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Andrzej Piskozub

W StRonę kuLt-tuRyStyki

(zamiast wstępu)

1. Moja droga ku uczelni pouniwersyteckiej

W październiku 1956 r. rozpocząłem pracę dydaktyczno-naukową na Wy-
dziale Morskim Wyższej szkoły ekonomicznej w sopocie. Była to uczelnia jed-
nowydziałowa, zdominowana przez problematykę gospodarki morskiej. W nara-
stającej wówczas atmosferze postalinowskiej „odwilży” zaczęto poznawać osiąg-
nięcia nauki wolnego świata. Promotor mojej pracy magisterskiej zafascynowa-
ny wydaną w 1940 r. książką A. Löscha (1906–1945) Die räumliche Ordnung  
der Wirtschaft życzył sobie aby tematem jej były Zagadnienia lokalizacji produk-
cji w miastach portowych Polski, a potem, w pracy na sopockiej Wse, abym spe-
cjalizował się w problematyce gospodarki przestrzennej. Akceptując powyższe, 
w moim zainteresowaniu ekonomiką transportu ograniczałem się zatem w zasa-
dzie tylko do lokalizacji infrastruktury transportowej. Nie przyjąłem jednak pro-
pozycji tematu pracy doktorskiej: Transport jako czynnik lokalizacji produkcji, 
gdyż nad książką pod dokładnie takim samym tytułem pracował wówczas profe-
sor i. tarski z sGPis. Napisałem natomiast pracę doktorską z obszaru metodolo-
gii nauk pod tytułem Transport jako przedmiot badań ekonomicznych. Obroniłem 
ją w roku 1963, a jej recenzentem był ówże profesor i. tarski, którego książka 
pod tytułem, jaki odrzuciłem, ukazała się krótko przed obroną mojego doktoratu. 
Pięć lat później obroniłem rozprawę habilitacyjną Transport jako czynnik regio-
nalizacji osadnictwa. W pracy nad tym tematem głównym moim inspiratorem 
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był nie A. Lösch, lecz W. christaller (1893–1969) i jego wydana w roku moich 
narodzin (1933) rozprawa habilitacyjna Die zentralen Orte in Süddeutschland. 

Moja rozprawa habilitacyjna ostatecznie spolaryzowała moje zaintere-
sowania naukowe do tworzonego przez człowieka świata kultury, odrzucając 
problematykę badanego przez nauki przyrodnicze świata natury, a zatem do 
regionów antropogeograficznych, ale nie fizjogeograficznych; do nauk nor-
matywnych odpowiadających na pytanie, jak być powinno, ale nie do nauk 
stosowanych badających, jak wykorzystywać ustalenia nauk przyrodniczych. 
Wse w sopocie była moją pierwszą uczelnią wyższą – uczelnią przeduniwer-
sytecką, w której pracowałem 14 lat, uzyskując oba stopnie naukowe – doktorat 
i habilitację oraz kształtując mój światopogląd naukowy niezmienny już nigdy. 
kiedy rok po zatwierdzeniu mojej habilitacji powstał Uniwersytet Gdański – 
moja druga i zarazem główna uczelnia, w której pracowałem 33 lata – zadaniem 
moim stało się wcielanie tego światopoglądu w życie. Nie było to łatwe w sy-
stemie, w którym moje badania i związana z nimi dydaktyka były ideologicz-
nie niepoprawne. Przedmiot, na jakim skupiałem całość moich antropologicz-
nych zainteresowań, tworzyła historia i geografia cywilizacji. z ujawnieniem 
przedmiotu tak nazwanego musiałem czekać 20 lat, aż do przełomu politycz-
nego z 1989 r. Do tego czasu przypisany do Wydziału ekonomiki transportu 
(jak ongiś, ad glebae adscripti pańszczyźniani chłopi) musiałem uciec się do 
kamuflażu mojej dydaktyki. Pod szyldem historia transportu ukryłem zatem 
problematykę historii cywilizacji, a pod nazwą geografia transportu odpo-
wiednio geografię cywilizacji. Dydaktykę całej reszty będącej dla mnie bez-
użytecznym balastem transportowym oddałem do realizacji moim młodszym 
współpracownikom. kamuflaż działał bezbłędnie, moje wykłady cieszyły się 
uznaniem, a również i moja osoba, skoro w 1975 r. otrzymałem tytuł profesora 
nadzwyczajnego, co dla mnie oznaczało pracę w UG do emerytury w 2003 r. 
W 1981 zostałem wybrany dziekanem Wydziału ekonomiki transportu; w koń-
czącym kadencję dziekańską 1984 r. uzyskałem tytuł profesora zwyczajnego. 

W 1989 r. czasoprzestrzeń cywilizacyjna stała się przedmiotem wykłada-
nym na większości wydziałów UG, a historia i geografia cywilizacji nazwą mo-
jej specjalności naukowej w informatorze Nauki Polskiej. Aby stworzyć własną 
katedrę dla tego przedmiotu, musiałem zmienić wydział. Przeniosłem się na Wy-
dział Nauk społecznych UG w 1991 r., a rok później powołano na nim katedrę 
Nauki o cywilizacji, którą kierowałem 10 lat. Była to dekada moich największych 
sukcesów naukowych i wydawniczych. W jej trakcie Uniwersytet szczeciński 
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nadał mi w 1999 r. najwyższy w nauce tytuł doctora honoris causa. W wykładzie 
wygłoszonym na tej uroczystości ujawniłem kamuflaż nazewniczy, jakim przez 
20 lat osłaniałem moją dydaktykę cywilizacyjną. W 2002 r. nieżyczliwi ludzie 
– a tych było wielu i na pierwszej, i na drugiej mojej uczelni – zlikwidowali bez 
informowania mnie o tym moją katedrę Nauki o cywilizacji, przekształcając ją 
w zakład w instytucie Politologii. Dokonano tego na rok przed moim odejściem 
na uniwersytecką emeryturę, aby demonstracyjnie mnie upokorzyć. Byli oni jak 
ów Mefistofeles w Fauście: „cząstka siły mała, co złego pragnąc, zawsze dobro 
zdziała”. równie demonstracyjnie przeniosłem się wówczas na ten ostatni rok 
uniwersytecki na kierunek historii, czyli tam, gdzie powinienem był podjąć studia 
podstawowe, gdyby już wtedy istniał w Gdańsku uniwersytet. Miałem i na tym 
kierunku zajęcia dydaktyczne, mój końcowy rok uniwersytecki upłynął w życz-
liwym dla mnie środowisku, a pamiątką po nim pozostało to, że mogę przez to 
podpisywać się dowartościowująco: Professor emeritus instytutu Historii UG. 

2. Pouniwersytecka przygoda intelektualna

Gdy dobiegał końca wrzesień 2003 r., byłem pewien, że dni mojej pracy 
naukowo-dydaktycznej są już policzone. Na połowę etatu na Wydziale Filolo-
giczno-Historycznym UG nie mogłem liczyć, gdyż stać na to było tylko wydziały, 
które mogłyby jego koszty pokrywać z dochodów własnych. Nieoczekiwanie 
zatelefonował do mnie wtedy profesor W. Gaworecki, rektor niepaństwowej Wyż-
szej szkoły turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, zapraszając mnie na inaugurację 
roku akademickiego na tej uczelni. Organizował ją zawsze 27 września, w Świa-
towym Dniu turystyki. W trudnej kadencji lat 1981–1984 byliśmy dziekanami 
na obu wydziałach ekonomicznych UG. teraz, po inauguracji zaproponował mi 
etat profesora na jego uczelni. Dotąd w ogóle nie brałem pod uwagę takiej pracy 
po przejściu na uniwersytecką profesurę. tajemnicą poliszynela było jednak, 
że władza państwowa, nie mogąc ustanowić dla kadry profesorskiej emerytury 
znacznie wyższej od ogólnie obowiązującej, znalazła rozwiązanie w postaci 
minimum kadrowego w uczelniach niepaństwowych obligujące te uczelnie do 
zatrudniania na etatach określonej liczby profesorów tytularnych. W początkowej 
fazie rozwiązanie to przynosiło opłakane wyniki, gdyż różni amatorzy łatwego 
zarobku („za podpis”, jak to obrazowo wyjaśniał mi jeden z nich) zatrudniali 
się równocześnie w jak największej liczbie szkół niepaństwowych, sprowadza-
jąc swą tam działalność naukowo-dydaktyczną do absolutnej fikcji. Uzdrowiono 
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sytuację rozporządzeniem pozwalającym profesorowi na dodatkowe zatrudnie-
nie w jednej tylko uczelni poza macierzystą. zszargana opinia pozostawiła jed-
nak niesmak, zmuszając do refleksji ze sfery etyki naukowej. Polubiłem pracę 
w tej mojej trzeciej uczelni trwającą 11 lat po przemyśleniu „co ja robię tu”, 
czy posiadam kwalifikacje do pracy w uczelni zawodowej nauczającej – jak jej 
nazwa głosi – turystyki i hotelarstwa. to ostatnie pozostało mi całkowicie obce, 
ale w turystyce miałem sporo do powiedzenia w obszarze problematyki, jaką się 
zajmowałem w Wse i w UG: gospodarki przestrzennej, regionalistyki, geografii 
historycznej, czasoprzestrzeni cywilizacyjnej. 

zajęcia dydaktyczne, które mi przydzielono, przez pierwsze dwa lata obej-
mowały tylko seminaria magisterskie na studiach stacjonarnych i zaocznych. 
zmniejszający się nabór studentów spowodował, że w latach późniejszych obok 
seminariów magisterskich prowadziłem również seminaria licencjackie. Od roku 
2010 zobligowano minimum kadrowe do prowadzenia wykładu. Przyjęto moją 
propozycję, aby ten wykład był na temat: Historyczne regiony Europy jako sty-
mulator rozwoju turystyki. Wykład ten ulokowano jednak w programie studiów 
fatalnie: na ostatnim semestrze studiów magisterskich, gdy wykłady kończą 
się z reguły zaliczeniami, a nie egzaminami, a uwaga studiujących skupia się 
praktycznie na kończeniu pracy magisterskiej. Wykład ten powinien być umiesz-
czony na ostatnim semestrze, lecz nie studiów magisterskich, tylko licencjackich. 
Profesor niemający na studiach licencjackich żadnego kontaktu z ogółem studiu-
jących tylko przy tak umieszczonym wykładzie miałby szansę przedstawienia 
problematyki, którą się zajmuje, i zachęcenia zainteresowanych nią studiujących 
do przemyślanego wyboru promotora ich pracy magisterskiej. Bezmyślny wybór 
promotora zazwyczaj bywa niefortunny.

W ciągu tych 11 lat byłem na WstiH w Gdańsku promotorem 154 prac: 
114 magisterskich oraz 40 licencjackich. Wcześniej byłem promotorem 100 prac 
magisterskich na Wse w sopocie, 174 na Wydziale ekonomiki transportu UG 
i 126 na Wydziale Nauk społecznych UG. zdobyte tam doświadczenie pozwoliło 
mi w mojej niepaństwowej uczelni unikać sytuacji, przed jaką przestrzegał rektor 
WstiH: „Pilnujcie studentów, aby ich prace nie sprowadzały się do kompilacji 
przewodników turystycznych i Wikipedii”. zdecydowana większość przygoto-
wywanych pod moim kierownictwem prac magisterskich (a na WstiH także 
licencjackich) pisana była na temat: Atrakcyjność turystyczna (vel Walory tury-
styczne, co na jedno wychodzi) określonego regionu. Wzorcowy model planu 
takiej pracy uniemożliwiał podobne spłycanie jej poziomu. rozdział pierwszy: 
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Charakterystyka regionu miał przedstawiać zmiany tego regionu w czasie i prze-
strzeni, a zatem wymagał wiedzy z zakresu geografii historycznej. rozdział 
drugi: Walory przyrodnicze regionu wymagał wiedzy z zakresu fizjogeografii. 
rozdział trzeci: Walory kulturowe regionu wymagał wiedzy z zakresu antro-
pogeografii. rozdział czwarty: Zagospodarowanie turystyczne regionu wymagał 
wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej. W tym ostatnim rozdziale istotne 
były jego podrozdziały oraz ich kolejność: 1. Dostępność komunikacyjna – infor-
mujący turystę, jak się do tego regionu dostać i jak z niego powrócić; 2. Baza 
noclegowa – informujący turystę o wariantach mieszkaniowych regionu; 3. Baza 
gastronomiczna – informujący turystę o wariantach żywienia się w regionie; 
4. Baza rozrywkowa – informujący turystę o atrakcjach regionu. każdy z tych 
podrozdziałów powinien oceniać, czy region ten jest w określonym aspekcie 
przeinwestowany, czy niedoinwestowany. taki model pracy magisterskiej lub 
licencjackiej wymaga podania konkretnych informacji i odrzuca opisowe wodo-
lejstwo przewodników turystycznych. Prace magisterskie odróżnia tu od licen-
cjackich jedynie skala trudności ich opracowania. Licencjacka, jeśli poprzedza 
pracę magisterską, powinna być zaprawą do tego trudniejszego zadania, zatem 
dotyczyć miniskali regionalnej. Wystarczy zatem, jeżeli solidnie przedstawi 
walory rodzimego miasta lub powiatu. Magisterska natomiast powinna dotyczyć 
regionów rozleglejszych, a jeżeli zagranicznych, to najlepiej poznanych osobi-
ście, podczas dłuższego w nich pobytu. 

3. eko-turystyka versus kult-turystyka

Wiosną 2013 r. pojawił się w gdańskiej WstiH projekt wydania pracy zbio-
rowej o eko-turystyce. Przedstawiono jej wstępny podział na rozdziały – wszystkie 
z eko-turystyką w tytule – i obsadzano je chętnymi do udziału w tym przedsię-
wzięciu współautorami. kiedy zwrócono się do mnie, który rozdział wybieram, 
odpowiedziałem, że żaden, gdyż nie czuję się kompetentny do zabierania głosu 
w tej dziedzinie. Na odczepnego wyraziłem gotowość napisania rozdziału pod 
tytułem: Rola regionów historycznych w zagospodarowaniu turystycznym prze-
strzeni kulturowej. O dziwo, moja propozycja została przyjęta. Gdyby książka 
w tym układzie się ukazała, bylibyśmy świadkami nie lada dysproporcji: jeden 
rozdział o turystyce kulturowej, wszystkie pozostałe o turystyce ekologicznej. 
Na szczęście, gdy kończyła się moja umowa o pracę z WstiH, książka była  
in statu nascendi, zatem jeśli się ukaże, to bez mojego rozdziału. i bardzo dobrze, 
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ponieważ kult-turystyka zasługuje na osobną obszerną publikację zbiorową, iden-
tycznie jak eko-turystyka. tej rozległej dziedzinie należy się właściwa nazwa. 
Najlepszą dla niej byłaby kulturystyka wcześniej zawłaszczona przez spor-
towych osiłków. Posługiwałem się zatem analogiczną do eko-turystyki nazwą 
kult-turystyki, lecz i ona, jak dowiaduję się z internetu, została zawłaszczona 
przez innych nawiedzonych jako nazwa... popkultury ii poł. XX w. tego wam nie 
wolno – i jednym, i drugim. kult-turystyka to turystyka kulturowa i nic poza 
tym. skoro eko-turystykę definiuje się jako turystykę przyjazną dla przyrody 
i krajobrazu, to kult-turystyka jest turystyką przyjazną dla kulturowego dzie-
dzictwa ludzkości.

Pragnąłem z mojej działalności w tej „Uczelni trzeciego Wieku” dać się 
zapamiętać czymś ambitniejszym od rutyniarskiego kierowania seminariami 
dyplomowymi. Wszystko, co w latach 2004–2014 publikowałem o turystyce, 
dotyczyło zawsze kult-turystyki, a nigdy eko-turystyki. Przy braku wykładów 
miałem bezpośredni kontakt dydaktyczny jedynie z moimi seminarzystami, do 
pozostałych mogłem trafiać najłatwiej przez moje teksty zamieszczane w wydaw-
nictwach WstiH w Gdańsku. korzystałem zatem z tej ścieżki kontaktowej 
systematycznie. Uczelnia corocznie organizowała międzynarodową konferencję 
naukową na wybrany temat, do którego uczestnicy konferencji z reguły dosto-
sowywali tematy swoich referatów. referaty te publikowano wkrótce potem 
w tomie materiałów pokonferencyjnych i polecano studiującym do nauki. Na 
konferencji pierwszej z moim udziałem przedstawiłem referat Polityka regionalna 
Unii Europejskiej jako stymulator rozwoju turystyki. konferencja ta odbyła się 
w 2004 r., w chwili wstąpienia Polski do Ue. referat ten był pierwszym z trzech 
moich tekstów programowych poświęconych kult-turystyce. Następne to: Kul-
turowe regiony Europy jako stymulatory rozwoju turystyki oraz Krajoznawstwo 
jako stymulator rozwoju turystyki kwalifikowanej. teksty te razem wzięte składają 
się na przegląd podstawowych zagadnień kult-turystyki szczególnie aktualnych 
w pierwszej dekadzie polskiego uczestnictwa w Ue. Problemy sygnalizowane 
w tych tekstach znajdują omówienie w dalszych częściach artykułu. 

