólnego przekonania, że taka forma podróżowania już dawno wygasła, 
warto zwrócić uwagę na organizacje, strony internetowe zrzeszające autostopowiczów, 
wśród których wymienić można: Auto Stop Race z European Autostop Challenge7, Rajd 
Autostopowiczów Politechniki Śląskiej8 czy Krakostop9. Głównym celem artykułu jest 
opisanie znajomości problematyki autostopu wśród Polaków oraz sprawdzenie funkcjo-
nowania autostopu w Polsce.

Metody badawcze

Badanie trwało 3 miesiące – od kwietnia do czerwca 2018 r. Zostało przeprowadzone 
za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety, opublikowanego na portalu webankieta.pl. 
Ankieta została skonstruowana na podstawie dostępnej literatury oraz czasopism o te-
matyce autostopowej. Kwestionariusz składał się z 29 pytań ankietowych., w większości 
zamkniętych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Każde z nich zostało opracowane 
w formie wykresu i poddane szczegółowej analizie. W badaniu ankietowym wzięło udział 
150 respondentów, z czego 70% to kobiety, a 30% – mężczyźni. Największą grupę, bo aż 
74%, stanowiły osoby znajdujące się w przedziale wiekowym 18–25 lat; kolejni ankietowani 
(16%) mieścili się w przedziale 26–30 lat. Trzecią co do wielkości grupę (7%) stanowiły 
osoby w wieku 31–40, a (3%) liczyła grupa osób w wieku 42–50 lat.

Najwięcej respondentów (60%) pochodziło z miast liczących ponad 100 tys. miesz-
kańców, 21% z miast w przedziale od 20 do 100 tys. mieszkańców, 14% ze wsi oraz tylko 
5% z miast liczących do 20 tys. mieszkańców.

W ankiecie uczestniczyło 63% respondentów z wykształceniem wyższym, 35% z wy-
kształceniem średnim oraz 2% z wykształceniem podstawowym.

Przeważającą liczbą osób uczestniczących w badaniu, bo aż 65%, byli studenci, po-
zostałymi grupami były: osoby pracujące – 27%, bezrobotni – 4%, osoby uczące się – 3%, 
osoby na emeryturze/rencie – 1%.

W kwestionariuszu ankiety znalazło się również pytanie o status materialny. Najwięcej 
respondentów (53%) określiło go jako przeciętny, 36% jako raczej dobry, 8% jako bardzo 
dobry, 3% jako zły. Nikt z respondentów nie ocenił swojego statusu materialnego jako 
bardzo złego.

Ostatnim pytaniem charakteryzującym respondentów było określenie posiadania 
ilości czasu wolnego. Ta sama liczba ankietowanych (po 43%) udzieliła odpowiedzi jako 
„dużo” i „niewiele”, 11% ankietowanych twierdziło, iż ma go „bardzo dużo”. Najmniej – 3% 
odpowiedziała, iż nie ma go wcale.

7 https://autostoprace.pl/ [7.05.2021].
8 http://studenci.polsl.pl/nastopa/index.html [7.05.2021].
9 https://pl-pl.facebook.com/krakostop/ [7.05.2021].
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Wyniki badań

Z przeprowadzonych badań można wywnioskować, że w Polsce podróżowanie autosto-
pem jest czymś naturalnym, powszechnie znanym, niebudzącym większych kontrowersji. 

Większość respondentów na pytanie o to, czy autostop w Polsce jest popularny od-
powiedziała twierdząco (34%) lub że nie ma zdania na ten temat (31%). Ponadto aż 
69% respondentów akceptuje autostop jako formę podróżowania, co wskazuje na pozy-
tywny odbiór tego rodzaju turystyki. O powszechności uprawiania tej turystyki świadczy 
również fakt, iż wśród prawie 90% respondentów są znajomi, podróżujący autostopem.

Ze względu na to, że turystyka autostopowa jest ankietowanym mniej lub bardziej, 
ale jednak znana, warto zwrócić uwagę na fakt, że wiedza na ten temat nie jest duża. 
Większość (37%) swoją wiedzę określa jako tylko dostateczną lub – w drugiej kolejno-
ści – jako dobrą (27%).

W opinii respondentów najczęściej autostopem podróżują dwie wyszczególnione grupy; 
są to na pierwszym miejscu studenci (89%) oraz pary mieszane (38%). 

Dodatkowo podróże autostopem kojarzyły się respondentom: z tanim podróżowaniem 
(67%), młodością (40%), wolnością (39%), poznawaniem nowych ludzi (35%). Inne moż-
liwości do wyboru: ryzyko, włóczęgostwo, alternatywne podróżowanie, wakacje uzyskały 
znacznie mniej procent odpowiedzi.

Rys. 3. Skojarzenia z autostopem
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Pozytywne jest to, że prawie połowa respondentów na pytanie o reakcję na widok 
autostopowiczów na drodze odpowiedziała, że zabierze ich ze sobą, pod warunkiem 
że wzbudzą ich zaufanie. Takie zachowanie jest jak najbardziej zrozumiałe, świadczy 
o życzliwości kierowców, a także dbaniu o swoje bezpieczeństwo. 
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Istnieją także pewne tendencje dotyczące płci respondentów w kwestii zabierania 
autostopowiczów. Procentowo więcej kobiet (47% kobiet, 40% mężczyzn) kieruje się 
intuicją, czyli zabiera autostopowiczów, jeśli wzbudzą ich zaufanie. Więcej kobiet wybrało 
również odpowiedzi: „raczej nie zatrzymam się” (11% kobiet, 7% mężczyzn) oraz „jadę 
dalej. Nigdy nikogo nie zabieram” (12% kobiet, 4% mężczyzn). Więcej mężczyzn wybrało 
natomiast odpowiedź, że zawsze zabiera autostopowiczów (16% mężczyzn, 10% kobiet). 
Dysproporcje te najprawdopodobniej wynikają z różnicy płci – kobiety mają większy dystans 
do podróżowania z autostopowiczami. Być może jest to wynikiem strachu, że w przypadku 
problemów z przygodnymi pasażerami mogą sobie nie poradzić. 

Ciekawe jest, że tylko 23% respondentom nigdy nie zdarzyło się podróżowanie autosto-
pem. Pozostali choć raz mieli do czynienia z tym środkiem transportu, z czego 20% uznało, 
że podróżowali autostopem bardzo często, a 19% wybrało odpowiedź „często”. Ponadto 
nie zauważono różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami – można powiedzieć, że obie 
płci korzystają z autostopu z taką samą częstotliwością. 

Z badań wynika również, że najrzadziej autostopem podróżują mieszkańcy wsi (0%), 
a najczęściej mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców (43%). 

Bez względu na status zawodowy respondentów rozkład odpowiedzi na pytanie o czę-
stotliwość podróżowania autostopem jest bardzo podobny – najczęściej padała odpowiedź 
„rzadko”. Jedynie osoby uczące się (40%) w większości zaznaczyły odpowiedź „bardzo 
często”. Można więc wywnioskować, że status zawodowy nie ma większego znaczenia 
na odbywanie podróży autostopowych. Wysoki wskaźnik u osób uczących się może 
wskazywać na to, że autostopem docierają one na co dzień do szkoły/domu.

Istnieją minimalne różnice w częstotliwości podróżowania autostopem, biorąc pod 
uwagę status materialny. Osoby, które określiły swój status materialny jako „dobry” i „bar-
dzo dobry” najczęściej wybierały odpowiedź, że podróżują autostopem rzadko albo nigdy. 
Można uznać, że korzystanie z tego rodzaju środku transportu jest traktowane przez nich 
jako rozrywka lub cel stricte turystyczny. 

Osoby o gorszym statusie materialnym częściej wybierały odpowiedzi „tak, bardzo 
często” oraz „często”. Równocześnie rzadziej odpowiadały „nie, nigdy”. Może to świad-
czyć, że wybierały podróż autostopem ze względu na oszczędność. Interesujące jest, że 
wśród osób określających swoją sytuację zawodową jako złą, nikt nie wybrał odpowiedzi, 
że autostopem podróżuje bardzo często. 

Warto zwrócić uwagę również na fakt, że bez względu na ilość posiadania czasu 
wolnego, wśród respondentów królowała odpowiedź, iż rzadko podróżują autostopem. 
Wyróżniają się jedynie osoby, które wybrały opcję „nie mam go wcale” – połowa z nich 
zaznaczyła, że nigdy nie podróżowała tego rodzaju środkiem transportu.
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Rys. 4. Status materialny, a częstotliwość podróżowania autostopem
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Autostopem podróżują najczęściej respondenci określający się jako osoby odważne, 
przy czym wybierają one ten rodzaj transportu rzadko. Nikt z nich natomiast nie odpowie-
dział, że nigdy nie przemieszcza się autostopem. 

Ciekawym wynikiem badań jest, że nawet osoby podróżujące autostopem, nie prze-
mieszczają się nim często – po 47% (co daje łącznie ponad 90% badanych) zaznaczyło 
odpowiedzi: „kilka razy w roku” i „raz na kilka lat”. 

Osoby, które korzystają bądź korzystały z tego środku transportu kierowały się głównie: 
chęcią dotarcia do określonego celu (53%), przygodą (48%) oraz oszczędnością (47%).

Rys. 5. Główne motywy podróżowania autostopem
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.
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Osoby te podróżowały w głównej mierze po Polsce (64%), następnie po Europie (34%). 
Najmniej – 2% respondentów przemieszczało się autostopem po całym świecie.

Czas trwania podróży autostopowych w głównej mierze nie okazał się być długi. 
Można wyróżnić trzy główne odpowiedzi. Najliczniejszą, którą zaznaczyła ponad połowa 
respondentów (54%) jest „odcinek danej podróży lub mniej niż jeden dzień”. Kolejne 
opcje to: „wycieczka kilkudniowa” (19%) i „1–2 tygodnie” (16%). Najmniej respondentów 
zdecydowało się na podróż autostopem, która trwała ponad miesiąc (3%). 

Rys. 6. Czas trwania podroży autostopem
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Wysoki wynik w przypadku odcinka danej podróży lub wycieczek jednodniowych 
może świadczyć o braku możliwości dostania się do określonego miejsca w jakikolwiek 
inny sposób bądź o słabych połączeniach komunikacyjnych. Pozostałe dwie odpowiedzi 
wskazują na to, że dane wyjazdy autostopowe odbywały się w czasie długich weekendów 
bądź wakacji. 

Większość respondentów, którzy kiedykolwiek korzystali z autostopu, podróżowało 
z drugą osobą. Ponadto można zauważyć różnice w sposobie korzystania z autostopu 
pod względem płci – więcej kobiet od mężczyzn podróżowało w towarzystwie drugiej 
osoby (74% kobiet, 53% mężczyzn), więcej mężczyzn od kobiet podróżowało natomiast 
w pojedynkę (28% mężczyzn, 14% kobiet). Wynik taki nie jest zaskoczeniem. Najprawdo-
podobniej jest to związane z tym, że – w przeciwieństwie do mężczyzn – samotne auto-
stopowiczki są bardziej narażone na niebezpieczeństwo. Można stwierdzić, że w czasie 
tego typu eskapady czują się one pewniej i bezpieczniej w obecności drugiej osoby.

Na pytanie, czy posiadanie własnego samochodu wyklucza transport autostopem, 
respondenci w większości (75%) stwierdzili, że zdecydowanie nie jest to przeszkodą, 
16% uważa, że po części wyklucza, a najmniej – 4% ankietowanych jest zdania, że po-
siadanie samochodu dyskwalifikuje podróżowanie autostopem. 
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Całkiem spora liczba ankietowanych – 84% (co przekłada się na 126 osób) twierdzi, 
że kojarzy portale internetowe, na których zamieszcza się oferty i zapytania odnośnie 
przejazdów. Dla tych osób najbardziej wyróżniającym się pod względem popularności 
jest portal blablacar.pl (86%). 

Inne portale cieszyły się o wiele mniejszą popularnością. Być może dlatego, że w po-
równaniu z wyżej wymienionym serwisem internetowym są one niewystarczająco pro-
mowane. Dodatkowo na wspomnianym portalu jest zarejestrowanych znacznie więcej 
osób, co skutkuje dużą ofertą przejazdów. Można również wywnioskować, że jeden tego 
typu portal w Polsce jest wystarczający i użytkownicy nie mają potrzeby szukania coraz 
to nowych serwisów.

Z badań wynika, że respondenci do tego typu portali odnoszą się z entuzjazmem – aż 
73% ankietowanych uważa takie serwisy za świetny pomysł, najmniej ankietowanych 
(zaledwie 2%) stwierdziło, że nie podobają się im takie serwisy internetowe. 

Odnośnie do imprez/mistrzostw autostopowych organizowanych na terenie Polski 
sprawa przedstawia się trochę inaczej. Zdecydowanie mniej respondentów odróżniało 
tego typu wydarzenia od internetowych serwisów e-autostopowych. Ponad połowa an-
kietowanych (55%) twierdzi, że słyszała o tego typu imprezach, natomiast 45% respon-
dentów nigdy nie miała z nimi styczności. Wśród respondentów zdających sobie sprawę 
z odbywających się w Polsce imprez autostopowych najpopularniejsze okazały się dwa 
wydarzenia. Na pierwszym miejscu są Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopu (54%) 
organizowane w Trójmieście oraz Autostop Race startujący z Wrocławia (48% odpowiedzi). 
Taki wynik nie jest zaskakujący, ponieważ są to dwie największe oraz najstarsze imprezy 
autostopowe organizowane na terenie Polski.

Inne imprezy są znacznie mniej popularne: Ogólnopolski Zlot Autostopowiczów (23%), 
European Autostop Challenge (22%), Krakostop (16%), Rekolekcje Autostopowe „Piękne 
Stopy” (15%), Rajd autostopowiczów Politechniki Śląskiej (13%), Autostop Challenge (5%), 
Kortowskie Zawody Autostopowe (2%). Jest to spowodowane najprawdopodobniej tym, 
że wszystkie te imprezy są organizowane stosunkowo od niedawna, toteż nie zdążyły 
jeszcze zyskać popularności i rozgłosu.

Mimo coraz to bardziej rozpowszechniających się alternatywnych form podróżowania 
autostopem większość respondentów spytana o to, jaka forma autostopu w Polsce jest 
najbardziej popularna prawie jednomyślnie odpowiedziała, że jest to tzw. forma trady-
cyjna – czyli „łapanie na kciuk” (90%). Zaledwie 6% uznało, iż jest to umawianie się przez 
portale internetowe i tylko 4%, że są to imprezy autostopowe. Na podstawie tego można 
wywnioskować, że wśród Polaków nowe formy autostopu nie są jeszcze zakodowane 
jako formy uprawiania tej turystyki. Większości autostop kojarzy się z tradycyjnym staniem 
i łapaniem okazji na drodze.

Powyższe wyniki można uzasadnić w bardzo prosty sposób. Na pytanie, czy autostop 
w jakikolwiek sposób jest w Polsce promowany, 76% ankietowanych zaprzeczyło, z czego 
56% stwierdziło, że raczej nie, a 20% wybrało odpowiedź „nie”. 
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Za główne minusy podróżowania autostopem respondenci uznali 3 główne powody: 
niebezpieczeństwo ze strony pasażera/kierowcy (73%), nieprzewidywalny czas podróży 
(41%) oraz niepewność dotarcia do celu (24%). Inne opcje zaznaczyło znacznie mniej 
respondentów.

Rys. 7. Główne minusy podróżowania autostopem w opinii respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Ciekawe jest, że i respondentów i sami autostopowicze wymieniają prawie takie 
same minusy. Istnieją natomiast różnice ze względu na płeć respondentów. Więcej ko-
biet niż mężczyzn wybrało „odpowiedź niebezpieczeństwo ze strony pasażera/kierowcy” 
(77% – kobiety, 62% – mężczyźni) oraz „nieprzewidywalny czas podróży” (44% – kobiety, 
36% – mężczyźni). Dwukrotnie większym minusem dla mężczyzn niż dla kobiet jest „nie-
pewność dotarcia do celu” (38% – mężczyźni, 18% – kobiety) oraz „nieprzewidywalność 
warunków atmosferycznych” (20% – mężczyźni, 14% – kobiety).

Dziwić może, że mniej niż połowa ankietowanych słyszała o książeczkach autostopo-
wych popularnych w czasach PRL-u (zaledwie 45%). Wśród tego grona aż 72% uważa, 
że przyczyniły się one do rozwoju autostopu w Polsce. Ponadto na pytanie, czy ich 
zdaniem ponowne wprowadzenie książeczek odnowiłoby modę na autostop, większość 
odpowiedziała twierdząco, z czego odpowiedź: „Raczej tak. Może nie byłoby to tak po-
pularne jak w czasach PRL-u, ale na pewno wznowiłoby to ruch autostopowy” wybrało 
49%, a: „Zdecydowanie tak. Sformalizowanie tego dawałoby większe poczucie bezpie-
czeństwa” – 18% ankietowanych. 

Warto zwrócić również uwagę, że ponad połowa respondentów na pytanie, czy roz-
powszechnienie autostopu mogłoby być interesującym produktem turystycznym Polski, 
odpowiedziała twierdząco. Na pytanie o rangę podróżowania autostopem w najbliższych 
latach ponad połowa ankietowanych uznała, że pozostanie na dotychczasowym poziomie, 
tylko 23% twierdzi, iż będzie rosła, 19% respondentów uznało tendencję malejącą.
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Wnioski

Podsumowując wyniki badań, można stwierdzić, że obecnie podróżowanie autostopem 
jest wciąż w Polsce popularne i powszechnie akceptowane. Ponadto nastawienie Polaków 
do turystyki autostopowej jest przychylne. Świadczy o tym fakt, że bez względu na status 
zawodowy, materialny, wiek, płeć czy wykształcenie autostop jest odbierany pozytywnie. 
Nie zauważono także większych różnic w kwestii samych autostopowiczów – podróżują 
wszyscy, bez względu na uwarunkowania społeczno-kulturowe. 

Podróże autostopowe Polaków w głównej mierze są krótkie – dla większości to tylko 
określone odcinki podróży lub wycieczki jednodniowe. Być może oznacza to brak innych 
środków transportu na określonych trasach. Popularne są także wycieczki trwające od 
kilku dni do dwóch tygodni. Wskazuje to na charakter typowo rekreacyjno-turystyczny 
takich podróży.

Przykre jest, że niewielu Polaków zdaje sobie sprawę z ciekawej historii podróżowania 
autostopem. Niewielu z nich kojarzy książeczki autostopowe, popularne w czasach PRL-u. 
Oprócz tego – mimo rozwijających się nowoczesnych form autostopu – dla większości 
Polaków ten rodzaj podróżowania to tradycyjne „łapanie okazji na kciuk”.

Mimo tego autostop w Polsce jest dziedziną rozwijającą się. Na przestrzeni ostatnich 
lat powstało wiele imprez autostopowych. Bardzo szybko również rozwija się gałąź e-auto-
stopu. Coraz więcej Polaków rejestruje się na serwisach, gdzie można zamieszczać oferty, 
jak i zapytania odnośnie przejazdów. 

Na zakończenie warto dodać prognozy dotyczące przyszłości turystyki autostopowej. 
Wyniki badań pokazują, że autostop jako forma podróżowania jest głęboko zakorzeniony 
w Polskiej kulturze – większość Polaków miała z nim styczność transportu i ocenia go 
przychylnie. W związku z tym nasuwa się spostrzeżenie, że ta specyficzna forma tury-
styki nie ulegnie zapomnieniu. Co więcej, dzięki rodzajów dzięki nowoczesnym formom 
autostopu można liczyć na ponowny rozwój jego popularności tego środka transportu. 
Z analizy wyników badań, jak i różnych portali autostopowych, szczególnie dotyczących 
e-autostopu wynika, że Polacy przyjmują z dużym entuzjazmem tego typu serwisy inter-
netowe, a większość z nich wyraża chęć ich wypróbowania. 

Całkiem prawdopodobne, że w dobie Internetu podróżowanie autostopem nabierze 
nowego znaczenia. Być może internetowe umawianie się na przejazdy nie wyprze całkowi-
cie z Polskiej kultury podróżowania tradycyjnego, tzw. „na kciuk”, aczkolwiek istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że liczba osób korzystających z tych dwóch rodzajów autostopu 
się wyrówna. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w związku z używaniem serwisów 
internetowych, autostop nie będzie już celem samym w sobie. Można się pokusić o stwier-
dzenie, że stanie się on alternatywą do korzystania z publicznych środków transportu. 
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Streszczenie

Celem artykułu jest opisanie znajomości problematyki autostopu wśród Polaków oraz sprawdzenie 
jego funkcjonowania w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą autorskiego kwe-
stionariusza ankiety, opublikowanego na portalu internetowym. W badaniu ankietowym wzięło 
udział 150 respondentów. Analiza wskazuje, że podróżowanie autostopem jest w Polsce wciąż 
znane i powszechnie akceptowane. Ponadto nastawienie Polaków do turystyki autostopowej 
jest przychylne.

Słowa kluczowe: Polska, autostop, podróżowanie autostopem

Abstract

The aim of the article is to describe the knowledge of hitchhiking among Poles and to check how 
it is working in Poland. The survey was conducted by author’s questionnaire published on the 
website. In the survey took part 150 respondents. The study shows that hitchhiking is still well-
known and accepted in Poland. Moreover the attitude of Poles to hitch-hiking tourism is positive.

Keywords: Poland, hitchhiking, travelling
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BOLESŁAW IWAN
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

ANTROPOGENICZNE WALORY TURYSTYCZNE  
REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANTROPHOGENIC TOURIST ATTRACTIONS  
OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE REGION

Wstęp

Region świętokrzyski to niepowtarzalny obszar o urzekających i urozmaiconych krajo-
brazach oraz wyjątkowych przyrodniczych atrakcjach turystycznych. Region ten posiada 
także bogate dziedzictwo kulturowe, w tym unikatowe zabytki sakralne oraz cywilne. 
Region Świętokrzyski – ze względu na swoje położenie praktycznie w centrum kraju – 
posiada wszystkie najważniejsze atuty, by stać się ważną destynacją turystyczną. Na tle 
innych województw region świętokrzyski wyróżnia się bogactwem różnorodnych atrakcji 
turystycznych. Stanowią one nie tylko o potencjale turystycznym regionu, ale pełnią także 
wyjątkowo ważną rolę w procesie wychowania i edukacji młodego pokolenia Polaków oraz 
ludzi innych narodowości. O szczególnym charakterze regionu świętokrzyskiego decydują 
trzy odrębne krainy, tj. Góry Świętokrzyskie, Ponidzie i Wyżyna Sandomierska, a także 
jego tysiącletnia, chlubna historia.

Położenie regionu na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych kraju i Europy, 
w niewielkiej odległości od najważniejszych polskich aglomeracji (Warszawy, Łodzi, 
Krakowa, Śląska) oraz relatywnie blisko granic ze Słowacją i Czechami, jest niezwykle 
korzystne. Lokalizacja ta sprawia, że województwo świętokrzyskie jest atrakcyjne nie 
tylko z punktu widzenia turystyki, ale także dogodności lokalizacji inwestycji rodzimych 
i zagranicznych. 

Należy również podkreślić, że turystyka zajmuje ważne miejsce w społeczno-gospo-
darczym rozwoju województwa świętokrzyskiego. Odnosi się to także do innych destynacji 
z punktu widzenia turystów. Rozwój turystyki w skali lokalnej i regionalnej powinien stać 
się poważną dziedziną aktywnej polityki społeczno-gospodarczej władz lokalnych oraz 
regionalnych, jak również centralnych. Przyrodnicze i kulturowe atrakcje, ciekawość ota-
czającego świata, dążenie do odkrywania nowych obszarów, oraz poznawania innych 
społeczności determinują ludność do podróżowania i uprawiania turystyki.

W niniejszym artykule używane są zamiennie określenia województwo świętokrzyskie 
i region świętokrzyski. Region oznacza bowiem umownie wydzielony obszar, względnie 
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jednorodny, ale różniący się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi lub nabytymi 
na przestrzeni dziejów. Cechy wyróżniające regiony można podzielić na dwie grupy: 
naturalne i antropogeniczne. Właściwości naturalne to położenie geograficzne i cechy 
przyrody ożywionej lub nieożywionej. Regiony wyróżnia się w celu przestrzennego usyste-
matyzowania regionalizacji poszczególnych państw. W zależności od przyjętych kryteriów 
wyróżnia się różne rodzaje regionów: geograficzne, ekonomiczne, administracyjne oraz 
turystyczne i inne. Dla niniejszego opracowania istotny jest naturalnie region turystyczny. 
Region turystyczny definiuje się jako obszar posiadający istotne walory turystyczne – 
przyrodnicze i antropogeniczne – oraz dobrze rozbudowaną bazę turystyczną. Region 
świętokrzyski obdarzony jest praktycznie wszystkimi elementami, które sprawiają, że 
należy go uznać za atrakcyjny region turystyczny.

Przewodnim celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie województwa 
świętokrzyskiego jako niezwykle atrakcyjnej destynacji turystycznej. W niniejszym ar-
tykule dokonano więc syntetycznej charakterystyki tego województwa, zwłaszcza pod 
kątem turystycznych walorów antropogenicznych. Na obszarze regionu świętokrzyskiego 
historia przeplata się z pięknymi legendami, a kultura materialna i niekiedy unikatowe 
zabytki sakralne i cywilne oraz muzea i skanseny umożliwiają poznanie przeszłości 
i teraźniejszości Kielecczyzny. Dzieje ziemi świętokrzyskiej są ściśle związane z po-
czątkami naszego państwa, tak więc podjęcie syntetycznej analizy wybranych atrakcji 
antropogenicznych, zwłaszcza sakralnych, jest w pełni uzasadnione. Nie sposób jest 
w jednym krótkim artykule zaprezentować ogromną różnorodność wszystkich antropo-
genicznych walorów turystycznych znajdujących się na obszarze badanego regionu. 
Pozostałe, tj. cywilne antropogeniczne produkty turystyczne będą przedmiotem analizy 
w następnych opracowaniach.

Metodyka badawcza zastosowana w niniejszym opracowaniu została ukierunkowana 
na realizację celu głównego, jakim było ukazanie piękna ziemi świętokrzyskiej. Aby zreali-
zować założony cel badawczy, autor posłużył się metodami badawczymi: analizą opisową, 
porównawczą i graficzną. Wykorzystał literaturę fachową opisującą walory turystyczne 
regionu świętokrzyskiego. Ważnym uzupełnieniem badań były materiały promujące region 
publikowane przez Urząd Wojewódzki w Kielcach, przewodniki turystyczne oraz informacje 
zaczerpnięte ze stron internetowych poświęconych historii i dniu dzisiejszemu regionu 
świętokrzyskiego.

Wybrane elementy rozwoju województwa świętokrzyskiego

Województwo świętokrzyskie jest swoistym symbolem dziejów człowieka na ziemiach 
polskich. Jego początki sięgają właściwie czasów prehistorycznych, a przeszłość i teraź-
niejszość są bogate i niezwykle fascynujące. We wstępie książki Świętokrzyskie: kartki 
z podróży można przeczytać: „Nasze świętokrzyskie to kraina prastarych gór z zielenią 
lasów i łąk, brązem zaoranych pól i złotem zbóż, w której wśród drzew stoją przyczajone 
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kościoły, dwory i chaty. Wiele w niej wytworów pracy mieszkających tu od setek, a nawet 
tysięcy lat ludzi… Ta ziemia to centrum Polski”1. 

Kielecczyzna jest swego rodzaju pomnikiem narodowej tożsamości i kultury. W warun-
kach jednoczącej się Europy czy szerzej – globalizacji świata – przeszłość i teraźniejszość 
są fundamentem dobrze pojętego lokalnego patriotyzmu, bez czego tożsamość młodego 
pokolenia Polaków może ulec rozmyciu we współczesnych światowych tendencjach uni-
fikacyjnych. Jak już wspomniano, województwa świętokrzyskie wyróżnia się niezwykłym 
dziedzictwem przeszłości – archeologią i rozwojem polskiej państwowości oraz literaturą 
i unikatowymi zabytkami techniki, budowlami obronnymi, miejscami pamięci narodowej 
oraz kultu religijnego i zabytkami budownictwa cywilnego i sakralnego wielu stylów ar-
chitektonicznych. Z historią Polski związane są zabytki Sandomierza, Świętego Krzyża, 
Kielc i Wiślicy, a także działalność słynnych Polaków, m.in. Jana Długosza, Stefana 
Czarnieckiego, Stanisława Konarskiego, Hugona Kołłątaja Stanisława Staszica, Józefa 
Piłsudskiego oraz Stefana Żeromskiego i innych.

Pierwsze ślady człowieka w regionie świętokrzyskim pochodzą sprzed 160 000 lat. 
Regularna kolonizacja tych ziem miała miejsce już około 8 tys. lat p.n.e. O wielowiekowej 
przeszłości Kielecczyzny świadczą m.in.: kopalnia krzemienia pasiastego koło Ostrowca 
Świętokrzyskiego, wykopaliska w rejonie Połańca oraz ślady po osadach między rzekami 
Wschodnią i Czarną i wokół Sandomierza. 

Terytorium województwa świętokrzyskiego stanowi część obszaru dawnego Księstwa 
Sandomierskiego. W jego sercu na Łysej Górze wzniesiony został klasztor benedykty-
nów, który jako pierwszy pełnił funkcję sanktuarium narodowego. Na początku XIV wieku 
książę Władysław Łokietek przekazał miejscowym benedyktynom relikwie będące – we-
dług chrześcijańskiej tradycji– fragmentem krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. 
Wezwanie klasztornego kościoła zostało zmienione na Świętego Krzyża. W ślad za tym 
całe pasmo górskie, na którym znajduje się kościół i klasztor, zaczęto nazywać Górami 
Świętokrzyskimi2.

Kult relikwii Krzyża Świętego dotrwał do czasów współczesnych, dzięki czemu 
1.01.1997 r. w ramach reformy administracyjnej utworzono nową jednostkę administra-
cyjną – województwo świętokrzyskie. 

1 B. Iwan, Obiekty sakralne jako elementy atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego, „Zeszyty 
Naukowe WSTiJO w Warszawie” 2010, z. 6 (2), s. 90–91.
2 H. Stawicki, J. Pająk, Ziemia Sandomierska, [w:] Polskie regiony. Podstawy kulturowe regionalizacji Polski, 
red. E. Wysocka, M. Konopka, Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów 1997, s. 172.
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Rys. 1. Województwo świętokrzyskie z podziałem na powiaty
Źródło: https://www.osp.org.pl/ [15.03.2021].

Należy z dumą podkreślić, że w województwie świętokrzyskim wpisano do rejestru 
konserwatorskiego 1455 obiektów, a 6 z nich posiada wartość o znaczeniu światowym 
(klasy „0”), np. opactwo cysterskie w Wąchocku i Sulejowie-Podklasztorzu. Wieś kielecka 
może się poszczycić bogactwem budownictwa sakralnego. Do czasów współczesnych 
zachowało się 39 kościołów drewnianych zbudowanych w czasach od XV do XX wieku. 
Można więc uznać, że Kielecczyzna jest swego rodzaju pomnikiem narodowej kultury. 
Z historią Polski są też związane zabytki Sandomierza, Kielc, Wiślicy itp. Region święto-
krzyski jest zasobny w zabytki architektury z różnych epok. Umożliwia to analizę historii 
architektury od jej najdawniejszych czasów. Przez województwo świętokrzyskie biegnie 
także europejski szlak zakonów benedyktynów i cystersów. 

Wiele cennych dóbr kultury, a więc atrakcji antropogenicznych posiadają Kielce – sto-
lica województwa świętokrzyskiego. Jedna z legend przypisuje założenie osady księciu 
Mieszkowi – synowi Bolesława Śmiałego. Niektóre hipotezy nazwę Kielce wywodzą od 
wyrazu „klecie”, co oznacza prymitywne szałasy, gdzie mieszkali osadnicy na terenie współ-
czesnych Kielc. Inne hipotezy głoszą, że osada została założona przez Celtów i związana 
jest z dawną wymową nazwy tych ludów – „Klatowie”. Jest też prawdopodobne, że Kielce 
swoją nazwę wywodzą od małopolskiego rodu Kiełczów, hipotetycznych założycieli osady. 
Na przełomie XI i XII wieku właścicielami Kielc zostali biskupi krakowscy, którzy władali 
miastem do 1789 roku. Biskupi zostawili w Kielcach wiele cennych pamiątek. Najważniejszą 
z nich jest XVII-wieczny pałac. Jest to unikatowe dzieło architektury i sztuki epoki Wazów. 
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Polska jako państwo ma swój czakram na Wawelu, a Kielecczyzna na Świętym Krzyżu. 
Według Stefana Żeromskiego: „Nie ma ojczyzny bez Kielecczyzny”. W książce Snobizm 
i postęp napisał on, że: „Region Gór Świętokrzyskich jest kolebką kultury narodowej i nie-
wyczerpanej skarbnicy zwyczajów oraz tradycji narodowych wyrażanych w mitach i le-
gendach”3. 