Pozostałe moje referaty na dorocznych konferencjach WstiH w Gdańsku 
były w zasadzie esejami przyczynkarskimi do narzuconych odgórnie przez orga-
nizatorów tematów wiodących tych konferencji, takich jak turystyka pielgrzym-
kowa, biznesowa, sportowa, naukowa, uzdrowiskowa. konferencje o takim 
wycinkowym profilu turystycznym nie umożliwiały propagowania wiedzy 
o kult-turystyce. Ostatnia, w której uczestniczyłem, odbyła się w 2009 r. na temat 
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turystyki uzdrowiskowej. Obfitość referatów na nią zgłoszonych spowodowała, 
że gruby tom jej materiałów pokonferencyjnych objął jedynie referaty uczest-
ników pozauczelnianych z pominięciem dwudziestu kilku referatów pracowni-
ków WstiH w Gdańsku. Postąpiono tak bez wcześniejszego poinformowania 
nas o takiej decyzji organizatorów. Na pytanie o to, dlaczego tak zadecydowano, 
otrzymałem nieoficjalną odpowiedź, że i wydany bez nas tom ma objętość zbyt 
dużą, więc nasze referaty zamierza się wydrukować w przyszłości. Obietnica 
tak enigmatyczna, iż termin jej spełnienia wydawał się przypadać na św Nigdy. 
Ponieważ przez całą swą drogę naukową zawsze trzymałem się zasady: „pisać 
tylko po to, aby to wydrukowano”, mój referat zatytułowany Rozwój miast uzdro-
wiskowych w XIX wieku na obszarze przedrozbiorowej Rzeczypospolitej został 
opublikowany przez Wydawnictwo Uniwersytetu szczecińskiego, a dalsze moje 
teksty ukazywały się już poza WstiH. 

eko-turystyka i kult-turystyka to dwa równoległe i równorzędne obszary 
aktywności turystycznej: pierwsza w odniesieniu do natury, w której ludzkość 
bytuje, druga w odniesieniu do kultury, którą ludzkość tworzy. W szkolnictwie 
typu zawodowego kształcącym kadry przygotowywane do pracy w turystyce 
przewaga eko-turystyki nad kult-turystyką jest miażdżąca. Dzieje się tak, ponie-
waż z jednej strony wielu zjawisk z obszaru kult-turystyki w ogóle się tam nie 
zauważa, z drugiej zaś odrębności zjawisk ewidentnie kult-turystycznych się tam 
nie rozpoznaje, traktując je jako eko-turystyczne. Wyprostowanie tak zniekształ-
conych na niekorzyść kult-turystyki proporcji jest powołaniem i zarazem zada-
niem uniwersytetów, na jakich turystyka jest przedmiotem badań i nauczania. 

Poprzyjmy to stwierdzenie przykładami. Przewodniki turystyczne gene-
ralnie traktowane są jako literatura eko-turystyczna zachęcająca turystów do 
podróży do obszaru, którego dotyczą, i do turystycznego w nim relaksu. zapo-
mina się przy tym, że wiele z nich dotyczy historycznych miast, ich architektury 
i instytucji kulturowych, a to już obszar kult-turystyki. Najstarszym zachowanym 
przewodnikiem jest Pauzaniasza Przewodnik po Helladzie – dzieło par excelence 
kult-turystyczne, napisane dla rzymian w ii w. n.e., kiedy nastała u nich moda 
na zwiedzanie Grecji, której kulturę przejęła antyczna italia. Dzieło Pauzaniasza 
jest poznawczo tak bogate, iż z jego przekładem w ręku podróżują do Grecji 
współcześni studenci historii, zwiedzając zabytki kultury w nim opisane. A jesz-
cze znacznie wcześniejszy był niezachowany przewodnik Polemona z ilionu 
pochodzący z początku ii w. p.n.e., z którego Pauzaniasz korzystał. z późnego 
antyku pochodzą itineraria – drogowe mapy kierunkowe. Najstarszą z nich – Iti-
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nerarium Antonini – datuje się na iii w. n.e. z późniejszych wieków pochodzą 
itineraria pielgrzymkowe przedstawiające średniowieczne trasy wędrówek do 
miejsc kultu. Najczęściej wymieniane z nich są itineraria wskazujące trasę do 
domniemanego grobu apostoła Jakuba w hiszpańskiej Galicji.

Wszystkie te dawne przewodniki turystyczne i itineraria należą do kult- 
-turystyki. Powstały one znacznie wcześniej od eko-turystycznych przewodników 
i itinerarii. tymi ostatnimi są mapy współczesnych szlaków turystycznych, ale 
także należące do kult-turystyki współczesne mapy, np. „europejskiego szlaku 
gotyku ceglanego” albo „szlaku romańskich zamków saksonii”. swoiste itinera-
rium polityczne, mimo wszystko kulturowe, stanowił przeznaczony dla turystów 
sowiecki Atłas awtomobilnych dorog CCCP jednoznacznie kierunkowy: pokazy-
wał on wyłącznie trasy od granicy państwowej do poszczególnych miejsc docelo-
wych, ale pozbawione jakichkolwiek odgałęzień; zamarkowane były jedynie ich 
wyloty. czyżby to była zapowiedź przyszłości, w której uproszczone do najważ-
niejszych tras turystycznych itineraria miałyby ułatwiać życie kierowcom, dla 
których kompletna mapa dróg kołowych jest obrazem zbyt skomplikowanym? 

Gastronomia i folklor zaliczane są do sfery par excellence eko-turystycznej. 
Lektura Listów z podróży k. Čapka: „Hiszpania jak każdy stary i dobry kraj trwa 
przy regionalizmie; zachodzi tysiąc i jedna różnica między Walencją i Asturią, 
Aragonią i estramadurą; ba, nawet przyroda przyłączyła się do tego lokalnego 
entuzjazmu i płodzi w każdej prowincji inne wino. Wiedzcie, że każda prowincja 
ma inne ryby i inne sery, jak też inne kiełbasy i kaszanki, rośliny strączkowe 
i melony, oliwy i winogrona, słodycze i inne dary boże. Nie ma już królów astu-
ryjskich, ale asturyjski wędzony ser trwa; minęły piękne dni Aranjuezu, ale tru-
skawki z Aranjuezu do dziś cieszą się swą historyczną sławą”1. W innym miejscu 
tej książki autor zwraca uwagę na regionalne odmiany flamenco – hiszpańskiego 
tańca ludowego. Podobne regionalne zróżnicowanie zachodzi w innych krajach 
całej europy. Wszędzie tam kult-turystyka dopomina się o jej dostrzeganie.

4. Ruch regionalistyczny w europie

Pod takim tytułem ukazało się w 1934 r. zbiorowe dzieło w dwóch tomach 
pod redakcją A. Patkowskiego (1890–1942) nazywanego ojcem regionalizmu 
polskiego. Jako nauczyciel gimnazjalny patronował on turystyce krajoznawczej 
uczniów szkół średnich, a nawet podstawowych. Był w środowisku pedagogów 

1 k. Čapek, Listy z podróży, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011, s. 272 i n.
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postacią nieprzeciętną. s. Żeromski, z którym był zaprzyjaźniony, z jego oso-
bowości ukształtował postać Przełęckiego w sztuce Uciekła mi przepióreczka. 
Ruch regionalistyczny w Europie wydany został w czasie interesowania się ideą 
Paneuropy r.c. kalergiego nawołującą do zintegrowania się wszystkich państw 
europejskich położonych na zachód od rosji i od turcji. ten sam obszar znajdo-
wał się w polu zainteresowania A. Patkowskiego. Do tej pracy zbiorowej zaprosił 
regionalistów z największych państw europejskich dla redagowania przez każ-
dego z nich rozdziału zajmującego się ruchem regionalistycznym w ich kraju. 
Niektóre z załączonych przez nich map pożądanych podziałów regionalnych są 
rewelacyjne, w wielu szczegółach podobne lub nawet identyczne z podziałami 
regionalnymi wprowadzonymi tam kilkadziesiąt lat później w procesie ich inte-
growania się na drodze ku Ue. Współcześni polscy czytelnicy tej książki słusznie 
mogliby powiedzieć: „są w niej dziwy, o jakich wówczas nie śniło się naszym 
filozofom”. 

A. Patkowski dokonał wielkiego dzieła propagowania krajoznawstwa, 
zwłaszcza wśród młodzieży, nie była to jednak kult-turystyka na miarę tej 
z przełomu XiX i XX w., głoszona przez pokolenie, którego ogromny dorobek 
naukowy w tej sferze publikowano w końcowej fazie epoki porozbiorowej. Na 
czele tego pokolenia stanęli: z. Gloger (1845–1910), autor Geografii historycz-
nej ziem dawnej Polski (kraków 1903), A. Jabłonowski (1829–1913), którego 
dorobek naukowy w sferze kult-turystyki przypominają siedmiotomowe Pisma 
(Warszawa 1910–1913), i W. Nałkowski (1851–1911), autor Materiałów do geo-
grafii ziem dawnej Polski (Warszawa 1916). Odrębne miejsce zajmuje monu-
mentalny szesnastotomowy Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich (Warszawa 1880–1902) – encyklopedyczne dzieło zespo-
łowe dokonane pod redakcją B. chlebowskiego (1846–1918). 

Obszar pod tak różnymi nazwami w dziełach tych prezentowany wszędzie 
był ten sam: była nim przedrozbiorowa rzeczpospolita Obojga Narodów. Wszy-
scy wymienieni twórcy mieszkali w zaborze rosyjskim i z uwagi na carską cen-
zurę nie mogli w tytułach swych publikacji nazwy tego państwa wymieniać i stąd 
owe dziwaczne tytuły zastępcze ich dzieł. W Polsce międzywojennej owych 
tytułów nie sprostowano na geografię historyczną Rzeczypospolitej obojga 
Narodów, gdyż zerwano z pamięcią historyczną o przedrozbiorowym państwie, 
ograniczając swą uwagę do tego tylko, co z obszarów dawnego państwa pozo-
stało w granicach międzywojennych. identyczną uwagą objęto natomiast pogra-
nicza międzywojenne na Śląsku Górnym, Śląsku cieszyńskim, Orawie, które do 
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rzeczypospolitej Obojga Narodów nigdy nie należały. Pogranicza te nazywać 
zaczęto kresami, podobnie jak wcześniej inne kresami Wschodnimi. Było to 
sprzeczne z tradycją historyczną, kiedy kresami nazywano tylko linię granicz-
nych stanic pomiędzy Dniestrem a Dnieprem strzegących ludność osiadłą Ukra-
iny przed najazdami koczowników z „dzikich pól” oczakowskich. 

Generalnie okres międzywojenny zapisał się wielkim regresem geografii 
historycznej w Polsce. O tradycji historycznej zaczęto zapominać, zastępując 
ją propagandową wiedzą o Polsce współczesnej w rodzaju uprawianej później 
w Polsce Ludowej. Miałem szczęście słuchania wykładów J. staszewskiego, 
jedynego geografa historycznego z prawdziwego zdarzenia, jakiego w życiu 
poznałem. zdawałem u niego egzamin notabene... z geografii gospodarczej, 
która w jego wydaniu była takim samym kamuflażem geografii historycznej 
jak dla mnie później historia i geografia transportu kamuflażem dla historii 
i geografii cywilizacji. zmarł kilka lat później w opinii epigona wielkiej trady-
cji naukowej z przełomu wieków. Nic dziwnego, że w próżni tamtych czasów 
moje Gniazdo Orła Białego, produkt uboczny z materiałów niewykorzystanych 
w mojej rozprawie habilitacyjnej, przyniósł mi opinię znawcy geografii histo-
rycznej. Doświadczyłem tego, kiedy w czasie stanu wojennego w 1982 r. przygo-
towywano kolejny zjazd Historyków Polskich. Jego organizator telefonował do 
mnie wtedy z zaproszeniem, abym na tym zjeździe wygłosił referat z geografii 
historycznej. W innych okolicznościach byłoby to dla mnie zaszczytem, wtedy 
jednak dotrzymanie bojkotu imprez stanu wojennego było dla mnie imperaty-
wem kategorycznym. Gdy odmówiłem, rozczarowany rozmówca zawołał: „to 
kto pana zastąpi? Przecież oprócz pana nikt się tym w Polsce nie zajmuje!”. 
Byłem wtedy dziekanem Wydziału ekonomiki transportu UG i grzecznie się 
wymówiłem obowiązkami z tym związanymi. kilkanaście lat później otrzyma-
łem podobne zaproszenie na inny zjazd Historyków Polskich i wówczas na niego 
przygotowałem referat z geografii historycznej2.

tylko dzięki niej można docenić znaczenie wydarzenia z 1569 r., jakim 
było powstanie rzeczypospolitej Obojga Narodów z połączenia dwóch państw: 
królestwa Polskiego nazywanego wtedy także koroną oraz Wielkiego księ-
stwa Litewskiego. to ostatnie przekazało wtedy koronie południową część rusi 
kijowskiej należącą do Litwy od XiV w. Powstał wtedy układ granic uderzająco 

2 A. Piskozub, Dziedzictwo tradycji historycznej jako podstawa współczesnej tożsamości 
regionalnej ziem polskich w jednoczącej się Europie, w: Historia w ruchu regionalnym, oprac.  
A.J. Omelaniuk, Dtsk–krajowy Ośrodek Dokumentacji regionalnych towarzystw kultury, 
Wrocław–ciechanów 2001, s. 62–67.
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podobny do obecnego ich przebiegu: przedrozbiorowej granicy korony z Wiel-
kim księstwem odpowiada obecna granica Ukrainy z Białorusią; do czasu utraty 
zadnieprza przez koronę tamtejszemu jej rozgraniczeniu z caratem moskiew-
skim odpowiadała obecna granica Ukrainy z rosją; przedrozbiorowej granicy 
Wielkiego księstwa z państwem carów odpowiada obecna granica Białorusi 
z rosją. Ponad dwa wieki przedrozbiorowego istnienia rzeczypospolitej Obojga 
Narodów zadecydowały o ostatecznym rozpadzie słowiańszczyzny Wschod-
niej na trzy narody: Ukraińców w koronie, Białorusinów w Wielkim księstwie 
i Moskali w państwie carów. temu towarzyszył podział dychotomiczny na wroś-
niętych w cywilizację europejską Ukraińców w koronie i Białorusinów w Wiel-
kim księstwie Litewskm, a Moskali cywilizacją tą nieogarniętych.

kolejne zróżnicowanie stworzyły rozbiory. Dotyczyły one tylko króle-
stwa Polskiego podzielonego pomiędzy trzech zaborców: rosję, Prusy i Austrię. 
W 1795 r. zabory ich były niemal równej powierzchni, znacznie skorygowanej 
w 1815 r. na kongresie wiedeńskim na korzyść rosji. ten skorygowany podział 
trwał stulecie – aż do Wielkiej Wojny 1914 r. – zacierając dawne podziały regio-
nalne korony. Wielkie księstwo natomiast rozbiorom nie podlegało. Miało ono 
tylko jednego zaborcę – rosję, która do 1795 r. wchłonęła 95% jego terytorium, 
a pozostałą resztę w ciągu następnego 20-lecia. Dzięki temu tradycje jego dawnej 
spójności terytorialnej przetrwały w lepszym stanie epokę porozbiorową. Wresz-
cie ostatnia sprawa korzeniami wrastająca w rzeczpospolitą Obojga Narodów: 
jeśli na mapie korony dorysujemy linię obecnej granicy polsko-ukraińskiej, a na 
mapie Wielkiego księstwa linię obecnej granicy litewsko-białoruskiej, ujrzymy 
mechanizm rozpadu tej dawnej unii dwóch państw na cztery państwa narodowe 
wyłonione na tym obszarze w XX w.: Polski i Ukrainy z korony, Litwy i Biało-
rusi z Wielkiego księstwa. teraz, kiedy te cztery państwa są niepodległe, a Pol-
ska i Litwa są członkami Ue i NAtO, koncepcja Porozumienia Wschodniego 
przejęła zmodyfikowaną ideę zespołu uBL J. Giedroycia i paryskiej „kultury”, 
w myśl której Polska jest strategicznym partnerem Ukrainy, a Litwa takim samym 
partnerem Białorusi w roli lokomotyw właściwych do ułatwienia tym państwom 
integracji z Ue. 

Polska średniowieczna wraz z czechami i Węgrami tworzyła ówczesny 
lokalny trójkąt wyszehradzki na wschodnim obrzeżu Mitteleuropy. W nim się 
zamykał jej horyzont polityczny do czasu polsko-litewskiej unii personalnej 
zawartej w krewie w 1385 r., która zapoczątkowała przenoszenie się polskiego 
horyzontu politycznego z lokalnego obrzeża Mitteleuropy na rozległe bałtycko- 
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-czarnomorskie Międzymorze. Ukoronowaniem tego procesu była Unia Lubelska 
z 1569 r. Obecnie ponownie trzeba między obu tymi horyzontami politycznymi 
wybierać: między grupą Wyszehradzką, w której każdy z jej uczestników opo-
wiada się za odmiennymi celami politycznymi sprzecznymi z interesami pozo-
stałych partnerów, a Porozumieniem Wschodnim na obszarze dawnej unijnej 
rzeczypospolitej Obojga Narodów próbującym odtworzyć nową unijną wspólnotę 
wolnych z wolnymi, równych z równymi, obecnie w skali ogólnoeuropejskiej.

Na bazie geografii historycznej oparty jest cały proces regionalizacji europy. 
składają się na nią regiony historyczne, krainy tworzone przez ludzi, a nie regiony 
przyrodnicze – krainy dane ludziom przez naturę. te pierwsze stanowią przed-
miot zainteresowania dla kult-turystyki, te drugie – dla eko-turystyki. Naiwnoś-
cią jest uważanie regionów przyrodniczych za bardziej „konkretne” od regionów 
historycznych, ponieważ te ostatnie tworzą ludzie i dowolnie mogą je zmieniać, 
podczas gdy regiony przyrodnicze są znacznie bardziej stabilne: twory przyrody 
też ludzie mogą przekształcać, ale jakim kosztem? Otóż nie należy regionów 
historycznych utożsamiać z okręgami administracyjnymi, które istotnie zmienia 
się co pokolenie, jeżeli nie częściej. regiony historyczne mają swoją „metrykę 
urodzenia” – im dłużej istnieją, tym są bardziej cenione. Administracyjne okręgi 
położonej na południe od Padu części italii to po prostu regiony historyczne, 
w większości takie same jak za cezara Augusta dwa tysiące lat temu; w Hella-
dzie większość ich powstała wiele wieków wcześniej. regiony historyczne są 
„konkretniejsze” od przyrodniczych, gdyż od dawna posiadają wyraźne linearne 
granice. W zamierzchłej przeszłości one także miały granice strefowe, które są 
wciąż konieczne dla regionów przyrodniczych, których granic nie sposób wyzna-
czyć linearnie. region historyczny to kraj, region przyrodniczy to krajobraz. 
Niemieckie terminy Land i Landschaft dobrze oddają istniejącą pomiędzy nimi 
różnicę.

celem integrowania europy jest powstanie Państwa europejskiego jako 
federalnego państwa z prawdziwego zdarzenia. Jego spójność i sprawność działa-
nia wymaga, aby była to federacja historycznych regionów europy. Ludzie nauki 
nie mają co do tego żadnych wątpliwości. sprzeciwiają się temu gwałtownie par-
tie nacjonalistyczne i wywodzący się z nich politycy, którzy z obawy przed utratą 
posiadanej władzy żądają, aby zjednoczona europa była zrzeszeniem suweren-
nych państw narodowych, czymś na wzór podobnych nieudaczników – mię-
dzywojennej Ligi Narodów i powojennej Organizacji Narodów zjednoczonych. 
W 1959 r. przestrzegał przed tym A.J. toynbee, powołując się na los antycznej 
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Hellady: „W dziedzinie polityki odrodzenie helleńskiego kultu ubóstwianych 
państw lokalnych jest dzisiaj religią panującą zachodu i gwałtownie westerni-
zującego się świata. tragiczna historia świata helleńskiego ukazuje, że helleńska 
forma bałwochwalstwa jest upiorem hellenizmu, którego przygarniamy na własne 
nieszczęście. Świat współczesny musi egzorcyzmować tego demona zdecydowa-
nie, jeżeli ma się on ocalić od doznania losu jego helleńskiego poprzednika”3.

W 1970 r. ze szwajcarii – państwa wielowiekowej federacji kantonalnej, 
do którego można by odnieść tytuł książki Fuczika: „kraju, gdzie jutro jest już 
dniem wczorajszym” – D. de rougemont skierował List otwarty do Europejczy-
ków, książkę argumentującą, dlaczego przyszłością europy winna być federacja 
regionów historycznych, a nie federacja państw narodowych, i podsumowaną 
następująco: „Jeżeli teraz mówią mi, że wyjście poza Państwa Narodowe jest 
utopią, odpowiem, że przeciwnie: jest to wielkie zadanie polityczne naszej epoki. 
Albowiem tylko za tę cenę zbudujemy europę, a zbudujemy ją dla całej ludz-
kości – jesteśmy to jej winni! Będzie to europa niekoniecznie najpotężniejsza 
czy najbogatsza; ale będzie to ta cząstka planety niezbędna jutrzejszemu światu, 
gdzie ludzie wszystkich ras będą mogli znaleźć może nie więcej szczęścia, ale 
więcej smaku życia, więcej jego sensu”4.

W Polsce międzywojennej W. studnicki zwrócił uwagę na potrzebę decen-
tralizacji państwa jako warunek wstępny jego regionalizacji. Powołując się pozy-
tywnie na przykład Niemiec, a negatywnie na przykład Francji, argumentował: 
„centralizacja w sprawach wspólnych, samodzielność w sprawach lokalnych, 
były czynnikiem wspaniałego rozwoju gospodarczego Niemiec od ich zjednocze-
nia w 1871 r. Ujemnym przykładem centralizacji państwowej wielkiego państwa 
może być Francja, która od wielkiej rewolucji francuskiej wielokrotnie zmieniała 
formę państwową, lecz zawsze pozostawała centralistyczną. Przy centralizacji 
państwowej rozwija się nadmiernie stolica na koszt lokalnych centrów. W stolicy 
koncentruje się życie umysłowe i gospodarcze; stolica rozwija się niepomiernie, 
wyciągając wszystkie żywotne soki z państwa; wszyscy czujący w sobie zdolno-
ści, posiadający ambicję wysunięcia się na jakiekolwiek bądź wybitne stanowisko 
spieszą do stolicy, tam osiadają. tymczasem, gdyby prowincja miała odpowied-
nie centry, mogłyby one rozwinąć się samodzielnie i promieniować na całe pań-
stwo. Dzięki samodzielności poszczególnych części rzeszy Niemcy posiadają 
takie ośrodki naukowe, jak Heidelberg, Lipsk, nauki i sztuki jak Monachium itd., 

3  A.J. toynbee, Hellenizm. Dzieje cywilizacji, Wydawnictwo A. Marszałek, toruń 2002, s. 248.
4  D. de rougemont, List otwarty do Europejczyków, Volumen, Warszawa 1995, s. 182. 
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znakomite politechniki na prowincji, jak karlstuhe, Darmstadt itd. centralizacji 
Francja zawdzięcza, że posiada właściwie jedno tylko centrum umysłowe, bo uni-
wersytety prowincjonalne francuskie są słabizną, gdy decentralistyczne Niemcy 
rozwinęły świetnie uniwersytety rozrzucone na całym swym terytorium”5.

Wypowiedź powyższą opublikował W. studnicki w 1929 r. i wtedy dokład-
nie odpowiadała rzeczywistości. Pięć lat później, w książce o ruchu regionali-
stycznym w europie ukazała się mapa zdecentralizowanej Francji odtwarzająca 
prowincje nawiązujące do regionów historycznych dawnej Francji. Mapę tę przy-
jęła Francja integrująca się z europą, marginalizując podział na departamenty 
wprowadzony przez wielką rewolucję. kilka lat temu odwiedził Francję mieszka-
jący w kanadzie syn W. studnickiego, dzieląc się ze mną takim spostrzeżeniem: 
„Opinia mojego ojca o prowincji francuskiej jest już tylko wspomnieniem histo-
rycznym. Przez minione pół wieku procesu integrowania się europy prowincja 
francuska ożyła i zmieniła się nie do poznania w porównaniu z jej obrazem z lat 
międzywojennych”.

Decentralizacja państwa ma doniosłe znaczenie dla zrównoważonego roz-
woju jego poszczególnych części. Dla kult-turystyki jednak poznawczo najważ-
niejsze jest, aby te zdecentralizowane prowincjonalne regiony były obszarem 
swym i granicami jak najbardziej zbliżone do regionów historycznych kiedyś 
w tym samym miejscu istniejących. Gdy w 1957 r. proces integrowania europy 
rozpoczęła „szóstka” na obszarze powstałego w iX w. cesarstwa karola Wiel-
kiego, jego obwołano ojcem europy. cesarstwo karolingów było jednak 
efemerydą, rozpadło się po 43 latach. cesarstwo Ludolfingów, którego rdzeń sta-
nowiły niemieckie Landy, istniało 844 lata: utworzone w X, rozwiązane zostało 
w XiX w. Jest ono wielką kopalnią wiedzy o regionach historycznych europy.  
tam po ii wojnie światowej z całej europy po wiedzę tę pielgrzymowano.  
J. Ortega y Gasset głosił o tym na Wolnym Uniwersytecie Berlina zachodniego: 
„Dlatego też do owych Niemiec zmiażdżonych politycznie i ekonomicznie, 
z wypatroszonymi miastami i rzekami pozbawionymi mostów, wszyscy będziemy 
wracać. Po co? Po naukę”6.

5  W. studnicki, Zagadnienia ustrojowe. Projekt konstytucji decentralistycznej, Warszawa 1929, 
s. 5 i n.

6  J. Ortega y Gassett, Rozmyślania o Europie, w: Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Pwn, 
Warszawa 1984, s. 742.
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5. euroregiony

integracji europy po ii wojnie światowej towarzyszy niezwykłe zaintere-
sowanie jej regionami historycznymi, owymi krainami antropologicznymi 
przyjaznymi dla kulturowego dziedzictwa ludzkości. stanowią one ruszto-
wanie, na którym organizowała się dziejowa przestrzeń europejska. Poznawanie 
jej nieprzemijających walorów stanowi podstawę rozkwitu turystyki kulturowej 
w epoce powojennej. W latach międzywojennych zmieniano podziały admini-
stracyjne różnych państw naszej części świata w ostentacyjnie antyeuropej-
skim duchu nacjonalizmu i militaryzmu. Granice jednostek administracyjnych 
dobierano tak, aby rozproszyć w nich skupiska tzw. mniejszości narodowych, 
aby podział ten ułatwiał szybką mobilizację wojskową, a także policyjny nadzór 
nad własnym społeczeństwem i nad politycznie podejrzanymi cudzoziemcami. 
tam, gdzie dostrzegano pilną potrzebę pozytywnych zmian – jak w Polsce mię-
dzywojennej usunięcia pozostawionych po zaborcach „szwów porozbiorowych” 
– realizowano to powolnie i fragmentarycznie. W rezultacie zatarto jedynie 
prusko-rosyjską granicę przecinającą kujawy i Wielkopolskę, a i to dopiero na 
krótko przed wybuchem ii wojny światowej.

Po tamtej wojnie wiele w integrującej się europie zmieniło się na lepsze. 
szowinizm, ksenofobia, rasizm nie są akceptowalne w Ue. Po upadku komu-
nizmu we wschodniej części europy rozpadły się czechosłowacja i Jugosławia 
– potworki wymyślone przez ententę, niepodległość uzyskały sowieckie repub-
liki: estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia. W zachodniej europie 
do niepodległości lub co najmniej szerokiej autonomii dążą regiony Hiszpanii, 
italii, Francji, groźba rozpadu wisi nad Wielką Brytanią, a podział Belgii na Flan-
drię i Walonię od lat wydaje się nieuchronny. rządy tych państw robią, co mogą, 
aby zniechęcić buntujące się regiony do secesji, zaś eurosceptycy ze wschodu 
i zachodu europy sabotują integrowanie się europy, broniąc egzystencji „suwe-
rennych” państw narodowych. 

z tym wszystkim historyczne regiony wychodzą z mroku, odradzając się 
w całej europie. Podział Polski na województwa zmieniany w XX w. sześ-
ciokrotnie coraz bardziej do dawnych regionów historycznych się przybliża. 
W podziale na 16 województw wprowadzonym w 1999 r. 11 z nich przylega do 
granic państwowych Polski, zaś pięć pozostałych tworzy rdzeń wewnętrzny od 
granic państwowych oddalony. Jaki jest układ tych pięciu rdzeniowych woje-
wództw? Pośrodku jego znajduje się centralnie położone województwo łódzkie 
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z czterech stron świata otoczone województwami: od zachodu – wielkopolskim, 
od północy – kujawsko-pomorskim, od wschodu – mazowieckim, od południa 
– świętokrzyskim. 

kiedy w dziejach Polski pojawił się taki właśnie układ regionów historycz-
nych? W 1146 r., kiedy młodsi synowie krzywoustego obalili testament ojca, 
pozbawiając władzy zwierzchniej nad nimi przyrodniego ich brata, Władysława. 
Był on synem księżniczki kijowskiej zbysławy, czterej jego młodsi bracia byli 
synami księżniczki niemieckiej salomei z Bergu. testamentem krzywoustego 
Władysław otrzymał we władanie dzielnicę śląską oraz jako najstarszy – władzę 
zwierzchnią nad młodszymi braćmi rządzącymi pozostałymi dzielnicami pol-
skimi. Porządek ten został obalony, gdy synowie niemieckiej księżniczki wygnali 
z kraju syna księżniczki kijowskiej, który udał się pod opiekę... cesarza rzeszy, 
domagając się interwencji w swojej sprawie. Bezskuteczna okazała się interwen-
cja cesarza konrada iii (1138–1152). Dopiero jego następca Fryderyk Barbarossa 
(1152–1190), kiedy z armią wkroczył do Wielkopolski, wymusił w 1157 r. ugodę 
w krzyszkowie zwracającą Władysławowi Wygnańcy dzielnicę śląską. zmarł on 
w 1159 r., zanim ugodę w krzyszkowie zrealizowano. Na Śląsk wrócili i władzę 
nad nim objęli w 1163 r. jego synowie. Odtąd związki tej dzielnicy z Polską roz-
luźniały się coraz bardziej, zanim formalnie zakończyły się zrzeczeniem praw do 
Śląska w 1335 r. przez króla kazimierza Wielkiego. Przez półtora wieku dziejów 
księstwa polskiego w podziałach (1146–1295) składało się ono z regionów histo-
rycznych, których odpowiednikami są obecne województwa rdzeniowe Polski: 
centralne łódzkie w miejscu regionu łęczyckiego okolonego przez Wielkopol-
skę od zachodu, kujawy od północy, Mazowsze od wschodu i Małopolskę od 
południa. centralnym regionem rządziła po 1146 r. księżna łęczycka salomea, 
a pozostałymi regionami historycznymi – jej książęcy synowie.