Syntetyczna charakterystyka województwa świętokrzyskiego

Województwo świętokrzyskie zlokalizowane jest w środkowo-południowej części kraju 
na Wyżynie Małopolskiej. Zajmuje ono obszar 11,7 tys. km2, co stanowi 3,7 % powierzchni 
kraju (15 miejsce przed województwem opolskim). W omawianym regionie mieszka około 
1,3 mln ludności. Region świętokrzyski, mimo niewielkiej powierzchni, ma jednak trwałe 
i zasłużone miejsce na mapie turystycznej Polski i Europy. Cechuje się wyjątkowym na-
gromadzeniem różnorodnych walorów przyrodniczych i antropogenicznych. Celem uroz-
maicenia oferty turystycznej w regionie wytyczono ponad 300 km szlaków turystycznych: 
pieszych, rowerowych i samochodowych. Szlaki te zostały tak wytyczone, by zapewniać 
turystom pełniejsze poznanie nie tylko przyrodniczych atrakcji turystycznych oraz antro-
pogenicznych, ale także chlubnej historii i tradycji4. Jednym z najbardziej interesujących 
pod względem turystycznym obszarów jest podregion Gór Świętokrzyskich. Jest on istnym 
rajem dla zwolenników aktywnego wypoczynku. 

Rysunek 2 ilustruje położenie geograficzne województwa świętokrzyskiego na mapie 
Polski.

Rys. 2. Położenie województwa świętokrzyskiego
Źródło: https://spcleantech.pl/ [15.03.2021].

3 B. Iwan, Obiekty…, op. cit., s. 92–93. 
4 B. Iwan, Rozwój i innowacyjność w hotelarstwie województwa świętokrzyskiego, „Zeszyty Naukowe WSTiJO 
w Warszawie” 2008, z. 24 (2), s. 47–48; K. Iwan, B. Iwan, Szlaki turystyczne w Górach Świętokrzyskich, [w:] 
Kultura i przyroda w turystyce górskiej, red. nauk. B. Iwan, Wydawnictwo WSTiJO, Warszawa 2017, s. 36–38.
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Antropogeniczne atrakcje turystyczne w województwie 
świętokrzyskim

Istota antropogenicznych atrakcji turystycznych

Antropogeniczne atrakcje turystyczne, nazywane też kulturowymi, skupiają wszystkie 
obiekty materialne oraz obiekty ściśle związane z działalnością człowieka, wytworzone 
przez niego w procesie rozwoju historycznego, kulturowego oraz gospodarczego. Są to 
obiekty stanowiące przedmiot powszechnego zainteresowania turystów. Do antropoge-
nicznych walorów zalicza się: obiekty architektury sakralnej oraz świeckiej, parki pałacowe, 
dworskie oraz willowe, budynki użyteczności publicznej, mieszkalne oraz gospodarcze, 
zabytkowe cmentarze, zabytki techniki oraz obiekty przemysłowe, kapliczki i krzyże po-
kutne, pomniki oraz kapliczki przydrożne, a także muzea i wydarzenia kulturalne5.

Region świętokrzyski charakteryzuje się bogactwem obiektów antropogenicznych, 
w tym zabytków architektury pochodzących z różnych epok6.

Główne zabytki sakralne to przede wszystkim kościoły, klasztory i kaplice. Do walorów 
antropogenicznych według W. Kurka zalicza się:

 ● muzea i rezerwaty archeologiczne,
 ● muzea etnograficzne,
 ● zabytki architektury i budownictwa,
 ● muzea sztuki i zbiory artystyczne,
 ● miejsca związane ze znanymi postaciami i muzea biograficzne,
 ● obiekty historyczno-wojskowe,
 ● miejsca martyrologii i pamięci narodowej,
 ● zabytki działalności gospodarczej i techniki,
 ● ośrodki tradycji i twórczości ludowej,
 ● miejsca kultu religijnego,
 ● obiekty unikatowe na skalę krajową oraz kontynentalną lub światową,
 ● wydarzenia i imprezy o charakterze kulturalnym oraz sportowym i religijnym7.

Można stwierdzić, że różni autorzy za antropogeniczne atrakcje turystyczne uznają 
w zasadzie te same obiekty. Niekiedy różnią się one opisami lub kolejnością prezentacji. 

Obiekty sakralne jako atrakcje turystyczne regionu świętokrzyskiego

Na obszarze regionu świętokrzyskiego znajdują się liczne zabytkowe obiekty sa-
kralne klasy zerowej. Zaliczają się do nich np.: opactwa tworzące Europejski Szlak Cy-
sterski w Jędrzejowie, Koprzywnicy i Wąchocku, zespół klasztorny opactwa cystersów 

5 Por. J. Lijewski et al., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2008, s. 5–6; www.geodur.republika.pl 
[12.03.2021] 
6 Por. też Y. Sardey et al., Największe atrakcje województwa świętokrzyskiego, Media Consulting Agency, 
Wrocław 2009, s. 10–30. 
7 W. Kurek, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 25.
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w Sulejowie-Podklasztorzu oraz kościół Świętego Jakuba w Sandomierzu. Wybitnymi 
walorami antropogenicznymi wyróżniają się również kościoły i klasztory w Klimontowie, 
Piotrkowicach, Rytwianach, kapliczki w Bejscach, Pińczowie oraz Iłży.

Kielce

Kielce posiadają wiele pięknych zabytków sakralnych, m.in. kościół św. Wojciecha. 
Jest to najstarsza świątynia Kielc. 

Pałac Biskupów Krakowskich został wzniesiony w latach 1637–1641 na miejscu 
drewnianego XVI-wiecznego dworu biskupa Piotra Tornickiego, dzięki fundacji biskupa 
krakowskiego Jakuba Zadzika. Nie jest to klasyczna budowla sakralna, ale stanowi ona 
jeden z najcenniejszych zabytków Kielc, reprezentując unikatowość architektury Wazów. 
Należy dodać, że większość oryginalnego XVII-wiecznego wystroju wnętrz zachowała się 
do czasów współczesnych, decydując o wyjątkowości tego zabytkowego pałacu.

Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny została wybudowana 
na miejscu pierwszego kolegiackiego kościoła romańskiego z 1171 r., którego fundatorem 
był biskup krakowski Gedeon Gryfita. Trzynawowy kształt świątyni na planie prostokąta 
z półkolistą absydą jest rezultatem wielu przebudów. W latach 1514–1522 biskup Jan 
Konarski dobudował zakrystię i kapitularz. W 1583 r. biskup Piotr Myszkowski przedłużył 
nawę główną w kierunku zachodnim. Z kolei w 1719 r. biskup Kazimierz Łubieński dobu-
dował boczne kaplice.

Fot. 1. Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kielcach
Źródło: https://meteor-turystyka.pl/ [24.05.2021].

Wyposażenie wnętrza bazyliki katedralnej w Kielcach ma charakter późnobarokowy 
i rokokowy, w dominującej części pochodzący z XVIII wieku. Polichromia wnętrza wykonana 
została w 1898 r. przez artystów krakowskich: Piotra Nizińskiego, Stefana Mateję i Kaspra 
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Żelechowskiego. W lewej północnej nawie, obok marmurowej chrzcielnicy, znajduje się 
pochodząca z 1646 r. wmurowana w ścianę rzeźba Madonny z Dzieciątkiem. Jest to 
zarazem ołtarz dla kieleckich górników. Do niezwykle cennych obiektów dekoracyjnych 
bazyliki zalicza się gotycki tryptyk łagiewnicki z ok. 1500 r. Przedstawia on koronację Matki 
Bożej oraz św. Wojciecha i św. Stanisława.

Fot. 2. Wnętrze bazyliki katedralnej w Kielcach
Źródło: https://m.radio.kielce.pl/ [24.05.2021].

Ołtarz główny w bazylice pochodzi z 1728 r. Wyrzeźbił go Antoni Frąckiewicz. W ołtarzu 
widnieje obraz Wniebowzięcia Matki Boskiej, namalowany przez Szymona Czechowicza 
w Rzymie w 1730 r. Obok ołtarza głównego znajdują się wejścia do zakrystii oraz usytu-
owanego na I piętrze skarbca, w którym zgromadzone są cenne zabytki rękopiśmiennictwa, 
a także naczynia oraz szaty liturgiczne:

 ● gotycki kielich z 1362 r.,
 ● relikwiarz herbowy z około 1370 r.,
 ● późnogotycka monstrancja wieżyczkowa z 1520 r.,
 ● kielichy mszalne z XVII i XVIII wieku,
 ● pastorał biskupi z 1739 r., zdobiony antyfonarzem z 1772 r.

We wnętrzu katedry można podziwiać obraz Matki Boskiej Łaskawej z Dzieciątkiem oraz 
liczne rzeźby i marmurowe tablice z tekstami (napisami). Przykościelny teren do 1870 r. był 
wykorzystywany jako cmentarz. Po prawej stronie od wejścia do kościoła usytuowana jest 
Kaplica Ogrójca wzniesiona w 1760 r. Jej wnętrze zdobią obrazy czterech ewangelistów. 
Na północnej ścianie bazyliki podziwiać można unikatowy zabytek z epoki Oświecenia: 
marmurową tablicę wmurowaną w portal kościoła. Pełniła ona rolę elementarza oraz 
wzorca miar długości, jako że na tablicy tej podane są podstawowe miary, takie jak łokieć 
koronny oraz długość stopy paryskiej i angielskiej. Na tablicy tej wyryto ponadto małe 
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i duże litery alfabetu oraz zasady katechizmu. Ta marmurowa tablica została ufundowana 
przez księdza prymasa Michała Poniatowskiego w 1782 r.

Obok bazyliki katedralnej zbudowano w XVIII wieku dzwonnicę z zegarem, a w 1760 r. 
barokową kaplicę. Znajduje się tam również symboliczny grób Wojciecha Bartosza Gło-
wackiego, który zmarł w wyniku ran odniesionych w bitwie pod Szczekocinami8. 

Niedaleko od katedry znajduje się kościół św. Trójcy, zbudowany w miejsce dawnej 
kaplicy przyszpitalnej. Konsekrował go biskup Piotr Gębicki w 1646 r. Jest to budowla 
wczesnobarokowa. Świątynia ta jest jednonawowa, o sklepieniu z późnorenesansową de-
koracją stiukową. Zawiera ponadto wyposażenie późnobarokowe, przeważnie z XVIII wie-
ku. Ołtarz główny, ołtarze boczne i ławki oraz ambona ufundowane zostały przez biskupa 
Szaniawskiego w 1725 r. Przy kościele św. Trójcy od strony południowej usytuowana jest 
kaplica Zaśnięcia Marii Panny. Została ona ufundowana przez Stanisława Czechowskiego9. 

Fot. 3. Kościół św. Trójcy w Kielcach
Źródło: https://polska-org.pl/ [24.05.2021].

8 http://www.um.kielce.pl [12.03.2021].
9 B. Iwan, Obiekty…, op. cit., s. 99.
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Święty Krzyż

Kościół i klasztor pobenedyktyński. Te wyjątkowe obiekty sakralny zlokalizowane 
są na szczycie Łysej Góry (Łyścu). Kościół i klasztor otoczone są wspaniałymi lasami oraz 
rumowiskami skalnymi Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dokładna data założenia 
klasztoru benedyktynów i usadowienia go na szczycie Łyśca nie jest znana. Według opisu 
opata Macieja z Pyzdr klasztor powstał w 1020 r. Jan Długosz przypisał jego fundację 
królowi Bolesławowi Chrobremu w 1006 r. 

Pomimo różnych niekorzystnych zdarzeń i przeciwności losu, takich jak napady i gra-
bieże Tatarów, Litwinów oraz Szwedów, Święty Krzyż przetrwał i nadal pełni rolę ważnego 
narodowego sanktuarium. Przez wieki był on symbolem krainy świętokrzyskiej. To na 
Świętym Krzyżu powstały w XIII wieku słynne Kazania Świętokrzyskie, uznane za naj-
starsze arcydzieło języka polskiego, a także Pieśni Łysogórskie10. Fakt istnienia ponad 
1000-letniego życia monastycznego na Świętym Krzyżu czyni z tej krainy centrum tajemnicy, 
świętości, a także miejsce mocy. Wraz z nadejściem epoki chrystianizacji ziem polskich, 
czyli szerzenia wiary chrześcijańskiej, dawne miejsca kultu przeznaczono na potrzeby no-
wej wiary. W tym celu budowano kościoły i klasztory, a na początku XI wieku sprowadzono 
w Góry Świętokrzyskie benedyktynów. Benedyktyni wybudowali klasztor na Łysej Górze.

Z powstaniem klasztoru i przybyciem na te ziemie cennej relikwii wiąże się legenda. 
Za czasów panowania Bolesława Chrobrego na zaproszenie władcy przybył do Polski 
węgierski królewicz Emeryk – syn króla Węgier Stefana. Król Węgier na pożegnanie 
i dla opieki zawiesił na szyi syna oprawione w złoto relikwie Drzewa Krzyża Świętego. 
Po długiej podróży Emeryk z orszakiem dotarł do dworu myśliwskiego w okolicach Kielc, 
gdzie spotkał się z królem Bolesławem Chrobrym, który na cześć gościa urządził wielkie 
polowanie. Emeryk wraz z towarzyszami udał się w najwyższe partie gór. Nagle wśród 
leśnej gęstwiny zauważył jelenia i wyruszył za nim. Pogoń trwała dość długo, aż jeleń wpadł 
w gęste zarośla, a jego rozłożyste rogi zaplątały się w zarośla. Jeleń odwrócił łeb w stronę 
myśliwego. Emeryk ze zdziwieniem zobaczył świetlisty krzyż między rogami. Wstrzymał 
strzałę, a zwierzę zniknęło jak zjawa… Nagle w wielkim blasku ukazał się anioł i polecił 
Emerykowi pójść za nim. Obiecał młodzieńcowi doprowadzić go do dobrych ludzi, którzy 
udzielą mu pomocy, ale w zamian ma im zostawić to, co ma przy sobie najcenniejszego. 
Miejscem tym okazał się leżący nieopodal skromny klasztor. Emeryk z wdzięczności za 
opiekę pozostawił w nim złoty relikwiarz darowany mu przez ojca. Uradowany podarunkiem 
król Polski wybudował godny takiej relikwii kościół, a do klasztoru sprowadził dwunastu 
benedyktynów z Monte Casino11. 

10 B. Iwan, Uwarunkowania turystyki kulturowej w regionie świętokrzyskim, [w:] Turystyka kulturowa a regiony 
turystyczne w Polsce, red. D. Orłowski, E. Puchnarewicz, Wydawnictwo WSTiJO, Warszawa 2010, s. 368.
11 Przewodnik po gminach LGD „Wokół Łysej Góry”, oprac. J. Sala, Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry, 
Bieliny 2009, s. 6–7. 
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Fot. 4. Relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego
Źródło: http://www.radioplus.pl/ [24.05.2021].

Podwójny krzyż znajdujący się w świątyni na Świętym Krzyżu nazywany jest krzyżem 
patriarchalnym lub arcybiskupim, a od XVI wieku także jerozolimskim. Mówi się o nim 
również karawaka. Nazwa pochodzi od miasta Caravaca w Hiszpanii w prowincji Murcia, 
gdzie był czczony i obnoszony w procesjach w czasie zarazy. Od tamtych czasów Święty 
Krzyż stał się miejscem pielgrzymek i symbolem całego regionu świętokrzyskiego. 

Fot. 5. Klasztor i kościół na Świętym Krzyżu
Źródło: https://www.swietykrzyz.pl/ [24.05.2021].
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Fot. 6. Kaplica Oleśnickich
Źródło: http://www.polskiekrajobrazy.pl/ [24.05.2021].

Ze Słupi Nowej na Święty Krzyż biegnie niebieski szlak. Jego część, zwana „drogą 
królewską”, jest najstarszą drogą krzyżową w Polsce. Przez wieki przemierzali ją pol-
scy królowie: Bolesław Chrobry, Bolesław Krzywousty, Bolesław Wstydliwy, Władysław 
Łokietek, Kazimierz Wielki, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht, Zygmunt I, Zygmunt III, 
Władysław IV oraz Jan Kazimierz. Wielkim czcicielem relikwii Krzyża Świętego był król Wła-
dysław Jagiełło. Udał się on na Święty Krzyż jeszcze przed swoim chrztem. Legenda głosi, 
że gdy wyciągnął rękę po relikwie, stracił w niej władzę. Odzyskał ją natychmiast, gdy 
pokłonił się świętości. W 1386 r. wstąpił na Święty Krzyż, gdy jechał do Krakowa po chrzest 
i koronę. Od tego momentu odwiedzał to sanktuarium przed wszystkimi wyprawami, m.in. 
przed bitwą pod Grunwaldem w 1410 r. Klasztor był wielokrotnie niszczony i rabowany, 
jednak relikwie Krzyża Świętego nigdy nie opuściły jego murów. Istnieją legendy dotyczące 
próby wywiezienia relikwii przez grabieżców. Podczas jednej z nich w obozie rabusiów 
wybuchała zaraza, która zakończyła się, gdy zwrócili relikwie klasztorowi12. 

To święte miejsce posiada jeszcze wiele tajemnic, np. pozostałość kamiennego wału 
kultowego (starszy, wschodni datowany jest na VII–IX, a nowszy na IX–XII wiek). Klasz-
tor posiada również różne skarby gromadzone przez ojców benedyktynów. Na Świętym 
Krzyżu w krypcie kościoła świętej Trójcy amatorzy zagadek historycznych odnajdą wiel-
ką atrakcję – zmumifikowane zwłoki mężczyzny w pełnym stroju szlacheckim. Według 

12 Ibidem, s. 7–8.
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badaczy może to być ciało księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Dowody w tej sprawie są 
dwuznaczne, ale przewodnicy i miłośnicy regionu podążają za legendą i przedstawiają 
postać spoczywającą w podziemiach kościoła jako zwłoki kniazia Wiśniowieckiego.

Klasztor w swoich burzliwych dziejach przeżył także kasatę w 1819 r. Od roku 1939 
jego gospodarzem jest zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Z inicjaty-
wy tego zgromadzenia kościół św. Krzyża został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej. 
W 2014 r. odbudowano wieżę kościelną zniszczoną podczas I wojny światowej w 1914 r. 
i udostępniono ją turystom. Działa tam również Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej13. 

Klasztor został wzniesiony według planu odzwierciedlającego klasztory średniowiecz-
ne, które wraz z zabudowaniami mieszkalnymi tworzyły obiekt zamknięty. Przyklasztorny 
kościół – pierwotnie pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej – ma bogatą przeszłość. 
Zbudowany w stylu romańskim przeszedł wiele metamorfoz, przez gotyk, barok aż do 
neoklasycyzmu. Obecnie świątynia jest przykładem stylu barokowo-klasycystycznego. 
Klasycystyczny ołtarz główny wypełnia w części środkowej wielki obraz Trójcy Przenaj-
świętszej. Jest to dzieło wybitnego malarza religijnego i historycznego, założyciela słynnej 
szkoły malarskiej, Franciszka Smuglewicza, z około 1800 r. Mensa ołtarza głównego 
jest odsunięta o kilka metrów od nastawy. Nad mensą znajduje się ciekawa kompozycja 
rzeźbiarska. Dwaj cherubini podtrzymują kuliste tabernakulum, oparte na snopie pszenicy 
i zwieńczone winogronami. Kłosy pszenicy i winogrona są bowiem symbolami Eucharystii. 

Grobowa kaplica rodziny Oleśnickich to przekształcony kapitularz wschodniego skrzy-
dła klasztornego. Została ona wzniesiona dzięki Michałowi Oleśnickiemu. Początkowo 
kaplica służyła jako miejsce pochówku członków rodziny Oleśnickich, ale w 1723 r. zostały 
do niej przeniesione relikwie Krzyża Świętego. Na jej kopule zachwycają XVII-wieczne 
freski. Przestrzeń nad ołtarzem wypełnia postać Chrystusa Zbawiciela Świata obejmu-
jącego prawą ręką krzyż. W dalszych częściach artysta namalował Najświętszą Marię 
Pannę, Jana Chrzciciela i dwunastu apostołów. U stóp każdego apostoła umieszczone 
jest narzędzie jego męczeństwa. W kaplicy znajdują się również malowidła ilustrujące 
pożegnanie króla węgierskiego Stefana z synem Emerykiem oraz przekazanie świętych 
relikwii przez Emeryka biskupowi krakowskiemu. Relikwie Świętego Krzyża umieszczone 
zostały w srebrnym relikwiarzu z XVII wieku, który był darem opata Stanisława Siera-
kowskiego i przechowywane są w pancernym tabernakulum umieszczonym w ołtarzu 
głównym kaplicy. Klasztor, będący pod opieką Misjonarzy Oblatów, szczyci się bogatą, 
ponad tysiącletnią tradycją. Turyści i pielgrzymi mogą zwiedzać klasyczny kościół oraz 
kaplicę Oleśnickich14. 

13 K. Iwan, B. Iwan, op. cit., s. 42–43.
14 B. Iwan, Obiekty…, op. cit., s. 101–102.
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Bieliny

Mniej znanym, lecz wartym uwagi jest kościół pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Marii Panny w Bielinach (powiat kielecki). Został on wzniesiony w 1637 r., 
a rozbudowany w 1838 r. Wieś Bieliny położona jest u stóp Gór Świętokrzyskich. 

Fot. 7. Kościół św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Bielinach
Źródło: http://pik.kielce.pl/ [24.05.2021].

Fot. 8. Wnętrze kościoła w Bielinach
Źródło: https://polska-org.pl/ [24.05.2021].
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Legenda głosi, że kościół w Bielinach został zbudowany ze znalezionych łupów zbó-
ja Kaka. W wielkim ołtarzu znajduje się obraz Świętej Rodziny ze szkoły flamandzkiej. 
Przekazy historyczne wskazują, że w kościele w Bielinach prawdopodobnie pochowano 
Jana Chryzostoma Paska15.

Kościół w Bielinach został erygowany w 1637 r. przez biskupa Jakuba Zadzika. Do-
kument ten spisano na pergaminie i opatrzono dwiema pieczęciami. Dnia 28.05.1638 r. 
Krakowska Kapituła Katedralna zatwierdziła przywileje nadane kościołowi i włościanom 
przez biskupa. Patronat nad kościołem objął biskup krakowski. W aktach chrztu parafii 
Bieliny Krzysztof Jóźwik, zwierzchnik warsztatu hutniczego w pobliskiej wsi Kakonin, 
jest wymieniany jako fundator. Z tablicy nagrobnej z 1657 r. wynika, że Krzysztof Jóźwik 
był osobiście zaangażowany w budowę kościoła, ufundował pozłacaną monstrancję 
w kształcie wieży z trzema krzyżami, wyposażył kościół w organy i zorganizował fun-
dusze na zatrudnienie organisty. Biskup Tomasz Oborski, sufragan krakowski, w 1643 r. 
konsekrował kościół w Bielinach. Ołtarz z obrazami św. Józefa i Macieja konsekrowany 
był w 1664 r., a trzy boczne ołtarze kościoła pod wezwaniem św. Józefa, Matki Boskiej 
i św. Walentego w 1670 r.

Jako ciekawostkę można przytoczyć pewne wydarzenie. Otóż w dokumencie spisanym 
28.06.1649 r. biskup krakowski Piotr Gębicki nadał pół łanu gruntu organiście kościoła 
w Bielinach, na którym pozwolono mu wybudować dom16. 

Na zakończenie warto dodać, że województwo świętokrzyskie obfituje również w obiek-
ty drewnianej architektury sakralnej. Do najstarszych tego typu budynków zalicza się kościół 
w Zborówku koło Pińczowa, kościółek z Chotolka koło Buska oraz kościół św. Bartłomieja 
Apostoła w Stradowie. Interesujące są również kościoły reprezentujące typ małopolski 
w Glinianach, Kossowie, Strzegomiu i Niekrasowie17.

W niniejszym artykule poddano analizie tylko wybrane obiekty sakralne regionu świę-
tokrzyskiego, gdyż trudno jest w krótkim opracowaniu przedstawić całe bogactwo zabyt-
ków sakralnych tych ziem. Być może będą one przedmiotem rozważań w następnych 
opracowaniach. 

Podsumowanie 

Region świętokrzyski to niewątpliwie atrakcyjna destynacja dla turystów. Czekają na 
nich nie tylko lasy, parki narodowe i krajobrazowe. Na terenie województwa znajdują się 
również liczne zabytki kultury materialnej i duchowej, w tym unikatowe niekiedy zabytki 
sakralne. Najważniejsze z nich poddano szczegółowej charakterystyce w tym artykule. 
Celem zwiększenia liczby turystów odwiedzających region świętokrzyski i jego atrakcje 
turystyczne zarówno przyrodnicze, jak i antropogeniczne, kluczowego znaczenia nabiera 
profesjonalna promocja. Dla popularyzacji regionu świętokrzyskiego jako interesującego 

15 Ibidem, s. 46.
16 R. Skrzyniarz, Parafia Bieliny. Zarys dziejów, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007, s. 23–24. 
17 R. Mirowski, Chęciński Album, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Kielce–Chęciny 2008, s. 25.
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obszaru turystycznego konieczna jest bieżąca i stała współpraca lokalnych i innych tere-
nowych organizacji turystycznych oraz władz wojewódzkich. 
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Streszczenie

Region świętokrzyski jest atrakcyjną i unikatową destynacją turystyczną. Na obszarze tym hi-
storia przeplata się z pięknymi legendami oraz bogatą kulturą. W opracowaniu zaprezentowano 
atrakcje turystyczne o charakterze sakralnym w Kielcach i na Świętym Krzyżu oraz w Bielinach. 

Słowa kluczowe: region świętokrzyski, atrakcje turystyczne, obiekty sakralne, sanktuaria

Abstract

The Świętokrzyskie region is an attractive and unique tourist destination. In this area history 
is intertwined with beautiful legends and rich culture. This article presents church buildings of 
historical interest in Kielce, Święty Krzyż and Bieliny.

Keywords: the Świętokrzyskie region, tourist attractions, sacred buildings, sanctuaries
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RADYKALNE RUCHY SPOŁECZNE NA TERENIE KATALONII 
W ŚWIETLE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO  
PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ HISZPANII

RADICAL SOCIAL MOVEMENTS IN CATALONIA IN THE LIGHT  
OF TOURISTIC POTENTIAL OF THE NORTHEAST SPAIN

Północno-wschodnia Hiszpania, a zwłaszcza takie regiony jak Katalonia (w tym szcze-
gólnie aglomeracja Barcelony oraz Tarragona czy Girona), Nawarra (Pampeluna), Aragonia 
(Saragossa) i Baskonia (Bilbao, San Sebastian) stanowią stałe i popularne destynacje 
turystyczne mieszkańców Europy. Dwie spośród czterech wymienionych wspólnot auto-
nomicznych – Katalonia i Kraj Basków – dotknięte są problemem separatyzmu, który 
może wpływać na ograniczenie potencjału turystycznego. Wśród Polaków szczególną 
popularnością cieszy się aglomeracja Barcelony stanowiąca najatrakcyjniejszy fragment 
wybrzeża Katalonii.

Radykalne ruchy społeczne o charakterze separatystycznym i irredentystycznym 
(narodowo-wyzwoleńczym) w Katalonii i Baskonii używały różnych metod działania. Kraj 
Basków był miejscem funkcjonowania radykalnej organizacji ETA1 stosującej metody 
terrorystyczne, natomiast na terenie Katalonii autonomię starano się zdobywać poprzez 
mobilizację społeczną i organizację polityczną. W ostatnich latach ETA ogłosiła złożenie 
broni2, natomiast w 2017 r. zorganizowane zostało katalońskie referendum niepodległo-
ściowe zakończone zamieszkami, aresztowaniami i procesami sądowymi przywódców 
katalońskiego ruchu niepodległościowego3. Międzynarodowa skala odbioru tych wydarzeń 

1 Zob. W. Anderson, The ETA. Spain’s Basque Terrorists, Rosen Publishing Group, New York 2003, s. 6–39. 
2 Zob. https://www.rp.pl/Polityka/170409118-Francja-ETA-rozpoczela-skladanie-broni.html [16.06.2021].
3 Zob. https://www.rp.pl/Unia-Europejska/210309486-PE-pozbawi-immunitetu-katalonskich-poslow.html 
[16.06.2021].
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zniszczyła wizerunek Katalonii jako spokojnego i zawsze przewidywalnego regionu o sze-
rokich turystycznych walorach.

Celem niniejszego opracowania jest zatem weryfikacja potencjału turystycznego pół-
nocno-wschodniej Hiszpanii w kontekście obecnych działań katalońskich radykalnych 
ruchów społecznych. Płaszczyzna badawcza obejmuje analizę danych pochodzących z au-
torskich eksploracji z zakresu socjologii wizualnej, zrealizowanych na terenie aglomeracji 
Barcelony w październiku 2018 r., a także w maju 2021 r., uzupełnionych danymi staty-
stycznymi dotyczącymi poparcia dla niepodległości Katalonii, a także ruchu turystycznego 
w tej autonomicznej wspólnocie Hiszpanii.

Szczegółowe analizy tego tematu powinny być poprzedzone przeglądem definicyjno- 
-typologicznym współczesnych ruchów społecznych. 

Ruchy społeczne – podstawy definicyjno-typologiczne

Tradycyjne definicje ruchów społecznych opierają się na analizie kierunku działania 
danych grup i szerszych społeczności zorganizowanych w celu „dokonania zmiany”4. 
Różnice między ruchami społecznymi możemy opisać, analizując ich główne cele. Istnieją 
trzy główne typy ruchów społecznych5: 

 ● reformistyczne, 
 ● rewolucyjne, 
 ● ekspresyjne. 

Reformistyczne ruchy społeczne nie sytuują celu swojej działalności na płaszczyźnie 
całościowych, strukturalnych, systemowych zmian. Nawet jeśli liderzy wybranego ruchu 
formułują postulaty uwzględniające radykalny punkt widzenia i nastawienie konfliktowe, 
to celem jest próba zmiany tylko konkretnego fragmentu rzeczywistości społecznej6. 
Ruchy rewolucyjne podążają w kierunku radykalnych, całościowych zmian społecznych, 
nawet jeśli cel ten zakłada zniszczenie obecnego kształtu struktury społecznej, czynni-
ków społeczno-ekonomicznych, systemu politycznego, kultury. Ruchy te określają swój 
cel nie tyko jako zmianę części rzeczywistości społecznej. Etap finalny stanowi dla nich 
zburzenie (wszelkimi niezbędnymi środkami) całego „zastanego” porządku społecznego7. 
Ruchy ekspresyjne opierają się na potrzebie znalezienia sposobu wyrazu dla promowania 
określonego typu postulatów (głównie artystycznych i obyczajowych). Ów rodzaj ruchów 
społecznych skupia się zwłaszcza na wszelakich formach aktywności kulturowej wyko-
rzystywanych do komunikacji z odbiorcami. Kategoria radykalnych ruchów społecznych 
obejmuje w tym kontekście jeden z wyżej wymienionych typów – ruchy rewolucyjne, 

4 Zob. C. Offe, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, tłum. P. Karpowicz, [w:] 
Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, s. 218–224; zob. także 
P. Sztompka, Ruchy społeczne – struktury in statu nascendi, [w:] Socjologia…, op. cit., s. 225.
5 H. Blumer, Collective Behavior, [w:] Principles of Sociology, eds. A. McClung Lee, Barnes & Noble, New York 
1969, s. 65–121.
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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natomiast niektóre z ruchów reformistycznych ze względu na kierunek postulowanych 
przez nie zmian również można uznać za radykalne. Główny warunek uznania danego 
ruchu za radykalny, związany ze sposobem postrzegania rzeczywistości społecznej przez 
liderów i członków ruchu, stanowi postrzeganie państwa jako instytucji totalnej8. 