Wśród czynników fizjogeograficznych mających wpływ na kształtowanie 
się geografii historycznej Polski wymienia się jako najważniejszy czynnik hydro-
graficzny. Jest to słuszne w przypadku kraju nizinnego, w którym układ sieci 
wodnej, gdzie rzeki są przewodnikami komunikacji, decydował o rozmieszcza-
niu osadnictwa, a zatem o kształtowaniu się regionów historycznych. W kon-
traście z wszechobecnym czynnikiem hydrograficznym czynnik orograficzny 
miał wpływ na regionalizację historyczną tylko przy południowym pograniczu, 
a czynnik litoralny – tylko w północnym pasie pobrzeża bałtyckiego. Do czynnika 
hydrograficznego należą jednak również zabagnione polodowcowe pradoliny 
rzeczne. Niedocenianie ich negatywnej roli jako potężnych barier komunikacyj-
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nych prowadziło do niezrozumienia podstawowych spraw odnoszących się do 
geografii historycznej Polski. rzeki, nawet te największe, można było przy braku 
mostów w dowolnych miejscach przekraczać dość łatwo przy pomocy najprost-
szych środków transportu wodnego. Przez zabagnione pradoliny rzeczne można 
było się przedostawać tylko w nielicznych miejscach. Przez Polskę przebiegają 
równoleżnikowo dwie pradoliny: Warszawsko-Berlińska, będąc barierą komu-
nikacyjną między południową i środkową Polską oraz toruńsko-eberswaldzka 
jako podobna przegroda między środkową i północną Polską.

Łęczyca powstała w miejscu szczególnym, pozwalającym na przekraczanie 
pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, dzięki temu wyrosła na gród książęcy jako 
centralny węzeł drogowy średniowiecznej Polski łączący jej obszary południowe 
ze środkowymi. W regionie Łęczycy obradowały wtedy najważniejsze instytucje 
państwowe i kościelne. W Piotrkowie zbierały się sejmy i dokonywano elekcji 
królewskich do czasu Unii Lubelskiej, kiedy przeniesiono je stamtąd do War-
szawy. tenże Piotrków nazwano trybunalskim, odkąd do niego zwoływano try-
bunały – naczelne instytucje sądownicze państwa. W biskupim Łowiczu albo 
w samej Łęczycy odbyło się w wiekach średnich 25 ogólnokrajowych synodów 
kościelnych. 

rzeczpospolita Obojga Narodów dzieliła się na trzy prowincje. Były nimi: 
Wielkopolska i Małopolska w królestwie Polskim oraz jako trzecia prowincja 
Wielkie księstwo Litewskie. to pradoliny spowodowały podział ziem polskich 
na Wielkopolskę i Małopolskę. Wielkopolska, czyli „starsza Polska” – Państwo 
Gnieźnieńskie Mieszka i, powstało w obszarze położonym pomiędzy obu pra-
dolinami. ich wody ze wschodu aż po ujście Bugu płynęły jednym korytem. 
Dopiero tam rozdzielały się na kierunki: warszawsko-berliński i toruńsko-eber-
swaldzki. Na zachód od Berlina wody ich ponownie spływały w jedno koryto 
dolnej Łaby, którą uchodziły do morza. W tej sytuacji państwo Mieszka i znajdo-
wało się wewnątrz owalnego obszaru otoczonego ze wszystkich stron pierście-
niem pradolin, mając trudności z ekspansją poza ten pierścień, ale zarazem brak 
równorzędnych przeciwników wewnątrz niego. Wielkopolska zatem właściwie 
niepostrzeżenie wchłonęła regiony łęczycki, kujawski, mazowiecki, aż szczęś-
liwą umową o dynastyczne przeżycie uzyskała poza północną pradoliną dostęp 
do Bałtyku na Pomorzu Gdańskim. W kontraście do tej plejady regionów Wiel-
kopolski druga prowincja królestwa Polskiego, rozrastając się dynamicznie ku 
wschodowi, kolejne etapy rozrostu terytorialnego obejmowała nazwą Małopol-
ski. Jej rdzeniem był odprysk Państwa Wielkomorawskiego zwany Terra Cracoa 
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– Małopolska krakowska, do której dochodziły kolejno: Małopolska sandomier-
ska, Małopolska Lubelska, ruś czerwona nazywana Małopolską Wschodnią, 
na ostatku całe południe rusi kijowskiej aktem Unii Lubelskiej włączone także 
do prowincji małopolskiej królestwa Polskiego. Prowincja ta swym obszarem 
znacznie przewyższała prowincję wielkopolską, co jest zrozumiałe, zważywszy, 
że obok połowy ziem polskich dołączono do niej całą Ukrainę. 

Po powyższym przeglądzie podstawowych faktów dotyczących geografii 
historycznej ziem polskich wróćmy do porównania obecnego podziału admi-
nistracyjnego Polski z regionami historycznymi niegdyś w tych samych miej-
scach istniejącymi. Wcześniej ustaliliśmy, że pięć województw rdzeniowych 
oddalonych od granic państwowych Polski tworzy układ bardzo zbliżony do 
istniejącego w średniowieczu, w epoce Polski w podziałach. teraz przyjrzyjmy 
się pozostałym 11 województwom przylegających do granic państwowych. czy 
regiony historyczne kiedyś tam istniejące także się na tych granicach kończyły, 
czy miały swój ciąg dalszy „po drugiej stronie lustra”? W integrującej się europie 
dla takich historycznych regionów poprzecinanych obecnie granicami państwo-
wymi stworzono koncepcję euroregionów, czyli „regionów dla europy” podej-
mujących spójny, skoordynowany program rozwoju obszarów tych regionów 
historycznych, które obecnie podzielone są granicami państwowymi. W latach 
mojej pracy w gdańskiej WstiH był to główny temat moich studiów i publikacji 
z obszaru kult-turystyki. 

Omówienie ich ze świadomym zakłóceniem chronologii zacznę od referatu 
Euroregiony w Europie Bałtyckiej przedstawionego w 2009 r. na konferencji 
w stegnie na temat „Granice, współpraca i turystyka w europie Bałtyckiej”. kry-
tyczną myślą przewodnią tego tekstu było wskazanie, że „radosna twórczość” 
uprawiana pod szyldem euroregionów w naszej części europy na ogół rozmija 
się zupełnie z regionalizacją historyczną. Dobrym jej przykładem są cztery tery-
toria na południowym obrzeżu Bałtyku w ich granicach z 1914 r.: Meklembur-
gia oraz trzy prowincje pruskie: Pomorze (Provinz Pommern), Prusy zachodnie 
oraz Prusy Wschodnie, które w tamtych granicach stanowiły de facto regiony 
historyczne europy Bałtyckiej. z nich tylko Meklemburgia przetrwała wszystkie 
zawirowania polityczne XX w. w nienaruszonych granicach.

Prowincja pomorska została granicą państwową podzielona w 1945 r., 
podobnie jak w pokoju westfalskim w 1648 r., na część przedodrzańską (z per-
spektywy niemieckiej Hinterpommern) i zaodrzańską (ditto Vorpommern), z tym 
że do tej zachodniej części oddanej szwecji włączono wówczas także ujście 
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Odry ze szczecinem. scalanie tej historycznej całości trwało długo: szczecin 
oddała szwecja po 72 latach, po wojnie północnej w 1720 r., a Vorpommern po  
167 latach, na kongresie wiedeńskim w 1815 r. Współcześnie tak właśnie powi-
nien zostać scalony euroregion pomorski. Niemiecka ludność Vorpommern właś-
ciwy rozwój swego obszaru upatruje właśnie w powiązaniu ze szczecinem jako 
regionalną metropolią. W kontraście do tego euroregion Pomerania zawiązany 
w 1995 r. prezentuje się jako nieprawdopodobna groteska ze snu szaleńca: klub 
chętnych, dopisujących się do niego miast i gmin rozsianych po obszarze Pol-
ski, Niemiec, szwecji i Danii, rodzaj strefy wolnocłowej, nie wiadomo dlaczego 
noszącej nazwę Pomerania. Pomysł równie pomylony jak ten z XiX w., kiedy 
frankofoński szwajcarski kanton Jura zapragnął wejść w unię z frankofońską pro-
wincją Quebek z kanady.

za takim euroregionem Pomorza w jego granicach historycznych opowie-
działem się w 2005 r. w tekście Pomorze w Europie regionów. rok później do 
tej samej koncepcji powróciłem w szerszym kontekście euroregionów całego 
Nadodrza w granicach tamtejszych historycznych regionów: śląskiego w górnej, 
brandenburskiego w środkowej i pomorskiego w dolnej części dorzecza Odry. 
Historyczne Nadodrze zostało bowiem brutalnie rozdarte ustanowioną w 1945 r. 
polsko-niemiecką granicą państwową. tekst ten powstał zainspirowany nastę-
pującą przestrogą austriackiego moralisty e. von kühnelt-Leddinha: „rzeki to 
szlaki komunikacyjne, ich zadaniem jest łączyć, a nie dzielić. W naszym stuleciu 
wykreślono na nich granice, gdyż uwalniają ludzi siedzących przy pokrytych 
zielonym suknem stołach od rzetelnego zbadania problemu i od myślenia. to 
dlatego otrzymaliśmy w XiX i XX w. tak obłąkane granice jak na przykład rzeka 
Prut, zbrucz, Bug, nie mówiąc już o Odrze i Nysie Łużyckiej”7. ta ostatnia w roli 
rzeki granicznej jest tragicznym nieporozumieniem z punktu widzenia geografii 
historycznej. Już sama jej nazwa objaśnia, że nie jest to rzeka śląska, tylko łuży-
cka. zachodnia granica historycznego Śląska biegła na wschód od niej, wzdłuż 
Bobru i jego dopływu kwisy. Przeniesienie jej na Nysę Łużycką sprawiło podział 
między dwa państwa miast Görlitz/zgorzelec i Guben/Gubin oraz położonego 
pomiędzy nimi historycznego zabytku kultury, jakim jest Bad Muskau/Mużaków. 
konferencję Odra-Oder. Panorama europejskiej rzeki zorganizowała Viadrina 
– polsko-niemiecki uniwersytet w brandenburskim mieście Frankfurt nad Odrą 
od 1945 r. podzielonym granicą państwową na dwa miasta: Frankfurt i słubice. 

7 e. von kühnelt-Leddihn, Ślepy tor. Ideologia i polityka lewicy 1789–1984, Wektory, sadków 
2007, s. 128.
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Gdyby granicę polsko-niemiecką poprowadzono konsekwentnie do ujścia Odry, 
mielibyśmy i tam dwumiasto: stettin/szczecin. Wymieniłem tu tylko najważniej-
sze szkody kulturowe spowodowane rozerwaniem rozlicznych więzi ponad obu 
tymi granicznymi rzekami przez stulecia narastających. z tym trzeba się będzie 
w zintegrowanej europie uporać za pomocą euroregionów scalających ponownie 
to, co kiedyś było historycznymi całościami. 

e. von kühnelt-Leddihn jest konsekwentny w krytyce matactw ententy 
narzuconych traktatem wersalskim. Piętnuje ją za to, że dla Francji odebrała 
Niemcom prowincję Alzacji-Lotaryngii w całości i bez rokowań, ale wobec Polski 
nie postąpiła tak samo, zwracając jej całość zaboru pruskiego wraz z Gdańskiem. 
Jego zdaniem powinna wówczas nastąpić taka sama bezwarunkowa restytucja 
przedrozbiorowej granicy królestwa Polskiego z cesarstwem. Był jednak prze-
ciwny podziałowi Górnego Śląska za pomocą plebiscytu, pisząc: „zupełnie ina-
czej wyglądała sytuacja na Górnym Śląsku. Śląsk należał do Polski stosunkowo 
niedługo, ponieważ już od XiV w. przypadł koronie Św. Wacława, a następnie 
przeszedł pod władanie Habsburgów. ziemie te także przyłączono do Prus, ale 
na Górnym Śląsku mieszkało bardzo dużo Polaków. cóż jednak powinno się 
było zrobić? Nie dzielić Górnego Śląska i stworzyć z niego niemiecko-polskie 
kondominium. Podział Górnego Śląska był tragiczną pomyłką, ale biorąc pod 
uwagę wyniki plebiscytu, nie można mówić o jakiejś krzyczącej niesprawiedli-
wości”�. W tej sprawie trzeba jednak z cytowanym autorem polemizować. Doko-
nany w XX w. podział Górnego Śląska nie był przecież precedensem. Dwa wieki 
wcześniej tak samo postąpił Fryderyk Wielki w wojnie z Habsburgami o Śląsk: 
pozostawił im południową część Górnego Śląska, tzw. odtąd Śląsk Austriacki. 
O jego wschodni fragment – Śląsk cieszyński – rozgorzał w XX w. konflikt 
polsko-czeski, w następstwie którego miasto cieszyn zostało podzielone gra-
nicą państwową poprowadzoną rzeką Olzą. Na zachodzie Śląska Austriackiego, 
w kraju sudeckim, trwał konflikt narodowościowy niemiecko-czeski. Do róż-
nych części historycznego regionu górnośląskiego aspirowały zatem trzy naro-
dowości i stojące za nimi państwa. Wspólnym dla nich rozwiązaniem zamiast 
kondominium niemiecko-polsko-czeskiego powinien stać się euroregion górno-
śląski w jego historycznych granicach, w przyszłości samodzielne terytorium 
Federacji europejskiej, 

Plebiscytów po i wojnie światowej nie organizowano na terytoriach należą-
cych przed rozbiorami do rzeczypospolitej Obojga Narodów. zorganizowano je 

� Ibidem, s. 293.
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dla Polaków ze Śląska i z Prus Wschodnich na obszarach znajdujących się poza 
granicami przedrozbiorowego państwa. Na przełomie XiX i XX w. Polacy sta-
nowili 57,8% ludności rejencji opolskiej. chociaż hydrograficznie należy ona do 
Nadodrza, kulturowo kontrastowała w nim ze strukturą narodowościową w tym 
samym czasie praktycznie jednolicie niemiecką, której udział w pozostałych 
rejencjach Nadodrza wynosił: we wrocławskiej – 95,7%, legnickiej – 98,5%, 
frankfurckiej – 97,7%, szczecińskiej – 98%, koszalińskiej – 97,5%. Drugą, 
podobną do opolskiej była rejencja olsztyńska w Prusach Wschodnich, gdzie 
udział Polaków w jej ludności wynosił wtedy 50,5%. W zaborze pruskim wyższy 
od tamtych obu udział ludności polskiej wykazywała tylko rejencja poznańska 
(60,7%), ale niższy od tamtych obu rejencja bydgoska (47,2%), a jeszcze niższy 
obie rejencje, kwidzyńska i gdańska, w Prusach zachodnich9.

W przeglądzie krain historycznych na południowym obrzeżu Bałtyku wska-
zano na prowincję pomorską, która w swych granicach z 1914 r. przedstawiała 
sobą region historyczny, ale przestała nim być po przecięciu jej w 1945 r. granicą 
państwową polsko-niemiecką. Jeszcze gorzej wiek XX obszedł się z prowincją 
wschodniopruską, która w granicach z 1914 r. także prezentowała się jako region 
historyczny. Jej organiczną całość naruszyły zmiany granic w niej i w jej oto-
czeniu przeprowadzone w okresie międzywojennym, ale dopiero przepołowienie 
tego regionu granicą polsko-rosyjską zamieniło go w strukturę niemającą na razie 
szans na stworzenie euroregionu scalającego całą dawną prowincję wschodnio-
pruską. szerzej jej problemy przedstawiłem w tekście Polskie dziedzictwo w Pru-
sach z 2012 r. 

z trzech pruskich prowincji nadbałtyckich najlepiej wiek XX potraktował 
Prusy zachodnie, w dawnej Polsce zwane królewskimi, ale dopiero po ii wojnie 
światowej, gdyż po pierwszej, granice państwowe narzucone z Wersalu poćwiar-
towały ją w sposób niesamowity. za to po drugiej cały obszar historycznych Prus 
zachodnich znalazł się w Polsce i w tych samych granicach powinien funkcjo-
nować obecnie jako Prusy królewskie. Granica morska tego regionu była w obu 
jego wariantach identyczna. Niestety, nie uszanował jej wprowadzony w 1999 r. 
podział Polski na województwa. elbląg – integralna część czy to Prus zachod-
nich, czy Prus królewskich – został z tego regionu przeniesiony do wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. Wkrótce po tym wydarzeniu przeprowadzono 
w elblągu referendum, w którym jego mieszkańcy mieli się wypowiedzieć, czy 

9  P. eberhardt, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo- 
-Wschodniej w XX w., PWN, Warszawa 1996, s. 88 i n.