Specyfika dzisiejszej, postmodernistycznej epoki, czyli nowe ruchy społeczne (ang. NSM – 
New Social Movements) to fenomen autonomiczny i synkretyczny, co wpływa na problemy 
tożsamościowe i brak konsekwentnych postulatów. Działania sieciowe i horyzontalna struk-
tura zapewnia szerokie grono zwolenników9, aczkolwiek decyduje również o ich częściowo 
przypadkowym, akcydentalnym charakterze10. Działalność NSM może posiadać zarówno 
reformistyczny, jak i rewolucyjny11 czy też ekspresyjny charakter12. 

Ruchy radykalne w Katalonii – poparcie społeczne 

Główne pole weryfikacji poparcia społecznego dla katalońskiego ruchu niepodległo-
ściowego stanowią wyniki referendum zorganizowanego 1 października 2017 r. Oddano 
ponad 2,26 mln głosów, za niepodległością opowiedziało się 90,1% głosujących przy 
frekwencji w wysokości 42,57%13. Zdaniem organizatorów referendum około 770 tys. osób 
nie mogło oddać głosu w związku z blokadą lokali wyborczych przez policję i gwardię 
cywilną działającą zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Hiszpa-
nii14. W dużych miastach Katalonii zanotowano mniejsze poparcie dla niepodległości niż 
w całym regionie. W stolicy regionu – Barcelonie – za niepodległością opowiedziało się 
87% głosujących, natomiast w miastach należących do aglomeracji Barcelony, takich 
jak El Prat de Llobregat, Cornella de Llobregat, Badalona i L’Hospitalet Llobregat odpo-
wiednio – 80,5%, 81,7%, 82,8% oraz 82,1%. Jedyne duże miasto Katalonii wotujące za 
niepodległością w większym stopniu niż cała wspólnota autonomiczna stanowiła Girona 
(94,4%)15. Proporcjonalne przeniesienie rezultatów na całość posiadającej czynne prawo 
wyborcze populacji Katalonii wskazuje, że ponad 500 tys. mieszkańców regionu nie po-
piera postulatu niepodległości, a niemała część osób preferujących pozostanie w grani-
cach Hiszpanii zamieszkuje tereny bezpośrednio sąsiadujące z największymi atrakcjami 
turystycznymi. Zaprezentowany rozkład stosunku do postulatu niepodległości Katalonii 

8 Na temat instytucji totalnych i ich bazy definicyjnej zob. E. Goffman, Instytucje totalne, tłum. O. Waśkiewicz, 
J. Łaszcz, Wyd. GWP, Sopot 2011, s. 14.
9 W zakresie koncepcji „społeczeństwa sieciowego”. 
10 Zob. m.in. E. Laclau, New social movements and the plurality of the social, [w:] New social movements and 
the state in Latin America, eds. D. Slater, CEDLA, Amsterdam 1985, s. 27–42.
11 Bądź też kontrrewolucyjny, szczególnie w przypadku ruchu „nowej prawicy” czy też „alter-prawicy”. 
12 Przykłady nowych ruchów społecznych to m.in. ruch ekologiczny, ruch antywojenny (pokojowy, pacyfistyczny), 
ruch praw człowieka, ruchy oddolnego, bezpośredniego handlu i kooperatywy społeczne w niektórych przypadkach 
związane z radykalną lewicą i ruchem anarchistycznym, zob. C. Offe, op. cit., s. 221–224. 
13 Zob. https://archive.is/FjT9I [16.06.2021].
14 Zob. https://www.theguardian.com/world/live/2017/oct/01/catalan-independence-referendum-spain-catalonia- 
vote-live [16.06.2021].
15 Zob. https://elpais.com/ccaa/2017/10/06/catalunya/1507305113_021426.html [16.06.2021], https://www.la-
vanguardia.com/referendum/resultados-cornella-de-llobregat.html [16.06.2021].



Bartosz Łukaszewski52

może stanowić potencjalne źródło wewnętrznych konfliktów społecznych, szczególnie że 
na podziały światopoglądowe nakładają się również podziały kibicowskie16. 

Ruch turystyczny w Katalonii w latach 2016–2019

Jeden z elementów weryfikacji przypuszczalnego wpływu działań radykalnych ruchów 
społecznych na potencjał turystyczny północno-wschodniej Hiszpanii stanowi analiza 
porównawcza ilości turystów na terenie Katalonii w latach 2016–2019. W 2016 r. Katalo-
nię odwiedziło 17 mln turystów17. W roku 2017, a zatem okresie turbulencji związanych 
z lokalnym separatyzmem, około 19 mln osób18, natomiast w czwartym kwartale 2017 r. 
zanotowano spadek o 5,5% liczby turystów w Barcelonie19, co bezpośrednio wiązało 
się z następstwami referendum niepodległościowego. W roku 2018 Katalonia po raz kolejny 
przodowała wśród wspólnot autonomicznych Hiszpanii – ów region odwiedziło 19,1 mln 
osób20. Rekordowym okazał się natomiast rok 2019, kiedy liczba turystów wybierających 
Katalonię wzrosła o 300 tys. do liczby 19,4 mln21. 

Powyższe dane wskazują, iż w analizowanym okresie nie pojawiały się długotrwałe 
trendy spadkowe związane z działaniami o charakterze radykalnym, a krótkotrwały spa-
dek w czwartym kwartale zanotowany w Barcelonie posiadał charakter epizodyczny i nie 
przełożył się na szerszą tendencję w skali całego regionu22.

Ruchy radykalne w Katalonii – aspekty wizualne

Badania z zakresu socjologii wizualnej23 zostały oparte na analizie 225 zdjęć wyko-
nanych na terenie aglomeracji Barcelony w październiku 2018 r., a także w maju 2021 r. 
Koncentrują się one wokół koncepcji pola semantycznego24 (znaczeniowego). Wyróżniono 
143 przekazy treściowe mieszczące się w 4 poniższych blokach:

 ● treści aktywistyczne, 
 ● treści solidarnościowe, 
 ● treści kontestacyjne,
 ● treści godnościowe. 

16 Zob. m.in. https://boxtoboxfootball.uk/rcd-espanyol-strangers-city/ [16.06.2021]. 
17 Zob. https://www.statista.com/statistics/447823/yearly-number-of-international-tourists-visiting-catalonia/ 
[16.06.2021].
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Z oczywistych względów do analizy nie włączono danych z 2020 r. w związku z wybuchem pandemii wirusa 
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. 
23 Zob. np. K. T. Konecki, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia 
teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2005, z. 1 (1), s. 43. 
24 Zob. R. Robin, Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud, 
[w:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa 1980, s. 205–282; zob. także E. Finegan, 
Language: Its Structure and Use, Cengage Learning, Boston 2011, s. 136–137.
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Zróżnicowanie ilościowe poszczególnych bloków prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 1. Zróżnicowanie zawartości treściowej wizualnych aspektów ruchów społecznych w Katalonii

aktywność solidarność kontestacja godność łącznie

27 38 42 36 143

Źródło: opracowanie własne autora.

Zanotowane przekazy w kwestii niepodległościowej są w większości zdecydowanie 
spójne. Koncepcje nacjonalizmu katalońskiego łączą się w tym przypadku z ideami ruchu 
anarchosyndykalistycznego i postulatami innych odłamów radykalnej lewicy. Nieznacznie 
przeważają treści kontestacyjne wymierzone w hiszpańskie państwo, zauważalne są także 
mniejszościowe treści przeciwne ruchowi separatystycznemu dostrzegalne głównie na 
terenie Cornella de Llobregat w okolicach stadionu Espanyolu Barcelona. Sprzeciw wobec 
hiszpańskiej jurysdykcji wiąże się ze specyficznym postrzeganiem wartości solidarności, 
utożsamianej głównie z „solidarnością w walce”. Wspomniana walka o niepodległość 
Katalonii stanowi – zdaniem członków tamtejszych radykalnych ruchów społecznych – 
podstawę zachowania godności i do takiej postawy nawoływane są osoby zachowujące 
się biernie w konflikcie trwającym, w różnym natężeniu, od końca XIX wieku. 

Rys. 1. „Przeciwko siłom okupacyjnym” (Barcelona, październik 2018 r.)
Źródło: zbiory własne autora.
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Rys. 2. Plakaty z hasłem „organizujemy republikę” (Barcelona, październik 2018 r.)
Źródło: zbiory własne autora.

Rys. 3. Demonstracja pierwszomajowa i proniepodległościowa (Barcelona, 1 maja 2021 r.)
Źródło: zbiory własne autora.
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Rys. 4. Squat CSA Can Vies w dzielnicy Barcelona Sants (Barcelona, 3 maja 2021 r.)
Źródło: zbiory własne autora.

Rys. 5. „Katalonia jest hiszpańska” (Cornella de Llobregat, październik 2018 r.)
Źródło: zbiory własne autora.



Bartosz Łukaszewski56

Wnioski 

Zarówno analiza danych zastanych w zakresie ruchu turystycznego na terenie Kata-
lonii przed i po referendum niepodległościowym, jak i weryfikacja wizualnych przekazów 
treściowych o funkcjonowaniu tamtejszych radykalnych ruchów społecznych wskazują, 
że lokalny separatyzm nie osłabia turystycznego potencjału całej północno-wschodniej 
Hiszpanii. Liczba turystów odwiedzających Katalonię po referendum niepodległościowym 
w 2017 r. wzrosła o 400 tys. w stosunku do roku 2016. Widoczne w przestrzeni miejskiej 
hasła (głównie od graffiti i streetart, przez wlepki i napisy do murali), pomimo swojego 
radykalizmu, wpływają w żaden sposób na obecność turystów na terenie Katalonii, co 
zauważalne jest np. w Grecji, w której radykalne ruchy społeczne krytykują tę gałąź gospo-
darki25. Obecnie zatem ruch separatystyczny nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa 
gości i nie ogranicza możliwości turystycznych jednego z najpopularniejszych hiszpańskich 
regionów. Należy jednak dodać, że sytuacja wymaga bieżącego monitoringu, szczególnie 
w kontekście dostrzegalnych podziałów społecznych i potencjalnych konfliktów pomiędzy 
społecznościami zamieszkującymi poszczególne miasta wewnątrz wspólnoty autonomicznej. 
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Wykaz skrótów
ETA – Euskadi Ta Askatasuna
NSM – New Social Movements

Streszczenie

Niniejszy artykuł poświęcony jest weryfikacji potencjału turystycznego północno-wschodniej Hisz-
panii w związku z działaniami radykalnych ruchów społecznych w Katalonii i Baskonii. Konflikt 
pomiędzy dzisiejszą wspólnotą autonomiczną Katalonii, a władzami Hiszpanii trwa od końca 
XIX wieku, przyjmując w większości formę rywalizacji o charakterze politycznym. Zdecydowanie 
radykalniejszą formę posiadał separatyzm baskijski wykorzystujący metody terrorystyczne, jednak 
w 2017 roku organizacja ETA ogłosiła rozbrojenie. Również w roku 2017 doszło do eskalacji 
protestów i referendum niepodległościowego w Katalonii stłumionego przez policję i gwardię 
cywilną. Rozwój wydarzeń wskazuje na konieczność przeanalizowania potencjalnego wpływu 
konfliktów społecznych na zakres ruchu turystycznego. 

Słowa kluczowe: radykalne ruchy społeczne, potencjał turystyczny, Katalonia, północno-wschod-
nia Hiszpania

Abstract

The following article is focused on the verification of the touristic potential of northeast Spain in 
connection with the actions of radical social movements in Catalonia and the Basque Country. 
The conflict between the present-day autonomous community of Catalonia and the Spanish 
authorities is present since the late nineteenth century, mostly was taking the form of rivalry of 
a political nature. Basque separatism using terrorist methods had a much more radical form, but 
in 2017 the ETA organization announced disarmament. Also in 2017, there was an escalation of 
the protests and an independence referendum in Catalonia, suppressed by the police and the 
civil guard. The development of situation indicates the need to analyze the potential impact of 
social conflicts on the scope of tourism.

Keywords: radical social movements, touristic potential, Catalonia, Northeast Spain 
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ZNACZENIE JAKOŚCI STRON INTERNETOWYCH DLA FIRM 
Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ

IMPORTANCE OF THE QUALITY OF WEBSITES FOR COMPANIES  
IN THE TOURISM INDUSTRY

Wstęp

Firmowa strona internetowa stanowi centrum komunikacji elektronicznej firmy. Zróż-
nicowany i spełniający wiele funkcji marketingowych przekaz platform multimedialnych 
może dotrzeć do licznych odbiorców, w tym potencjalnych klientów. Może to być przekaz 
reklamowy, kiedy np. firma prezentuje na stronie ofertę usług turystycznych lub elementy 
public relations, przedstawiające historię i działalność przedsiębiorstwa. 

Firmowa strona WWW pełni również wiele funkcji o charakterze informacyjnym i mar-
ketingowym. Jest ona doskonałym narzędziem obsługi klientów, którzy za pomocą sekcji 
FAQ, formularzy, e-maili, czatów, rozmów online, mają możliwość rozwiązywania swoich 
problemów związanych z usługami turystycznymi bez opuszczania domów i bez użycia 
telefonów.

Strona internetowa odgrywa ważną rolę sprzedażową. Coraz więcej firm związanych 
z usługami turystycznymi decyduje się na prowadzenie sprzedaży bezpośredniej przez 
swoją stronę internetową. Dzięki temu firma zyskuje dodatkowy kanał sprzedaży ofero-
wanych przez siebie produktów. Linie lotnicze, hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty 
bardzo często umożliwiają klientom dokonanie rezerwacji i płatności online. Firmowa 
strona internetowa daje także możliwość wspierania sprzedaży za pomocą zamieszczania 
promocyjnych cen oferowanych usług turystycznych.

O efektywności funkcji marketingowych, osiąganych za pomocą firmowych stron 
WWW, decyduje jakość strony. Źle zaprojektowana i nieczytelna witryna może przynieść 
skutek odwrotny do zamierzonego, w konsekwencji czego zniechęci klientów do firmy 
i oferowanych przez nią usług turystycznych. Wysoka jakość strony internetowej – jako 
wizytówki firmy – ma duże znaczenie dla prowadzenia działań marketingowych firmy. 
Może przyczynić się do wzrostu sprzedaży, budowania marki oraz większej lojalności 
klientów. 



Dariusz Strzębicki60

Celem artykułu jest próba identyfikacji czynników wpływających na wysoką jakość stron 
internetowych firm z branży turystycznej. Do napisania artykułu posłużono się przeglądem 
literatury z zakresu jakości i projektowania firmowych stron internetowych oraz własnymi 
obserwacjami i analizą stron internetowych.

Znaczenie treści strony dla jej jakości

Według ISO (International Organization for Standardization) jakość można zdefiniować 
jako ogół cech produktów i usług, które wpływają na ich zdolność do zaspokajania potrzeb 
klientów1. Również internetowa strona firmowa, podobnie jak produkt i usługa, powinna 
spełniać potrzeby użytkowników, którzy są jednocześnie klientami firm i destynacji tury-
stycznych.

Treść ma bardzo duże znaczenie dla całkowitej oceny strony internetowej z tego 
względu, że specyfika Internetu różni się od tradycyjnych mediów push2. Jest to przede 
wszystkim medium typu pull (ang. ciągnięcie). W modelu komunikacji pull użytkownicy 
Internetu w głównej mierze „ciągną” informacje, gdyż mają w każdej chwili kontrolę nad 
przekazem poprzez decydowanie, na jakie strony internetowe chcą wejść oraz jakie 
odnośniki kliknąć. W tradycyjnych mediach typu push, np. radio i telewizja użytkownicy 
nie mają już tak dużej kontroli nad przekazem informacji. Docierają do nich za pomocą 
wyszukiwarek, jak również surfując po Internecie oraz wpisując bezpośrednio adresy 
stron internetowych w pasku adresów. W Internecie nacisk jest położony na wyszukiwanie 
interesujących treści w różnej postaci, np. tekstu, dźwięku, obrazu statycznego, obrazu 
dynamicznego, filmu. Hipertekstowość cyberprzestrzeni sprawia, że internautom łatwo 
jest się przemieszczać po zasobach informacyjnych sieci i korzystać z jej nieograniczo-
nej pojemności3. Dlatego przedsiębiorstwa mają możliwość zamieszczania dużych ilości 
szczegółowych informacji na temat swych produktów i marek, również w formach, które 
wymagają większej pojemności, jak np. filmy. Duża ilość danych wiąże się z koniecznością 
zapewnienia łatwego ich wyszukiwania, czyli prostej nawigacji po zasobach informacyjnych 
oraz ich przejrzystości. 

Znaczenie treści w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw jest tak duże, że 
w ostatnich latach rozwinął się cały dział marketingu zwany content marketingiem (czyli 
marketingiem treści). Celem marketingu treści jest przyciągnięcie klientów do strony in-
ternetowej firmy oraz zdobycie lojalności nabywców poprzez dostarczenie im ciekawych, 
wartościowych treści, dzięki którym postrzegają oni firmę i markę jako kompetentną 
i pomocną w dostarczaniu niezbędnych informacji. 

1 L. P. van Reeuwijk, V. J. G. Houba, Guidelines for Quality Management in Soil and Plant Laboratories, seria 
FAO Soils Bulletin 74, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 1998, s. 1; http://www.fao.
org/3/W7295E/w7295e00.htm#Contents [3.06.2021].
2 V. Kumar, D. Denish, Pushing and Pulling on the Internet – Online ad strategy requires a whole new approach 
to research, „Marketing Research” 2004, vol. 16, no 1, s. 29.
3 R. Abdi, The effect of using hypertext materials on reading comprehension ability of EFL learners, „Procedia. 
Social and Behavioral Sciences” 2013, vol. 83, s. 557–562.
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Do instrumentów content marketingu można zaliczyć np.: tekst, wideo, fotografie, in-
fografiki, artykuły na blogach, posty w mediach społecznościowych, studia przypadków, 
e-booki, filmy instruktarzowe, webinaria, newslettery, internetowe katalogi produktów 
z wysokiej jakości zdjęciami i szczegółowym opisem produktów4. Firmowa strona inter-
netowa jako centrum komunikacji firmy odgrywa bardzo dużą rolę w realizacji content 
marketingu, gdyż to ona jest głównym miejscem na zamieszczanie informacji o produkcie 
i firmie. Z kolei portale społecznościowe mogą być użyte głównie w celu wspierania content 
marketingu poprzez dystrybuowanie treści, zamieszczanie krótkich przekazów w postaci 
postów oraz przede wszystkim zamieszczanie linków do tych treści. 

Dla jakości treści na stronach internetowych hoteli bardzo duże znaczenie ma także 
zamieszczanie wysokiej jakość zdjęć prezentujących wnętrze hotelu wraz z pokojami 
hotelowymi. Powszechnie uważa się, że obraz jako forma przekazu informacji staje się 
coraz ważniejsza, a dobrze wykonane zdjęcie jest niekiedy warte tyle co tysiąc słów5.

Planując zamieszczanie treści na stronach, firmy hotelarskie powinny brać również pod 
uwagę coraz większą powszechność zjawiska zwanego UGC (ang. user generated con-
tent). Oznacza ono, że twórcami treści na stronach internetowych są konsumenci. Zjawisko 
to upowszechniło się wraz z rozwojem mediów społecznościowych, które umożliwiły indy-
widualnym użytkownikom Internetu publikowanie treści w łatwy sposób bez konieczności 
tworzenia własnych stron internetowych. Również firmowa strona internetowa, podążając 
za trendem UGG, powinna dawać konsumentom możliwość publikowania na niej treści 
przez nich tworzonych, np. komentarzy, opinii o usługach turystycznych, recenzji oraz 
ocen produktów6. Stosowanie tego typu technik komunikacji marketingowej ma szczególne 
znaczenie w branży turystyczno-hotelarskiej z tego względu, że ze względu na specyfikę 
niematerialności usług turystycznych bardzo duże znaczenie odgrywa reklama szeptana 
i referencje7. Konsumenci zazwyczaj bardziej cenią sobie opinie o produktach i informacje 
przekazywane przez innych niż informacje o charakterze reklamowym danej firmy. Dlatego 
warto zadbać o miejsce na stronie dla treści tworzonych i publikowanych przez klientów 
Niektóre znane na świecie portale z branży turystycznej, jak np. TripAdvisor osiągnął dużą 
popularność dzięki interesującym recenzjom destynacji turystycznych zamieszczanych 
przez jego użytkowników8.

4 J. Dobaj et al., Content Marketing Handbook. Simple ways to innovate your marketing approach, projekt CMEx, 
Warszawa 2015, s. 6, http://projects.paragoneurope.eu [4.06.2021].
5 W. Li, A Single Picture Is Worth a Thousand Words: The Effects of Images on Online Learning Content, Pro-
ceedings of the first teaching and learning symposium, Senate Committee on Teaching and Learning Quality, and 
Center for Enhanced Learning and Teaching, Hong Kong 2001, s. 173.
6 S. Burgess, C. Sellitto, C. Cox, User-generated content (ugc) in tourism: benefits and concerns of online 
consumers, 17th European Conference on Information Systems, ECIS 2009, ECIS2009-0121.R1, s. 4. 
7 S. Litvin, R. E. Goldsmith, B. Pan, Electronic Word-of-Mouth in Hospitality and Tourism Management, „Tourism 
Management” 2008, vol. 29, no. 3, s. 459.
8 L. Kinstler, How TripAdvisor changed travel, „The Guardian”, 17.08.2018, https://www.theguardian.com/
news/2018/aug/17/how-tripadvisor-changed-travel [4.06.2021].
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Projektowanie stron internetowych zorientowanych  
na nabywców

Wysoka jakość stron internetowych firm branży turystycznej powinna również wynikać 
z orientacji strony na nabywców o coraz bardziej zróżnicowanych potrzebach. Dlatego 
firmy powinny ukierunkowywać działania marketingowe na wąsko zdefiniowane grupy 
klientów. W pierwszej kolejności powinny określić, kim są ich nabywcy i jakimi cechami 
się charakteryzują. Zachowania nabywców są procesem bardzo złożonym. Do czynników 
mających wpływ na ich zachowania zakupowe można zaliczyć9:

 ● czynniki kulturowe: kulturę, subkulturę, klasę społeczną,
 ● czynniki społeczne: grupy odniesienia, rodzinę, rolę i status społeczny,
 ● czynniki osobiste: wiek oraz etap cyklu życia, wykonywany zawód, sytuacja ekono-

miczna nabywcy, styl życia, typ osobowości,
 ● czynniki psychologiczne: motywacja, percepcja, uczenie się, postawy i poglądy.

Znajomość segmentów docelowych pomaga w zaplanowaniu wielu działań marketingo-
wych, w tym odpowiedniego projektu strony internetowej, m.in.: rodzaju zamieszczanych 
treści, doboru języka i form wyrażanych treści, bogactwa obrazu i grafiki, dobór kolorystyki. 
Kryteria (takie jak np. wiek osób, do których kierowana jest strona internetowa, cykl życia 
rodziny, stylu życia, rodzaj korzyści i atrakcji poszukiwanych w ramach usług turystycznych) 
mogą często decydować o sposobie projektu strony, jej wyglądzie, prezentacji oferty na 
firmowej stronie i zamieszczanych treściach.

Projektując stronę internetową, należy wcześniej dokonać analizy rodzaju użytkow-
ników, celu i częstotliwości ich odwiedzin na stronie, wiedzy i doświadczenia, jakie mają 
w odniesieniu do oferowanych przez firmę usług, narodowości odwiedzających stronę, 
rodzaju poszukiwanych informacji, rodzaju używanych przez nich wyszukiwarek interne-
towych, wielkości ekranów urządzeń dostępowych10.

Bardzo pomocną techniką ułatwiającą twórcom stron internetowych orientację na na-
bywcę jest tworzenie tak zwanych „person”. „Persona” jest opisem typowego reprezentanta 
danego segmentu użytkowników firmowej strony11. Dobrze scharakteryzowana „persona” 
umożliwia lepsze zrozumienie specyfiki grupy docelowej oraz odpowiednie dostosowanie 
do niej rozwiązań na stronie internetowej. Firmy zazwyczaj budują kilka „person”. W począt-
kowej fazie tworzenia „persony” nadaje się jej imię. Następnie opisuje się ją ze względu na 
cechy demograficzne, np. wiek, płeć, wykształcenie, wykonywany zawód. Opis wzbogaca 
się również o cechy psychograficzne, jak np. postawy, motywacje, styl życia. W kolejnym 
etapie charakteryzuje się „personę” pod względem jej doświadczeń Internetem (jak długo 
korzysta z sieci, miejsce, z którego ma dostęp do Internetu, rodzaj połączenia, odwiedzane 
strony internetowe). W ostatnim etapie opracowywane są scenariusze opisujące zadania, 
które użytkownik powinien wykonać, aby osiągnąć zamierzony rezultat. Dzięki analizie 

9 P. Kotler, G. Armstrong, Principles of Marketing, Pearson Education, Upper Saddle River 2004, s. 179.
10 N. Bevan, Usability issues in web site design, s. 2, https://assets.publishing.service.gov.uk [5.06.2021].
11 A. Maciorowski, E-marketing w praktyce, Wyd. Edgard, Warszawa 2013, s. 15.
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zachowania się „persony” na stronie internetowej łatwiej będzie zaprojektować witrynę 
zgodnie z wymaganiami i umiejętnościami użytkowników docelowych. 

Dla zapewnienia, że strona internetowa dobrze spełnia swoje funkcje i jest nastawiona 
na klientów konieczny jest również stały monitoring użytkowników na stronie. Dzięki dużej 
ilości informacji o użytkownikach strony, gromadzonych za pomocą np. plików cookies, 
przedsiębiorstwo może na bieżąco dokonywać oceny działania strony i jej dopasowania do 
preferencji potencjalnych nabywców. Bardzo przydanymi programami w obszarze monito-
ringu działania strony i badania zachowań internautów są takie programy, jak np. Google 
Analitics. Aplikacja ta dostarcza m.in. takich informacji, jak rodzaje odwiedzanych podstron, 
czas tam, źródła ruchu na stronach.

Znaczenie mechanizmów społecznościowych dla jakości 
firmowej strony WWW

Dla jakości stron WWW duże znaczenie ma także zapewnienie konsumentom możli-
wości przynależności do społeczności skupionej wokół marki i firmy. Rosnąca popularność 
mediów społecznościowych sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw stara się je stosować 
w realizacji swoich strategii marketingowych. Do najpopularniejszych portali społecznościo-
wych należą: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Ich popularność wśród konsumentów 
oraz duży potencjał jako narzędzia marketingu opartego na społecznościach sprawiły, że 
coraz częściej korzystają z niego także firmy branży turystycznej. 

Ze względu na rekreacyjno-wypoczynkowy charakter produktu, jakim jest usługa 
turystyczna, portale i sieci społecznościowe stanowią odpowiednie narzędzie komuni-
kacji marketingowej. Portale społecznościowe sprawdzają się w promocji produktów, 
które pozwalają realizować w Internecie potrzebę autoekspresji oraz spełniania swych 
pasji12. Usługi turystyczne są właśnie takimi produktami, w większym stopniu niż inne 
rodzaje produktów mogą podlegać reklamie szeptanej w Internecie, tzw. e-WOM. Kon-
sumenci w mediach społecznościowych chętnie o nich mówią, lajkują, udostępniają, 
komentują. W mediach społecznościowych istnieje wiele grup związanych tematycznie 
z turystyką i podróżami, w których konsumenci mogą się między sobą wymieniać infor-
macjami i opiniami na temat destynacji i usług turystycznych. 

Z perspektywy jakości firmowych stron internetowych istotną kwestią jest odpowiednia 
ich integracja z portalami społecznościowymi. Treści zamieszczane na stronie firmowej 
powinny być zintegrowane z takimi portalami, jak np. Facebook, aby możliwa była sprawna 
dystrybucja treści zamieszczanych na firmowej stronie internetowej. Dzięki temu możliwe 
jest osiągniecie dobrego poziomu e-WOM w mediach społecznościowych. Integracja 
może również dotyczyć prezentacji produktów na stronie internetowej, tak aby łatwo 
było podzielić się ze znajomymi w mediach społecznościowych prezentowaną na stronie 
firmowej ofertą, np. pokoi hotelowych, atrakcji turystycznych itd.

12 C. Shih, Era Facebooka, tłum. M. Gutowski, Wyd. Helion, Gliwice 2012, s. 165.



Dariusz Strzębicki64

Firma branży turystycznej powinna również rozważyć wprowadzenie na swej stronie 
internetowej różnych mechanizmów społecznościowych, do jakich konsumenci przywykli 
na tego typu portalach. Zamieszczanie aktualności, blogów eksperckich z możliwością 
komentowania, tworzenie forów dyskusyjnych, na których konsumenci mogą się wymieniać 
informacjami i opiniami, mogą się okazać bardzo skutecznym sposobem budowania marki 
i lojalności klientów. Inną ważną korzyścią z tych działań marketingu online jest lepsze 
poznanie konsumentów, a więc realizacja badań marketingowych.

Doświadczenie użytkownika i funkcjonalność stron 
internetowych jako wyznacznik ich jakości

Jakość stron internetowych zależy w dużej mierze od doświadczenia użytkownika 
w surfowaniu po danej stronie, a w szczególności jego wrażenia z korzystania z niej. Fir-
my branży turystycznej powinny zadbać, aby doświadczenie użytkownika UX (ang. user 
experience) było jak najlepsze, czemu służyć ma funkcjonalność strony WWW13. Informacje 
zamieszczane na stronie firmowej powinny być przydatne z punktu widzenia konsumentów, 
dostarczane na czas, dokładne oraz dopasowane do ich zainteresowań14. 

Dla funkcjonalności stron internetowych duże znaczenie ma także łatwość – rozumia-
na jako zakres surfowania bez wysiłku – korzystania z niej15. Na łatwość użycia witryny 
składają się takie elementy jak: struktura strony, interfejs użytkownika oraz szczególnie 
ważna łatwość nawigacji, która decyduje o tym jak prosto użytkownikowi znaleźć potrzeb-
ne informacje. Łatwość użycia strony sprawia, że internauci chętniej do niej powracają.

Dostępność to zdolność dotarcia użytkowników do zasobów informacyjnych na stronie 
internetowej oraz wspierania decyzji zakupowych nabywców. Jest to również: szybkość 
połączenia, szybkość ściągania strony oraz jej poszczególnych elementów, dostęp do in-
formacji dla osób z niepełnosprawnościami16. Użytkownicy Internetu oczekują, że strona 
internetowa będzie dostępna w każdym czasie, jej działanie będzie szybkie oraz płynne, 
dzięki czemu w krótkim czasie będą mogli dotrzeć do interesujących ich informacji lub 
dokonać transakcji.

Poza funkcjonalnością przedsiębiorstwo branży turystycznej powinno również zadbać 
o dostarczenie potencjalnym nabywcom miłych odczuć w surfowaniu, oczekiwanych 
przez użytkowników. Pozytywne emocje doznane podczas przeglądania strony firmowej 
mogą wzbudzać sympatię do strony internetowej, a tym samym do firmy i marki. Badania 

13 A. Sambhanthan, A. Good, Critical Success Factors for Positive User Experience in Hotel Websites: Applying 
Herzberg’s Two Factor Theory for User Experience Modeling, „International Journal of E-Services and Mobile 
Applications” 2013, vol. 5, s. 2.
14 A. G. Woodside, R. M. Vicente, M. Duque, Tourism’s destination dominance and marketing website usefulness, 

„International Journal of Contemporary Hospitality Management” 2011, vol. 23, no. 4, s. 557.
15 D. Green, J. M. Pearson, Integrating website usability with the electronic commerce acceptance model, „Be-
haviour & Information Technology” 2011, vol. 30, no. 2, s. 183.
16 H. Petrie, N. Bevan, The evaluation of accessibility, usability and user experience, „The Universal Access 
Handbook” 2009, vol. 1, s. 3.
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wskazują, że na dobre doświadczenie w korzystaniu ze strony firmowej wpływają takie 
cechy: jak estetyka strony internetowej, personalizacja i kastomizacja17. 

Personalizacja – o czym była mowa wyżej – jest najczęściej rozumiana jako prezento-
wanie użytkownikom Internetu informacji na podstawie przeszłych zachowań internautów 
na stronie internetowej, np. wyświetlanych podstron, oglądanych produktów, dokonanych 
zakupów. System informatyczny zapamiętuje np. podstrony odwiedzane przez internau-
tów. Z kolei kastomizacja to aktywniejsza forma indywidualizacji oferty, kiedy nabywca 
ma możliwość konfiguracji i projektowania produktu w sieci Internet. W przypadku usług 
turystycznych kastomizacja na stronie internetowej może przejawiać się np. w możliwości 
wyboru przez internautę różnych opcji oferty usługi turystycznej. Dzięki personalizacji 
i kastomizacji witryna dostarcza użytkownikom Internetu odpowiednie usługi, skraca czas 
poszukiwania istotnych informacji, np. usługi turystycznej spełniającej ich potrzeby i wy-
mogi, co wpływa na pozytywne doświadczenie korzystania ze strony firmy turystycznej, 
jak również buduje lojalność i przywiązanie do strony18. 

Jakość stron internetowych według SEO

Innym podejściem do podnoszenia jakości stron internetowych jest tzw. „optymalizacja 
stron do wyszukiwarek internetowych” (ang. search engine opitimization – SEO). Optyma-
lizacja stron polega na takim ich projektowaniu, aby odpowiadały wymogom jakościowym 
wyszukiwarek internetowych, a w szczególności najpopularniejszej przeglądarki interne-
towej na świecie, jaką jest Google. Wyszukiwarka ta zyskała ogromną popularność na 
świecie dzięki trafności wyników wyszukiwań internautów. Użytkownik Internetu po wpi-
saniu w polu tekstowym słów kluczowych jako formy zapytania wyszukiwarki otrzymywał 
wyniki w postaci odnośników do pasujących stron wraz z ich krótkimi opisami. W drugiej 
połowie lat 90. XX w. istniało już kilka wyszukiwarek internetowych, ale to właśnie Google 
stała się najpopularniejsza. Dopasowanie wyników wyszukiwania do potrzeb internautów 
było możliwe dzięki skutecznemu działaniu tej przeglądarki. Jej działanie oparte zostało 
na złożonym algorytmie, celem którego była analiza oraz indeksowanie stron interne-
towych. Aby sprostać potrzebom informacyjnym użytkowników konieczne było szybkie 
i efektywne działanie algorytmu, aby internauci byli usatysfakcjonowani proponowanymi 
im wynikami wyszukiwania. W tym celu algorytm Google ocenia również jakość stron in-
ternetowych oraz preferuje w wynikach wyszukiwań strony internetowe, które łatwiej jest 
mu analizować. Dlatego przeglądarka ta daje projektantom stron internetowych wytyczne 
i zasady, jakich powinni się trzymać, aby tworzyć strony wysokiej jakości. Strony takie 
będą miały większą szansę znaleźć się wysoko w wynikach wyszukiwań, dzięki czemu 
szansa kliknięcia przez użytkownika Internetu na odnośnik do tej strony będzie większa. 

17 D. Jecan, UX Challenges in the Age of Personalized Experience, „Uxstudio”, 21.08.2019, https://uxstudioteam.
com/ux-blog/personalized-experience [6.06.2021].
18 J. A. Martínez-González, C. D. Álvarez-Albelo, Influence of Site Personalization and First Impression on 
Young Consumers’ Loyalty to Tourism Websites, „Sustainability” 2021, vol. 13, no. 3, s. 2, https://doi.org/10.3390/
su13031425.
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Dzieje się tak, ponieważ największą popularnością cieszą się odnośniki, które są najwyżej 
w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki. Internauci są zazwyczaj niechętni do klikania na 
dalsze pozycje wyników wyszukiwań, ponieważ chcą szybkich odpowiedzi na nurtujące 
ich pytania. Zakładają oni, że najwyższe wyniki wyszukiwania będą dla nich najbardziej 
odpowiednie i najlepiej spełnią ich potrzeby. 

Zasady, jakie powinno się uwzględnić przy projektowaniu stron internetowych przyja-
znym wyszukiwarkom, dotyczą odpowiedniej jakości i układu elementów stron interne-
towych i języka HTML. W szczególności przy tworzeniu stron należy zwrócić uwagę na 
takie elementy jak np.19:

 ● tagi „title” określające tytuł strony,
 ● tagi „description”, w których zawarty jest krótki opis strony,
 ● odpowiednie nazewnictwo plików strony na serwerze,
 ● odpowiednio krótkie, niosące ze sobą informacje i łatwe do linkowania adresy strony 

głównej i podstron,
 ● zapewnienie łatwej nawigacji opartej raczej na tekście niż na grafice,
 ● uwzględnianie w treści strony słów kluczowych wpisywanych przez internautów w wy-

szukiwarce,
 ● stosowanie tagów „h” w celu oddzielenia bloków tekstu na stronie,
 ● stosowanie dla plików graficznych odpowiednio informujących nazw oraz stosowanie 

dla nich atrybutu „alt”, który dostarcza alternatywnego tekstu w razie trudności z wy-
świetleniem obrazu.
Są to wybrane aspekty optymalizacji stron internetowych. Dostosowywanie ich do wymo-

gów algorytmu wyszukiwarki podnosi jakość stron internetowych z perspektywy wyszukiwa-
rek i przez to zwiększa szansę, że odnośnik do strony znajdzie się wysoko w wynikach wyszu-
kiwania w wyszukiwarce. Jednakże jakość strony internetowej z perspektywy wyszukiwarki 
nie stoi w konflikcie z jakością strony z perspektywy użytkownika Internetu. Dostosowywanie 
strony internetowej do wymogów wyszukiwarek sprawia, że są one łatwiejsze w użyciu 
dla internautów, wyposażone w interesujące treści, oraz jednocześnie bardziej przyjazne 
wyszukiwarkom, co przyczynia się do lepszych pozycji w wynikach wyszukiwania. Z drugiej 
strony lepsza jakość stron internetowych zwiększa liczbę odwiedzających i powracających 
na stronę, co również poprawia pozycję strony w wyszukiwarkach.

Zróżnicowanie stron internetowych związanych z turystyką

Strony internetowe związane z branżą turystyczną i hotelarską posiadają są podobne 
ze względu na prezentowane przez nie treści, czyli destynacje oraz usługi turystyczne. 
Różnią się one w zależności od tego, czy są to np. strony internetowe hoteli, miejscowości, 
ośrodków wczasowych, agencji turystycznych online i innych pośredników działających 
w branży turystycznej.

19 Google, Search Engine Optimization Starter Guide, s. 4–19, https://static.googleusercontent.com/media/www.
google.dk/en/dk/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf [6.06.2021]. 
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Charakterystyczne zakładki menu strony głównej hoteli, które są jednocześnie typowymi 
elementami tego rodzaju stron są20: 

 ● O hotelu. Część strony, w której prezentowany jest hotel, jego cechy i zalety.
 ● Polityka prywatności. Zawarte są tutaj informacje dotyczące przestrzegania przez 

firmę ochrony danych osobowych.
 ● Oferta pokoi. Sekcja strony, w której z ofertą usług hotelu i prezentacją dostępnych 

pokoi. W części tej można również zapoznać się z opiniami gości, którzy już odwiedzili 
hotel.

 ● Promocje. Jest to część strony, na której odwiedzający mogą się zapoznać z aktual-
nymi promocjami i ofertami specjalnymi hotelu.

 ● Oferta gastronomiczna. Prezentowane są informacje na temat hotelowej restauracji 
oraz aktualne menu.

 ● Dodatkowe atrakcje i relaks. Znajduje się tu opis dodatkowych atrakcji i udogodnień 
zapewnianych przez hotel, np. sauna, spa, gry i zabawy dla dzieci itp.

 ● Galeria. Bardzo często wydzielana część strony, na której prezentowane są zdjęcia 
hotelu i jego otoczenia.

 ● Kontakt. Jest to część, w której podane są wszystkie dane adresowe hotelu. Zamiesz-
czone mogą być również formularze i czaty ułatwiające nawiązanie kontaktu z hotelem.

 ● Rezerwacja. Sekcja, w której można dokonać rezerwacji pokoju oraz zapłaty.
Należy też podkreślić, że rozwiązania stosowane na stronach internetowych hoteli 

pozwalają na realizację kilku funkcji jednocześnie w obrębie jednej sekcji. Na przykład 
w zakładce „Oferta pokoi” – oprócz zdjęć pokoi z opisami – możliwe jest często dokonanie 
rezerwacji bez konieczności odwiedzania odrębnej części poświęconej rezerwacji. Z kolei 
opinie dotychczasowych gości mogą również stanowić oddzielną sekcję stron internetowy, 
z uwagi na fakt, że coraz więcej internetowych stron hotelowych przywiązuje dużą wagę 
UGC. Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem na stronach hotelowych jest live chat. Jest 
to zazwyczaj okienko czatu pojawiające się w prawym dolnym rogu strony internetowej. 
Rozwiązanie to służy usprawnieniu obsługi klienta poprzez danie mu możliwości rozmowy 
w formie czatu z pracownikiem hotelu, dostępnej w każdej chwili. Obecnie – w związku 
z panującą pandemią koronawirusa – pojawiły się oferty umożliwiające realizację bonu 
turystycznego w hotelu lub udział w stosowanych przez hotel działaniach wymuszonych 
przez pandemię COVID-19. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ pojawiające się 
okienko (zazwyczaj na dole ekranu) dotyczące ważnych dla turystów spraw jest bardzo 
widoczne i dzięki temu nie muszą oni poszukiwać tych informacji na stronie internetowej.

Z branżą turystyczną związane są także np. strony internetowe gmin, często traktowane 
przez turystów jako istotne źródło informacji o destynacji turystycznej. Strony te zawierają 
dużą ilość informacji na temat gminy i regionu turystycznego. Zakładka dotycząca turystyki 
znajduje się na stronach większości gmin. Miejscowości o dużym znaczeniu dla branży 
(np. uzdrowiska) tworzą nawet witryny w całości poświęcone turystyce. 

20 Opracowanie własne na podstawie obserwacji stron internetowych.
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Charakterystyczne elementy tego rodzaju stron to21:
 ● Aktualności. Część strony poświęcona ważniejszym wydarzeniom odbywającym się 

w gminie oraz wszelkim zmianom związanym m.in. z rozbudową bazy turystycznej, 
jak np. informacje o etapie rozbudowy ścieżki rowerowej.

 ● Prezentacja gminy. Sekcja, w której przedstawia się podstawowe informacje na temat 
gminy, jej położenia geograficznego i walorów. Znajdują się tu również informacje na 
temat historii gminy, dostępnych środkach komunikacji i rozkładach jazdy, bezpieczeń-
stwa i monitoringu w gminie.

 ● Turystyka. W tej części strony znajdują się szczególnie przydatne informacje dla 
turystów, którzy rozważają odwiedzenie gminy, takie jak: atrakcje turystyczne, baza 
noclegowa w postaci spisu hoteli i pensjonatów w gminie, informacje turystyczne wraz 
z folderami reklamowymi do pobrania, zabytki, zdjęcia gminy i okolic.

 ● Sport i rekreacja. W tej sekcji przedstawiane są możliwości uprawiania sportów przez 
turystów w gminie.

 ● Przydatne adresy. Część zawierająca spisy adresów, miejsc przydatnych dla turystów, 
np. restauracji, parkingów, policji, banków i bankomatów.

 ● Kontakt. Tutaj można znaleźć informacje kontaktowe do urzędu gminy i poszczegól-
nych wydziałów.
Przedstawione dwa przykłady stron internetowych przydatnych turystom w planowaniu 

podróży pokazują, że różnią się one pod względem celów, elementów strony i zamieszcza-
nych treści. Dlatego też w ocenie ich jakości należy brać pod uwagę ich specyfikę. Strony 
internetowe gmin, skierowane do szerszej grupy internautów, są bardziej rozbudowane 
pod względem informacyjnym. Istotne jest tu zapewnienie bardzo dobrej nawigacji, aby 
internauta mógł z łatwością odnaleźć niezbędne informacje. 

Z kolei strony internetowe hoteli są mniej złożone pod względem ilości i różnorodności 
informacji, jednakże w ich przypadku bardzo duże znaczenie ma wsparcie procesu zakupo-
wego poprzez zainteresowanie klienta ofertą oraz wywołanie chęci dokonania zakupu usługi. 
Informacje powinny zachęcać do dokonania rezerwacji. Bardzo duże znaczenie ma prze-
kaz w postaci zdjęć hotelu i pokoi hotelowych, ze względu na atrakcyjną wizualnie i zasobną 
w dane formę. Powiązana jest z tym rola estetyki strony internetowej oraz strony graficznej. 

Dla nabywców w handlu elektronicznym bardzo duże znaczenie ma również łatwy 
i płynny przebieg procesu transakcyjnego. Dlatego istotna jest sprawność i bezpieczeństwo 
działania procesu rezerwacji i płatności na stronie internetowej. Zarówno estetyka strony 
internetowej, jak i łatwy w obsłudze proces transakcyjny przyczyniają się do wzrostu 
satysfakcji, wywołania dobrych skojarzeń z marką oraz wzbudzenia zaufania do firmy.

Podsumowanie i wnioski

Strony internetowe mają istotne znaczenie dla wielu podmiotów związanych z branżą tu-
rystyczną. Pełnią one funkcje informacyjne, promocyjne oraz transakcyjne. Dla skutecznej 

21 Opracowanie własne na podstawie obserwacji stron internetowych.
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realizacji tych funkcji konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości strony internetowej 
oraz jej poszczególnych elementów. Wysoka jakość strony internetowej może poprawić 
relacje firmy z nabywcami, zwiększyć ich lojalność względem marki i tym samym sprzedaż 
usług turystycznych. Dla zapewnienia wysokiej jakości stron internetowych bardzo duże 
znaczenie mają zamieszczane na nich treści, które są postrzegane przez konsumentów 
jako wartościowe. Środowisko hipertekstowe WWW daje firmom i różnym organizacjom 
związanym z turystyką wiele możliwości zamieszczania łatwo wyszukiwanych wartościo-
wych dla turystów treści. Znaczenie prezentowania wartościowych dla konsumentów treści 
przejawia się również w rozwoju koncepcji content marketingu (marketingu opartego na 
treściach), w którym dużą rolę o w przyciąganiu konsumentów do firmowej strony i marki 
odgrywają wartościowe dla nich treści. 

Firmy branży turystycznej mogą również podnosić jakość swych stron, stosując me-
chanizmy społecznościowe. Instrumenty społecznościowe, które wspierają relacje między-
ludzkie umożliwiają budowanie elektronicznej społeczności skupionej wokół firmy i marki. 
Branża turystyczna ze względu na specyfikę produktów o charakterze usług szczególnie 
predestynuje mechanizmy społecznościowe do ich stosowania na stronie WWW. Kon-
sumenci chętnie rozmawiają i dzielą się ze sobą informacjami na temat odwiedzanych 
destynacji turystycznych. Dzięki temu łatwiej jest budować społeczności elektroniczne 
skupione wokół strony i marki, jak również prowadzić skuteczny e-WOM. Fora, komen-
tarze, oceny, opinie, recenzje internautów, jak również integracja witryny z popularnymi 
portalami społecznościowymi mogą przyczynić się do zdobywania lojalnych nabywców 
oraz zwiększyć sprzedaż usług.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu stron internetowych bardzo istotne w ich projek-
towaniu jest również identyfikowanie odpowiednich kategorii nabywców. Tworząc stronę 
internetową, należy uprzednio zdefiniować segmenty konsumentów, którzy będą głównymi 
odbiorcami przekazu strony internetowej. Dzięki temu wszystkie działania na firmowej 
stronie będą skuteczniejsze. Służy do tego charakterystyka „person”, czyli profili typowych 
przedstawicieli segmentów docelowych użytkowników stron WWW.

Niezbędnymi elementami dobrej jakości stron firmowych są: użyteczność, przydatność, 
dokładność i aktualność informacji zamieszczanych na stronie. Duże znaczenie ma tak-
że dostępność strony, szybkość jej działania oraz zapewnienie użytkownikom łatwości 
poruszania się. Zadbać należy również o estetykę strony internetowej, gdyż ma ona wpływ 
na pozytywne odczucia użytkowników związane z korzystaniem ze strony i tym samym 
podnosi jej jakość. Na dobre doświadczenie odbiorców wpływa także zastosowanie per-
sonalizacji i kastomizacji.

Ważnym aspektem jakości stron internetowych jest również optymalizacja na potrze-
by wyszukiwarek internetowych. Istotne jest dostosowanie się twórców stron do zasad 
tworzenia stron przyjaznych wyszukiwarkom, co podnosi jakość stron z perspektywy 
użytkowników Internetu i zapewnia lepszą widoczność w wyszukiwarkach internetowych. 
Strony internetowe związane z turystyką są bardzo zróżnicowane w zależności od tego, 
jaki typ firmy lub instytucji prezentują. Dlatego różnią się one pod względem pełnionych 
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funkcji, a co za tym idzie również poszczególnych ich elementów i sekcji. W zależności 
od specyfiki strony internetowej – np. hotelu, restauracji, ośrodka wczasowego, gospo-
darstwa agroturystycznego, gminy, uzdrowiska, internetowych agencji podróży, portali 
turystycznych, blogów itd. – potrzebne jest inne podejście do oceny jakości tych stron. 
Różne czynniki decydują o sukcesie tych stron i dlatego różne elementy i kryteria mają 
znaczenie z perspektywy oceny ich jakości. 
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Streszczenie

Celem artykułu była próba identyfikacji czynników wpływających na wysoką jakość stron in-
ternetowych firm branży turystycznej. Podstawą projektowania stron internetowych jest dobre 
rozumienie użytkowników i definiowanie ich profili. Istotnym czynnikiem jest zamieszczanie na 
stronach treści postrzeganych przez konsumentów jako wartościowe. Podnoszenie jakości może 
się również odbywać przez stosowanie na stronie mechanizmów społecznościowych, które 
wspierają komunikację i relacje międzyludzkie. Dla zapewnienia wysokiej jakości stron interne-
towych bardzo ważne jest także dbałość o użyteczność strony oraz pozytywne doświadczenia 
użytkownika. Wyższą jakość stron internetowych osiąga się także poprzez ich optymalizację, 
co powoduje większą widoczność w wyszukiwarkach, ale również lepszą jakość z perspektywy 
użytkowników. W zależności od specyfiki internetowej strony turystycznej różne kryteria powinny 
być brane przy ocenie jej jakości.

Słowa kluczowe: jakość stron internetowych, branża turystyczna, marketing internetowy

Abstract

The aim of the article was to identify the factors influencing the high quality of websites of tourism 
industry companies. The basis of website design is a good understanding of users and defining 
their profiles. An important factor is posting content perceived by consumers as valuable. Qual-
ity improvement can also be done by using social networking mechanisms on the website that 
support communication and interpersonal relations. To ensure high-quality websites, it is also 
very important to ensure the usability of the website and a good user experience. Higher quality 
of websites is also achieved through website optimization, which ensures greater visibility in 
search engines, but also better quality of websites from the perspective of their users. Depending 
on the specific nature of a travel website, different criteria should be taken into account when 
assessing its quality.

Keywords: website quality, tourism industry, internet marketing
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Wstęp

Pedagogika (pedagogis) zrodziła się z refleksji nad problemami celów i skutków edu-
kacji realizowanej w powszechnej praktyce społecznej. Punktem wyjścia do powstania 
i rozwoju tej nauki stała się analiza sytuacji i problemów edukacyjnych, których rozwiąza-
nie ma istotne znaczenie dla społeczeństwa. Specyfika studiów edukacyjnych polega na 
tym, że zajmuje się ona problemami o powszechnym zasięgu, przebieg oraz skuteczność 
procesu nauczania. Wiedza z tego obszaru nauki umożliwia poznanie prawidłowości 
rządzącymi procesem kształcenia i wychowania na różnych poziomach edukacyjnych.

Potęgująca się złożoność i dynamika cywilizacji, życia społecznego, procesy globa-
lizacji, rozwój edukacji, tworzenie się społeczeństw otwartych, informacyjnych i plurali-
stycznych – stawiają przed edukacją pedagogiczną w szkole wyższej XXI wieku coraz to 
nowe, trudniejsze cele i zadania.

Z tych względów coraz większego znaczenia nabierają nauki o wychowaniu, wśród 
których miejsce szczególne zajmuje prezentowana w tym opracowaniu pedagogika, po-
strzegana i analizowana jako filozofia edukacji, ukazująca możliwości optymalizacji tego 
procesu, jego skuteczności oraz jakości pod kątem szkoły wyższej. Jest to koncepcja, 
której celem jest wyposażenie studentów w odpowiednią wiedzę narzędziową, by przy-
gotować ich do jak najlepszego życia oraz pełnego rozwoju ich osobowości. Pedagogika 
to również idea stwarzająca szanse na rozwijanie pasji i zainteresowań, poszerzania 
horyzontów, kształtowanie umiejętności miękkich przez studentów – optymalizacji procesu 
rozwoju człowieka. Jest to wielkie wyzwanie w zakresie organizacji edukacji nowoczesnej 
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i wysokojakościowej. Uczelnie jako organizatorzy tej edukacji ponoszą niezbywalną od-
powiedzialność za jakość produktu określanego mianem studiów wyższych I i II stopnia 
oraz jednolitych 5-letnich.

W prezentowanym opracowaniu kontynuującym rozważania zamieszczone na łamach 
poprzedniej edycji periodyku1 starano się ukazać czytelnikowi ważny i aktualny problem 
jakości kształcenia akademickiego w obszarze nauk pedagogicznych, związek pedago-
giki z szeroko pojmowaną edukacją na poziomie akademickim, który polega nie tylko, 
jak się potocznie sądzi, na przekazaniu określonej, przewidzianej tokiem studiów wiedzy 
narzędziowej, ale również kształtowaniu możliwości rozwoju człowieka (harmonizowanie 
procesu nauczania z procesem wychowania).

Wybrane problemy wychowania w szkole wyższej

 O szkolnictwie wyższym ostatnimi czasy pisze się tak systematycznie, tak komplek-
sowo, i tak wiele (szczególnie tekstów publicystycznych), że stosunkowo trudno znaleźć 
obszar, który nie zostałby przeanalizowany. Wydaje się jednak, że tematem poruszanym 
niezwykle rzadko lub wręcz w ogóle jest problematyka wychowania w szkole wyższej. 
Można nawet odnieść wrażenie, że jest to idea prawie zupełnie już zapomniana, a wiele 
kręgów uznaje ją po prostu za niemodną, bowiem w murach uczelni od dłuższego już 
czasu pokutuje pogląd, że nauczyciel akademicki jest przede wszystkim badaczem rze-
czywistości, który koncentruje się na badaniu samego przedmiotu, a nie na sposobach 
przystępnego wyłożenia go słuchaczom i nie na wychowywaniu dorosłego studenta. Nic 
bardziej mylnego! Nie można wychodzić z założenia, że wychowywanie w szkole wyższej 
to przeżytek i tkwić w przekonaniu, że zarówno charakter zajęć dydaktycznych na uczel-
ni, jak i procesy badawcze, a także oczekiwania otoczenia wobec uczelni ograniczają 
możliwości wypełniania funkcji wychowawczych. Stwierdzenie to nie jest ani oryginalne, 
ani odkrywcze. Warto w procesie edukacyjnym szkoły wyższej mieć na uwadze przy-
datność wychowania, mimo że studenci przekroczyli już „pewien próg wiekowy”. Okres 
studiowania może i powinien być kontynuacją procesu wychowania podejmowanego na 
wcześniejszych etapach rozwojowych.

O potrzebie i możliwości wychowywania w szkole wyższej przekonana jest również 
znaczna część zatrudnionych tam wykładowców, wymieniająca oprócz podstawowych 
zadań, tj.: edukacji, przygotowania do zawodu, badań naukowych i doskonalenia kadry, 
również zadania wychowawcze. Środowisko uczelniane, skupione wokół ośrodków aka-
demickich, jest niezbędne do kształtowania przyszłych wzorotwórczych elit społecznych – 
ludzi aktywnych, zaangażowanych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, oraz 
uczynienia z nich uczestników, a nie tylko widzów tego procesu. W tym właśnie obszarze 
(tworzenia odpowiedniego „klimatu”, rozwijania postaw obywatelskich) działania wycho-
wawcze mogą odegrać istotną rolę.

1 Zob. A. M. Cwer, Pedagogika w szkole wyższej (wybrane zagadnienia – cz. I), „Zeszyty Naukowe WSTiJO. 
Turystyka i Rekreacja” 2020, z. 26 (2), s. 143–165. 
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Naturalnym podejściem do zagadnień wychowywania w szkole wyższej jest podejś- 
cie transdyscyplinarne, uwzględniające utylitarystyczny kontekst zastosowania wiedzy. 
Postulaty transdyscyplinarności i użyteczności pojawiają się jako rezultat dysfunkcjonal-
ności i niepowodzeń edukacyjnych sposobów rozwiązywania problemów, a także jako 
przezwyciężanie tendencji do „unaukowienia” wiedzy o wychowaniu, dużego stopnia 
ogólności formułowanych sądów i twierdzeń, hermetycznego języka, czyniącego z tej 
wiedzy „twierdzę nie do zdobycia”2.

Zamieszczona powyżej krótka refleksja o wychowaniu w szkole wyższej w zamyśle 
autora jest pomyślana jako przyczynek do dyskursu – konstruktywnego sporu o wycho-
wywaniu, który wpisuje się w pluralizm, charakterystyczny dla społeczeństw budujących 
nowy ład społeczny, w tym edukacyjny, tworzących przestrzeń wypełnioną zróżnicowa-
nymi ideami, poglądami, postawami i zachowaniami. Częścią tej przestrzeni jest również 
pedagogika szkoły wyższej i jej problemy badawcze.

Istota pojęcia, klasyfikacja metod wychowania

Termin „metoda” posiada wiele znaczeń i zastosowań. W literaturze pedagogicznej 
„metoda” jest rozumiana dość jednolicie, na ogół jako sposób oddziaływania wychowaw-
czego. Nie każdy jednak sposób działania jest metodą. Miano to można przypisać tylko 
takiemu sposobowi, który daje się systematycznie powtarzać i dzięki któremu w pewnych 
warunkach można uzyskiwać zamierzone rezultaty. Musi to być również sposób działania 
stosowany świadomie, wybrany spośród wielu innych.

Można zatem przyjąć, że „metoda” to systematycznie stosowany sposób postępo-
wania wychowawcy, zmierzający do takiego zorganizowania działalności (aktywności) 
własnej wychowanków, aby w rezultacie wywołać w ich osobowości pożądane zmiany.

Dobór tych sposobów zależy od ideału wychowawczego, celów wychowania, jak rów-
nież od warunków i sytuacji, w których dokonuje się proces wychowania.

Nie ma metod uniwersalnych, rozwiązujących wszystkie zadania wychowawcze, we 
wszystkich warunkach i w stosunku do każdego człowieka. Doświadczenie uczy, że metody 
wychowania należy zawsze dobierać w zależności od konkretnych sytuacji pedagogicz-
nych. Wśród pedagogów nie ma pełnej zgodności, co do klasyfikacji metod wychowania. 
Dlatego w niniejszym opracowaniu zostaną zaprezentowane metody najczęściej stoso-
wane w wychowaniu młodzieży. Można je ująć w trzy grupy:

 ● metody oddziaływania bezpośredniego,
 ● metody oddziaływania pośredniego,
 ● metody rozwijania procesów samowychowawczych. 

Pierwsza grupa jest najbardziej znana i znacznie częściej analizowana w literaturze pe-
dagogicznej; można tu wymienić: przekonanie, ćwiczenie, przykład osobisty, wyróżnianie, 

2 Por. B. Śliwerski, Nauki o wychowaniu wobec wyzwań postmodernizmu, „Chowanna” 2003, t. 1 (20); B. Śli-
werski, Nauki o wychowaniu w ponowoczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, 
s. 49.
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karę. Można nawet mówić o pewnej tendencji do przeceniania bezpośrednich oddziaływań 
wychowawczych. Metody te mają wiele walorów. Jednym z nich jest np. otwartość wycho-
wawcy wobec wychowanka. Pewne niedostatki ich stosowania mogą być z powodzeniem 
kompensowane przez równoczesne wykorzystywanie metod oddziaływania pośredniego. 
Istotę metod pośredniego oddziaływania wychowawczego stanowi spożytkowanie natu-
ralnych elementów środowiska, w których żyje wychowanek jako czynników edukacyj-
nych. Stosowanie pośrednich metod wychowania może być harmonijnie wkomponowane 
w normalne funkcjonowanie grupy, zespołu. Człowiek rozwija się i kształtuje w trakcie 
wykonywania czynności, doskonali samego siebie. Doniosłą rolę w tym procesie spełnia 
samowychowanie. Spotkać się nawet można z opinią, że podstawowym celem kształ-
cenia jest właśnie wdrożenie do samowychowania. Choć jest to pogląd dyskusyjny to 
podkreśla on jednak rolę własnych wysiłków człowieka w rozwijaniu i przekształcaniu 
swojej osobowości.

Przedstawiony podział metod nie jest ostry zarówno ze względu na złożoność samego 
procesu wychowania, jak i możliwości wychowawcze poszczególnych metod. Traktować 
go należy jako propozycje.

Metody oddziaływania bezpośredniego

Przekonywanie. Jest to jedna z głównych metod wychowania. Odwołuje się ona 
do ludzkiego intelektu i logiki, do uczuć i doświadczenia. Wyjaśnianie, argumentacja 
logiczna, pozytywny stosunek uczuciowy umożliwiają dobrowolne przyjęcie określonych 
idei, przemyślenie ich i przyswojenie, traktowanie jako własnych oraz przekształcenie 
w motywy postępowania.

Przekonywaniu służą: rozmowy, opowiadania, gawędy, wykłady, odczyty, referaty, 
opowiadania, zebrania oraz inne formy pracy wychowawczej.

Ćwiczenie. Wymagają one od wychowanków określonych działań, wyrabiają u nich 
nawyki i przyzwyczajenia potrzebne w życiu. Mają szczególne znaczenie w przygotowaniu 
ich pod kontem efektywnego wykonywania określonych funkcji zawodowych, np. obsługa 
precyzyjnych urządzeń wymaga znacznego wyćwiczenia.

Metoda ćwiczeń ma niewątpliwie wiele zalet, jednak warto przestrzec przed niebez-
pieczeństwem jej nadużywania. Oparcie działania wychowawczego tylko na impulsach 
z zewnątrz zubaża proces edukacyjny i pomniejsza jego wyniki. Pomijanie podmiotowej 
roli słuchacza w wykonywaniu różnorodnych ćwiczeń często uniemożliwia osiągnięcie 
celów wychowania.

Przykład osobisty. Przykład jest jedną z najstarszych metod wychowania, istniejącą 
tak samo długo. Od wieków młodzież kształtowała swoje wzorce moralne, uczestnicząc 
w czynnościach wykonywanych przez ludzi dorosłych i obserwując ich zachowanie. 

Przykład rozumiany jako metoda edukacyjna polega na takim oddziaływaniu środowi-
ska wychowawczego, które skłania podopiecznych do określonego postępowania według 
ogólnie przyjętych i akceptowanych wzorów, norm społecznych. W takim ujęciu chodzi 
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nie tylko o przykład osobisty, ale także o inne wzory zachowania, których źródłem mogą 
być: literatura, prasa, radio, telewizja, teatr itp.

Przykład jako funkcja wychowawcza spełnia swoją rolę tylko wtedy, gdy osobą będąca 
liderem/wzorcem, cieszy się uznaniem, gdy jej zachowanie pokrywa się słowami, gdy 
czyny potwierdzają słowa, gdy podopieczni widzą, że wychowawca wymaga od siebie 
równie dużo, co od nich.

Jest autorytetem!

Wyróżnianie. Metoda ta stanowi zespół środków moralnych i materialnych, służących 
wyrażaniu uznania osobie lub grupie osób za określone czyny i postawy społecznie poży-
teczne w celu ich utrwalenia oraz zachęcania do dalszych wysiłków w tej mierze. Opiera 
się na znanej powszechnie właściwości, że człowiek dąży do powtarzania zachowań 
i czynności, za które spotyka go przyjemność.

Obserwacja postępowania ludzi dowodzi, że wprawdzie można ich zmusić do tego, aby 
coś wykonali, ale nigdy przymusem nie spowoduje się, by czynili to chętnie i z oddaniem, 
by wynikało to z ich wewnętrznej potrzeby. Wyzwalanie u ludzi energii oraz aktywności 
metodą bodźców pozytywnych jest zatem bardzo skuteczne. Metoda ta spełnia funkcję 
oceniającą i zachęcającą. Zawiera pozytywną ocenę, uznanie społeczne oraz aprobatę 
działalności i postępowania wychowanków.