26 Andrzej Piskozub

są za tą zmianą, czy przeciwko niej. Mimo że 99% (!) uczestników tego referen-
dum głosowało za powrotem elbląga do jednego województwa z Gdańskiem, 
zostało to przez władze państwowe zignorowane. 

trwa 70. rok od mojego zamieszkania w Gdańsku we wrześniu 1945 r. zbli-
żającemu się jubileuszowi siedmiu dekad mojego w nim pobytu zadedykowa-
łem Septet gdański, w którym kult-turystyczne walory mojego Wolnego Miasta 
zgrupowałem w siedmiu następujących esejach: i. Wybrałem Gdańsk, ii. Region 
Małego Pomorza, iii. My, od Królewskich Prus, iV. Gdańsk, miasto nasze,  
V. Gdańsk w epokach międzyrozbiorowych, Vi. Gdansk–Danzig–Gdańsk, miasto 
w Europie, Vii. Gdańsk Güntera Grassa. 

Na konferencji w Viadrinie poświęconej rzece Odrze zwróciłem uwagę 
na to, że oś Odry śląskiej, brandenburskiej i pomorskiej jako Nadodrze została 
w XViii w. zintegrowana przez państwo pruskie, ale Warta, jej główny dopływ 
wschodni, to Wielkopolska – kolebka państwa polskiego zrośnięta z dorzeczem 
Wisły. Analogicznie królestwo Polskie, odzyskując w XV w. Prusy królew-
skie, a w XVi w. przejmując lenno mazowieckie, zintegrowało oś Wisły, ale nad 
Bugiem, jej głównym dopływem wschodnim, wyrosło księstwo włodzimierskie, 
po łacinie Lodomeria, wchodzące w skład rusi czerwonej. W XiV w., na krótko 
przed personalną unią polsko-litewską, zostało ono pośpiesznie rozszarpane 
przez rywalizujące o nie królestwo Polskie i Wielkie księstwo Litewskie. z roz-
ważań nad negatywnymi konsekwencjami jego zniszczenia powstał w 2009 r. 
tekst Lodomeria. Podzielony i zapomniany centralny region Europy Środkowo- 
-Wschodniej. Gdyby przetrwał do integracji królestwa Polskiego i Wielkiego 
księstwa Litewskiego jako pogranicze styku osadnictwa polskiego, ukraińskiego 
i białoruskiego, byłby znakomitym zwornikiem unijnego państwa rzeczypospo-
litej Obojga Narodów. Był moment, że zastanawiano się, czy Brześć nad Bugiem 
nie byłby właściwszą od Warszawy stolicą tego państwa. Pomimo jej dezinte-
gracji na obszarze Lodomerii powstawały ośrodki kultury i nauki: w zamościu 
Akademia zamojska, filia Akademii krakowskiej, w Białej – dziś Podlaskiej, 
wtedy radziwiłłowskiej – Akademia radziwiłłowska, filia Akademii Wileńskiej. 
One także były stymulatorami rozwoju kult-turystyki.
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Wprowadzenie

W badaniach naukowych nad ekonomicznymi aspektami rozwoju polskiej 
gospodarki turystycznej badacze poświęcają stosunkowo niewiele uwagi proble-
matyce relacji pomiędzy usługami turystycznymi a rynkiem pracy. Najczęściej 
pojawiają się ogólne stwierdzenia, iż turystyka jest istotnym instrumentem po-
prawy sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy1.

Przykładowo B. Ostrowska analizuje konkurencyjność regionów pod wzglę-
dem turystyki, uwzględniając liczbę obiektów i miejsc noclegowych, liczbę osób 
korzystających z noclegów, wskaźniki r. Baretje’a – P. Deferta, F. schneidera 
czy P. Deferta i k. charvata, jednak wnioski dotyczące zróżnicowania poszcze-
gólnych wielkości w przekroju województw formułuje, nie stosując metod staty-
stycznej analizy porównawczej2.

Brakuje natomiast wiarygodnych badań empirycznych, które określiłyby 
relacje, jakie zachodzą między rynkiem pracy a rozwojem turystyki na różnych 
poziomach (lokalnym, regionalnym czy krajowym).

Biorąc powyższe pod uwagę, autorzy niniejszego opracowania podjęli pró-
bę przedstawienia wyników badań empirycznych dotyczących związków, jakie 
zachodzą między rozwojem turystyki a lokalnym rynkiem pracy. Opracowanie 
ma charakter metodologiczny, ukazuje bowiem możliwości zastosowania kon-
kretnych procedur badawczych na bazie dostępnych danych statystycznych do 
wiarygodnego określenia wpływu turystyki na rynek pracy.

1. charakterystyka metodologii badań

W niniejszym opracowaniu wykorzystano wyniki badań zrealizowanych 
przez M. Jakubowską, dotyczących relacji pomiędzy usługami turystycznymi 
a rynkiem pracy na poziomie lokalnym, przy czym z uwagi na charakter obu 
badanych sfer oraz zakres dostępnych danych statystycznych przyjęto jako pod-
stawową jednostkę przestrzenną badań powiat. Do budowy konkretnych wskaź-
ników syntetycznych wykorzystano dane statystyczne oraz dane rachunku sa-

1 B. Ostrowska, Konkurencyjność regionów w zakresie turystyki, Wydawnictwo Ae w krakowie, 
kraków 2001 oraz J.J. cukier, Tourism Employment. Issues in Developing Countries: Examples from 
Indonesia, w: Tourism and Development: Concept and Issues, red. r. sharpley, D.J. tefler, British 
Library cataloguing in Publication Data 2002, http://books.google.pl/books?id=Wvo1sijzH3Uc 
&printsec=frontcover&source=gbs_slider_thumb#v=onepage&q&f=false (16.01.2010).

2 B. Ostrowska, op.cit.
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telitarnego turystyki3 za lata 2003–2010, przy czym dla wielu analizowanych 
problemów najistotniejszy był rok 2008. 

Mimo przyjęcia takiego zakresu czasowego rozważań są one bardzo aktu-
alne, bowiem jak już wcześniej zaznaczono, głównym celem opracowania jest 
ukazanie metodologii badań nad analizowanym problemem oraz jej praktycznej 
przydatności, głównie do opracowania strategii rozwoju jednostek administracyj-
nych kraju. Do tej pory nie prowadzono w Polsce badań empirycznych, w wyni-
ku których można scharakteryzować relację rynku usług turystycznych i rynku 
pracy w przekroju powiatów dla obszaru całego kraju. Wynik badań z zastoso-
waniem zaproponowanego algorytmu badawczego powinien być uwzględniany 
jako jeden z punktów wyjścia budowania strategii rozwoju powiatu, aby uniknąć 
(obecnie często pojawiających się) błędów polegających na wskazaniu powiązań 
pomiędzy liczbą pracujących albo stopą bezrobocia oraz usługami turystycznymi 
w danej jednostce administracyjnej kraju. Ponadto, zastosowana metodologia po-
zwala na wyodrębnienie powiatów o podobnych relacjach tych dwóch rynków. 

W artykule wykorzystano dane dotyczące liczby pracujących w charaktery-
stycznych rodzajach działalności turystycznej (crDt) w poszczególnych powia-
tach, które oszacowała M. Jakubowska. zaproponowana metodologia szacowania 
liczby zatrudnionych w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej 
jest adaptacją metody top-down4 terytorialnego rachunku satelitarnego turystyki, 
którego stosowanie jest postulowane w wielu opracowaniach metodologicznych, 
ale tylko w kilku krajach prowadzone są takie badania (należą do nich m.in. ka-
nada, Wielka Brytania, Norwegia). O ile rachunek satelitarny turystyki przepro-
wadzono w Polsce jako jednym z pierwszych krajów, to do dziś nie obejmuje on 
poziomu województw czy też powiatów. Wykorzystane w artykule dane oszaco-
wano po raz pierwszy w Polsce dla poziomu powiatów przy zastosowaniu idei 
estymacji pośredniej5.

W artykule rynek pracy i rynek usług turystycznych scharakteryzowano po-
przez wielowymiarowe syntetyczne wskaźniki, uznano bowiem, że charaktery-
styka tych obu sfer gospodarki za pomocą tylko jednej cechy może prowadzić do 

3 Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2008, red. e. Dziedzic, M. kachniewska, k. Łopa-
ciński, t. skalska, instytut turystyki, Warszawa 2010.

4 c. Jones, M. Munday, A. roberts, Top Down or Bottom up? Issues in the Development of Sub-
national Tourism Satellite Accounts, „current issues in tourism” 2009, vol. 12, no. 4.

5 M. Jakubowska, Szacunek liczby pracujących w turystyce, w: Turystyka wobec zmian współ-
czesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, red. G. Gołembski, A. Niezgoda, Wydawnictwo Ue 
w Poznaniu, Poznań 2014.
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uproszczeń i w związku z tym jest niewystarczająca. W odniesieniu do złożonych 
struktur i procesów zachodzących w sferze turystyki i rynku pracy zdecydowa-
no się złożoność obu rodzaju działalności opisać w sposób bardziej komplekso-
wy, wykorzystując odpowiednio charakterystyki obejmujące jednocześnie wiele 
zagadnień, takich jak aktywność zawodowa mieszkańców, bezrobocie, poziom 
wykształcenia czy wynagrodzeń oraz walory turystyczne, zagospodarowanie tu-
rystyczne i ruch turystyczny. Należy podkreślić, że miały miejsce w Polsce ba-
dania prowadzące do delimitacji różnych obszarów pod względem rynku pracy, 
atrakcyjności turystycznej czy potencjału turystycznego, ale w żadnym z nich nie 
przyczyniało się to do zbadania relacji obu sfer gospodarki, a już tym bardziej 
badania tej relacji dla obszaru całego kraju w przekroju powiatów.

takie podejście pozwoliło na delimitacje powiatów Polski pod względem 
rynku pracy i turystyki, a następnie charakterystykę relacji. zastosowano takso-
nomiczny miernik rozwoju Hellwiga, metodę Warda i metodę k-średnich oraz 
analizę korespondencji i wariancji.

W dalszej części niniejszego tekstu scharakteryzowane zostaną: wielowy-
miarowy wskaźnik syntetyczny rynku pracy (WWsrP) oraz wielowymiarowy 
wskaźnik syntetyczny – turystyczny status Powiatu (tsP).

2. Wielowymiarowy wskaźnik syntetyczny rynku pracy (WWSRP)

W większości badań dla określenia relacji między rynkiem pracy a rynkiem 
usług turystycznych wykorzystywane są różnorodne jednowymiarowe modele, 
w których obie badane sfery charakteryzuje się za pomocą pojedynczych zmien-
nych.

takie ujęcie okazuje się niewystarczające, zważywszy na złożoność struktur 
i procesów zachodzących tak w turystyce, jak i na rynku pracy. takie podejście 
reprezentuje wspomniana wcześniej B. Ostrowska, która na podstawie przepro-
wadzonych badań stwierdziła, że tam, gdzie wskaźniki bezrobocia są najwyż-
sze, tam turystyka powinna pełnić rolę pierwszoplanową dla przyśpieszonego 
rozwoju regionów6. z kolei H. Legienis dokonuje waloryzacji turystycznej tych 
gmin, które na mocy rozporządzenia rady Ministrów zaliczono do obszarów za-
grożonych bezrobociem. Określając grupy obszarów o walorach turystycznych, 
krajoznawczych i specjalistycznych, podaje wskaźniki odnoszące się do rozwoju 
usług turystycznych, ale dla strony rynku pracy nie posługuje się żadną kwanty-

6 Por. B. Ostrowska, op.cit.
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fikacją7. także e. Becic i k. crnjar wskazują, że turystyka znacząco przyczynia 
się do zwiększenia poziomu zatrudnienia przy jednoczesnym zmniejszeniu bez-
robocia, szczególnie na poziomie regionalnym, ale nie podają żadnych wielkości 
liczbowych na potwierdzenie tego sądu�.

znaczącą próbę określenia wpływu turystyki na rynek pracy stanowi rachu-
nek satelitarny turystyki (rst). Jak zauważa e. Dziedzic, podstawowym celem 
tego rachunku jest ustalenie wpływu turystyki na gospodarkę narodową m.in. na 
podstawie takich parametrów makroekonomicznych, jak wielkość zatrudnienia. 
Polska należy do krajów, które wdrożyły prace nad rst9. Niestety, stosowana 
obecnie metodologia badania rachunku satelitarnego turystyki umożliwia uzy-
skanie danych dla całego kraju, niemożliwe jest natomiast przeprowadzenie ana-
liz na niższym poziomie agregacji przestrzennej, np. powiatów, gmin.

Można zatem stwierdzić, iż dotychczasowe badania relacji między rynkiem 
pracy a rynkiem usług turystycznych nie pozwalają wiarygodnie określić wza-
jemne relacje między ww. kategoriami ekonomicznymi. stąd też konieczność 
uwzględniania w badaniach wielu takich zmiennych, jak np. aktywność zawo-
dowa ludności, bezrobocie, poziom wykształcenia, poziom wynagrodzeń itp. 
szeroki zestaw zmiennych pozwala stworzyć WWsrP. Wartość tego wskaźnika 
w opisywanych badaniach ustalono odrębnie dla każdego powiatu w Polsce we-
dług danych z 2008 r.

Przy wyborze zmiennych diagnostycznych dla wielowymiarowego opisu 
rynku pracy wykorzystano przede wszystkim klasyfikację wskaźników key in-
dicators of the Labour Market (kiLM) zaproponowaną i stosowaną przez Mię-
dzynarodową Organizację Pracy (MOP) oraz zestaw wskaźników zebranych 
w metodologii badania lokalnych rynków pracy w Polsce opracowanej przez  
J. Litwińskiego i U. sztanderską10.

7 H. Legienis, Powiaty i gminy zagrożone bezrobociem a ich potencjał turystyczny, instytut 
turystyki, Warszawa 2000.

� e. Becic, k. crnjar, Trends on the Tourism Labour Market, „tourism and Hospitality Manage-
ment” 2009, vol. 15, no. 2.

9 Rachunek satelitarny turystyki...
10 J. Litwiński, U. sztanderska, Raport końcowy. Analiza sytuacji na wybranych powiatowych 

rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania lokalnego rynku pracy, Ministerstwo Pracy  
i Polityki społecznej. Departament Analiz ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2006.
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Uwzględniając sugestie innych badaczy11, do dalszych rozważań i analiz 
przyjęto ostateczny zbiór 10 zmiennych dla WWsrP.

WIELOWYMIAROWY
WSKA NIK

SYNTETYCZNY RYNKU
PRACY

ZATRUDNIENIE

wska nik zatrudnienia

BEZROBOCIE

stopa
bezrobocia

zasi g bezrobocia
d ugoteminowego

wska nik
odp ywu

z bezrobocia

udzia
bezrobotnej
m odzie y

POZIOM
WYKSZTA CENIA

udzia ludno ci
z wykszta ceniem
podstawowym
i niepe nym

udzia ludno ci
z wykszta ceniem
zawodowym

udzia ludno ci
z wykszta ceniem

wy szym

WYNAGRODZENIE

wska nik
wynagrodze

wska nik dojazdów
do pracy

rys. 1. zmienne diagnostyczne WWsrP

Źródło: opracowanie własne.

Wskaźniki wykorzystane dla opracowania WWsrP obliczono według for-
muł zawartych w pracy M. Jakubowskiej12. Wartości WWrP zastały ustalone 
dla każdego z powiatów z wykorzystaniem taksonomicznego miernika rozwoju 
Hellwiga, który przyjął postać:

11 U. sztanderska, Rynki pracy na obszarach popegeerowskich, Ministerstwo Pracy i Polityki 
społecznej. Departament Analiz ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2008; e. Gołata, System in-
formacji o rynku pracy a potrzeby analizy w ujęciu regionalnym i lokalnym, w: Praca w perspektywie 
ekonomicznej, red. H. Januszek, Wydawnictwo Ae w Poznaniu, Poznań 2006; J. telep, i. Michał-
kow, B. Ćwik, Zachowanie ciągłości zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia, Uczelnia Warszawska  
im. Marii skłodowskiej-curie, Warszawa 2009; M. Balcerowicz-szkutnik, M. Dyduch, W. szkut-
nik, Wybrane modele i analizy rynku pracy: uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego, 
Wydawnictwo Ue w katowicach, katowice 2010.