Wyróżnianie spełnia funkcję wychowawczą wówczas gdy jest pedagogicznie uzasad-
nione. Musi być ono atrakcyjne, przynosić wyróżnionemu satysfakcję, zaspokajać jakąś 
potrzebę, musi być przez niego cenione. Przy stosowaniu tej metody znajomość danego 
środowiska oraz liczenie się z opinią otoczenia pomagają w uzyskaniu korzystnych re-
zultatów oraz uniknięciu błędów.

Sankcja. Kara jako metoda wychowania powinna być stosowana wówczas kiedy 
inne środki nie wystarczają. Karanie. podobnie jak wyróżnianie, jest uzasadnione reakcją 
człowieka na bodźce, chodzi o unikanie takich zachowań, za które spotyka dolegliwość, 
przykrość. Praktyka społeczna i pedagogiczna dowodzi potrzeby oraz skuteczności sto-
sowania metody kary w wychowaniu.

Warto jednak podkreślić pewne odrębności niewystępujące przy posługiwaniu się 
bodźcami pozytywnymi. Sankcja, która ma spełnić funkcję wychowawczą, powinna wy-
woływać poczucie winy i wyzwalać pragnienie poprawy. Wiąże się z tym konieczność 
zrozumienia przez wychowanka niewłaściwości jego postępowania. Zastosowana kara 
musi być konsekwentnie egzekwowana, a jeśli ma być skuteczna wychowawczo, powinna 
się kojarzyć z dolegliwością fizyczną lub psychiczną.

Wymierzanie kary nie może wywoływać wrażenia, że jest ona tzw. odegraniem się, 
odwetem. Nie wolno zatem karać w stanie emocjonalnego wzburzenia i gniewu. Ogrom-
nym znaczeniem dla skuteczności karania ma jednolitość wymagań. Do kar nie należy 
uciekać się zbyt często, a właściwy wychowawczo skutek powinna odnosić już sama 
nieuchronność sankcji.
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Metody oddziaływania pośredniego

Działalność społeczna. W skutecznym oddziaływaniu na wychowanka duże zna-
czenie mają systematycznie rozwijane i doskonalone działania społeczne. Można do 
nich zaliczyć przede wszystkim pracę w różnego rodzaju organizacjach i instytucjach 
społecznych, działalność sportową i turystyczną itp. W aktywności tej, służącej dobru 
ogólnemu i wykonywanej z reguły zespołowo, tkwią znaczne wartości wychowawcze. 
Dobrowolne podejmowanie zadań i obowiązków przyczynia się nie tylko do tworzenia 
określonych wartości materialnych. Kształtuje przede wszystkim prospołeczne postawy, 
pracę zespołową, rozwija umiejętności działania dla wspólnego dobra. Rola wychowaw-
ców polega tu na takim organizowaniu działalności i kierowaniu nią, aby zawierała jak 
najwięcej elementów wychowawczych.

Opinia społeczna. W procesie wychowania, podobnie jak w innych dziedzinach ży-
cia społecznego, ważną rolę spełnia opinia środowiska. Szczególnie wrażliwi na osądy 
wydają się być ludzie młodzi. Pragną oni zasłużyć sobie na uznanie otoczenia, wykazać 
się czymś nadzwyczajnym, zwrócić na siebie uwagę, zaprezentować posiadane zdolno-
ści, umiejętności. Te naturalne dążenia można z powodzeniem wykorzystać w procesie 
wychowania. Opinia społeczna spełnia funkcję czynnika określającego pewien wzór po-
stępowania, obowiązującego wszystkich wchodzących w skład danej zbiorowości. Jest 
to zatem funkcja normatywna.

Wpływ opinii zespołu na poszczególnych jej członków jest olbrzymi. Grupa może 
swojemu członkowi narzucać własne poglądy, swój punkt widzenia, czasem jawnie nie-
zgodnie z prawdą. Tylko nieliczni nie ulegają tej sugestii. Dlatego też pozyskiwanie opinii 
członków zespołu o czekających ich celach i zadaniach ma zasadnicze znaczenie dla 
ich realizacji. Opinia społeczna jako metoda działania pedagogicznego jest najbardziej 
skuteczna wtedy gdy charakteryzuje się dużą jednomyślnością.

Rozwijanie procesów samowychowawczych

Samowychowanie oznacza najczęściej wysiłek człowieka nad zmianą oraz ciągłym 
doskonaleniem indywidualnych poglądów i postaw. Samowychowanie jest w istocie dąże-
niem do kształtowania własnej osobowości lub jej składników według uznawanych wzorów. 
Stanowi kolejny etap działalności edukacyjnej, świadczący o pozytywnych rezultatach 
podejmowanej uprzednio pracy wychowawczej. Jest zawsze następstwem wcześniejszych 
wpływów zewnętrznych (np. z domu rodzinnego) i z tego względu ma charakter wtórny.

Samowychowanie jest (powinno być) procesem dyskretnie moderowanym przez 
opiekuna. Kierowanie takie powinno mieć zawsze na celu stopniowe ograniczanie inge-
rencji z zewnątrz i powierzanie wszelkich czynności wychowawczych podopiecznemu. 
Można śmiało powiedzieć, że człowiek jest w stanie sam siebie wychować: samodzielnie 
określić cele wychowania, ustalić zadania, dokonać wyboru metod postępowania oraz 
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poddać je własnej, wewnętrznej kontroli i ocenie (posiada indywidualny system wartości, 
który rozwija).

Samowychowanie wzbogaca proces rozwoju, kształtuje się na podłożu określonego 
stosunku wychowanka do opiekuna oraz kolegów. Stopniowo, w miarę tego jak wycho-
wanek dojrzewa, osiąga odpowiednią motywacje, nabywa doświadczenia i nawyków, wy-
chowawca może ograniczać swoją rolę. Tak rozumiane samowychowanie niewątpliwie 
wymaga pewnego zbliżenia wychowanka do wychowawcy, które umożliwia niezbędne 
w tym procesie poznanie jego osobowości.

Ćwiczenia w szkole wyższej

W szkole wyższej programy nauczania realizuje się najczęściej za pomocą podstawo-
wych form dydaktycznych: wykładów oraz różnego rodzaju ćwiczeń. Rodzaj zajęć praktycz-
nych zależy od specyfiki danego przedmiotu. Do najczęściej spotykanych w szkolnictwie 
wyższym należą ćwiczenia: audytoryjne, laboratoryjne, projektowe oraz seminaryjne.

Ćwiczenia jako jeden z elementów realizacji procesów dydaktyczno-wychowawczych 
muszą być podporządkowane podstawowym, ogólnym i specyficznym celom kształcenia. 
Ich przebieg powinien więc umożliwić realizację funkcji nauczających, kształcących i wy-
chowujących. Ważną zasadą, która leży u podstaw każdego właściwie przeprowadzonego 
ćwiczenia, jest łączenie teorii z praktyką, kształtowanie umiejętności wykorzystywania 
i stosowania wiedzy teoretycznej do rozwiązań praktycznych. Wykład daje naukowe, 
teoretyczne podstawy danej dyscypliny, zaś ćwiczenia uczą, jak teorię stosować w prak-
tyce. W związku z tym na ćwiczeniach następuje uzupełnienie, pogłębienie i rozszerzenie 
wiedzy uzyskanej podczas wykładów i z literatury. Świadomy wybór metody czy zespołu 
metod stosowanych w toku zajęć ma szczególne znaczenie dla prawidłowej pod wzglę-
dem dydaktycznym, zgodnej z celami kształcenia, realizacji ćwiczeń. Dominować muszą 
metody w maksymalnym stopniu aktywizujące studentów i ograniczające bezpośrednią 
aktywność osoby prowadzącej zajęcia. Niedopuszczalne jest natomiast przekształcanie 
ćwiczeń w wykład! 

Podobnie jak do prawidłowego przeprowadzenia wykładu, tak i do prawidłowego prze-
biegu ćwiczeń niezbędne jest ich uprzednie – całościowe i szczegółowe – przygotowanie. 
Należy więc starannie dobrać treści, metody i środki dydaktyczne oraz przemyśleć system 
kontroli, który jest ich integralną częścią składową.

Racjonalny podział całej tematyki na poszczególne zajęcia musi być podporządkowany 
następującym zasadom:

 ● zakres treści zawartych w danej jednostce ćwiczeniowej musi być realny, tzn. możliwy 
do opanowania i przerobienia przez studentów;

 ● cykl ćwiczeń musi posiadać wewnętrznie usystematyzowaną i logiczną strukturę;
 ● tematykę wykładów i literaturę należy powiązać z tematyką ćwiczeń, które nie powinny 

wyprzedzać wykładów ani też zbytnio odbiegać od uprzednio realizowanych zagadnień.
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Ćwiczenia audytoryjne

Jedną z form ćwiczeń, dotychczas często stosowanych w pierwszych semestrach stu-
diów technicznych, są ćwiczenia audytoryjne. Mają one zastosowanie przede wszystkim 
w zakresie teoretycznych i technicznych przedmiotów podstawowych, takich jak: algebra 
liniowa, algebra matematyczna, statystyka, optyka itp. Tematyka tych ćwiczeń sprowadza 
się głównie do rozwiązywania zadań i przykładów stanowiących praktyczne zastosowanie 
określonej wiedzy teoretycznej.

O ile dla rozwiązania określonego problemu teoretycznego niezbędne jest zrozu-
mienie istoty zagadnienia i użycie poprawnej metody, o tyle ważna jest również biegłość 
i poprawność rachunkowa, decydująca nie tylko o metodycznej prawidłowości, ale także 
o sukcesie w rozwiązaniu zadania.

Przyszli absolwenci, np. inżynierowie, muszą być przyzwyczajeni do dokładnego 
i precyzyjnego wykonywania prac i poczucia odpowiedzialności za wyniki swoich obliczeń. 
Dlatego na elementarnych, rachunkowych błędach należy od razu wyjaśniać ekonomiczne 
i techniczne konsekwencje pomyłek obliczeniowych w praktyce.

Rys. 1. Model przebiegu ćwiczeń audytoryjnych
Źródło: opracowanie własne.
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Przy doborze zadań należy stosować zasadę stopniowania trudności – od prostych do 
coraz bardziej skomplikowanych przykładów. Należy również zwracać również na to, aby 
zadania te były – w miarę możliwości – zbliżone do rzeczywistych zagadnień, tak aby ich 
rozwiązanie było nie tylko formalnym zastosowaniem technik czy wzorów, lecz aby miało 
równocześnie praktyczne zastosowanie.

Rys. 2. Struktura kierowniczej roli prowadzącego ćwiczenie
Źródło: opracowanie własne.

Przygotowania wykładowcy do ćwiczeń nie kończą się na wyborze i rozwiązywaniu 
zadań przewidzianych na dane zajęcie Równie starannie musi być przemyślany i przy-
gotowany sposób ich przeprowadzenia.

Schematyczny układ poprawnego ćwiczenia (jak i wykładu) audytoryjnego zawiera 
wprowadzenie do tematu, rozwiniecie właściwego tematu oraz krótkie podsumowanie. 
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Wprowadzenie do tematu musi zawierać dwa zasadnicze elementy: określenie pro-
blematyki, która będzie przedmiotem ćwiczenia oraz szybką kontrolę wiedzy wyjściowej 
studentów, czyli sprawdzenie stopnia ich przygotowania do zajęcia. Rozwinięciem tematu 
ćwiczenia jest rozwiązywanie przygotowywanych zadań i przykładów, po których powinna 
nastąpić ogólna synteza zamykająca zajęcie.

Największym błędem dydaktycznym prowadzącego ćwiczenia byłoby zrealizowanie 
przez niego samego wszystkich omówionych powyżej części zajęcia.

Z dydaktycznego punktu widzenia dobry prowadzący ćwiczenie ogranicza się tylko do 
przedstawienia tematyki zajęcia, natomiast dalsze prace wykonują studenci. Jeżeli w trak-
cie rozwiązywania powstają wątpliwości i trudności zaobserwowane przez wykładowcę, 
powinien on zapytać studentów, czy ktoś z nich potrafi je wyjaśnić. Prowadzący może 
podsunąć studentom właściwą odpowiedź/trop, dopiero gdy nikt nie udzieli prawidłowej 
odpowiedzi. Podsumowanie można przeprowadzić metodą zadawania pytań.

Przedstawiony przebieg zajęć gwarantuje maksymalny stopień aktywności i samo-
dzielności studentów i chociaż jest dość czasochłonny, to z pewnością bardzo skuteczny.

Ćwiczenia laboratoryjne

Coraz częściej stosowaną w studiach formą zajęć są ćwiczenia laboratoryjne. Mają 
one zastosowanie w takich dyscyplinach, jak: fizyka, elektrotechnika, elektronika. Są to 
więc zajęcia o charakterze praktyczno-eksperymentalnym. Angażują studentów w procesie 
bezpośredniego, czynnego działania, przez co stwarzają szczególnie korzystne warunki 
do maksymalnej realizacji zasady aktywności. Podstawowym celem wszelkich ćwiczeń 
laboratoryjnych, poza pogłębieniem teoretycznych zasad przedmiotu, jest opanowanie 
metod i nawyków pracy doświadczalnej przy zastosowaniu nowoczesnych środków i urzą-
dzeń oraz zrozumienie roli i znaczenia eksperymentu w rozwiązywaniu problemów, ich 
konkretyzacji i weryfikowaniu. zastosowanych procedur badawczych.

Przygotowanie cyklu ćwiczeń laboratoryjnych wymaga, podobnie jak opracowanie 
innych form zajęć, starannego przemyślenia specyficznych, szczegółowych celów, które 
mają być osiągnięte. Najczęściej odbywają się one równolegle z wykładami bądź po 
zakończeniu cyklu wykładów z danego przedmiotu. Zdarza się jednak, że ćwiczenia labo-
ratoryjne wyprzedzają wykład. Ten przypadek – wprawdzie niekorzystny z dydaktycznego 
punktu widzenia – wymaga szczególnej staranności w zakresie wstępnego przygotowania 
studentów do zajęć. Część czasu przeznaczonego na ćwiczenia należy poświęcić na 
wprowadzenie do tematyki ćwiczeń, np. w formie krótkiego, wstępnego cyklu wykładów, 
uzupełnionych przestudiowaniem zaleconej literatury przedmiotu. Wprowadzenie to po-
winno zawierać zarówno elementy naukowo-teoretyczne danej dyscypliny, jak i zalecenia 
metodyczne w zakresie eksperymentowania oraz praktyczne wskazówki dotyczące bez-
pieczeństwa pracy i obchodzenia się z aparaturą. Przed dopuszczeniem studentów do 
właściwych czynności laboratoryjnych należy skontrolować poziom ich przygotowania 
do ćwiczeń. Kontrolę można przeprowadzić za pomocą krótkiego testowego lub zwykłego 
sprawdzianu wiadomości.
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W wypadku gdy ćwiczenie laboratoryjne odbywa się równolegle z wykładem, tematyka 
kolejnych zajęć powinna być skorelowana z treścią wykładów w taki sposób, aby nie było 
potrzebne merytoryczne wprowadzenie. Jeżeli ćwiczenia odbywają się po zakończeniu 
cyklu wykładów, wówczas istnieje możliwość bardziej kompleksowego ujęcia ich tematyki 
oraz zwiększenia stopnia samodzielności studentów.

Ćwiczenia laboratoryjne na I roku studiów, stanowiące pierwsze zetknięcie się stu-
dentów z naukowymi metodami eksperymentowania, muszą być w początkowym okresie 
starannie przygotowane pod względem doboru i zestawu aparatury, wskazania metody 
pracy oraz podania szczegółowego instruktażu. Samodzielność studentów jest tu dość 
ograniczona i sprowadza się do wykonania przez nich typowego eksperymentu według 
podanych wskazówek oraz do samodzielnego wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Na-
stępnie można stopniowo zwiększać aktywność i samodzielność studentów, ograniczając 
do minimum instruktaż i pozostawiając im większą samodzielność w zakresie planowania, 
wyboru metody, a – po pewnym czasie – także i doboru potrzebnej aparatury oraz montażu 
stanowiska badawczego. 

Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów z wyższych roczników powinny ich angażować 
do samodzielnego przeprowadzania eksperymentu, wraz z zaplanowaniem jego metody 
i aparatury.

Bezpośrednia rola prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne ogranicza się w do uważnego 
obserwowania samodzielnej pracy studentów i do dyskretnych konsultacji w przypadku 
pojawienia się trudności czy wątpliwości – bez hamowania inicjatywy słuchaczy. Grupa 
laboratoryjna nie może być zespołem dużym, powinna liczyć najwyżej kilka osób, żeby 
prowadzący zajęcia mógł czuwać nad przebiegiem doświadczeń na wszystkich stano-
wiskach. Chodzi bowiem o to, aby żaden ze studentów nie był biernym widzem przepro-
wadzanego eksperymentu, lecz aby wszyscy aktywnie w nim uczestniczyli. Do zadań 
prowadzącego należy również bezpośrednia kontrola stopnia przygotowania studentów 
do ćwiczeń oraz kontrola wyników doświadczenia i ocena wykonanej pracy.

Ćwiczenia projektowe

Formą specjalistycznych zajęć ćwiczeniowych są ćwiczenia projektowe. Ich podstawo-
wym celem jest kształtowanie precyzyjnego sposobu myślenia i umiejętności stosowania 
metod ścisłych do rozwiązywania konkretnych zadań.

Charakter ćwiczeń projektowych i stopień samodzielności studentów biorących w nich 
udział są zróżnicowane, zależnie od specyfiki danej dyscypliny i celów szczegółowych.

Pierwszy rodzaj ćwiczeń projektowych na I roku studiów to zajęcia nazywane rysunkiem 
lub grafiką techniczną. Ten typ ćwiczeń ma jeszcze niewiele wspólnego z projektowaniem 
(tworzeniem koncepcji nowego rozwiązania konkretnego zadania ścisłego). Zajęcia z grafi-
ki uczą pewnych zagadnień w formie graficznej oraz zapoznają ze środkami pomocniczymi 
stosowanymi przy układaniu wstępnych planów, szkiców i w dalszej kolejności gotowych 
rozwiązań. Kształtują zmysł obserwacji i wyobraźni przestrzennej. Uczą rzetelności, do-
kładności, odpowiedzialności za wykonywane zadanie.
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Drugi rodzaj ćwiczeń projektowych stanowią ćwiczenia z dyscyplin ogólnotechnicznych. 
Tego rodzaju zajęć również nie można jeszcze uznać za projektowanie sensu stricto. 
Właściwa byłaby nazwa „ćwiczenia konstrukcyjne”. Ich zadanie polega przede wszystkim 
na gruntownym zapoznaniu słuchaczy z pewnymi elementami systemu oraz z metodą 
tworzenia określonych konstrukcji uwzględniających zmienność założonych parametrów 
ich tworzenia. Studenci nie projektują nowych typów detali konstrukcyjnych, lecz adaptują 
istniejące rozwiązania do określonych zadanych warunków.

Do trzeciego rodzaju ćwiczeń projektowych należą ćwiczenia z zakresu profilujących 
przedmiotów specjalistycznych. Są one najbardziej zbliżone do precyzyjnego projektowa-
nia i wymagają od słuchaczy dużej inwencji oraz samodzielności. Cel tych zajęć polega na 
kompleksowym rozwiązaniu niewielkiego zagadnienia o charakterze ścisłym, wymagają-
cym umiejętności wykorzystania całokształtu zdobytej w tym zakresie wiedzy teoretycznej 
i zastosowania właściwych dla danej dyscypliny metod rozwiązania problemów. Mają więc 
one istotny wpływ na rozwijanie aktywności i samodzielności studenta. Zmuszają go do 
samodzielnego studiowania literatury, poznawania typowych praktyk oraz poszukiwania 
własnej, optymalnej w danych warunkach, koncepcji.

Pożyteczną pomocą dla studentów wykonujących ćwiczenia projektowe mogą być 
teoretyczno-metodyczne wskazówki do projektowania opracowane w odpowiedni – inny 
niż instruktażowo-szablonowy – sposób, wydane np. w formie skryptu i udostępnione 
wszystkim studentom przystępującym do projektowania.

Seminaria

Ćwiczenia seminaryjne to forma zajęć dydaktycznych powszechnie stosowana w szko-
łach wyższych, szczególnie na wydziałach humanistycznych.

Wśród wielu celów i zadań seminariów można wyróżnić:
 ● pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności zdobytych przez słuchaczy na wykła-

dach i ćwiczeniach z obszaru określonej dyscypliny naukowej;
 ● stopniowe zapoznanie słuchaczy z metodyką pracy umysłowej oraz organizacją warsz-

tatu naukowo-badawczego;
 ● kształtowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, materiałów źródłowych, 

sporządzania notatek;
 ● wskazywanie na praktyczne możliwości wykorzystywania wiedzy merytorycznej i meto-

dologicznej przy pisaniu sprawozdań z obserwacji i przestudiowanej literatury, uczenie 
formułowania i wyrażania własnych myśli oraz prowadzenia dyskusji.
Seminaria spełniają funkcje poznawcze, kształceniowe i wychowawcze, określone 

bezpośrednio przez cele i zadania procesu dydaktycznego uczelni.
Stąd też wyodrębnia się następujące rodzaje zajęć seminaryjnych:

 ● seminarium audytoryjne (ćwiczeniowe, typu kursowego), ściśle związane z proble-
matyką wykładu i wymagające obowiązkowego przygotowania się studentów do 
interpretacji określonego materiału nauczania. Przed zajęciami wykładowca określa 
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tematykę seminarium, wskazuje literaturę podstawową i uzupełniającą oraz poleca 
opracowanie krótkich pisemnych konspektów.

 ● seminarium referatowo-dyskusyjne polegające na takim organizowaniu pracy dydak-
tycznej, by punktem wyjścia prowadzonej dyskusji był referat jednego ze słuchaczy. 
Ten rodzaj zajęć seminaryjnych z pewnością nakłada największy ciężar wysiłku na 
referenta. Niekiedy oprócz prezentowanego referatu wyznacza się także innego słu-
chacza, który spełnia rolę koreferenta.

 ● seminarium naukowo-badawcze zawiera wiele istotnych cech pracy badawczej. W jego 
trakcie wykładowca zwraca uwagę na metodologiczne podstawy prac nad rozwiąza-
niem problemu.

 ● seminarium interdyscyplinarne – realizowane jest z udziałem wykładowców reprezen-
tujących subdyscypliny naukowe, które mogą być użyteczne w rozwiązywaniu określo-
nych problemów tak teoretycznych, jak i praktycznych. Zagadnienia rozwiązywane 
w toku zajęć ustalane są zwykle z udziałem studentów, którzy nie tylko przysłuchują 
się dyskusji, ale również aktywnie w niej uczestniczą.
Prezentując szczegółowe cele i zadania seminariów, można pogrupować je według 

trzech wcześniej wyróżnionych kryteriów:
A) poznawcze:

 ● pogłębianie i rozszerzanie wiedzy zdobytej na wykładzie;
 ● prezentowanie wiedzy zgromadzonej w toku indywidualnego studiowania literatury, 

materiałów źródłowych lub będącej owocem samodzielnych dociekań naukowych;
 ● poznanie założeń metodologicznych określonej dyscypliny naukowej.

B) kształcące:
 ● rozwijanie procesów myślowych;
 ● kształtowanie umiejętności autonomicznego wyboru i studiowania literatury, samo-

dzielnego dostrzegania, formułowania oraz rozwiązywania problemów naukowych 
(badawczych).

C) wychowawcze:
 ● dostarczanie motywacji do zdobywania wiedzy, umiejętności;
 ● kształtowanie nawyków pracy zespołowej;
 ● uczenie taktu oraz kultury dyskutowania i przekonywania;
 ● wyrabianie cech obiektywnego krytycyzmu i samokrytycyzmu.

Reasumując, głównym celem seminarium jest nie tyle sam przekaz wiedzy, lecz przede 
wszystkim jej utrwalenie.

Konsultacje

Poza podstawowymi formami dydaktycznymi, jakimi są wykłady i różnego rodzaju 
zajęcia ćwiczeniowe, na uczelniach praktykowane są również konsultacje, czyli uzupeł-
niająca forma pomocy studentom. Jej głównym celem jest udzielanie słuchaczom porad 
dotyczących studiowania danej dyscypliny naukowej.
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Zakres i charakter konsultacji zasadniczo zależny jest od stopnia zaawansowania 
studentów. Studentom I roku służą przede wszystkim jako pomoc w zrozumieniu trud-
niejszych partii materiału. Na wyższych latach studiów przybierają charakter konsultacji 
naukowych wskazujących źródła, dzięki którym student samodzielnie rozwiązuje powsta-
jące wątpliwości.

Konsultacje są formą pracy indywidualnej ze studentem, a ich tematyka jest z reguły 
z nim uzgadniana. W początkowych latach studiów organizowane są niekiedy przez wy-
kładowców konsultacje zbiorowe, mające na celu wyjaśnianie i powtórzenie trudniejszych 
partii materiału programowego. Nie podważając pożyteczności tego rodzaju spotkań – 
głównie na I roku studiów – należy jednak przestrzec przed ich nadużywaniem. Planowo 
organizowane zbiorowe konsultacje zatracają bowiem swój charakter, stając się de facto 
dodatkowymi godzinami programowych zajęć, obciążających studentów, ograniczającymi 
i tak już niewielki limit czasu przeznaczonego na samodzielna pracę.

Udział studentów w konsultacji powinien być dobrowolny. Można dopuścić wyjątki od tej 
zasady, polegające na kierowaniu na zbiorowe, planowe konsultacje studentów mających 
szczególne trudności w nauce, każdorazowo jednak w porozumieniu z opiekunem roku. 
Poza zasadą dobrowolności w zgłaszaniu się na konsultacje musi być ściśle przestrzegana 
reguła niewyciągania konsekwencji dydaktycznych w stosunku do studenta zgłaszającego 
się po poradę. Jest rzeczą niedopuszczalną „odpytywanie” studentów w trakcie konsultacji 
i stawianie im jakichkolwiek ocen. Konsultant powinien starać się nakierować studenta na 
samodzielne rozwiązanie określonego problemu, powstrzymując się jednak od wszelkich 
ocen stanu wiadomości studenta, nawet gdyby to była głęboka niewiedza. W tej sytuacji 
konieczne jest udzielenie studentowi rady przestudiowania określonych partii materiału 
i odesłanie go do odpowiednich źródeł i literatury.

Praktyka wskazuje, że z konsultacji na niższych latach studiów korzystają, i to w nie-
wielkim stopniu, przeważnie słabi studenci. Niezmiernie rzadko w stosunku do potrzeb 
zgłaszają się na konsultacje studenci dobrzy, a przecież dla nich szczególnie powinny 
być one przydatne. W tym zakresie konsultacje mogłyby spełniać ważną rolę jako forma 
pracy ze słuchaczami zdolnymi i wyróżniającymi się. Powinno się zachęcać studentów 
do uczestniczenia w konsultacjach. Na wykładach czy ćwiczeniach można np. poruszać 
problemy wykraczające poza ramy programu, pobudzając w ten sposób zdolniejszych 
studentów do zainteresowania się nimi, co w konsekwencji może skłonić do próby poszu-
kiwania rozwiązań, a w razie trudności – do zgłaszania się po nową poradę.

Organizacja i planowanie działalności pedagogicznej

Istotnym warunkiem wszelkiej efektywnej działalności umysłowej, w tym także peda-
gogicznej, jest właściwa organizacja pracy i realne planowanie3.

3 Zob. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983, 
s. 74–75,163–164, 165–166, 304–305, 361, 376, 459, 497; zob. też R. M. Kopmeyer, Praktyczne metody osiągania 
sukcesów, tłum. J. W. Wojciechowski, Wyd. Bellona, Warszawa 1992.
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Działanie zorganizowane to takie, w którym jasno uświadomione są cele, warunki jego 
realizacji i transparentne kryteria oceny. Następnie należy zaplanować całe działanie, 
zorganizować je, zrealizować i przeprowadzić kontrolę wykonania.

Proces edukacji pedagogicznej jest właśnie działaniem, którego właściwością jest sku-
teczna organizacja i należyte planowanie z odpowiednią kontrolą wykonania. Planowanie 
działalności pedagogicznej polega na przemyślanym przewidywaniu przebiegu procesu 
kształcenia i wychowania zgodnie z przyjętym projektem zamierzonych czynności, obej-
mujących listę zadań do wykonania. Lista ta zawiera również terminy wykonania zadań, 
przewidywane rezultaty, osoby odpowiedzialne i wykonujące poszczególne zadania oraz 
metody i środki, jakie będą użyte w procesie realizacji.

Działalność pedagogiczna na wszystkich poziomach zorganizowanej edukacji wyma-
ga różnego rodzaju planów zarówno terminowych i bardziej ogólnych, jak też krótszych 
i szczegółowo przygotowanych. Samo planowanie jednak nie wystarcza. Niezbędna jest 
także ścisła i dokładna kontrola realizacji planu, jego doraźne doskonalenie lub uzasad-
niona nowela, wynikająca z przyczyn obiektywnych.

Planowanie pracy pedagogicznej jest skuteczniejsze, gdy zostają uwzględnione ogól-
ne prakseologiczne prawidłowości planu4. Uwzględniając je, plan powinien być przede 
wszystkim celowy. Wyraźne określone cele i zadania wyznaczone do realizacji niewątpliwie 
ułatwiają planowanie i doskonalą pracę pedagogiczną. Drugą właściwością planu jest jego 
konkretność, wyrażająca się w jasno sprecyzowanych zadaniach dla wszystkich uczestni-
ków procesu edukacji: organizatorów, słuchaczy (studentów) i wykładowców akademickich.

Każdy plan powinien być wykonalny i zgodny z realnymi możliwościami jego realizacji. 
Wprowadzenie do planu zadań, których nie można wykonać, nie tylko mija się z celem, ale 
jest niepedagogiczne, szkodliwe i demobilizujące. Istotną cechą planu jest wewnętrzna 
zgodność wyrażająca się tym, że poszczególne zadania, środki realizacji i terminy nie 
kolidują, lecz są ze sobą zgodne. Powinien on być operatywny, czyli jego poszczególne 
zadania są łatwe do wykonania i zrozumiałe dla wykonawców. Wartością dobrego planu 
jest również jego wyraźne określenie w czasie, nie tylko zgodne z podanymi terminami, 
ale możliwe i realne do wykonania bez nadmiernego pośpiechu, lecz także bez przesad-
nej opieszałości. Plan powinien być także elastyczny, zdolny do rozwijania, zmieniania 
i przystosowania do nowych lub nieznanych wcześniej okoliczności.

Plan nie może być tylko formalnym opracowaniem, powinien stale służyć wykładowcom 
i organizatorom edukacji pedagogicznej. Aby to zadanie było spełnione, plan musi być 
stale rozwijany i doskonalony, a kolejne cele jego realizacji należy przygotować tak, by 
uniknąć nieskutecznych wcześniej rozwiązań.

W procesie doskonalenia własnych umiejętności pedagogicznych (nauczycielskich) 
należy stale rozwijać i doskonalić plany edukacyjne, dbając jednocześnie o to, aby były 
one stale przydatne i funkcjonalne w praktycznej działalności oświatowej.

4 T. Kotarbiński, op. cit., s. 131–157.
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Podsumowanie

Pedagogika to trudna i delikatna „sztuka sztuk” – nauka o złożonej budowie. Przed-
miotem pedagogiki jest wszechstronny rozwój człowieka i ściśle z tym związana edukacja. 
Rozwój nie tylko tu i teraz, lecz także nastawiony na przyszłość, dzięki czemu człowiek 
może się w pełni doskonalić i osiągać pełnię swoich możliwości zgodnie z wizją, modelem 
i koncepcją „nowego człowieka”5 w nowej rzeczywistości.

Poruszone w materiale tematy są jedynie wycinkiem zagadnień związanych z peda-
gogis szkoły wyższej.