12 M. Jakubowska, Usługi turystyczne a rynek pracy w Polsce w ujęciu przestrzennym, ue w Po-
znaniu, Poznań 2013 (maszynopis pracy doktorskiej), s. 74–77 oraz 193–195.
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3. identyfikacja powiatów o podobnym rynku pracy

Wartości WWsrP wykorzystano w celu delimitacji powiatów charaktery-
zujących się zbliżoną sytuacją na rynku pracy. Posłużono się metodą trzech śred-
nich, wyodrębniając cztery klasy.

rys. 2. klasy powiatów o podobnym rynku pracy wyodrębnione na podstawie 
taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga

Źródło: obliczenia własne.

.
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W pierwszej klasie znalazło się 46 powiatów o najwyższych wartościach 
WWsrP, przy czym 87% z nich to były miasta na prawach powiatu. Na pierw-
szym miejscu uplasowała się Warszawa, następnie katowice, sopot, Poznań, 
Gdańsk, Gdynia i kraków. klasa druga składała się z 82 powiatów, wśród nich 
powiaty: gdański, tatrzański i wrocławski oraz Świnoujście. W kolejnej klasie 
znalazło się 126 jednostek terytorialnych, do których należały m.in. powiaty: 
oświęcimski, gnieźnieński, sulęciński. Ostatnia klasa skupiała 125 powiatów, dla 
których WWsrP przyjmował wartość najniższą. Należały do nich m.in. powiaty: 
kielecki, tucholski, bieszczadzki. Nie było wśród tych jednostek terytorialnych 
żadnego miasta na prawach powiatu. kartogram (rysunek 2) przedstawiający 
wyniki delimitacji pozwala zauważyć, że jednostki terytorialne należące do tej 
samej klasy (z wyjątkiem klasy pierwszej) są w części spójne terytorialnie. 

Pierwsza klasa powiatów jest wyraźnie oddalona od pozostałych grup w ra-
mach wszystkich zmiennych uwzględnionych w konstrukcji WWsrP poza za-
sięgiem bezrobocia długoterminowego oraz wskaźnikiem odpływu z bezrobocia. 
Oznacza to, że powiaty tej klasy wyraźnie różnią się od pozostałych jednostek 
terytorialnych z uwagi na: 

– wysoki udział osób zatrudnionych w stosunku do osób w wieku produk-
cyjnym, 

– niską stopę bezrobocia,
– niski udział młodzieży bezrobotnej w ogólnej liczbie bezrobotnych,
– niski udział ludności z wykształceniem podstawowym, 
– niski udział ludności z wykształceniem zawodowym,
– wysoki udział ludności z wykształceniem wyższym,
– wyższe przeciętne wynagrodzenia w stosunku do przeciętnej krajowej, 
– dużą liczbę osób przyjeżdżających do pracy przypadających na jedną 

osobę wyjeżdżającą.
Dla wymienionych cech wartości zmiennych były najwyższe spośród 

wszystkich klas i wyższe niż średnia krajowa.
Jednostki terytorialne kolejnych klas były do siebie zbliżone pod względem 

wskaźnika zatrudnienia, wskaźnika dojazdów do pracy oraz udziału osób z wy-
kształceniem zasadniczym. szczególnie różnicowała je natomiast stopa bezrobo-
cia, zasięg bezrobocia długoterminowego, wskaźnik odpływu bezrobotnych do 
zasobu osób pracujących, udział ludności z wykształceniem podstawowym.
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rys. 3. Wartość średnia standaryzowanych zmiennych diagnostycznych dla klas 
powiatów o podobnym rynku pracy według taksonomicznego miernika rozwoju 
Hellwiga

Źródło: opracowanie własne.

4. Wielowymiarowy wskaźnik syntetyczny – turystyczny Status Powiatu

Podobnie jak rynek pracy sfera turystyki nie może w przeprowadzanej oce-
nie relacji, być określona jedynie poprzez natężenie ruchu turystycznego. Wskaź-
nik intensywności według k. charvata nawet jako bardzo dobra charakterystyka 
nie zapewnia kompleksowego obrazu. W Polsce wielu badaczy podjęło temat 
wieloaspektowego opisu regionów turystycznych. Należą do nich m.in.: G. Go-
łembski, M. Januszewska i r. Przeorek-smyka, A. szwichtenbeerg i J. Borzysz-
kowski13. część z nich różnicowała badane obszary, posługując się opisem ich 
potencjału turystycznego, atrakcyjności turystycznej czy też funkcji turystycznej. 
Wynikiem zastosowanych metod, głównie z wykorzystaniem danych statystyki 
publicznej, są rankingi badanych obszarów lub grupy jednostek podobnych.

13 G. Gołembski, Możliwości rozwoju produktów turystycznych i kierunki rozwoju infrastruktury 
turystycznej na przykładzie wybranych regionów województwa gorzowskiego, „Problemy turysty-
ki” 1998, nr 3–4; M. Januszewska, r. Przeorek-smyka, Pomiar i ocena atrakcyjności turystycznej 
Euroregionu Nysa, w: Prace Naukowe X 2004, Uniwersytet techniczny w Libercu, Liberec 2004; 
A. szwichtenberg, J. Borzyszkowski, Audyt turystyczny miasta kołobrzeg, kołobrzeg 2006, kolo-
brzeg2000.home.pl/bip/opracowania...all/...miasta/2008.pdf (15.01.2010).
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W niniejszym opracowaniu dla potrzeb analitycznych i konstrukcji omawia-
nego wskaźnika za punkt wyjścia przy różnicowaniu powiatów pod względem 
usług turystycznych przyjęto definicję regionu turystycznego jako jednorodnego 
obszaru, który wyróżnia się z otoczenia atrakcyjnymi walorami turystycznymi 
(głównie naturalnymi) oraz odpowiednim zagospodarowaniem, na którym kon-
centruje się ruch turystyczny14. Przyjęto zestaw sześciu charakteryzujących go 
zmiennych (por. rysunek 4).

Turystyczny Status
Powiatu TSP

walory turystyczne

wska nik atrakcyjno ci
wypoczynkowej

wska nik atrakcyjno ci
krajoznawczej

zagospodarowanie
turystyczne

wska nik Beretje'a
i Deferta

wska nik wewn trznej
dost pno ci

komunikacyjnej

ruch turystyczny

wska nik intensywno ci
ruchu turystycznego

wg Charvata

wska nik intensywno ci
ruchu zwiedzaj cych

muzea

rys. 4. zmienne diagnostyczne charakteryzujące tsP
Źródło: opracowanie własne.

Poszczególne wskaźniki diagnostyczne obliczono według formuł zastoso-
wanych przez M. Jakubowską15. Po określeniu ostatecznego zbioru uznano, że 
wszystkie zmienne są stymulantami, ponieważ ich wysokie wartości w badanych 
powiatach są pożądane z punktu widzenia tsP. Dokonano także ich normaliza-
cji poprzez standaryzację. Ostatecznie, posługując się przygotowanym zestawem 
sześciu zmiennych diagnostycznych, określono dla każdego powiatu wartość 
tsP, posługując się w pierwszej kolejności taksonomicznym miernikiem rozwo-

14 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa–Poznań 2002.

15 M. Jakubowska, Usługi turystyczne..., s. 53–56 oraz 204–207.
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ju Hellwiga, a następnie metodą Warda i k-średnich. zastosowanie dwóch metod 
klasyfikacji powiatów pod względem tsP było podyktowane potrzebą otrzyma-
nia jak najpełniejszej charakterystyki relacji rynku usług turystycznych i rynku 
pracy. Delimitacja powiatów z wykorzystaniem miernika Hellwiga ( )iWWSRP P    
pozwoliła na „nałożenie” tych wyników na klasyfikację wykonaną tą samą meto-
dą dla rynku pracy. Miernik przyjął postać:
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Metody Warda i k-średnich zostały natomiast zastosowane ze względu na 
to, że wyodrębniono dzięki nim najbardziej jednorodne wewnętrznie klasy po-
wiatów, jednocześnie istotnie różniące się między sobą. 

5. identyfikacja powiatów o podobnym statusie turystycznym

Dzieląc metodą trzech średnich powiaty uporządkowane pod względem 
wartości taksonomicznego miernika Hellwiga, otrzymano cztery klasy. klasa 
pierwsza o najwyższej wartości taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga to 
25 powiatów o bardzo silnym turystycznym statusie powiatu. W tych jednostkach 
administracyjnych odległość poszczególnych zmiennych od wielkości maksy-
malnej jest najmniejsza. Na pierwszym miejscu znalazł się powiat tatrzański, da-
lej m.in. kamieński, kołobrzeski, nowodworski, pucki, jeleniogórski, a także mia-
sta: Świnoujście, Gdańsk, kraków, Warszawa. kolejne 94 jednostki zaliczono 
do klasy drugiej, którą określono mianem silnego tsP. Wśród nich były miasta: 
Gdynia, Wrocław, Poznań oraz powiaty: międzyrzecki czy żywiecki. W klasie 
trzeciej – o średnim turystycznym statusie powiatu – znalazły się 132 powiaty, 
m.in. Włocławek, Gorzów Wielkopolski, powiaty: jarociński i bydgoski. klasa 
czwarta – o słabym tsP – składa się ze 128 powiatów, m.in. głogowskiego czy 
ostrołęckiego. Wyniki delimitacji zaprezentowano na kartogramie (rysunek 5). 
Pozwala on zaobserwować częściowy obszarowy charakter skupień, co oznacza, 

.
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że powiaty są w pewnym stopniu spójne terytorialnie. Dotyczy to także klasy naj-
mniej licznej, tj. powiatów o silnym tsP, które usytuowane są przede wszystkim 
wzdłuż linii brzegowej morza oraz w pasmach górskich. 

rys. 5. klasy powiatów o podobnym tsP wyodrębnione na podstawie taksonomicznego 
miernika rozwoju Hellwiga

Źródło: obliczenia własne.

Dla wyodrębnionych klas powiatów o podobnym tsP ustalono średnie aryt-
metyczne, odchylenia standardowe oraz wartości minimalne i maksymalne każ-
dej ze zmiennych diagnostycznych.

Powiaty o bardzo silnym tsP charakteryzowały się zdecydowanie najwyż-
szymi wartościami dwóch zmiennych – wskaźnika charvata (średnia 1382,5) 
oraz wskaźnika Baretje’a-Deferta (średnia dla klasy 26,5). Oznacza to, że w tych 
jednostkach terytorialnych odnotowano najintensywniejszy ruch turystyczny, 
któremu towarzyszyło bardzo dobre zagospodarowanie turystyczne definiowane 
w omawianym wielowymiarowym wskaźniku tsP poprzez liczbę miejsc nocle-
gowych w odniesieniu do liczby mieszkańców. Powiaty tego skupienia charak-
teryzowała również wyższa niż w przypadku pozostałych atrakcyjność wypo-
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czynkowa (średnia 2,6), przy czym dla tej zmiennej oddalenie od pozostałych 
klas nie było już tak duże, jak w przypadku dwóch wymienionych wcześniej 
wskaźników. Powiaty o silnym stP mają też wysoką, ale nie najwyższą atrak-
cyjność krajobrazową i wewnętrzną dostępność komunikacyjną wyrażoną liczbą 
kilometrów dróg gminnych i powiatowych przypadających na 1 km2.

klasa druga skupia jednostki terytorialne o silnym stP. Powiaty tej grupy 
uzyskały najwyższe wartości dla dwóch zmiennych – atrakcyjności krajoznaw-
czej (średnia 3,3) i dostępnością komunikacyjną (średnia 182,7). Wyróżnienie 
powiatów tej grupy pod względem najwyższej wewnętrznej dostępności komu-
nikacyjnej niewątpliwie wynika z faktu, że klasa ta składała się w ponad 50% 
z miast na prawach powiatów. W przypadku intensywności ruchu turystycznego 
oraz miejsc noclegowych na 100 mieszkańców powiaty tej grupy pozostały na 
drugim miejscu, ale bliżej im było do powiatów dalszych w rankingu, niż do tych 
na jego początku. W przypadku atrakcyjności wypoczynkowej powiaty klasy 
drugiej znalazły się nawet na trzecim miejscu. 

Jednostki zaliczone do klasy trzeciej – o średnim turystycznym statusie po-
wiatu – w porównaniu z jednostkami klasy czwartej (o słabym tsP) charaktery-
zowały się zdecydowanie wyższą atrakcyjnością wypoczynkową i krajobrazową 
przy zbliżonej intensywności ruchu turystycznego i zagospodarowaniu turystycz-
nym.

Powiaty w poszczególnych klasach ustalonych za pomocą taksonomiczne-
go miernika rozwoju Hellwiga charakteryzują się podobnym tsP pod względem 
odległości zmiennej syntetycznej od przyjętego wzorca. stąd tak zdefiniowane 
klasy powiatów różnicuje wartość zmiennej syntetycznej od bardzo silnego do 
słabego tsP. tak jak wyjaśniano, taka delimitacja pozwoli na porównanie klas 
powiatów podobnych pod względem tsP z klasami powiatów grupowanymi tą 
samą metodą dla rynku pracy. 

Jednocześnie ważne jest dokonanie delimitacji badanych jednostek teryto-
rialnych na podstawie podobieństwa i istotnych różnic w określonym zbiorze 
zmiennych diagnostycznych. Dlatego też zgodnie z przyjętym algorytmem po-
stępowania pogrupowano powiaty przy zastosowaniu metody k-średnich, opiera-
jąc się na sześciu zmiennych tsP. 

Dla ustalenia liczby skupień posłużono się metodą Warda. Na jej podstawie 
określono liczbę skupień na siedem i taką też przyjęto dla delimitacji metodą 
k-średnich. Posługując się klasyczną wersją metody k-średnich, ustalono przyna-
leżność poszczególnych powiatów do jednego z siedmiu skupień. każde z sied-
miu skupień miało inną liczebność (rysunek 6).
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rys. 6. skupienia powiatów o podobnym tsP delimitowane metodą k-średnich
Źródło: opracowanie własne.

skupienie i należało do najliczniejszych, gromadziło bowiem 107 powiatów. 
Były to jednostki terytorialne, które od pozostałych odróżnia przede wszystkim 
najniższy wskaźnik atrakcyjności krajoznawczej. Dla pozostałych zmiennych 
odnotowano tutaj również jedne z najniższych średnich. Średnie arytmetyczne 
wszystkich cech diagnostycznych są poniżej poziomu przeciętnego dla ogółu po-
wiatów w Polsce. 

W skupieniu ii znalazło się najwięcej powiatów, tj. 116. Wyróżniała je wy-
soka atrakcyjność wypoczynkowa (trzecie miejsce spośród wszystkich skupień, 
AW = 1,9), przy czym średnia intensywność ruchu turystycznego oraz zagospo-
darowanie tych terenów nie były największe. 

skupienie iii tworzyło 41 jednostek terytorialnych. charakteryzowała je 
najwyższa spośród wszystkich grup atrakcyjność wypoczynkowa (średnia sku-
pienia AW = 3,1), a także wysoka atrakcyjność krajoznawcza (Ak = 2,5). W po-
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wiatach tego skupienia odnotowano ruch turystyczny, który można było scharak-
teryzować jako średni i duży. 

Do skupienia iV należało 11 powiatów, które wyróżniały się przede wszyst-
kim bardzo duża intensywnością ruchu turystycznego (WcH = 2184) oraz wy-
sokim zagospodarowaniem turystycznym mierzonym natężeniem miejsc nocle-
gowych (WBD = 46), a także oddaleniem w ramach wartości tych zmiennych 
od pozostałych powiatów w Polsce. Ponadto, w jednostkach terytorialnych tego 
skupienia odnotowano wysoki ruch zwiedzających muzea oraz wysoką atrakcyj-
ność wypoczynkową (AW = 2,76). 