Pedagogika szkoły wyższej jako dyscyplina korzystająca z osiągnięć współczesnych 
wieloparadygmatycznych nauk społecznych, przede wszystkim filozofii, psychologii, so-
cjologii i dydaktyki, a także budująca swój dorobek na wiedzy pochodzącej z praktykowa-
nia pedagogiki przez nauczycieli akademickich różnych dziedzin, powinna być istotnym 
czynnikiem warunkującym rozwój, wprawiającym w ruch i zaopatrującym w życiodajny 
tlen cały układ krwionośny organizmu akademickiego kształcenia.
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Streszczenie

Pedagogika (pedagogis) zrodziła się z refleksji nad problemami celów i skutków edukacji reali-
zowanej w powszechnej praktyce społecznej. Punktem wyjścia do powstania i rozwoju tej nauki 
stała się analiza sytuacji i problemów edukacyjnych, których rozwiązanie ma istotne znaczenie dla 
społeczeństwa. Specyfika studiów edukacyjnych polega na tym, że zajmuje się ona problemami 
o powszechnym uniwersalnym zasięgu i determinującymi przebieg oraz skuteczność procesu 
edukacji. Wiedza z tego obszaru nauki umożliwia poznanie prawidłowości rządzącymi procesem 
kształcenia i wychowania na różnych poziomach edukacyjnych.

Słowa kluczowe: pedagogika, proces, edukacja akademicka, szkoła wyższa, student, wiedza, 
umiejętności

Abstract

Pedagogy (Pedagogis) was born from reflection on the problems of the goals and effects of educa-
tion implemented in general social practice. The starting point for the creation and development 
of this science was the analysis of educational situations and problems, the solution of which is 
important for society. The specificity of educational studies is that it deals with problems of uni-
versal scope that determine the course and effectiveness of the education process. Knowledge 
in this area of science makes it possible to get to know the regularities governing the process 
of education and upbringing at various educational levels.

Keywords: pedagogy, process, academic education, college, student, knowledge, skills
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ЯКОВИШИН РУСЛАН ЯРОСЛАВОВИЧ
кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти
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САМОАНАЛІЗ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Постановка проблеми. Одним із важливих завдань педагогіки та психології 
вищої школи є вивчення особливостей студентської молоді та її адаптації до про-
фесійної діяльності. Уміння самостійно і творчо працювати – це ті головні риси, які 
характеризують готовність фахівця до згаданої діяльності. Для того, щоб підготувати 
майбутнього вчителя, здатного ефективно працювати в школі, необхідні: відповідна 
система навчального процесу та його забезпечення, досвідчені викладачі, належний 
рівень взаємин між ними та студентами, наявність у студентів стимулів до навчання. 
Самостійна і творча робота студентів – вагомий складник навчального процесу. Це 
активна пріоритетна форма навчання, здійснюваного під педагогічним керівництвом 
викладачів. Саме вона вимагає того, щоб студенти оволоділи навичками аналізу та 
самоаналізу, що є необхідними для професійного становлення майбутніх педагогів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Самоаналіз був предметом досліджен-
ня багатьох сучасних зарубіжних і вітчизняних педагогів-науковців. Певні аспекти 
його формування розглянуто у працях Л. А. Аврамчук, О. Л. Главацької, І. А. Зязюна, 
Л. Г Терлецької. Однак з’ясування психолого-педагогічних передумов виникнення 
самоаналізу, їх обґрунтування, систематизація та конкретизація потребують спеці-
ального поглибленого розгляду.

Формулювання мети статті. Ми ставили за мету виявити психолого-педагогічні 
умови й чинники формування самоаналізу у майбутніх педагогів, визначити його 
види і стратегії.

Виклад основного матеріалу. Важливим фактором у формуванні рефлексії 
є самоаналіз, тобто аналіз свого внутрішнього світу, своєї діяльності, який полягає 
у зіставленні запланованого з тим, що зроблено або могло бути зроблено, а та-
кож у виокремленні певних рис, якостей для детального вивчення1.

Сучасна дослідниця Л. Терлецька характеризує самоаналіз як розгляд, вивчення 
своїх вчинків, переживань, що передбачає виділення відповідних складових частин 

1 М. Кун, Эмпирическое исследование установок личности на себя, [в:] М. Кун, Т. Макпартленд, 
Современная зарубежная социальная психология: тексты, ред. Г. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой, 
Л. А. Петровской, М.: Москов, 1984, c. 180–187. 



Яковишин Руслан Ярославович92

та визначення певних елементів, а також аналіз властивостей. Самоаналіз охоплює 
такі структурні компоненти, як: відчуття, переживання, усвідомлення, опір, інсайт, 
прийняття, катарсис. Відчуття, які можуть бути предметом самоаналізу, викликають 
не зовнішні органи чуття (зір, слух, смак, дотик, нюх) чи певні внутрішні органи люд-
ського тіла. У цьому випадку йдеться передусім про різні відчуття, почуття, наповнені 
психологічним змістом. Вони бувають сильними, важкими (занепокоєння, страждання, 
страх, незахищеність, розпач, ненависть, сором, безвихідність тощо). У позитивній 
частині спектра – це яскраві прояви сутності, стійкі й тверді переконання, бурхлива 
радість і т. п. До легких і слабких належать тонкі відчуття (звичайні позитивні та не-
гативні почуття й емоції, легке занепокоєння, усвідомлення тих чи інших властивостей 
особистості, внутрішній стан спокою та ін2.

За С. Рубінштейном, переживання є специфічною рисою, яка, виражаючись 
по-різному, наявна в будь-якому прояві свідомості. Переживання завжди виступає 
у єдності та взаємозв’язку з іншим аспектом свідомості – знанням. У переживанні 
відображається особистісно значуще з усього пізнаваного в об’єктивній реальності 
про самого себе3. Переживання не є абсолютно суб’єктивним явищем, оскільки, як 
зауважує згаданий психолог, воно, по-перше, є переживанням чогось і, по-друге, його 
специфічно особистісний аспект означає не випадання його з об’єктивного плану, 
а включення у певний план, співвіднесений із особистістю як реальним суб’єктом4.

Перебіг особистісних переживань від неусвідомлення до реального факту сві-
домості та самосвідомості закономірно пов’язаний із розвитком пізнання людини, 
її мотивації, діяльності та поведінки. Трансформація переживань у напрямку від 
неусвідомлених до чітко усвідомлених – одна з необхідних умов зростання й удо-
сконалення рівня самосвідомості й свідомості загалом5. Небажання приступити до 
самоаналізу, захисні емоційні реакції, стримування, відкрите протистояння проблемі – 
це прояви опору. Його подолання та розв’язання проблеми унаслідок самоаналізу 
веде до певного розуміння – інсайту. Прийняття – це оцінка суб’єктом певної ситуа-
ції, проблеми, вибору, стратегії, риси характеру з погляду подальшої зміни ситуації, 
розв’язання проблеми, можливості зробити вибір, змінити стратегію, рису чи своє 
ставлення до неї6.

Катарсис допомагає людині краще розібратися у своїх проблемах, сприяє осо-
бистісному зростанню. Займаючись самоаналізом, вона починає одержувати по-
відомлення «з середини» самої себе – усвідомлювати свої власні відчуття: страху, 
злості, гордості, самовдоволення тощо. Тим самим людина стає більш відкритою для 
змін, що відбуваються з нею, та здатною відчувати почуття, вона вчиться чути себе7.

2 Л. Г. Терлецька, Технологія самоаналізу / Лариса Гарріївна Терлецька, cерія «Психологічний інструмен-
тарій», К.: Главник, 2005, c. 95.
3 Ibidem, c. 35.
4 Ibidem.
5 Ibidem, c. 36.
6 Ibidem, c. 37.
7 Ibidem, c. 47.
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Важливого значення процесові самоаналізу надає Т. Колишева, виокремлюючи 
самоаналіз первинний й узагальнювальний. Первинний самоаналіз, що виникає під 
час виявлення й осмислення тієї чи іншої суперечності, стосується передовсім емо-
ційно-експресивної характеристики вчителя. Це своєрідна діагностика самого себе, 
метою якої є осмислення причин виникнення суперечностей та критичний аналіз влас-
них особистісних якостей, а основою – нагромаджений досвід, отриманий ззовні (від 
учнів, колег). Узагальнювальний самоаналіз Т. Колишева поєднує із завершальним 
етапом рефлексивної діяльності, коли провідним стає узагальнення наслідків пер-
винного самоаналізу й саморегуляції. Воно забезпечує більш глибоке усвідомлення 
та оцінювання аналізованих процесів, фактів, зокрема реалій педагогічної дійсності, 
а також вихід у сферу практичного застосування результатів рефлексивного аналізу 
у професійній діяльності8.

Виховний ефект самоаналізу полягає в тому, що він дає змогу встановити при-
чинно-наслідкові зв’язки в діях і вчинках. Одну й ту саму дію можуть викликати різні 
збуджувальні чинники – якості особистості, спосіб життя, стресовий стан (страх, 
гнів, радість, закоханість тощо). Доречно шукати головну причину, яка зумовлює 
поведінку. Якщо вона моральна, то необхідно діяти; якщо ж егоїстична – потрібно 
негайно зупинити себе. 

З метою більш детального вивчення проблеми аналізу та самоаналізу нами була 
використана модифікована методика «20 тверджень», розроблена М. Куном, Т. Мак-
партлендом9. У нашому дослідженні вона отримала назву: «Хто Я як майбутній 
педагог?». Її основна пізнавальна цінність полягає в тому, що вказана методика дає 
змогу аналізувати самоставлення, сформульоване самим досліджуваним. М. Кун, 
Т. Макпартленд для зручності опрацювання отриманих результатів, пропонують ви-
користовувати певні категорії, які за своїм змістом є досить близькими до визначених 
нами з урахуванням найбільш важливих характеристик респондентів. Зауважимо 
також, що нашим опитуваним була запропонована традиційна, хоча й дещо моди-
фікована інструкція: «Задайте собі 20 разів запитання „Хто Я як майбутній педагог?” 
і 20 разів дайте на нього різні відповіді».

Детальніше розглянемо категорійний розподіл результатів, отриманих за допо-
могою методики «20 тверджень». Очевидно, що особа з більш розвиненим само-
аналізом формулює більшу кількість самохарактеристик. Загалом вважається, що 
дві-три самохарактеристики свідчать про надто низький рівень самоаналізу. А для 
того, щоб стверджувати про його достатній рівень у певного респондента, необхідно 
отримати від нього не менше 12 різних висловлювань. 

У нашому випадку частотний аналіз виявив, що середня кількість відповідей рес-
пондентів – 7. Це демонструє недостатній рівень здатності до самоаналізу за всією 

8 Т. А. Колишева, Подготовка учителя музыки к профессионально-личностной рефлексии в высше-
го педагогического образования: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец, [в:] 
Т. А. Колишева, Теория и методика обучения и воспитания, М.: 1997, c. 51. 
9 http://www.psy-research.ru/test/804019 [20.04.2021].
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вибіркою. Домінантні узагальнені категорії у порядку спадання кількості відповідних 
висловлювань наведено у таблиці.

Результати дослідження професійно та життєво значущих характеристик осо-
бистості студентів (120 осіб) – показано в таблиці нижче:

Табл. 1

№ п/п Категорія самоописів професійно та життєво 
значущих характеристик

Частотність висловлювань
Кількість 
респондентів Відсотки %

1. Домінантність власної особистості 78 65,0

2. Риси характеру 65 54,17

3. Матеріальні мотиви 43 35,84 

4. Периферійні якості 36 30,0 

5. Мрії, ідеали 23 19,17 

6. Науково-пізнавальні мотиви 20 16,67 

7. Мотиви самовиховання 18 15,0 

8. Збереження власної індивідуальності 10 8,34 

9. Релігійні переконання 9 7,5 

10. Професійно-значущі мотиви 5 4,17 

11. Мотиви соціального престижу. Сім’я 5 4,17 

12. Здоров’я 4 3,34 

джерело: власне дослідження автора. 

Установлено, що найбільше (65,0%) респондентів наголошують на винятковості 
власної особистості, підтверджуючи загальноприйняте твердження, що кожна людина 
прагне до самоствердження. У самоописах опитуваних найчастіше трапляються сло-
восполучення на зразок: «самодостатня особистість», «професіонал своєї справи», 
«обізнана, грамотна, сучасна молода людина».

Вагома частка ресвласне дослідження автора пондентів (43,0% від загальної кіль-
кості відповідей) вказують на незадоволеність собою, своїм соціальним статусом, на 
недостатню реалізованість. Вони наголошують, що дуже часто незадоволені собою, 
оскільки не вміють захистити, відстояти свої переконання, відчувають невпевненість 
серед незнайомих людей.

Значну частку в самохарактеристиках опитуваних становить сфера «риси ха-
рактеру» – 54,17%. Студенти розуміють вагомість власних якостей, акцентуючи, що 
відсутність будь-якої з них унеможливлює ефективне здійснення педагогічної ді-
яльності. При цьому респонденти також наголошують на тому, що хотіли б володіти 
деякими іншими характеристиками, як-от: бути соціально активними, правдивими, 
справедливими, порядними, чесними та гідними людьми. 

За даними дослідження, 35,84% студентів намагаються бути матеріально неза-
лежними від батьків. На їхню думку, це «забезпечує свободу дій та умови самому 
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відповідати за себе, дає можливість реалізувати себе у різних сферах». Матері-
альний добробут стає для них підставою відчувати власну значущість та позитивно 
ставитися до себе. Зацікавленість студентів у високому рівні матеріального добро-
боту пояснюється високими потребами цього віку та низькою соціальною захище-
ністю. Вони також наголошують на необхідності впровадження у шкільну практику 
суб’єктивно-прагматичного методу стимулювання діяльності та поведінки, що ство-
рить такі умови, за яких бути невихованим, неосвіченим, порушувати дисципліну 
і громадський порядок стає нерентабельно.

Поряд із домінантними якостями, респонденти виокремлюють периферійні (30,0%): 
привітність, почуття гумору, артистизм, наявність життєвого досвіду, зовнішня при-
вабливість. Включаючи їх до переліку, вони наголошують, що володіють ними недо-
статньо, однак хотіли б, щоб ці якості були їм притаманні. 

Мрії, ідеали, фантазії студентів (19,17%) зазвичай не позбавлені прагматизму. 
Молоді люди прагнуть віднайти своє місце у житті, самореалізуватись, однак не 
впевнені у власних силах і покладають надії на батьків та державу, зацікавлену 
сприяти їхній самореалізації.

У сфері «Мотиви самовиховання» (15,0%) респонденти вказують, що професій-
не самовиховання у них розпочалося після ретельного ознайомлення з обраною 
професією, вимогами, які вона диктує. Тобто поштовхом стали: перехід з позиції: 
«Я – студент, нехай мене вчать і виховують» на позицію:«Я – майбутній спеціаліст. 
Я готую себе до важливої професії»; набуття досвіду самостійної роботи, спрямова-
ної на отримання знань і певних умінь; розвиток особистості. Стимулом також була 
самостійна й творча діяльність під час педагогічних практик, яка постійно вимагала 
оновлення фахових знань та навичок. Перед собою студенти ставлять питання: 
«Яким педагогом я повинен стати?», «Що я вмію, що можу зробити, щоб здобути 
майбутню професію?».

У сфері: «Збереження власної індивідуальності» (8,34%) висловлювання рес-
пондентів свідчать про їх прагнення до незалежності від інших і бажання зберегти 
неповторність, своєрідність власної особистості, своїх поглядів, переконань. Залеж-
но від тривалості навчання та дорослішання студентів указаний показник виявляє 
тенденцію до зростання. 

«Науково-пізнавальні мотиви» свідчать про притаманну студентам високу по-
требу у власних досягненнях (16,67%), тобто студенти прагнуть домогтися відчутних 
і конкретних результатів у будь-якій діяльності. Цю необхідність можна пояснювати 
характером самого навчання. Пізнавальні мотиви є високими серед першокурсників. 
На жаль, стосовно відповідного показника простежується тенденція до його зниження. 
Однак він залишається однією з найбільш значущих ціннісних орієнтацій студентів.

Цікавляться проблемами релігії 7,5% респондентів. Вони переконані, що школа 
і вчитель, формуючи науковий світогляд, повинні поважати релігійні почуття вірую-
чих учнів та їх батьків, із належною повагою ставитись до релігії і священних книг, 
не допускати виникнення конфліктів, образ чи приниження гідності віруючих учнів.



Яковишин Руслан Ярославович96

Висловлень, що стосуються конкретних професійних рис педагога виявилася 
порівняно небагато – 4,17%. Причому вони здебільшого мають форму надто уза-
гальненої характеристики («майбутній новатор», «знавець своєї справи», «хоро-
ший спеціаліст» тощо). Це свідчить про те, що лише в окремих наших респонден-
тів спостерігається саморефлексія передовсім глобального й дифузного характеру, 
спрямована на майбутню педагогічну діяльність. Професійна сфера для більшості 
студентів ще не набула того значення, якого вони надають навчанню та захопленням. 
Студенти нечасто замислюються над своїм завтрашнім днем. Професійне життя є для 
них невідомим і виглядає недостатньо привабливим. Їх набагато більше влаштовує 
безтурботне та більш звичне студентське життя, у якому навчання конкурує з їхніми 
улюбленими формами дозвілля.

Особливе зацікавлення викликають судження респондентів про ставлення до 
сім’ї та виховання дітей. Більшість із опитуваних (4,17%) не хочуть, щоб їхні майбутні 
чоловіки чи дружини були подібні до батьків респондентів. Про себе висловлюють 
наступне: «буду гарною дружиною і матір’ю», «оберігатиму традиції сім’ї», «буду 
другом для власних дітей», «буду нести відповідальність за свою сім’ю».

Респонденти, висловлюючи свої прагнення, які стосуються сфери «Мотиви со-
ціального престижу» (4,17%), наголошують на тому, що хочуть мати справжніх друзів, 
бажають контактувати з різними людьми, особливо з ровесниками, причому не тільки 
зі своєї країни, але й з-за кордону. При цьому студенти характеризують себе так: 
«люблю подорожувати», «легко знаходжу спільну мову з людьми», «у спілкуванні 
з людьми шукаю розуміння і співчуття».

У сфері «Здоров’я» (3,34%) респонденти виокремлюють духовне, особистісно 
соціальне, розумове (інтелектуальне), емоційне (психічне), фізичне здоров’я. Вони 
розуміють, що людині необхідно приділяти значну увагу виявленню і стимуляції 
резервів здоров’я, дбати про збалансоване харчування, зважати на важливу роль 
рухової активності, знати принципи та методи загартування. Студенти усвідомлюють 
важливість таких чинників здорового способу життя, як: регулярний сон, особиста 
гігієна, дотримання основ раціонального харчування і контроль за нормальною масою 
тіла; піклування про фізичне здоров’я, дотримання основ моральності; відсутність 
або відмова від звички палити, помірність у вживанні алкоголю або повна відмова від 
нього, профілактичні медичні огляди, що дають змогу виявити можливі захворювання 
і вчасно розпочати лікування. 

Висновки

Отримані результати дослідження виявляють домінантну спрямованість студент-
ства на власну особистість, індивідуальні особливості, а також на внутрішні конфлікти 
чи проблеми. Встановлена наявність загального потенціалу для розвитку рефлек-
сії, проте він є недостатнім у сфері професійної ідентифікації майбутніх фахівців. 
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У перспективі наслідки цього дослідження стануть базою для розроблення спеціальної 
технології формування самоаналізу у майбутніх педагогів.
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Анотація 

Стаття присвячена висвітленню проблеми практичної підготовки майбутнього вчителя. Зо-
крема, основна увага звертається на вагомі чинники – аналіз, самоаналіз, що впливають 
на формування майбутнього педагога. Розкрито специфіку самоаналізу, його компоненти. 
Розглянуто наслідки дослідження професійно та життєво значущих характеристик осо-
бистості студентів.

Ключові слова: аналіз, самоаналіз, рефлексія, професійна підготовка, майбутній педагог

Streszczenie 

Artykuł poświęcony jest problematyce praktycznego przygotowania przyszłych nauczycieli. 
W szczególności zwraca się uwagę na ważne czynniki – analizę, introspekcję, wpływ na kształto-
wanie się przyszłego nauczyciela. Ujawnia się specyfika introspekcji, jej elementy. Uwzględniono 
konsekwencje badania ważnych cech zawodowych i życiowych osobowości uczniów. 

Słowa kluczowe: analiza, autoanaliza, refleksja, przygotowanie zawodowe, przyszły nauczyciel

Abstract 

The article reveals the problem of practical training of the future teacher. The main attention is 
paid to the most essential factors such as analysis, self-evaluation which influence on the future 
educator’s development. The peculiarities of self-evaluation and its components are dealt with. 
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The investigation results of the professional and life-essential characteristics of the student as 
an individual are analyzed. 

Keywords: analysis, self-evaluation, reflection, professional0 training, the future teacher 
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Зі змінами економічної, політичної і соціально-культурної ситуації в країні необ-
хідне нове розуміння змісту проблеми вибору професії. Ознаки професійної без-
порадності, відвертого незадоволення видом обраної діяльності значною мірою 
виявляються в частини випускників університетів. Своєрідна, дуже небезпечна за 
своїми наслідками ланцюгова реакція. Тому правильний, всебічно обґрунтований 
підхід до вибору професії як для самої людини, так і для всього суспільства має 
не лише соціальне забарвлення, а й величезну економічну вагу. Заняття справою, 
яка найповніше відповідає інтересам, здібностям, можливостям, нахилам людини 
і водночас задовольняє потреби суспільства – це один із домінуючих резервів під-
вищення продуктивності праці.

Важливим є і те, що образ професії, як когнітивне та емоційне утворення, змінює 
систему загальних орієнтирів в суспільній та індивідуальній свідомості людей. Раніше 
ідеальний образ професіонала багато в чому був пов’язаний з прагненням конкретних 
людей і їх професійною «біографією», їх певними професійними цінностями. Зараз 
можна спостерігати, що в деякій мірі «ідеальний образ професіонала» замінений на 
«ідеальний образ життя» (американський, європейський та інші). Таким чином, про-
фесія виступає як засіб для досягнення цього образу життя, а не як істотна частина 
самого образу життя1.

Все це приводить до розгубленості педагогів, психологів, батьків, що намагаються 
допомогти молодим людям, які або знаходяться в стані невизначеності, або зробили 

1 M. H. Варнавських, Проблеми професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових 
перетворень, «Педагогіка і психологія» 2002, № 4, c. 109–115. 
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свій сумнівний і примітивний професійний вибір. Безумовно, адекватність вибору 
і рівень оволодіння професією впливають на загальну якість життя. Тому так важливо 
зробити правильний вибір.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковим підгрунтям для аналізу 
проблеми професійного становлення, професійного розвитку та самовиховання 
єфахові погляди вагомих педагогів та науковців Я. Коменського, К. Ушинського, 
А. Макаренка, В. Сухомлинського, М. Боришевського, О. Горчакової, О. Гончарук, 
О. Гури, О. Дубасенюк, С. Єлканова, Н. Кічук, Н. Кузьміної, І. Мельник, К. Платонова, 
С. Пальчевського та ін.

Мета статті. Науково-теоретичний аналіз проблем професійного становлення 
особистості.

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Людині впродовж 
життя не раз доведеться переучуватись, займатися самоосвітою, самовихованням. 
Тому однією з головних цілей сучасного професійного навчання є розвиток зацікав-
леності і потреби в самозміні, формування здатного до перетворення спеціаліста 
в професіонала, який принципово відрізняється від мети традиційної професійної 
освіти – підготувати особистості до виконання конкретних функцій в професійному 
житті. Зрозуміло, що пріоритетність знань не ставиться під сумнів, але на сучасно-
му етапі розвитку суспільства цього вже не достатньо. У наш час розрізняють поняття 
спеціаліста і професіонала. Професіонал, на відміну від спеціаліста, є суб’єктом 
професійної діяльності, а не просто носієм сукупності знань і умінь; він здатний до 
побудови свої діяльності, її зміни і розвитку, тобто здатний до саморозвитку.

Зазначимо, що під саморозвитком в науці розуміють активне якісне перетворення 
людиною свого внутрішнього світу. Саморозвиток лежить в основі професійного роз-
витку, як динамічного і неперервного процесу проектування особистості2. Саморозви-
ток в більшій мірі притаманний молодому поколінню та студентству, а для того, щоб 
молода людина була професіоналом своєї справи, потрібно щоб вибрана професія 
в повній мірі відповідала її індивідуальним особливостям, задовольняла її особистісні 
проблеми, давала можливість реалізувати набутий потенціал.

Термін «студент» латинського походження, перекладається як сумлінно працю-
ючий, людина, що займається та оволодіває знаннями. Л. Столяренко визначає по-
няття студентство як «особливу спеціальну категорію, специфічну спільність людей, 
організаційно об’єднаних інститутом вищої освіти»3. Студентство включає людей, які 
цілеспрямовано, систематично оволодівають знаннями й професійними вміннями. 
Як соціальна група воно характеризується професійною направленістю та сформо-
ваністю відношення до майбутньої професії. 

Якщо ж вивчати студента як особистість, то вік 18–20 років – це період найбільш 
активного розвитку моральних і естетичних почуттів, становлення й стабілізації 

2 B. H. Самоукина, Психология и педагогика профессиональной деятельности, М.: Эkmoc, 1999, c. 352.
3 Д. Л. Столяренко, Педагогическая психология, вид 2-ге, перераб. и доп., Ростов н/Д: Феникс, 2003, c. 544.



Проблеми професійного становлення особистості студента закладу вищої освіти 101

характеру, а також оволодіння повним комплексом соціальних ролей дорослої лю-
дини: громадянських, професійно-трудових та ін. З цим періодом пов’язаний початок 
«економічної активності», під якою демографи розуміють входження людини до само-
стійної виробничої діяльності, початок трудової біографії та створення власної родини. 
Становлення мотивації, усієї системи цінних орієнтацій, «з одного боку, інтенсивне 
формування спеціальних здібностей у зв’язку з професіоналізацією – з іншого, ви-
діляють цей вік у якості центрального періоду становлення характеру та інтелекту»4.

Факт вступу до вузу укріплює віру молодої людини у власні сили й можливості, 
породжує надію на повнокровне й цікаве життя. Разом з тим на II і ІІІ курсах нерідко 
виникає питання щодо правильності вибору вузу, спеціальності, професії. Наприкінці 
III курсу остаточно вирішується питання щодо професійного самоозначення. Однак 
трапляється, що в цей час приймаються рішення у майбутньому уникнути роботи за 
спеціальністю. В. Лісовський стверджує, що лише 64% старшокурсників однозначно 
вирішують для себе, що їх майбутня професія повністю відповідає їхнім основним 
інтересам. Найчастіше спостерігаються зміни в настроях студентів – від захоплення 
в перші місяці навчання у вузі до скептицизму при оцінці вузівського режиму, системи 
викладання, окремих викладачів і т. ін5.

У соціально-психологічному аспекті студентство порівняно з іншими групами на-
селення відрізняється найбільш високим освітнім рівнем, найбільш сильним потягом 
до культури і високим рівнем пізнавальної мотивації. У той же час студентство – со-
ціальна спільнота, що характеризується найвищою соціальною активністю й до-
статньо гармонійним поєднанням інтелектуальної та соціальної зрілості. Урахування 
даної особливості студентства лежить в основі відношення викладача до кожного 
студента як партнера педагогічного спілкування, цікавої для викладача особистості. 
З точки зору особистісно-діяльнісного підходу «студент розглядається як активний 
суб’єкт педагогічної взаємодії, що самостійно організовує свою діяльність. Для нього 
характерна специфічна направленість пізнавальної та комунікативної активності на 
рішення конкретних професійно-зорієнтованих задач»6.

Студент виступає в ролі суб’єкта навчальної діяльності, яка передовсім виявляєть-
ся через два типи мотивів: мотивація досягнення й пізнавальна мотивація. Остання 
є основою навчально-пізнавальної діяльності людини та відповідає самій природі 
її розумової діяльності. Вона виникає в проблемній ситуації й розвивається при 
правильній взаємодії та відносинах студентів й викладачів. У навчанні мотивація 
досягнення підпорядковується пізнавальній і професійній мотивації7.

4 A. B. Якунин, Психология учебной деятельности студента, М.: СПб., 1994, c. 183.
5 B. B. Барабанова, E. M. Зеленова, Представления студентов о будущем как аспект их личностного 
и профессионального самоопределения, «Психологическая наука и образование» 2002, № 2, c. 28–41.
6 H. A. Леонтьев, Психологические вопросы формирования личности студента, «Психология в вузе» 
2003, № 1–2, c. 232–241.
7 A. Капацина, Виховання самосвідомості особистості студента як умова її розвитку і самореалізації, 
«Рідна школа» 2004, № 11, c. 26. 
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У даному контексті, перед викладачем постає відповідна психолого-педагогічна 
задача формування студента як суб’єкта навчальної діяльності, що передбачає 
передовсім необхідність навчити його вмінню планувати, організовувати свою ді-
яльність. Подібна постановка питання вимагає з’ясувати навчальні дії, необхідні для 
успішного навчання, програму їх виконання на конкретному навчальному матеріалі 
й чітку організацію вправ на їх формування. При цьому зразок виконання таких дій 
має демонструвати сам викладач, ураховуючи труднощі адаптаційного періоду на-
вчання студентів на І курсі.

Професійний розвиток і становлення студента неможливо штучно відокремити від 
його життєвого шляху в цілому. Перш ніж визначити професійне становлення студента, 
слід з’ясувати психологічні аспекти професійного становлення особистості в цілому.

На сьогоднішній день існує декілька періодизацій професійного шляху (профе-
сійного циклу) людини. Професійний цикл розглядається при цьому як послідовність 
періодів чи етапів у житті людини та включає в себе знайомство зі світом професій 
і професійний вибір, отримання освіти й професійної підготовки, початок самостійної 
роботи й накопичення досвіду, просування по службі та періоди подальшої профе-
сіоналізації.

У професійній діяльності становлення особистості відбувається особливо інтен-
сивно, оскільки вона концентрує у себе основну активність суб’єкта. Формування 
особистості являє собою процес створення особливого типу системних відносин. На-
уковцем Є. Клімовим виділені основні фази розвитку професіонала, що розкривають 
цілісний життєвий шлях і системні відносини, що характеризують особистість8. Однак 
вивчення особистості професіонала слід починати з власне професійної діяльності, 
тобто з ранніх років.

У процесі професійного становлення, слід враховувати вагому роль батьків і сі-
мейного виховання. Під впливом родини відбувається становлення вихідної системи 
відношення суб’єкта до світу професій і до себе як майбутнього професіоналу. Велике 
значення мають для дитини так звані сценарії виховання. У ряді випадків батьки здатні 
негативно вплинути на професійну долю своїх дітей, наполягаючи на професії, яка 
їм чужа чи протипоказана9. Отже, професійний розвиток особистості являє собою 
системне явище, що залежить від закономірностей психічного розвитку і відбувається 
в певних соціокультурних умовах. При цьому слід говорити про індивідуальний цикл 
професійного розвитку, який має свій психологічний зміст.

У процесі аналізу проблеми, вагоме значення має і «професійне мислення» до 
практичного і наукового користування почав входити порівняно недавно, з другої 
половини XX століття, у зв’язку зі значною інтелектуалізацією всієї суспільної пра-
ці, викликаної науково-технічною революцією. Поняття «професійне мислення» 

8 C. H. Пряжников, Профессиональное самоопределение: теория и практика: учеб. пособие для студ, 
Bысш. учеб. Заведений, М.: Академия, 2008, c. 320. 
9 T. Сметанський, Самовиховання як засіб індивідуалізації виховної роботи, «Шлях освіти» 1999, № 1, 
c. 4–8.
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використовується в двох значеннях. З одного боку, коли хочуть підкреслити високий 
професійно-кваліфікаційний рівень спеціаліста, йдеться про особливості мислення, 
що виражають його «якісний» аспект10. З іншого боку, коли прагнуть підкреслити осо-
бливості мислення, що зумовлені характером професійної діяльності, мається на увазі 
предметний аспект. Проте найчастіше поняття «професійне мислення» використову-
ється одночасно в обох цих значеннях. Так, прийнято говорити про «технічне» мис-
лення інженера, про «клінічне» мислення лікаря, «просторове» мислення архітектора, 
«економічне мислення» економіста й менеджера, «художнє» мислення працівників 
мистецтва, «математичне» мислення та ін. Інтуїтивно маються на увазі деякі осо-
бливості мислення спеціаліста, що дозволяють йому успішно виконувати професійні 
задачі на високому рівні майстерності: швидко, точно, оригінально вирішувати як 
ординарні, так і неординарні задачі в певній предметній сфері. Таких спеціалістів 
зазвичай характеризують як людей творчих у своїй професійній реалізації.