W skupieniu V znalazło się 55 powiatów, które charakteryzowały się przede 
wszystkich dość wysoką atrakcyjnością krajoznawczą (Ak = 2,73) i wewnętrz-
ną dostępnością komunikacyjną (WWDk = 124,82). skupienie Vi liczyło 44 
jednostki terytorialne wyróżniające się najwyższą atrakcyjnością krajoznawczą  
(Ak = 2,25) oraz najwyższą wewnętrzną dostępnością komunikacyjną  
(WWDk = 122,89). Ponadto, powiaty te charakteryzowały się najniższą spośród 
wszystkich atrakcyjnością wypoczynkową, dość niskim natężeniem zarówno 
miejsc noclegowych, jak i ruchu turystycznego. W skupieniu Vii znalazło się 
5 powiatów, które wyróżniał przede wszystkim wzmożony ruch zwiedzających 
muzea (WM = 6710). istotnie różnicowało to tę grupę jednostek od pozostałych. 
Jako podsumowanie charakterystyki poszczególnych skupień powiatów z wyko-
rzystaniem metody k-średnich w ramach wielowymiarowego ujęcia tsr podjęto 
próbę nadania uzyskanym skupieniom odpowiednich nazw. i tak na podstawie 
przedstawionej wyżej analizy uzyskanych wyników poszczególnym skupieniom 
przypisano następujące określenia:

– i – słaby tsP, 
– ii – niewykorzystana atrakcyjność wypoczynkowa, 
– iii – średni tsP, 
– iV – silny tsP, 
– V – niewykorzystana atrakcyjność krajoznawcza, 
– Vi – wysoka atrakcyjność krajoznawcza,
– Vii – po pierwsze, muzea.
każdą z grup powiatów o podobnym tsP scharakteryzowano pod wzglę-

dem stopy bezrobocia oraz oszacowanego w rozprawie M. Jakubowskiej udziału 
pracujących w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej.

Powiaty o słabym tsP charakteryzowała stopa bezrobocia zbliżona do śred-
niej krajowej (12,4). Udział pracujących w charakterystycznych rodzajach dzia-
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łalności turystycznej (crDt) był w tych powiatach najniższy w kraju. Wynosił 
0,8% i był o 27% niższy od średniej krajowej. 

Powiaty skupienia ii, które określono mianem niewykorzystanej atrakcyj-
ności wypoczynkowej, cechowała stopa bezrobocia powyżej średniej krajowej 
(13,6) i niski odsetek pracujących w crDt (0,9). 

Grupa powiatów o średnim tsP charakteryzowała się dużym w porówna-
niu z całym krajem natężeniem bezrobocia (14,5) oraz o prawie 30% wyższym 
udziałem pracujących w crDt (1,4). 

Jednostki terytorialne, które wyróżniał silny tsr (skupienie iV) jednocześ-
nie cechowała najwyższa stopa bezrobocia spośród wszystkich wyodrębnionych 
skupień (15,6). Była ona o 29% wyższa od średniej dla wszystkich powiatów. 
również odsetek pracujących w crDt był najwyższy spośród wszystkich wy-
różnionych skupień (2,5). taka relacja sugeruje, że w powiatach o intensywnym 
ruchu turystycznym oraz wysokim natężeniu miejsc noclegowych obserwuje się 
współwystępowanie najwyższego odsetka pracujących w crDt, ale jednocześ-
nie powiaty te dotknięte są wysokim natężeniem bezrobocia. Prowadzi to do 
wniosku, że silny tsP paradoksalnie nie likwiduje bezrobocia, a jedynie zwięk-
sza liczbę pracujących w crDt.

Powiaty grupy określonej mianem niewykorzystanej atrakcyjności krajo-
znawczej (skupienie V) cechowała stopa bezrobocia niższa od średniej krajowej 
(9,5) oraz zbliżony do średniej odsetek pracujących w crDt (1,2). W skupieniu 
Vi (wysoka atrakcyjność krajoznawcza) odnotowano najniższe spośród wszyst-
kich grup natężenie bezrobocia (7,7) oraz odsetek pracujących w crDt o warto-
ści 1,9 (drugie miejsce spośród siedmiu skupień). 

Jednostkami terytorialnymi skupienia V i Vi były przede wszystkim miasta 
na prawach powiatu, stąd można wnioskować, że niska stopa bezrobocia była 
związana z zaistnieniem pozytywnych efektów aglomeracyjnych. ich występo-
wanie w Polsce w swoich badaniach potwierdzili A. Newell, F. Pastore i M. so-
cha16. Autorzy ci wskazali także, że środowisko miejskie sprzyja ciągłości zatrud-
nienia, zwłaszcza w grupach, które w innych miejscach często zmieniają pracę. 
Porównanie wartości stopy bezrobocia oraz udziału pracujących w crDt obu 
omawianych skupień pozwala stwierdzić, że wykorzystanie walorów krajoznaw-
czych, tj. m.in. wsparcie ich odpowiednim zagospodarowaniem, sprzyja niższe-
mu bezrobociu oraz większemu udziałowi pracujących w crDt. 

16 A. Newell, F. Pastore, M.W. socha, Niektóre czynniki kształtujące regionalną strukturę bez-
robocia w Polsce, „ekonomista” 2000, nr 6.
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W powiatach skupienia określonego mianem „po pierwsze, muzea”, w któ-
rych dominował ruch zwiedzających muzea, zaobserwowano jedną z najwyż-
szych stóp bezrobocia (13,6) oraz wyższy od przeciętnego w kraju o 27% udział 
pracujących w crDt (1,4). Może to oznaczać, że nie tylko ruch turystów, ale 
także ruch odwiedzających jednodniowych powoduje zwiększenie liczby zatrud-
nionych i samozatrudnionych w crDt. 

Podsumowując przeprowadzoną charakterystykę, należy zauważyć, że 
przynależność powiatu do jednego ze skupień tsP różnicuje lokalny rynek pracy 
opisywany przez stopę bezrobocia i udział pracujących w crDt. Należy też za-
uważyć, że różnice w wartościach średnich stopy bezrobocia i badanego udziału 
dla niektórych skupień nie są duże, co rodzi wątpliwość, czy są one istotne, czy 
wartości tych zmiennych różnicują powiaty delimitowane pod względem tsP. 
W tym celu należy posłużyć się metodami statystycznymi (analiza koresponden-
cji i wariancji), aby rozstrzygnąć kwestię istotności tych różnic. Na ich podstawie 
ustalono, że:

a) powiaty o silnym tsP najbardziej różnią się od pozostałych wyodręb-
nionych grup pod względem odsetka pracujących w crDt;

b) dla powiatów określonych mianem niewykorzystanej atrakcyjności wy-
poczynkowej i krajoznawczej istnieje potencjał rozwoju, który może 
prowadzić do wyraźnego zwiększenia liczby pracujących w usługach 
turystycznych;

c) w jednostkach terytorialnych o słabym tsP oraz niewykorzystanej 
atrakcyjności wypoczynkowej zaobserwowano współwystępowanie 
najniższego udziału pracujących w crDt (do 1%);

d) dla powiatów scharakteryzowanych jako średni tsP, niewykorzysta-
na atrakcyjność krajoznawcza oraz „po pierwsze, muzea” odnotowa-
no współwystępowanie odsetka zatrudnionych i samozatrudnionych 
w crDt o wartości w przedziale 1–2%; 

e) w powiatach o wysokiej atrakcyjności krajoznawczej charakterystyczny 
jest udział pracujących w crDt pomiędzy 2 i 3%;

f) w przypadku 2/3 możliwych kombinacji par poszczególnych skupień 
przynależność powiatów do jednej z grup istotnie różnicuje liczbę pra-
cujących w crDt; zaobserwowano to m.in. dla par powiatów określo-
nych mianem: słabego i silnego tsP oraz silnego tsP i niewykorzysta-
nej atrakcyjności wypoczynkowej.
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6. delimitacja powiatów na podstawie wielowymiarowych wskaźników 
rynku pracy i rynku usług turystycznych

klasy powiatów uzyskane dzięki grupowaniu z wykorzystaniem miernika 
rozwoju Hellwiga dla WWrP i tsP zostały przygotowane do badania relacji 
usług turystycznych i rynku pracy w Polsce w przekroju powiatów. Uznano, że 
jednostki terytorialne powinny być opisane kompleksowo, a następnie dla okre-
ślenia powiązań pomiędzy badanymi sferami gospodarki kraju należy prześle-
dzić wzajemny rozkład otrzymanych klas powiatów. 

Wzajemny rozkład otrzymanych klas pozwolił na wyodrębnienie powiatów, 
w których relacja usług turystycznych oraz rynku pracy jest podobna. W efekcie 
uzyskano 16 nowych grup (tabela 1). Najliczniejsza grupa liczyła 58 powiatów 
należących jednocześnie do czwartej klasy według WWsrP oraz do czwartej 
klasy tsP (słaby tsP), natomiast najmniejsza liczba powiatów charakteryzowała 
się jednocześnie przynależnością do czwartej klasy dla tsP (słaby tsP) i pierw-
szej klasy rynku pracy.

tabela 1

tabela liczności 16 grup powiatów należący jednocześnie do klasy WWsrP i tsP 

klasa wwSRP

klasa TSP

1 2 3 4 Ogółem

1 4 5 7 9 25
2 33 24 20 16 93
3 7 24 54 42 127
4 2 29 45 5� 134

ogółem 46 �2 126 125 379

Źródło: obliczenia własne.

Uznano jednak, że 16 grup powiatów (każda o innej charakterystyce usług 
turystycznych i rynku pracy) to zbyt duża liczba dla przeprowadzania interpre-
tacji, i dokonano ich połączenia. W efekcie przeprowadzonej procedury łączenia 
uzyskano cztery grupy. 

W grupie A – najbliżej początku układu współrzędnych – znalazło się  
199 powiatów, czyli ponad połowa (53%) wszystkich badanych jednostek tery-
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torialnych. Powiaty te charakteryzowały się najniższymi wartościami mierników 
rozwoju dla tsP i rynku pracy, czyli były najbardziej oddalone od wielkości 
przyjętej jako wzorcowa17. Oznacza to, że ponad połowa powiatów w Polsce cha-
rakteryzowała się niskim tsP i słabą kondycją rynku pracy. W tych jednostkach 
terytorialnych jednocześnie odnotowano niską atrakcyjność wypoczynkową 
i krajoznawczą, niskie zagospodarowanie turystyczne, słabą sieć dróg gminnych 
i powiatowych oraz niski ruch turystyczny w stosunku do liczby mieszkańców, 
a także wysoką stopę bezrobocia, duży zasięg bezrobocia długoterminowego, 
niski odpływ bezrobotnych do zasobu pracujących oraz większy niż w innych 
powiatach udział bezrobotnej młodzieży oraz ludności z wykształceniem podsta-
wowym i zasadniczym, niższe niż krajowe wynagrodzenie i przewagę wyjeżdża-
jących do pracy nad przyjeżdżającymi. 
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rys. 7. Wykres rozrzutu powiatów według WWsrP oraz tsP
Źródło: obliczenia własne.

17 za wielkość wzorcową w taksonomicznym mierniku rozwoju Hellwiga przyjęto wartości 
maksymalne każdej z badanych zmiennych diagnostycznych.
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Grupa B skupiała 62 powiaty (16%), które można opisać jako te, w któ-
rych jest dobra kondycja rynku pracy, ale słaby tsP. Powiaty należące do tej 
grupy charakteryzuje przede wszystkim wskaźnik zatrudnienia na poziomie 
bliskim średniej krajowej lub od niej wyższym, niska stopa bezrobocia, bliski 
średniej krajowej lub niższy udział bezrobotnej młodzieży w ogólnej liczbie 
bezrobotnych, niższy udział ludności z wykształceniem podstawowym, niepeł-
nym podstawowym i zasadniczym oraz wyższy od przeciętnego udział ludności 
z wykształceniem wyższym, wysoki wskaźnik wynagrodzeń, a jednocześnie ni-
ska atrakcyjność wypoczynkowa i krajoznawcza, niskie zagospodarowanie tury-
styczne, słaba sieć dróg gminnych i powiatowych oraz niska intensywność ruchu 
turystycznego.

W grupie c znalazły się 52 jednostki, czyli 14% wszystkich powiatów 
w Polsce. W obliczu stwierdzeń części badaczy dotyczących relacji usług tury-
stycznych i rynku pracy (a właściwie tego, że rozwój turystyki poprawia kondy-
cję rynku pracy) wydaje się, że w ramach wyników tej delimitacji żaden powiat 
nie powinien trafić do grupy c. Obszary, które zostały do niej zakwalifikowa-
ne, charakteryzują się silnym i bardzo silnym turystycznym statusem regionu, 
tzn. posiadają walory, zagospodarowanie i intensywny ruch turystyczny, a mimo 
to rynek pracy jest w nie najlepszej kondycji. charakteryzuje je wysoka stopa 
bezrobocia oraz wysoki zasięg bezrobocia długoterminowego, a także m.in. ni-
ski poziom wynagrodzeń. Powiaty tej grupy leżą w paśmie przymorskim. Jak 
wskazują wyniki badań e. rydz i P. szmielińskiej1�, w gminach przybrzeżnych 
województwa zachodniopomorskiego obszary o dobrze rozwiniętej funkcji tury-
stycznej cechowała większa dynamika spadku bezrobocia w okresach ożywienia 
gospodarczego, jednak szereg stanowisk pracy ma charakter sezonowy. także 
na tych obszarach występuje niedostatek miejsc pracy, co zdaniem badaczy jest 
wynikiem uwarunkowań makroekonomicznych. Poza powiatami przybrzeżnymi 
w grupie c znalazły się powiaty usytuowane w pasmach górskich oraz leżące 
w województwach: lubuskim i kujawsko-pomorskim. Można zauważyć obszaro-
wy charakter tej grupy dla części powiatów. 

Grupa D charakteryzuje się najwyższymi wartościami taksonomicznego 
miernika rozwoju dla turystyki i rynku pracy. skupia 66 powiatów (17%), dla 
których nie zaobserwowano spójności terytorialnej. Do grupy tej należą miasta 

1� e. rydz, P. szmielińska, Unemployment in the Coastal Regions of Poland Illustrated with 
Examples of Coastal Gminas in West Pomerania Voievodship, Pomeranian Academy, słupsk 
2005.
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na prawach powiatu (Warszawa, katowice, Poznań, kraków, Gdańsk, sopot, 
Świnoujście, Jelenia Góra) oraz m.in. powiaty: giżycki, jeleniogórski, kołobrze-
ski, międzychodzki, nowodworski i tatrzański. Powiaty tej grupy charakteryzo-
wały się wysokim wskaźnikiem zatrudnienia, niską stopą bezrobocia, bliskim 
średniej krajowej lub niższym udziałem bezrobotnej młodzieży w ogólnej liczbie 
bezrobotnych, niskim udziałem ludności z wykształceniem podstawowym, nie-
pełnym podstawowym i zasadniczym, wyższym od przeciętnego udziałem lud-
ności z wykształceniem wyższym, wysokim wskaźnikiem wynagrodzeń, a także 
wysoką atrakcyjnością zarówno wypoczynkową, jak i krajoznawczą, wysokim 
natężeniem miejsc noclegowych oraz wysoką intensywnością ruchu turystycz-
nego.

rys. 8. Powiaty klasyfikowane według WWsrP oraz tsP
Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Prezentowane w niniejszym tekście wyniki badań pokazują z jednej strony 
metodologiczne możliwości określenia relacji między lokalnym rynkiem pracy 
a rozwojem turystyki, z drugiej zaś strony wskazują, że istnieje terytorialne zróż-
nicowanie relacji między tymi zmiennymi w zależności od turystycznego statusu 
jednostki przestrzennej, w tym przypadku powiatu, oraz od sytuacji na rynku 
pracy. Niezmiernie istotne jest to, że badanie było prowadzone dla obszaru całej 
Polski w przekroju powiatów, a uzyskane wyniki badań empirycznych nie są 
dostępne w innych źródłach danych.

W ramach prowadzonego badania posłużono się wieloaspektowym opisem 
obu badanych sfer gospodarki. W tym celu zaproponowano wielowymiarowy 
wskaźnik opisujący turystyczny status powiatu, będący charakterystyką walo-
rów, zagospodarowania i ruchu turystycznego, oraz wielowymiarowy wskaźnik 
rynku pracy. Na podstawie zaproponowanych wskaźników z wykorzystaniem 
taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga opracowano rankingi badanych 
powiatów. Przedstawiono algorytm badania relacji rynku pracy i turystyki oparty 
na stworzonych rankingach.

Posługując się wielowymiarowym opisem badanych obszarów, dokonano 
delimitacji powiatów za pomocą metody Warda i k-średnich, w wyniku której 
wyodrębniono powiaty podobne pod względem turystycznego statusu. zapropo-
nowano adaptację ujęcia top-down regionalnego rachunku satelitarnego turystki 
z wykorzystaniem estymacji pośredniej, dzięki której oszacowano liczbę pracu-
jących w crDt dla każdego z powiatów. 