Поряд з вимогами професійних завдань, які має вирішувати спеціаліст, висува-
ється ряд вимог до його загального інтелектуального розвитку, до його здібностей 
охопити суть проблеми, не обов’язково в професійній сфері, можливість бачити 
оптимальні засоби її вирішення, виходу на практичні задачі, прогнозування11.

Такий підхід до професійного інтелекту вимагає від педагогічної психології роз-
робки спеціальних інформаційних моделей для організації професійного навчання, 
тобто передачі системи професійно корисних знань і організації їх засвоєння. Про-
блема психології полягає не у відборі змісту професійної освіти, що є переважною 
компетенцією педагогічної науки, а у вирішенні психологічних проблем формування та 
функціонування знань. У зв’язку з цим розробляються психологічні основи навчання, 
формування системного мислення як здатності бачити предмет навчання з різних 
позицій і вирішувати пов’язані з його засвоєнням задач творчо, самостійно у всьому 
комплексі зв’язків і відносин12.

Для системи освіти проблема забезпечення оптимального об’єму інформації 
є особливо актуальною, але до останнього часу вона залишається невирішеною 
в системі професійної освіти. Недолік інформації, що передається в процесі на-
вчання, пов’язаний з перешкодами, що виникають в процесі передачі інформації 
(непорозуміння, неправильне тлумачення). Надмір інформації, що компенсує цей 
недолік, теж має ряд негативних моментів: підключення зразу декількох інформацій-
них каналів, багаторазове повторення викладачем певного матеріалу, використання 
великої кількості термінів, синонімів, що робить інформацію термінологічно перена-
сиченою, при цьому справжній зміст відходить на другий план. Надмірність навчальної 
інформації призводить до загального надмірного навантаження каналів зв’язку і як 

10 Ф. Э. Зеер, Э. Э. Сыманюк, Кризисы профессионального становления личности, «Психологический 
журнал» 1997, T. 18, № 6, c. 35–44.
11 Б. И. Дерманова, A. Л. Коростылева, Некоторые аспекты феномена самореализации, «Психологические 
проблемы самореализации личности: сб. ст.» 1997, № 1, c. 20–37.
12 M. П. Якобсон, Психологические проблемы мотивации поведения человека, М.: 1969, c. 317.
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наслідок – викликає запізнілі або неправильні форми реакції. В умовах професійної 
освіти ця можливість існує і в силу об’єктивної обставини – великого об’єму матеріалу 
по предметах, що реалізують навчальний план. Побудова оптимальних інформаційних 
систем професійної освіти є важливим засобом підвищення ефективності засвоєння 
студентами необхідних знань.

Інформаційна основа навчання в системі професійної освіти потребує розробки 
й аналізу проблеми психологічних механізмів, що забезпечують суб’єкту навчального 
процесу засвоєння усього об’єму матеріалу та успішне його використання у своїй 
майбутній діяльності13.

Системні знання щодо предмету, який вивчається, є одним з важливих питань 
професійної освіти, в якому і вирішуються задачі придбання потрібних, доступних 
і практично зорієнтованих знань.

Ідея зв’язку мислення із засвоєними знаннями, яку висунув Л. Виготський, стала 
однією з головних у теорії навчання. Цей зв’язок змістовно розкривається через орга-
нізацію способу засвоєння як специфічної діяльності, що дає знання про об’єкт. Спо-
сіб організації пізнавальної діяльності як планомірне дослідження предмету з’ясовує 
зміст заснованих знань про нього, стаючи засобом мислення. В основі такого підходу 
лежить використання принципу системності, тобто побудови концептуальної системи, 
яка описує предмет вивчення в рамках класичної схеми системного аналізу. Кожний 
елемент знань набуває при цьому своє функціональне значення лише в системі, свою 
«роль» – в цілості, у зв’язку з іншими елементами. Знання про предмет представляються 
не в стійко-описовому вигляді, а розкривають структуру предмета в системному ракурсі14.

Пізнавальна діяльність студентів у процесі засвоєння системних знань набуває 
рефлексивного характеру, оскільки знання стають для них особливим «предметом», 
що функціонує за своїми власними законами.

Системне орієнтування в предметі має важливе значення для вирішення еврис-
тичних задач, за допомогою яких суб’єкт може передбачати можливий результат 
і планувати дослідження мети із значним скороченням шляху до неї. Під творчим 
завданням зазвичай розуміється завдання, спосіб вирішення якого суб’єкту невідомий, 
і його вирішення зазвичай пов’язують з вихідним (ще до початку навчання) рівнем 
пізнавальної активності, оригінальністю мислення. Будь-яке завдання являє собою 
об’єкт у системі відносин, їх різноманітність і з’ясовує ступінь складності завдання. 
При цьому «ключове» відношення в нестандартній задачі, як правило, виступає 
в опосередкованих зв’язках. Продуктивність, яка притаманна творчому мисленню, 
виступає результатом налаштування мислення певним чином дослідити об’єкт, від-
биваючи в ньому системні зв’язки та відношення15.

13 Г. O. Мороз, C. O. Падалка, I. B. Юрченко, Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний посібник, 
К.: НПУ, 2003, c. 267.
14 Д. C. Смирнов, Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности, М.: 
Академия, 2001, c. 304.
15 Э. Эриксон, Идентичность: юность и кризис, пер. с англ., Общ. ред. и предисл. А. В.Толстых, М.: Про-
гресс, 1996, c. 344.
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Підводячи підсумки щодо теоретичних проблем, зв’язаних з формуванням про-
фесійного мислення, необхідно зазначити наступне. У наш час особливо гостро перед 
професійною освітою стоїть питання побудови такої системи знань, яка б відповідала 
вимогам сьогоднішнього рівня сучасного виробництва. Знання мають бути фунда-
ментальними, професійно і практично орієнтованими. Саме ці положення і лежать 
в основі розробки дидактичних принципів професійної освіти.

Концепція Гальперіна дозволяє вбачати психологічні основи професійної діяль-
ності в особливостях орієнтування спеціаліста в сфері своєї діяльності. Особливос-
тями орієнтування (орієнтовної основи діяльності) можна пояснити й психологічні 
відмінності в мисленні широкопрофільного й багатопрофільного спеціаліста: різно-
манітність професійних завдань вирішується на основі різного способу відображення 
їх предмета. Широкопрофільний спеціаліст відбиває предмет у його загальній різно-
манітності конкретних форм вираження в різних задачах16.

Таким чином, при дослідженні особливостей становлення професійної ідентичності 
студентів ми розглянули особливості студентського віку, психологічні аспекти про-
фесійного становлення особистості студента, формування в них професійних умінь, 
навичок і професійного мислення. Можемо зробити висновки, що відношення до 
студента як до соціально зрілої особистості, носія наукового світогляду передбачає 
враховувати, що це не лише система поглядів людини на світ, але й на своє місце 
у світі. Тобто формування світогляду студента означає розвиток його рефлексії, усві-
домлення себе суб’єктом діяльності, носієм певних суспільних цінностей, соціальне 
корисною особистістю. Це в свою чергу означає для викладача необхідність поси-
лення діалогічного боку навчання, спеціальної організації педагогічного спілкування, 
створення для студентів можливостей відстоювати свої погляди, цілі, життєві позиції 
в навчально-виховній роботі17.

Все вище сказане, що до професійних умінь майбутнього фахівця підтверджує 
важливість гуманістичної установки в навчальній діяльності. Як відомо, гуманістична 
установка тісно пов’язана з мотиваційним комплексом, до якого входять такі принципи: 

 ● ставлення до іншої людини як до цінності;
 ● спрямованість на відкрите й активне спілкування;
 ● прагнення до самовдосконалення;
 ● установка на творчість;
 ● націленість на гармонійний розвиток тих, хто навчається18.

Моделювання професійних умінь майбутнього фахівця є складовою цілісного 
педагогічного процессу, яке в свою чергу реалізується через низку взаємозв’язаних 
і взаємообумовлених етапів, серед яких найважливішими є такі:

16 B. O. Скрипченко, M. Y. Лисянська, O. Л. Скрипченко, Довідник з педагогіки і психології, К.: 2000, c. 216.
17 Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие, Отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова, Ростов 
н/Д: Феникс, 2002, c. 544.
18 O. Г. Ковальчук, Активізація навчання в економічній освіті, Hавч. Посіб, вид. 2., доп. К.: КНЕУ, 2003, c. 298; 
C. B. Лозница, Психологія і педагогіка: Основні положення: навчальний посібник, К.: ЕКСоб, 2000, c. 226.
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І етап – розвиток початкового недиференційованого інтересу до певного виду 
професійній діяльності. Сприяє цьому система бесід, дискусій, аналізу конкретних 
ситуацій.

ІІ етап – формування позитивних професійних ціннісних орієнтацій, які дають змогу 
побудувати у свідомості студента ідеальну модель майбутньої фахової діяльності, 
яка служить еталоном у професійному саморозвитку.

ІІІ етап – активне формування професійних умінь, необхідних для практичної ді-
яльності. Воно здійснюється під час розроблення та реалізації навчальних проектів 
у змодельованих та реальних умовах конкретних ситуацій і вимагає від студентів 
самостійності, ініціативності, творчого підходу, наполегливості тощо.

Висновки 

Загалом у процесі пошуку нових форм та методів професійної підготовки студентів 
слід намагатися поставити того, хто навчається, у позицію активного суб’єкта на-
вчально-виховного процесу. Саме тоді буде створено умови для цілеспрямованого 
впливу викладача на формування та розвиток визначених професійних якостей 
студента, які б допомогли йому в майбутній практичній діяльності.
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Анотація

Статтю присвячено аналізу проблеми професійного становлення особистості студента 
закладу вищої освіти. Зосереджена увага на тому, що при дослідженні особливостей ста-
новлення професійної ідентичності студентів слід враховувати: особливості студентського 
віку, психологічні аспекти професійного становлення особистості студента, формування 
в них професійних умінь, навичок і професійного мислення. При цьому слід формувати 
позитивне відношення до студента як до соціально зрілої особистості, носія наукового 
світогляду, засвоєних професійних компетентностей. Зосереджується увага на тому, що 
у процесі професійного становлення, слід враховувати вагому роль батьків та сімейного 
виховання. Під впливом родини відбувається становлення вихідної системи відношення 
суб’єкта до світу професій і до себе як майбутнього професіонала. Професійний розвиток 
особистості слід розглядати як системне явище, що залежить від закономірностей психічного 
розвитку і відбувається в певних соціокультурних умовах, які допомагають розвинути про-
фесійні можливості особистості, включаючи її здібності, знання, зразки поведінки, цінності, 
відносини, позитивно цінні для суспільства, в якому вона живе.

Ключові слова: особистість, професійний розвиток, студент, молодь, заклади вищої освіти

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest analizie problemu rozwoju zawodowego studenta wyższej uczelni. 
W opracowaniu główną uwagę skupiono na ukazaniu specyfiki kształtowania się tożsamości 
zawodowej studentów w procesie ogólnego rozwoju jednostki w którym należy wziąć pod uwa-
gę: specyfikę wieku studenckiego, psychologiczne aspekty rozwoju zawodowego, osobowość 
studenta, kształtowanie umiejętności zawodowych i profesjonalnego myślenia. W procesie 
rozwoju zawodowego istotną rolę oprócz środowiska uczenianego, pełni również najbliższe 
otoczenie – rodzice, dom, wychowanie rodzinne. Pod wpływem wzorów, wartości wyniesionych 
z domu rodzinnego kształtuje stosunek młodych ludzi do otaczającej rzeczywistości społecznej 
i zawodowej. Rozwój zawodowy człowieka należy traktować jako zjawisko systemowe, zależne 
od rozwoju intelektualnego, warunków, w których żyje. Określone warunki społeczno-kulturowych 
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pomagają rozwijać zdolności, umiejętności zawodowe jednostki, wiedzę, wzorce zachowań, 
wartości, postawy – walory cenne dla społeczeństwa, w którym funkcjonuje.

Słowa kluczowe: osobowość, rozwój zawodowy, student, młodzież, instytucje wyższej edukacji

Abstract

The article is devoted to the analysis of the problem of professional development of the personality 
of a student of a higher education institution. Attention is focused on the fact that when studying 
the peculiarities of the formation of professional identity of students should take into account: the 
peculiarities of student age, psychological aspects of professional development of the student’s 
personality, the formation of professional skills and professional thinking..Thus it is necessary 
to form the positive relation to the student as to the socially mature person, the bearer of the 
scientific world outlook, the mastered professional competences. The focus is on the important 
role of parents and family upbringing in the process of professional development. Under the 
influence of the family, the initial system of the subject’s attitude to the world of professions and 
to himself as a future professional is formed. Under the influence of the family, the initial system 
of the subject’s attitude to the world of professions and to himself as a future professional is 
formed. Professional development of the individual should be considered as a systemic phe-
nomenon that depends on the laws of mental development and occurs in certain socio-cultural 
conditions that help develop the professional capabilities of the individual, including his abilities, 
knowledge, behavior, values, attitudes, positively valuable to society lives.

Keywords: personality, professional development, student, youth, institutions of higher education
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W „GĄSZCZU ZNACZEŃ” ALBO O DOCIEKANIU ISTOTY RZECZY

IN “THE WORLD OF MEANING” OR ON SEEKING RIGHT WORDS

Wstęp

Wymóg umiędzynarodowienia nauki zmusza jej adeptów do publikacji wyników ba-
dań w międzynarodowych, najlepiej prestiżowych (albo po prostu wysokopunktowanych) 
periodykach naukowych. Fakt ten dotyczy w zasadzie każdej dziedziny naukowej, nie 
inaczej jest w naukach o turystyce. W międzynarodowym środowisku dzielenie się wiedzą, 
zwłaszcza gdy nie jest ona zapisana w uniwersalny sposób (w postaci liczb i wzorów), 
wymaga dużej precyzji i jednoznaczności, tak aby intencje autora pokryły się ze zrozu-
mieniem czytelnika. Tłumaczenie na języki obce, przede wszystkim język angielski, oraz 
konieczność tzw. proofreading, wykonanego najlepiej przez osobę, dla której język tłu-
maczenia jest językiem ojczystym, nie jest jedynie czynnością techniczną, ale działaniem, 
które – choć pozornie nie ingeruje w wartość merytoryczną pracy – finalnie ma duży wpływ 
na jej odbiór, przesądzając niekiedy o sukcesie lub porażce publikacyjnej. 

Trudności w przełożeniu intencji autorów na ich zrozumienie w językach obcych mogą 
wyglądać różnie w zależności od dziedziny, której wyniki są przedmiotem translacji: 
począwszy od humanistyki, przez nauki społeczne, nauki o Ziemi, na naukach ścisłych 
kończąc. W zależności od jej pozycji, mniej lub bardziej ugruntowanej i okrzepłej w ogól-
nie akceptowanej terminologii i rozumieniu badanych zjawisk, a także dopuszczalności 
posługiwania się metaforą albo językiem używanym nie jako proste narzędzie opisu, lecz 
plastyczne tworzywo, tłumaczenie tekstu naukowego staje się nie lada wyzwaniem.

Kwestie związane z tłumaczeniem tekstu naukowego ukazują głębsze podłoże pro-
blemu – rozumienie wzajemnej zależności terminologii naukowej czy ogólnie języka na-
ukowego, ich „wymienialności”. Proste skojarzenie dwóch słów, które są odpowiednikami 
terminologicznymi tego samego zjawiska w różnych językach, jest możliwe pod warunkiem, 
że mają one ten sam zakres i znaczenie. Często tak jest, ale to być może sprawia, że 
wytwarza się pewien automatyzm w zastępowaniu terminologii (np. angielskiej polską lub 
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odwrotnie)1 albo wskazywaniu pojęć równoznacznych. Nie zawsze jest to uzasadnione. 
Turystyka to tourism, ale czy sightseeing to turystyka krajoznawcza? Czy termin „turystyka 
aktywna” można zastąpić zwrotem active tourism? Zawsze, nawet w przypadku dobrze 
ugruntowanych pojęć, ich wyborowi lub transformacji powinna towarzyszyć refleksja nad 
ich właściwym „dopasowaniem” – nie tylko na poziomie ogólnym, ale także w najdrobniej-
szych niuansach znaczeniowych. Uniknie się w ten sposób wprowadzania w błąd, mylenia 
pojęć, ale też zbędnego słowotwórstwa (gdy w wyniku pozornego braku odpowiednika 
tworzy się neologizm)2. 

Do nieoszacowanych szkód poznawczych i dydaktycznych dochodzi, gdy kwestie 
terminologiczne omawia się na zbyt ogólnym poziomie, gdy autorytarnie3 narzuca się 
jedno rozwiązanie (zwłaszcza gdy jest ich więcej i wymagałoby to długotrwałych i zawiłych 
interpretacji). Powierzchowne traktowanie znaczeń i kontekstów prowadzić może do erozji 
wiedzy, zamiast do jej wzrostu4. 

Perfekcyjne przedstawienie stwierdzeń Perfekcyjne oddanie znaczeń i pojęć w innym 
języku nie jest proste, bowiem w idealnej sytuacji wymagałoby to m.in. stałej współpracy 
autorów prac naukowych z językoznawcami, co znacznie wydłużałoby proces tworzenia 
tekstu. W dobie wspomnianego wcześniej „rynkowego” podejścia do publikacji naukowych 
jest to ważki i przesądzający argument. Sytuację pogarsza fakt rezygnacji z przeprowa-
dzania szczegółowej, wnikliwej redakcji tekstu (na etapie przygotowania do wydania). 
Sytuację pogarsza to, że wiele wydawnictw rezygnuje z wnikliwej redakcji tekstu na etapie 
przygotowania go do wydania. Postać drobiazgowego, wszystkowiedzącego redaktora/
korektora, który wykaże wszelkie błędy lub nieścisłości, nie jest już „zmorą” autorów 
i redaktorów tomów, ale błędy językowe, logiczne, techniczne („literówki”), a nawet mery-
toryczne w publikacjach nie są obecnie czymś wyjątkowym. Nie oznacza to, że mamy do 
czynienia z sytuacją bez wyjścia. Nie jest naszym zamiarem obnażanie indywidualnych 
umiejętności translacyjnych lub literackich, których poziom może być różny. 

Zwracamy uwagę na obiektywne (rzec by można strukturalne) przyczyny słabości 
nawet najlepszych prac naukowych i tłumaczeń – „słowa”, i to, co się za nimi kryje, mają 
fundamentalne znaczenie dla pełnego zrozumienia opisywanych zjawisk turystycznych. 
Jest to ważne zwłaszcza w pracach naukowych, w których precyzja języka ma fundamen-
talne znaczenie. W świecie zinternacjonalizowanej nauki bez wzajemnego zrozumienia 
nie będzie rozwoju, nieporozumienia mogą spowodować zastój lub nawet doprowadzić do 

1 Pozostajemy w obrębie tylko tych języków, gdyż angielski stał się najważniejszym językiem zinternacjonali-
zowanej nauki.
2 Czy nie tak było w przypadku pojawienia się „atrakcji turystycznej” w języku polskim? Por. D. Chylińska, G. Kos- 
mala, Czym jest turystyka? Wokół podstawowych problemów definicyjnych i klasyfikacyjnych, Wydawnictwo AWF 
w Katowicach, Katowice 2019, s. 53‒54.
3 Autorytarność sama w sobie nie stanowi tu problemu. Wykładowca ma autorytet, chociażby z racji pełnionej 
funkcji. Jego wykorzystanie może dawać bardzo dobre rezultaty, ale też wręcz przeciwne – zależy, jak i do czego 
jest wykorzystany.
4 Także do utraty zainteresowania pracą naukową, zniechęceniem samym studiowaniem, skoro wszystko jest 

„bylejakie” albo „takie jest i nie ma co dyskutować” – ale to już wykracza poza zakres opracowania.
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chaosu, czyli efektu przeciwnego do celu nauki, która w logiczny, uporządkowany sposób 
próbuje „opowiedzieć” świat.

Słowa są ważne – to nie jest żadne odkrycie. Właściwe słowo we właściwym kontekście 
decyduje o klarowności tekstu i trafności przekazu. Jest to bardzo trudne i – niejednokrot-
nie – czasochłonne, ale przecież dbałość o to należy do obowiązków autora, a często 
decyduje o sukcesie pracy.

Pragniemy zilustrować opisany problem w obszarze nauk o turystyce, wykorzystując 
wybrane przykłady występujące w literaturze przedmiotu. Trudności (w tym translacyjne) 
w jednoznacznym oddaniu myśli autora wynikają z różnych przyczyn. Nie zamierzamy, 
gdyż nie jesteśmy w stanie w krótkim opracowaniu, wyjaśnić wszystkich wątpliwości 
i podać właściwe rozwiązania. Omawiając wybrane zagadnienia, chcemy ukazać trudno-
ści, zasygnalizować problemy, mechanizmy oraz skutki. Praca ta jest przede wszystkim 
głosem w dyskusji, która – jak się wydaje – toczy się na uboczu innych spraw, zapewne 
uznanych za ważniejsze lub bardziej na czasie. Niesłusznie zajmuje tak poślednią po-
zycję, dlatego chcemy ją wesprzeć, podkreślając wagę poruszanych kwestii. Omawiana 
problematyka nie zostaje tu wyczerpana, a tym samym otwiera się pole do polemik, lecz 
przede wszystkim do jej kontynuowania, poszerzania o inne zagadnienia, dla dobra 
(jakości) prac naukowych.

Wychodząc z tego punktu widzenia, pragniemy zilustrować przedstawiony wyżej 
problem przykładami z literatury przedmiotu dotyczącej nauki o turystyce. Prezentowany 
materiał powstał w oparciu analizę źródeł pisanych: publikacji naukowych, popularnonau-
kowych i słowników. Różne publikacje od lat prowokowały Autorów niniejszego artykułu do 
rozważań i dyskusji. Przegląd literatury naukowej (zarówno polsko-, jak i anglojęzycznej) 
z zakresu nauk o turystyce i pokrewnych konfrontowany był z obserwacjami i innymi 
doświadczeniami Autorów (zebranymi podczas konferencji naukowych, ale też wypraw 
turystycznych).

Pozostając tylko na płaszczyźnie terminologicznej, która jest szczególnie „wrażliwa” ze 
względu na kluczową rolę pojęć w dyskursie naukowym, można wymienić wiele wartych 
wnikliwego rozważenia kwestii. Nie w każdym przypadku wątpliwości muszą wynikać 
z popełnionych błędów, nieścisłości w tłumaczeniu lub bezwiednym zastępowaniu pojęć 
obcojęzycznych; niejednokrotnie bardzo trudno jest trafnie oddać pewne niuanse znacze-
niowe. Zawsze jednak sam proces pogłębionej analizy zakresu i znaczenia da pozytywne 
rezultaty, objawiające się np. lepszym zrozumieniem istoty zjawiska. 

Przeanalizowane problemy można podzielić na dwie kategorie. Inaczej jest w przypad-
ku nieprecyzyjnego, niepewnego zastosowania odpowiednika w drugim języku, a inaczej, 
gdy takiego odpowiednika nie ma i trzeba go stworzyć. Już na wstępie należy podkreślić 
ważną zasadę – nie ma możliwości prostego zastępowania pojęć z jednego języka ter-
minami w drugim. Wynika to, ogólnie rzecz ujmując, ze struktury danego języka, jego 
gramatyki, słownika, pochodzenia, ale także ze schematów myślowych kultury stosującej 
dany język.
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Poszukiwanie odpowiednika – przykład turystyki przygodowej, 
zrównoważonej i filmowej

Ogólnie przyjmuje się, że turystyka przygodowa i adventure tourism to synonimy. Po-
zornie można się z tym zgodzić. Nie jest zaskoczeniem, że terminom tym różni autorzy 
nadają różne znaczenia (treść, zakres). Przy innej okazji5 zwracaliśmy uwagę, że jest 
przynajmniej pięć kontekstów definiowania turystyki przygodowej. Analiza kilkudziesięciu 
definicji wykazała6, że dla niektórych badaczy ta forma turystyki związana jest przede 
wszystkim z ryzykiem, dla innych to aktywność fizyczna podejmowana w środowisku 
naturalnym (outdoor). Kolejni kładą nacisk na nieprzewidywalność rezultatów albo na ko-
nieczność wystąpienia wewnętrznych przeżyć towarzyszących podejmowanym działaniom. 
Inna grupa definicji koncentruje uwagę na przeżyciu przygody (przy czym stwierdzenie to 
niekoniecznie rozumiane jest przez badaczy tak samo). Nietrudno zauważyć, że wyróżnio-
ne zakresy mogą być ze sobą powiązane, nachodzić na siebie w znaczącym stopniu, ale 
też obejmować dość odległe obszary znaczeniowe. Aktywnością fizyczną w środowisku 
naturalnym jest intensywny spacer nad jeziorem, wspinaczka górska, jak i wędrówka 
przez bagna. Wszystkie te formy spędzania czasu zawierają pewien stopień ryzyka, tak 
jak zaskakujące mogą być np. rafting, smakowanie nieznanych potraw, wejście na czynny 
wulkan lub nurkowanie. Skutki zjedzenia nieznanej potrawy są nieprzewidywalne, podobnie 
jak nocne „eskapady w podejrzanej dzielnicy” czy niezaplanowany wyjazd turystyczny. 
Aktywności te mogą dostarczyć mocnych wrażeń (niekoniecznie przyjemnych), ale nie 
każda z nich będzie przygodą. Gdyby zsumować zakresy definicji turystyki przygodowej 
należałoby uznać, że mieszczą się w nich prawie wszystkie wyjazdy turystyczny. Czy 
zatem „turystyka” oznacza w głównej mierze turystykę przygodową?

Niektórzy badacze, być może biorąc pod uwagę niejednoznaczność pojęcia turystyki, 
próbują uwzględnić wiele lub wszystkie wymienione konteksty7, co niekoniecznie prowadzi 
do stworzenia klarownej definicji turystyki przygodowej. Zapewne dominujące rynkowe 
(marketingowe) podejście8, szczególnie mocno reprezentowane przez zachodnich autorów, 
w jakimś stopniu wyjaśnia kłopoty z ustaleniem, czym jest adventure tourism. Częściej 
to właśnie produkt „turystyka przygodowa” stanowi obiekt badawczy wykorzystywany do 
skonstruowania właściwej nazwy, podczas gdy rozwiązania należałoby szukać w obszarze 
motywacji, celów, zachowań turystów. 

To nie jest jednak jedyny, najważniejszy problem. Istotą turystyki przygodowej jest prze-
życie przygody9. Mniej lub bardziej empirycznie przygodą określa się pewne poczynania, 

5 D. Chylińska, G. Kosmala, Komodyfikacja przygody w turystyce i rekreacji, „Almamer” 2014, z. 1 (70), s. 271–294.
6 Ibidem, s. 276‒278.
7 Jak np. J. Swarbrooke, C. Beard, S. Leckie, G. Pomfret, Adventure Tourism. The new frontier, Butterworth 
Heinemann, Oxford 2007, za: M. Nowacki, Czym jest turystyka przygodowa?, [w:] Teoria i praktyka usług turystycz-
nych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań, red. W. Siwiński, D. R. Tauber, E. Mucha-Szajek, 
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2011, s. 281–290.
8 D. Chylińska, G. Kosmala, Komodyfikacja…, op. cit., s. 289.
9 Ibidem, s. 274.
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które są niezaplanowane, silnie angażują uczestnika (psychicznie i fizycznie) oraz zawie-
rają element „odkrywania”. Wielu badaczy, jak i autorów słowników10, wiąże z przygodą 
element ryzyka, nieraz uznając go za kluczowy; jednak co najmniej dyskusyjne jest prze-
konanie, że turysta celowo zaryzykuje życie lub zdrowie dla samego jego „smaku” – ryzyko 
jest w przygodzie raczej konsekwencją odkrywania, a nie czymś immanentnie wpisanym 
w definicję tego słowa. O ryzyku w ogóle nie wspomina Uniwersalny słownik języka pol-
skiego PWN11 czy Słownik języka polskiego12. Nie ma więc jednoznaczności w rozumieniu 
samej przygody, chociaż rozbieżności wydają się być daleko mniejsze niż w przypadku 
pojęcia turystyki przygodowej.

Robert Stiller w swoim felietonie mimochodem wskazuje na problem, który odsłania 
przyczynę niejasności wokół omawianego przykładu. Ten znany tłumacz i znawca kultury 
zwraca uwagę na genezę i etymologię słowa przygoda (adventure)13. „Przygoda” w języku 
angielskim to bardziej coś, co można zrobić, podczas gdy w języku polskim ona się komuś 
przytrafia. Amerykańską przygodę można przygotować, w pewnym sensie zaplanować, na 
pewno trzeba coś przedsięwziąć, zrobić, by doświadczyć (wywołać?) odczucia ekscytacji, 
czegoś niezwykłego, poczucia niebezpieczeństwa związanego z ryzykiem, natomiast 
w języku polskim przygoda to coś, co się nam przytrafia, możemy ją co najwyżej przyjąć, 
gdy już się nam przydarzy. Nie można jej zaplanować na pojutrze po południu. Przygoda 
przychodzi do nas lub ją napotykamy14. „Nam cały świat to jedna cudowna przygoda!…”15.

To rozróżnienie niesie niebagatelne konsekwencje. Pozwala zrozumieć, dlaczego 
anglojęzyczne definicje często traktują przygodę/turystykę przygodową jako zadanie do 
wykonania w określonym miejscu i czasie. Taka koncepcja turystyki przygodowej jest 
zdecydowanie łatwiejsza do wykorzystania przez branżę turystyczną, bez problemów pod-
daje się komercjalizacji, gdyż wszystkie elementy składowe można kontrolować. Przejście 
trudnym szlakiem przez w Appalachy w weekend to już przygoda, podczas gdy w Polsce 
odbierane to jest jako weekendowa wycieczka w góry. Wyjaśnia, dlaczego aktywności – 
w polskim rozumieniu tego słowa zbliżone do sportu czy rekreacji – uznawane są za 
turystykę przygodową, podczas gdy np. „przygoda w mieście” nie znajduje zwolenników. 

Słowo sustainable/sustainability zdobyło popularność w końcu XX wieku za sprawą 
dokumentów ONZ dotyczących problemów środowiska geograficznego w kontekście 
rozwoju gospodarczego i społecznego. Ze względu na semantyczną różnorodność może 
przypominać wspomniane wcześniej słowo „przygoda”, od którego różni się zasadniczo: 

10 Por. A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, PWN, Warszawa 1981, s. 14; 
J. Stanisławski, K. Billip, Z. Chociłowska, Podręczny słownik angielsko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1983, s. 13; Merriam-Webster Dictionary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/adventure [22.04.2021]. 
11 Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, t. 3, P–Ś, red. nauk. S. Dubisz, red. tomu L. Dranik, E. Sobol, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
12 Słownik języka polskiego, t. 7, Pri–R, red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa 1965, https://sjp.pwn.pl/doro-
szewski/przygoda;5486233.html [22.04.2021].
13 R. Stiller, Pokaż język!, t. 2, Vis-á-Vis. Etiuda, Warszawa 2013, s. 136.
14 W dawnej polszczyźnie przygoda to przypadek, wypadek, traf, dopust, nieszczęście albo zdarzenie, por. 
S. Reczek, Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968.
15 L. Staff, Południe włóczęgi, [w:] Dzień duszy, Lwów–Warszawa 1908, https://wikisource.org/wiki/ Po%C5%82ud-
nie_w%C5%82%C3%B3cz% C4%99gi [12.05.2021].
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krótką, liczącą zaledwie pół wieku „karierą” oraz ogromną liczbą odniesień16, a tym samym 
i niejednoznaczności. Sustainable najczęściej występuje w związku frazeologicznym 
z wyrazem „rozwój” (sustainable development), na tyle często powtarzanym, że może się 
wydawać oczywiste, że „rozwój” (development) może być jedynie sustainable. Niemniej 
inne dziedziny też można określać tym przymiotnikiem: rolnictwo, ekonomię, transport, 
enterprise itd. Nie odstaje od tego trendu turystyka – coraz popularniejszy jest zwrot 
sustainable tourism. Ale co on oznacza i jak brzmi jego polska wersja (w tym przypadku 
mamy do czynienia tylko z tłumaczeniem angielskiego słowa)? 

Kluczowe jest słowo sustainable, które tłumaczone jest jako trwały, stabilny, trwały, 
zrównoważony, samopodtrzymujący się, samopodtrzymywalny, sustensywny, a nawet 
eko17. Największą popularność, zwłaszcza w mediach, wydaje się mieć przymiotnik zrów-
noważony18, jednak nie ma jednoznacznej opinii co do poprawności tego odpowiednika. 
Dosłownie rozumienie słowo sustain oznacza m.in.: podtrzymywać, utrzymywać, wytrzy-
mać, znosić, krzepić czy wspierać, natomiast końcówce -able odpowiada polskie -alny, 
co utworzyłoby termin „podtrzymywalny”. W żaden sposób nie jest on równoznaczny 
z określeniem „bycie zrównoważonym”19, w którym nacisk położony jest na doprowadzenie 
lub utrzymanie czegoś w stanie pewnej równowagi (która już musiała zaistnieć). W takim 
ujęciu byłaby to interpretacja, nadanie nowego znaczenia, a nie tłumaczenie. Badacze, 
którzy uważnie przyglądają się znaczeniom i kontekstom stosowanych pojęć, twierdzą, 
że najlepszym, choć nie idealnym, odpowiednikiem sustainable jest „trwały”20. 

Jednak zwrot „trwała turystyka” pozbawiony jest pewnej aury tajemniczości, ukrytych 
(pozornych) sensów, ale także, a może zwłaszcza, proekologicznego (w popularnym rozu-
mieniu) wydźwięku, które zawarte mają być w pojęciu zrównoważonej turystyki. Wskazuje 
to na inne problemy i niekonsekwencje związane ze słowem sustainable, czyli na wyol-
brzymianie jego znaczenia i pozorną wartość. Bowiem, jak podpowiada zdrowy rozsądek, 
turystyka powinna być zawsze sustainable, to jej normalny stan, w przeciwnym razie 

16 P. Johnston, M. Everard, D. Santillo, K.-H. Robèrt informują, że istnieje około 300 definicji sustainability 
i sustainable development ‒ zob. P. Johnston, M. Everard, D. Santillo, K.-H. Robèrt, Reclaiming the Definition 
of Sustainability, „Environmental Science and Pollution Research” 2007, vol. 14, no. 1, s. 60, DOI: http://dx.doi.
org/10.1065/espr2007.01.375. Z kolei P. Jeżowski podaje, że istnieje ponad 100 definicji sustaiable development ‒ 
zob. P. Jeżowski, Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. 
Studia i Prace” 2012, nr 2, s. 101.
17 R. Olaczek, Między swobodą a zakazem – o turystycznym korzystaniu z obszarów chronionych, [w:] Turystyka 
zrównoważona i ekoturystyka, red. W. A. Gotowt-Jeziorska, J. Śledzińska, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 
2008, s. 16; M. Łuszczyk, Kazimierza Górki niedźwiedź brunatny, czyli rzecz o terminologii rozwoju trwałego, 

„Studia i Prace WNEiZ US” 2016, nr 46 (2), s. 348.
18 Na przykład popularna wyszukiwarka internetowa wykazuje ponad 13 mln odwołań do hasła „zrównoważony 
rozwój”, nieco mniej do „stabilny rozwój”, ale już ponad 60 mln do „trwały rozwój” (przy czym wiele z tych od-
nośników prowadzi wprost do zwrotu „zrównoważony rozwój”, czyli wyszukiwarka „pomaga” w zinterpretowaniu 
polecenia).
19 Obecnie, zwłaszcza słowniki internetowe, proponują zastępowanie sustainable przede wszystkim tym słowem, 
co jest najprawdopodobniej pokłosiem ich popularności. Z tego samego powodu oraz nadreprezentacji ekologizmu, 
w nowszych słownikach pojawia się kolejne znaczenie sustainable, odnoszące się do takiego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, by nie doszło do zniszczenia środowiska.
20 Na przykład M. Łuszczyk, op. cit., s. 354‒355.
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w krótkim czasie straci podstawy funkcjonowania. To samo dotyczy rolnictwa, rozwoju itp. 
To raczej sytuacja unsustainable jest problemem, wyłomem, stanem nie-normalności. 
Odkrycie sustainabilitiy jest pozorne, a kariera pojęć z nim związanych przypomina te 
określane mianem „celebryckich”. Stąd też przymiotnik „trwały” jest bliższy istoty normal-
nego, zdroworozsądkowego działania21, które leży u podstaw sustainability. 

Przełożenie na język obcy nazwy wybranej formy turystyki niekiedy wydaje się spra-
wą prostą, a nawet wygodną z uwagi na mnogość terminów używanych intuicyjnie jako 
synonimy. Zjawisko to dobrze ilustruje wyrażenie „turystyka filmowa”, która w polskiej 
literaturze naukowej jest zwrotem bardzo pojemnym, określającym zarówno podróże 
inspirowane biografią ludzi związanych z filmem (reżyserów, aktorów czy „celebrytów 
małego ekranu”), jak i turystykę fikcji filmowej (podróże do miejsc wykorzystanych jako 
plenery w filmie, śladami bohaterów filmu lub historii w nim opisywanych, imprez filmo-
wych itp.)22. W literaturze anglojęzycznej opisowi zjawiska służy wiele pojęć: film tourism, 
movie tourism, movie-based tourism, set-jetting, film-induced tourism albo movie-induced 
tourism. O ile użycie w tłumaczeniu któregoś z trzech pierwszych terminów na ogół nie 
wzbudza większych wątpliwości23, to set-jetting, film-induced tourist oraz movie-induced 
tourism opisują już nieco odmienne, a raczej pojmowanie zjawiska w szerszym kontekście. 
Set-jetting to raczej efekt odziaływania filmu na spopularyzowanie wśród podróżników 
wybranych atrakcji turystycznych niż termin określający formę turystyki. Niektóre miej-
sca sportretowane lub wykorzystane jako plener filmowy odnotowują gwałtowny wzrost 
odwiedzających, nawet kilka lat po emisji filmu. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy 
wizytujący je turyści poszukują miejsc, które widzieli w filmie, konfrontując swoje filmowe 
wyobrażenia z rzeczywistością, czy też film zainspirował ich po prostu do odwiedzenia 
miejsc ukazanych w atrakcyjny sposób w filmie24. Także pojęcia film-induced tourism oraz 
movie-induced tourism nie powinny być używane synonimicznie do terminu (klasycznie 
rozumianego) „turystyka filmowa”, gdyż są one znacznie bardziej złożone25, odnosząc się 
m.in. do takich zjawisk, jak wykorzystanie filmu jako narzędzia realizacji strategii marke-
tingowej miejsca, celem przyciągnięcia turystów (dowolnych, nie tylko tych uprawiających 
turystykę filmową) do lokalizacji sportretowanych w filmie26.

21 Przy okazji rozważań działań spełniających zasady sustainability zwraca się uwagę na etyczną stronę postę-
powania, co zdaje się wskazywać na „odkrywanie tego, co odkryte” ‒ por. np. P. Johnston et al., op. cit. Zastana-
wiające, że autorzy nie doprowadzają zwykle swoich rozważań do końca, do jądrai początku, z którego, w wyniku 
dość pokrętnej ewolucji, niektórzy dotarli do sustainability, czyli stwierdzenia „czyńcie sobie ziemię poddaną”. 
22 A. Stasiak, Turystyka literacka i filmowa, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, 
A. Mikos von Rohrscheidt, AWF w Poznaniu, Poznań 2009, s. 225.
23 Można je przyjąć za naturalny polski odpowiednik turystyki filmowej. Pomija się wtedy rozumienie słowa movie 
jako kina.
24 Zob. R. Riley, D. Baker, C. Van Doren, Movie Induced Tourism, „Annals of Tourism Research” 1998, vol. 25, 
no. 4, s. 919–935.
25 S. Beeton, Understanding film-induced tourism, „Tourism Analysis” 2006, vol. 11, s. 181−188.
26 Por. J. Connell, Film Tourism: Evolution, Progress and Prospects, „Tourism Management” 2012, vol. 33, 
s. 1007−1029.
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Tworzenie odpowiednika – przykład turystyki kwalifikowanej 
i turystyki sentymentalnej

Z problemem wynikającym z nieprzystawalności części polsko- i obcojęzycznych 
terminów w opisie zjawisk turystycznych zetknął się każdy zajmujący się fenomenem 
turystyki kwalifikowanej. Termin wywodzi się ze środowisk związanych z PTTK, a do szer-
szego naukowego obiegu został wprowadzony w latach 50. XX wieku27. W definiowaniu 
zjawiska – obecnie, w przeciwieństwie do początkowego okresu – bierze się pod uwagę 
wysiłek fizyczny, jaki towarzyszy podejmowanym aktywnościom (są to zazwyczaj czynności 
quasi-sportowe lub sportowe), wymóg odpowiedniej kondycji psychofizycznej jego uczest-
ników, a także fakt posiadania przez nich specjalistycznych umiejętności (np. w obsłudze 
koniecznego sprzętu) lub formalnie potwierdzonych kwalifikacji28. T. Łobożewicz uważa, 
że turystyka kwalifikowana jest najwyższą formą specjalizacji turystycznej29. Ten rodzaj 
turystyki w funkcjonuje jedynie na gruncie polskiej literatury naukowej, nie znajduje on 
odpowiednika w literaturze obcej – próżno by szukać go w publikacjach anglojęzycznych. 
W tamtym kręgu językowym te i zbliżone aktywności mieszczą się w co najmniej kilku, 
ugruntowanych w źródłach, formach turystyki (np. adventure tourism, extreme tourism 
czy sport tourism)30.

Problemem właściwej translacji na język obcy jest również to, że w pracach kierowa-
nych do czytelnika czasopism o zasięgu międzynarodowym, wyrosłego i poruszającego 
się przecież w obrębie określonej terminologii i struktur znaczeniowych danego języka, 
dosłowne, pozbawione komentarza tłumaczenie określenia „turystyka kwalifikowana” jako 
qualified tourism lub nawet specialised tourism nie gwarantuje zrozumienia istoty tej aktyw-
ności. Zatem używanie zwrotów: qualified tourism oraz specialised toursim w angielskiej 
wersji tytułów prac czy w angielskich odpowiednikach słów kluczowych (nawet w pracach 
publikowanych jedynie w języku polskim) wydaje się bezcelowe31. Zagraniczny czytelnik, 

27 B. Pisarska, Znaczenie i zakres turystyki kwalifikowanej i aktywnej w ujęciu historycznym, [w:] Wczoraj, dziś 
i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wydawnictwo PTTK 

„Kraj”, Warszawa 2015, s. 53‒66; B. Bończak, Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje 
między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej, Warsztaty z Geografii Turyzmu 2013, s. 49–62. Nie 
było mowy o takiej formie turystyki w okresie międzywojennym i przed 1950 rokiem. Nie znajdziemy tego terminu 
w pracach wiodącego badacza turyzmu S. Leszczyckiego. 
28 Zob. m.in. B. Bończak, op. cit.; A. Nowakowska, Turystyka, turysta, ruch turystyczny, [w:] Kompendium wiedzy 
o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa 2009, s. 19–35; M. Durydiwka, Turystyka aktywna a turystyka 
kwalifikowana. Dylematy terminologiczne, [w:] Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu – regionie pogranicza, 
red. A. Świeca, K. Kałamucki, Kartpol, Lublin 2006, s. 21–28; T. Łobożewicz, Miejsce turystyki kwalifikowanej 
i aktywnej w całokształcie ruchu turystycznego, [w:] Turystyka aktywna – turystyka kwalifikowana. I ogólnopolska 
konferencja naukowo-metodyczna, Iława 23–24 października 1998 r. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, red. 
T. Łobożewicz, R. Kogut, Warszawa 1999, s. 11−21.
29 T. Łobożewicz, Turystyka kwalifikowana, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1983. Z czego m.in. można 
wnioskować, że nie jest to osobna forma turystyki – co wykazywaliśmy przy innej okazji (por. D. Chylińska, 
G. Kosmala, Czym jest turystyka…, op. cit.).
30 Zakresy wymienionych form turystyki również nie są rozłączne, gdyż definiuje się je w oparciu o różne kryteria 
(rodzaj aktywności, specyfikę przestrzeni, w której są one uprawiane, motywacje czy spodziewane korzyści).
31 Zob. np. Ł. Quirini-Popławski, N. Kudła, M. Rytynski, Turystyka w sowieckich Karpatach. Infrastruktura nocle-
gowa dla turystyki kwalifikowanej w latach 70. i 80. XX wieku na obszarze Karpat Wschodnich (obwody lwowski 
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szukając prac o turystyce kwalifikowanej, nie posłuży się tymi słowami; z kolei użycie tych 
terminów w wyszukiwarkach popularnych akademickich serwisów (Google Scholar) czy 
uznanych międzynarodowych wydawców czasopism naukowych (SAGE, Springer, Else-
vier lub Taylor & Francis) zaprowadzi polskiego badacza na manowce. Efektywniejszym 
rozwiązaniem translacyjnym jest stosowanie utrwalonych w słownikach terminologii, które 
(w różnym stopniu) odnoszą się do turystyki kwalifikowanej, jak np.: adventure tourism, 
sport tourism itp., odpowiednio zawężających zakres użytego pojęcia. 

Terminem, który wydaje się najlepiej odpowiadać polskiemu rozumieniu zjawiska tury-
styki kwalifikowanej, jest serious leisure. Robert Frash i Julia Blose opisują je tak: „Serious 
leisure różni się od zwykłego wypoczynku tym, że jego uczestnicy są bardziej zaangażo-
wani w podejmowane aktywności, co może skutkować bardziej trwałą korzyścią, osiąg- 
nięciem stanu «flow», wzmocnieniem pragnienia kolejnych podróży”32. W sposób jeszcze 
bardziej zbliżony do polskiego rozumienia turystyki kwalifikowanej specyfikę serious leisure 
oddaje Stebbins, twierdząc, że aktywność ta wymaga zaangażowania w różne praktyki 
wypoczynkowe (leisure), zmierzające do osiągnięcia celów przynoszących satysfakcję, 
ale wymagających umiejętności, wiedzy i doświadczenia33. W odróżnieniu od serious 
leisure zwykły wypoczynek (casual leisure) niesie obietnicę natychmiastowej nagrody 
w postaci relaksu, nie wymaga też specjalnego wysiłku, by nim się cieszyć34. Zaznaczyć 
należy jednak, że tak definiowana przez cytowanych autorów forma turystyki (a właściwie 
ogół pewnych charakterystycznych zachowań turystycznych) tylko w części pokrywa się 
z zakresem turystyki kwalifikowanej pojmowanej tradycyjnie. Zdecydowanie bliżej serious 
leisure jest do wypoczynkowej turystyki kwalifikowanej35, która obejmuje, upraszczając, 
wszystkie aktywności związane z turystyką wypoczynkową, wymagające pewnej kondycji 
fizycznej, umiejętności i przygotowania oraz nieraz specjalistycznego sprzętu. Bowiem 
w sposób „kwalifikowany” (lub inaczej „specjalistyczny”), który wykracza poza popularny, 
masowy lub nie zmusza do specjalnego wysiłku bądź przygotowania, można uprawiać 
w zasadzie każdy rodzaj turystyki (stąd poznawcza turystyka kwalifikowana)36. Niezależnie 
od tego, zwłaszcza w przypadku częstego w ostatnich latach kojarzenia turystyki kwalifiko-
wanej z turystyką aktywną oraz innymi, quasi-sportowymi aktywnościami, termin serious 
leisure wydaje się (z powyższymi zastrzeżeniami) najlepszym wyborem translacyjnym 

i iwanofrankowski), „Turyzm/Tourism” 2019, vol. 29, no. 2, s. 119‒128; B. Alejziak, Turystyka jako element stylu 
życia współczesnej młodzieży polskiej, „Państwo i Społeczeństwo” 2011, nr 1, s. 65‒92; A. Marek, W. Lewandowski, 
Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce na przykładzie wspinaczki, „Słupskie Prace Geograficzne” 
2011, nr 8, s. 47‒56.
32 R. Frash, J. Blose, Serious leisure as a predictor of travel intentions and flow in motorcycle tourism, „Tourism 
Recreation Research” 2019, vol. 44, no. 4, s. 516; tłumaczenie własne, w oryginale: „Serious leisure contrasts 
with casual leisure in that its participants are more committed to their pursuit, which can result in a more sustained 
benefit, achievement of a flow state, and enhance intention toward future travel”.
33 R. A. Stebbins, Amateurs, Professionals, and Serious Leisure, McGill-Queen’s University Press, Montréal 1992, 
s. 3; tłumaczenie własne, w oryginale: „The systematic pursuit of an amateur, hobbyist, or volunteer core activity 
people find so substantial, interesting, and fulfilling that, in the typical case, they launch themselves on a (leisure) 
career centred on acquiring and expressing a combination of its special skills, knowledge, and experience”.
34 R. A. Stebbins, Casual leisure: A conceptual statement, „Leisure Studies” 1997, vol. 16, no. 1, s. 17–25.
35 D. Chylińska, G. Kosmala, Czym jest turystyka…, op. cit., s. 26‒28.
36 Ibidem.
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dla turystyki kwalifikowanej, tym bardziej że jest to pojęcie z powodzeniem i od dawna 
stosowane w literaturze naukowej37. 

W analogiczny do turystyki kwalifikowanej sposób można przedstawić również problem 
turystyki sentymentalnej, której niejednoznaczność semantyczną dostrzega wielu autorów. 
Natalia Tomczewska-Popowycz zauważa, że w polskiej literaturze przedmiotu termin „tu-
rystyka sentymentalna” na ogół odnosi się do turystyki etnicznej lub nawet stosowana jest 
jako jej synonim38. Zainteresowanie etnicznością rozumiane jest tutaj jako wyraz nostalgii 
migrantów lub ich potomków za „małą” lub „dużą” ojczyzną, utraconą nieraz wskutek dra-
matycznych wydarzeń (wojna, zmiany granic), opuszczoną z przyczyn ekonomicznych lub 
w wyniku życiowego wyboru (np. przyjazdy Niemców na Śląsk czy „turystyka polonijna”). 
Podróż może koncentrować się zatem na miejscach związanych z biografią migranta lub 
członków jego najbliższej rodziny (przodków), jak i miejscach postrzeganych jako dzie-
dzictwo wybranego narodu czy grupy etnicznej, oddających jego prawdziwego „ducha”.

Utożsamienie turystyki sentymentalnej z etniczną nie sprawdzi się, gdy wykorzystamy 
to w celach translacyjnych, zwłaszcza że angielski odpowiednik tej formy nie istnieje. 
Zastąpienie jej turystyką etniczną jest nieuzasadnione, bowiem określenie ethnic tourism 
(turystyka etniczna), w literaturze anglojęzycznej kojarzona niejednokrotnie z tribal tour-
ism (turystyką plemienną) lub indigenous tourism (turystyką ludów rdzennych), motywowana 
jest chęcią doświadczania skrajnej odmienności kulturowej, jej „egzotyki”, czyli poznania 
innych kultur, a nie sentymentem do punktów związanych z (często bezpowrotnie utra-
conym) miejscem pochodzenia39. Rozumienie tych dwóch pojęć jest więc bardzo różne40. 
Turystyce sentymentalnej bliżej do: roots tourism (turystyki korzeni) lub diaspora tourism41 
(turystyki diaspory), zaś w szerszym ujęciu do licznych form turystyki odnoszącej się do 
pamięci, kolektywnej lub indywidualnej (personal memory tourism, memory-based tourism) 
czy też ciekawości własnego pochodzenia w wymiarze osobistym, rodzinnym (niekoniecznie 
w powiązaniu z etnicznością – genealogical tourism). Użycie sformułowania sentimental 
tourism w opisie zjawiska na użytek anglojęzycznych czasopism, wprawdzie rzadko spo-
tykane, jest niewłaściwe, choć w pewnym sensie zrozumiałe, bo wskazuje na wynikające 
z nostalgii emocjonalne zaangażowanie jej uczestników. Wybór właściwego terminu zależy 
zatem od kontekstu: decyzji, czy w opisie zjawiska ważne są uwarunkowania geograficzne 

37 R. A. Stebbins pisał o ponad 1100 pracach naukowych poświęconych zjawisku leisure/wypoczynku w literaturze 
anglojęzycznej, wśród których dużą część stanowiły te poświęcone serious leisure (zob. R. A. Stebbins, Serious 
leisure: A perspective for our time, Transaction Publishers, New Brunswick 2015). Może więc zastanawiać to, że 
termin ten jest w Polsce mało znany. 
38 N. Tomczewska-Popowycz, Wokół definicji turystyki sentymentalnej i etnicznej, „Folia Turistica” 2016, nr 40. 
Zob. np. R. Seweryn, Warunki rozwoju turystyki etnicznej w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie” 2008, nr 788, s. 57.
39 Więcej na ten temat: L. Yang, Ethnic tourism, [w:] Encyclopedia of Tourism, eds. L. Jafari, H. Xiao, Springer, 
Cham 2016, https://doi.org/10.1007/978-3-319-01384-8_80 [15.02.2021]; zob. także: D. Chylińska, G. Kosmala, 
Czym jest turystyka…, op. cit., s. 229‒240. 
40 Co prawda np. M. Mika podaje, że zakresy obu terminów tworzą razem zwrot „turystyka etniczna”, nie wyjaśnia 
jednak sprzeczności, który wynikają chociażby z prostego zestawienia podawanych przez niego definicji ‒ zob. 
M. Mika, Formy turystyki poznawczej, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007, s. 214 i 216.
41 Obydwa pojęcia praktycznie nie występują w polskiej literaturze przedmiotu, co jest zrozumiałe, skoro znaczenie 
tak motywowanej turystyki lepiej oddaje termin „turystyka sentymentalna”. 



W „gąszczu znaczeń” albo o dociekaniu istoty rzeczy 119

lub historyczno-polityczne podróży sentymentalnych, czy też bardziej zindywidualizowane, 
nacechowane emocjonalnie motywacje ich uczestników. Warto również zauważyć, że użycie 
słowa sentiment w literaturze anglojęzycznej pojawia się również w kontekście marketin-
gowym. Odnosi się do problematyki ocen, emocji, przyjmowania postaw lojalnościowych 
konsumentów w stosunku do produktów, których konsumpcja przyniosła im poczucie pełnej 
satysfakcji (np. z pobytu w hotelu itp.), a wykorzystywana jest przekładowo przy ustalaniu 
Tourism Sentiment Index, Sentiment Analysis for Tourism itp. 

Podsumowanie

Przytoczone przykłady mogą sprawiać wrażenie „dzielenia włosa na czworo”, zwłaszcza 
w dobie indeksów cytowalności i wskaźników produktywności wydawniczej. Jednak, oce-
niając to w ten sposób, można zagubić istotę, sens działalności naukowej, czyli – oprócz 
dokonywania odkryć – także udostępnianie i upowszechnianie wyników, co jest niemożliwe 
bez jasnego, pewnego oraz jednoznacznego przekazu. Jeśli nauka to zmagania z entropią 
wiedzy, to brak trafnego i precyzyjnego semantycznie przekazu informacji, szczególnie 
pomiędzy różnymi obszarami językowymi, zwiększy zamęt. 

Docieranie do niuansów znaczeniowych często nie stanowi głównego ani nawet 
ważnego celu opracowań – tym jest zwykle studium przypadku, wynik badań, synteza itd. 
Terminologia to najczęściej (co najwyżej) narzędzie badań. Niewłaściwe albo nieprecyzyjnie 
skalibrowane narzędzie tylko przypadkowo doprowadzi do dobrych rezultatów. 

Dobór właściwych terminologicznych odpowiedników zjawisk opisywanych w różnych 
językach nie jest problemem tylko czysto technicznym. Nawet najlepsze tłumaczenie 
i korekta dokonana przez osobę określaną jako native speaker, bez nadzoru merytorycz-
nego i znajomości kontekstów kulturowych albo przynajmniej obcej literatury przedmiotu, 
nie gwarantują sukcesu mierzonego nie tyle skutecznością publikacyjną, ale pełnym 
zrozumieniem przez czytelnika tego, co autor miał rzeczywiście na myśli w swojej pracy.

Równie ważnym zagadnieniem (ale wykraczającym już poza ramy tego materiału) 
wydaje się przyjęcie określonej strategii publikacyjnej, obejmującej takie kryteria, jak ce-
chy czytelnika (kim jest, w jakich kręgach kulturowych i znaczeniowych się obraca) oraz 
sposób wyszukiwania przez niego informacji naukowej (przy użyciu jakich słów kluczowych 
może on dążyć do znalezienia pożądanych informacji). Innymi słowy, stare powiedzenie: 
„Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one” oraz jego angielski odpowiednik 
„When in Rome, do as the Romans do” są aktualne i dobrze ilustrują omawiane problemy.

Bibliografia
Alejziak B., Turystyka jako element stylu życia współczesnej młodzieży polskiej, „Państwo i Społe-

czeństwo” 2011, nr 1.
Beeton S., Understanding film-induced tourism, „Tourism Analysis” 2006, vol. 11, no. 3.
Bończak B., Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami 

w świetle literatury polskiej i zagranicznej, Warsztaty z Geografii Turyzmu 2013.



120 Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala

Chylińska D., Kosmala G., Czym jest turystyka? Wokół podstawowych problemów definicyjnych 
i klasyfikacyjnych, Wydawnictwo AWF w Katowicach, Katowice 2019.

Chylińska D., Kosmala G., Komodyfikacja przygody w turystyce i rekreacji, „Almamer” 2014, z. 1 (70).
Connell J., Film Tourism: Evolution, Progress and Prospects, „Tourism Management” 2012, vol. 33, 

iss. 5.
Durydiwka M., Turystyka aktywna a turystyka kwalifikowana. Dylematy terminologiczne, [w:] Tu-

rystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu – regionie pogranicza, red. A. Świeca, K. Kałamucki, 
Kartpol, Lublin 2006.

Frash R., Blose J., Serious leisure as a predictor of travel intentions and flow in motorcycle tourism, 
„Tourism Recreation Research” 2019, vol. 44, iss. 4.

Hornby A. S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, PWN, Warszawa 1981.
Jeżowski P., Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Spo-

łecznego. Studia i Prace” 2012, nr 2.
Johnston P., Everard M., Santillo D., Robèrt K.-H., Reclaiming the Definition of Sustainability, „Envi-

ronmental Science and Pollution Research” 2007, vol. 14 no. 1; DOI: http://dx.doi.org/10.1065/
espr2007.01.375.

Łobożewicz T., Miejsce turystyki kwalifikowanej i aktywnej w całokształcie ruchu turystycznego, [w:] 
Turystyka aktywna – turystyka kwalifikowana. I ogólnopolska konferencja naukowo-metodycz-
na, Iława 23–24 października 1998 r. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, red. T. Łobożewicz, 
R. Kogut, Warszawa 1999.

Łobożewicz T., Turystyka kwalifikowana, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1983.
Łuszczyk M., Kazimierza Górki niedźwiedź brunatny, czyli rzecz o terminologii rozwoju trwałego, 

„Studia i Prace WNEiZ” 2016, nr 46 (2). 
Marek A., Lewandowski W., Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce na przykładzie 

wspinaczki, „Słupskie Prace Geograficzne” 2011, nr 8.
Merriam-Webster Dictionary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/adventure [22.04.2021].
Mika M., Formy turystyki poznawczej, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007.
Nowacki M., Czym jest turystyka przygodowa?, [w:] Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyj-

nych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań, red. W. Siwiński, D. R. Tauber, E. Mucha-Szajek, 
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2011.

Nowakowska A., Turystyka, turysta, ruch turystyczny, [w:] Kompendium wiedzy o turystyce, red. 
G. Gołembski, PWN, Warszawa 2009.

Olaczek R., Między swobodą a zakazem – o turystycznym korzystaniu z obszarów chronionych, [w:] 
Turystyka zrównoważona i ekoturystyka, red. W. A. Gotowt-Jeziorska, J. Śledzińska, Wydawnic-
two PTTK „Kraj”, Warszawa 2008.

Pisarska B., Znaczenie i zakres turystyki kwalifikowanej i aktywnej w ujęciu historycznym, [w:] Wczoraj, 
dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, 
Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2015.

Quirini-Popławski Ł., Kudła N., Rytynski M., Turystyka w sowieckich Karpatach. Infrastruktura noc-
legowa dla turystyki kwalifikowanej w latach 70. i 80. XX wieku na obszarze Karpat Wschodnich 
(obwody lwowski i iwanofrankowski), „Turyzm/Tourism” 2019, vol. 29, no. 2.

Reczek S., Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968. 
Riley R., Baker D., Van Doren C., Movie Induced Tourism, „Annals of Tourism Research” 1998, 

vol. 25, no. 4.



W „gąszczu znaczeń” albo o dociekaniu istoty rzeczy 121

Seweryn R., Warunki rozwoju turystyki etnicznej w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie” 2008, nr 788.

Słownik języka polskiego, t. 7, Pri–R, red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa 1965, https://sjp.pwn.
pl/doroszewski/przygoda;5486233.html [22.04.2021].

Staff L., Południe włóczęgi, [w:] Dzień duszy, Lwów–Warszawa 1908, https://wikisource.org/wiki/
Po%C5%82udnie_ w%C5%82%C3%B3cz%C4%99gi [12.05.2021].

Stanisławski J., Billip K., Chociłowska Z., Podręczny słownik angielsko-polski, Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1983.

Stasiak A., Turystyka literacka i filmowa, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Bucz-
kowska, A. Mikos von Rohrscheidt, AWF w Poznaniu, Poznań 2009.

Stebbins R. A., Amateurs, Professionals, and Serious leisure, McGill-Queen’s University Press, 
Montréal 1992.

Stebbins R. A., Casual leisure: A conceptual statement, „Leisure Studies” 1997, vol. 16, no. 1.
Stebbins R. A., Serious leisure: A perspective for our time, Transaction Publishers, New Brunswick 

2015.
Stiller R., Pokaż język!, t. 2, Vis-á-Vis. Etiuda, Warszawa 2013.
Swarbrooke J., Beard C., Leckie S., Pomfret G., Adventure Tourism. The new frontier, Butterworth 

Heinemann, Oxford 2007.
Tomczewska-Popowycz N., Wokół definicji turystyki sentymentalnej i etnicznej, „Folia Turistica” 

2016, nr 40.
Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, t. 3, P–Ś, red. nauk. S. Dubisz, red. tomu L. Dranik, 

E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
Yang L., Ethnic tourism, [w:] Encyclopedia of Tourism, eds. J. Jafari, H. Xiao, Springer, Cham 2016, 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-01384-8_80 [dostęp 15.02.2021].

Streszczenie

Współczesna nauka stawia przede wszystkim na rezultaty i ich zastosowanie, zaś znaczenie 
opisu i wyjaśnienia zjawisk, szczególnie w warstwie języka, schodzi na dalszy plan. Tymczasem 
słowa mają znaczenie. Brak precyzji języka, zwłaszcza w dobie nacisku na umiędzynarodowienie 
nauki, prowadzi na manowce. Jak w biblijnej wieży Babel, wszyscy mają wiele do powiedzenia, 
rzadko jednak skutecznie się komunikują. Autorzy zwracają uwagę na problemy translacyjne 
w opisie zjawisk turystycznych wynikające z nieprzystosowania aparatów pojęciowych stoso-
wanych w naukach o turystyce lub odmiennego definiowania części aktywności turystycznych. 
Problem opisano na przykładzie turystyki kwalifikowanej, przygodowej, zrównoważonej, etnicznej 
oraz filmowej.

Słowa kluczowe: umiędzynarodowienie nauki, tłumaczenia, turystyka kwalifikowana, turystyka 
przygodowa, turystyka zrównoważona, turystyka etniczna, turystyka filmowa

Abstract

Modern science seems to place special importance on results and their applicability. The sig-
nificance of description and explanation of phenomena stays somewhat “out of the way”, espe-
cially in the field of language. However, words (strongly) matter. In times of putting emphasis 
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on the so-called “internationalization of science”, the lack of precision leads both researchers 
and readers astray. Alike in the case of the biblical Babel tower, all have a lot to say, rarely do it 
effectively. The authors draw the readers’ attention to some specific translative problems regard-
ing the description of tourism phenomena that results from different, non-applicable in foreign 
languages scientific terms or distinct defining seemingly the same tourism phenomena. The 
problem is illustrated by the cases of ‘turystyka kwalifikowana’, adventure, sustainable, ethnic, 
and film tourism.

Keywords: internationalization of science, translation, ‘turystyka kwalifikowana’, adventure 
tourism, sustainable tourism, ethnic tourism, film tourism
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