Do najistotniejszych wniosków wynikających z przeprowadzonych badań 
z wykorzystaniem zaproponowanych metodologii należą następujące:

1. W powiatach, których walory turystyczne są niewykorzystane, istnieje 
potencjał rozwoju, który może przyczynić się do zwiększenia liczby pracujących 
w usługach turystycznych. 

2. Ponad połowę powiatów (53%) można scharakteryzować jako te o sła-
bym turystycznym statusie oraz słabej kondycji rynku pracy. W przypadku 17% 
jednostek terytorialnych istnieje dobra sytuacja na rynku pracy oraz bardzo silny 
lub silny tsP. Do grupy tych 66 jednostek terytorialnych należą zarówno miasta 
na prawach powiatu (np. Warszawa, Poznań, kraków czy zielona Góra), także 
jak i powiaty (np. giżycki, jeleniogórski, kołobrzeski). kolejna grupa powiatów 
(14%) charakteryzowała się bardzo silnym lub silnym tsP oraz sytuacją na ryn-
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ku pracy trudniejszą niż przeciętna dla wszystkich jednostek terytorialnych. Do 
grupy tej należą m.in. powiaty pasm górskich i powiaty przybrzeżne. Pozostałe 
62 powiaty cechowały się dobrą sytuacją na rynku pracy, ale słabym statusem tu-
rystycznym. Były to często jednostki terytorialne skoncentrowane wokół dużych 
ośrodków miejskich, o niskim zagospodarowaniu turystycznym i mało intensyw-
nym ruch turystycznym.

3. W przypadku wielu powiatów o wysokim tsP charakterystyczna była 
wysoka stopa bezrobocia oraz wysoki udział pracujących w crDt.

Prezentowane wybrane wyniki badań nad problemem relacji pomiędzy 
rozwojem turystyki a rynkiem pracy są w zasadzie pierwszymi tego typu w na-
szym kraju, bowiem wcześniej prowadzono badania w wybranych jednostkach 
przestrzennych lub przy okazji innych tematycznie badań. Nie oznacza to bynaj-
mniej, że zaprezentowana metodologia badań jest doskonała i nie wymaga dal-
szych prac koncepcyjnych. Przede wszystkim istnieje potrzeba dalszego rozwoju 
metod związanych z szacowaniem liczby pracujących w crDt na poziomie lo-
kalnym oraz prac nad zastosowaniem rachunku satelitarnego turystyki w ujęciu 
regionalnym. Przydatne w tym zakresie okazać się mogą nowoczesne metody 
estymacji statystycznej np. statystyka małych obszarów. Ważnym aspektem jest 
także wykorzystanie różnych źródeł informacji tak ze sprawozdawczości staty-
stycznej, rejestrów administracyjnych, jak i badań specjalnych. Harmonizacja tak 
różnych źródeł i oparte na nich wnioskowanie jest możliwe z wykorzystaniem 
metodologii statystycznej integracji danych. 

Dążąc do lepszego zrozumienia podniesionego problemu badawczego, na-
leżałoby także podjąć próbę oceny relacji między usługami turystycznymi a ryn-
kiem pracy w jednostkach terytorialnych na jak najniższym poziomie agregacji. 
Bardzo ważny wymiar poznawczy o dużym znaczeniu dla polityki regionalnej 
miałaby ocena dynamiki badanych relacji w czasie. 
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touRiSt SeRViceS MaRket and the LaBoR MaRket  
in PoLand-diMenSionaL aPPRoach

Summary

the research problem underlying the article was the relation between tourism in-
dustry and the labor market at the local level across the whole country. therefore, the 
main objective was to determine this relation in Poland. 

the current research methodologies on tourism and labor market provide data for 
the whole country (such as tourism satellite account tsA) or only to specific areas and 
there are the case studies. the results from the article may be useful to develop a strategy 
for selected divisions of the country.

Keywords: regional, county, multi-dimensional model, the status of county tourism, la-
bor market
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1. nowy wymiar aktywizacji turystycznej

kreowanie nowych metod aktywizacji turystycznej umożliwiających wyko-
rzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego może skutecznie przyczynić 
się do rozwoju turystyki. Do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu obszarów 
turystycznych zachęcają turystów elementy gry, których zastosowanie określa-
ne jest jako grywalizacja lub gryfikacja, gamifikacja (gamification). termin ten 
oznacza wykorzystanie techniki znanej z gier fabularnych i komputerowych do 
modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami w celu zwięk-
szenia ich zaangażowania. technika ta bazuje na osiąganiu satysfakcji z podej-
mowania wyzwań, rywalizacji i współpracy1. 

turystyka postrzegana jako pole gry bazuje na emocjach towarzyszących 
grom komputerowym lub dostępnym w sieci. Odzwierciedla sposób myślenia 
„pokolenia graczy” wynikający z popularyzacji technologii cyfrowych. Współ-
czesnych turystów fascynują aktywności, które pozwalają im kontynuować 
działania podejmowane w sieci. internet będący najważniejszą innowacją ostat-
niego stulecia wkracza w każdą dziedzinę życia, stając się także częścią tury-
styki. W zwiedzaniu atrakcyjnych pod względem turystycznym miejsc coraz 
powszechniej wykorzystuje się mechanizmy gier i urządzenia multimedialne. 
Odkrycia lokalnego dziedzictwa muszą dostarczać natychmiastowej satysfakcji 
oraz umożliwiać gratyfikację i zdobywanie nagród, choćby w postaci punktów. 
Współcześni turyści wolą gry w terenie od tradycyjnego zwiedzania z przewod-
nikiem. z zaangażowaniem poznają nowe miejsca i fakty, jeśli sposób przekazy-
wania treści współgra z ich sposobem myślenia. Fascynujące staje się zwiedzanie 
z interaktywnymi mapami, rozwiązywanie łamigłówek z elementami rywaliza-
cji, czynny udział w improwizowanych wydarzeniach, których ewaluacja odby-
wa się w sieci2.

zaangażowanie współczesnego pokolenia turystów warto budować na za-
sadzie „3 x F” (fun – zabawa, friends – znajomi, feedback – opinia, informa-
cja zwrotna), której wdrożenie pozwala wzbudzić zainteresowanie grą i rozpro-
pagować ją głównie poprzez internet, a także zmotywować jej uczestników do 

1 Grywalizacja buduje zaangażowanie, „Wiadomości turystyczne” 2014, nr 5.
2 i. Połucha, Turystyka nowej generacji – innowacyjne odkrywanie lokalnego dziedzictwa,  

w: Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro, red. s. czachorowski, M. Antolak, Ż. kostyk,  
Wydawnictwo UW-M, Olsztyn 2014, s. 139–150.
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doskonalenia i sprawdzania wiedzy3. Aktywizacja turystyczna, która polega na 
zastosowaniu mechanizmów gier w rzeczywistości, jest odpowiedzią na potrzeby 
nowej generacji turystów postrzegających otoczenie poprzez pryzmat technolo-
gii cyfrowych. Nowoczesna animacja turystyki zmierza do upowszechnienia in-
nowacyjnych form zwiedzania obszarów turystycznych obejmujących: 

– interaktywne i kreatywne gry w otwartej przestrzeni, 
– improwizacje wydarzeń historycznych i kulturalnych. 
Współczesne animacje pozwalają na uaktywnienie turystów jako członków 

portalu poprzez zastosowanie narzędzi związanych z portalami społecznościo-
wymi i siecią, a przede wszystkim umożliwiają połączenie dwóch sfer: rzeczywi-
stej i wirtualnej. Uczestnicy, którzy pobierają aplikację mobilną, mogą wejść do 
gry i na swoich profilach śledzić postępy, sprawdzać zdobyte punkty i odznaki, 
tworzyć albumy i pozostawiać komentarze, w rezultacie współkreując grę (rysu-
nek 1).

POKONYWANIE 
POZIOMÓW 
(motywowanie 

graczy) 

ZAPRASZANIE 
ZNAJOMYCH  
(tworzenie profili) 

WZBOGACANIE 
APLIKACJI 

(dokumentowanie 
do wiadcze )

BUDOWANIE 
PRESTI U

(kolekcjonowanie 
nagród) 

DZIELENIE SI
WIEDZ

(weryfikacja 
osi gni )

TURYSTA
AKTYWNY W GRZE

rys. 1. Aktywizacja turysty poprzez grę
Źródło: opracowanie własne.

3 M. kachniewska, Play tourism – czyli aplikacja, której jeszcze nie ma, cz. ii, 2014, http://tra-
velmarketing.pl/play-tourism-czyli-aplikacja-ktorej-jeszcze-nie-ma-cz-ii/ (14.04.2014).
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2. cel i metody badań

Badania polegające na przeglądzie współczesnych form odkrywania dzie-
dzictwa przyrodniczego i kulturowego miały na celu ukazanie możliwości akty-
wizacji turystów. Obejmowały analizę materiałów źródłowych w postaci litera-
tury przedmiotu, treści stron internetowych dotyczących niekonwencjonalnych 
propozycji zwiedzania przestrzeni, oczekiwań nowej generacji turystów rozpo-
znanych na podstawie opinii zamieszczanych na portalach społecznościowych. 
Dogłębnie przeanalizowano sposoby odkrywania dziedzictwa bazujące na inter-
netowych grach i aplikacjach. Analizy zebranych danych uzupełniały badania te-
renowe polegające na aktywnym uczestnictwie w grach turystycznych, zarówno 
miejskich, jak i wiejskich. W trakcie wypraw i rajdów turystycznych zebrano 
dokumentację fotograficzną i sondowano ich uczestników. Doświadczenia naby-
te podczas udziału w grach terenowych, questach i nowoczesnych formach zwie-
dzania dały podstawę do poszukiwań kierunku aktywizacji turystycznej w otwar-
tej przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem regionu Warmii i Mazur.

3. Przegląd wybranych możliwości odkrywania dziedzictwa

interaktywne i kreatywne zwiedzanie jest atrakcyjnym sposobem spędzania 
czasu wolnego. W marketingu atrakcji turystycznych powszechne staje się wyko-
rzystanie internetu mediów społecznościowych bazującego na rekomendacjach 
dotyczących gier i wydarzeń organizowanych w otwartej przestrzeni. Warto upo-
wszechniać nowe metody eksponowania dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego, z których na uwagę w szczególności zasługują: gry terenowe, geocaching, 
storytelling i questing.

3.1. interaktywne gry terenowe

Współczesne gry w otwartej przestrzeni znane są głównie jako urban game 
(gra miejska) oznaczająca formę rozrywki, w której istotnym elementem jest po-
znawanie zwiedzanego miejsca. Łączą w sobie cechy harcerskich podchodów lub 
biegu na orientację, wydarzeń nazywanych flash mob („sztuczny tłum”), happe-
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ningów ulicznych oraz gier komputerowych. Odmianą gier terenowych są także: 
rPG (role playing games) i LArP (live role playing games)4. 

zgodnie z zainicjowaną w Polsce w 2005 r. ideą urban playground prze-
strzeń miasta jest w nawiązaniu do gier komputerowych traktowana jak plansza. 
Organizacją gier zajmują się animatorzy lub przewodnicy oferujący możliwość 
przeżycia przygody w wielu miastach, m.in. Warszawie, Poznaniu, trójmieście, 
szczecinie, katowicach, rudzie Śląskiej5. 

Nową odmianą gier w przestrzeni miejskiej są gry turystyczne, w których 
gracz samodzielnie pobiera z internetu lub w punkcie informacji turystycznej 
kartę do gry i zwiedza miasto, rozwiązując zagadki. kluczem do rozwiązania 
zagadek są m.in. inskrypcje, ukryte rzeźby i detale architektoniczne, których nie 
sposób dostrzec podczas tradycyjnego zwiedzania miasta6. 

Atrakcyjną formą zwiedzania są gry edukacyjne łączące elementy gry tere-
nowej i teatru improwizowanego, które są realizowane zgodnie z zaplanowanym 
scenariuszem zachęcającym uczestników do aktywnego udziału w poznawaniu 
prezentowanego dziedzictwa. Przykładem jest gra umożliwiająca naukę poprzez 
zabawę zorganizowana w przestrzeni Olsztyna w 2013 r. z okazji 660-lecia mia-
sta, której uczestnicy odkrywali z animatorami niezwykłe historie, poznając takie 
obiekty, jak zamek kapituły Warmińskiej z tablicą astronomiczną M. kopernika, 
stary ratusz czy konkatedrę św. Jakuba – patrona miasta. z inicjatywy stowa-
rzyszenia twórców Warmii i Mazur gry regionalne do zrealizowania w przestrze-
ni miejskiej Olsztyna są także dostępne online, np. gra o oryginalnej tematyce 
„Olsztyn, Baby i afery miłosne”7.

Współczesne gry miejskie, zwane też ulicznymi, pozwalają na przeżycie 
przygody w otwartej przestrzeni, co sprawia, że są atrakcyjną formą spędzania 
czasu wolnego. idea gier miejskich dynamicznie rozwija się w Polsce dzięki 
działaniom władz miast, instytucji kulturalnych i muzeów, lokalnych organiza-
cji turystycznych, fundacji i stowarzyszeń, lokalnych grup działania, miłośników 
literatury i historii, nieformalnych grup i animatorów turystyki oraz agencji mar-
ketingowych. 

4 W. Warcholik, k. Leja, Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, „Annales Uni-
versitatis Paedagogicae cracoviensis studia Geographica” 2012, vol. 3, s. 87–89.

5 s. Dąbrowski, Gry miejskie – nowy trend w marketingu miast i atrakcji turystycznych, 2013, 
2009.forum.gdynia.pl (25.04.2014).

6 Włącz się do gry – jak zorganizować grę miejską?, www.pah.org.pl/m/1675/2011-12-05_
PAH_wlacz-sie-do-gry.pdf (16.04.2014).

7 Eduquesty, www.eduquesty.pl (10.04.2014).
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ze względu na treść twórcze zwiedzanie można podzielić na:
a) gry pasjonackie – wydarzenia, w których uczestniczą osoby pasjonujące 

się wybraną tematyką, należą do nich najczęściej gry historyczne, litera-
ckie, ekologiczne;

b) gry komercyjne – organizowane zazwyczaj przez firmy rozwijające 
team building (budowanie zespołu) lub marketing, których celem jest 
integracja lub reklama produktu, także gry miejskie inicjowane przez 
władze miast w celu ich promocji;

c) edukacyjne – ich celem jest przekazanie wiedzy lub doskonalenie umie-
jętności uczestników. 

ze względu na metodę pośród gier można wyróżnić:
a) gry z elementami rPG, w których uczestnicy wcielają się w role fikcyj-

nych postaci;
b) gry sprawnościowe, w których najważniejsze jest szybkie i poprawne 

wykonanie określonych zadań. 
każda z tych gier pozwala zgłębić przestrzeń miasta, odkryć nieznane do-

tąd szczegóły otaczającej rzeczywistości, wyzwolić ducha współzawodnictwa, 
ale także działania zespołowego w celu osiągnięcia konkretnego celu. Ponadto, 
motywują one uczestników do współpracy i podejmowania wspólnych, szybkich 
decyzji. zadania wymagają kreatywności i radzenia sobie w nietypowych, zaska-
kujących sytuacjach. W ramach gier edukacyjnych najważniejsze jest sprawdze-
nie posiadanej wiedzy i rozwijanie lub nabycie nowych umiejętności�.

Gra w otwartej przestrzeni może być z powodzeniem realizowana jako rural 
game, którą można zdefiniować jako eksplorację obszarów wiejskich w celach 
poznawczych i edukacyjnych z zastosowaniem elementów gry. Gry wiejskie po-
zwalają na ukazanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wsi poza istnie-
jącymi szlakami. ich organizacją w ramach turystyki wiejskiej mogą zajmować 
się lokalne stowarzyszenia i grupy nieformalne. Promocja gier terenowych roz-
poczyna się w lokalnych mediach. Działania zapoczątkowane w cyberprzestrze-
ni szybko znajdują odzwierciedlenie w przestrzeni fizycznej, zwłaszcza dzięki 
rekomendacjom udostępnianym w internecie. W celu rozpoczęcia gry turysta 
pobiera kartę startową z zadaniami (zagadki logiczne, zadania zręcznościowe, 
ukryte wskazówki itp.). W trakcie gry terenowej aktywnie uczestniczy w po-
znawaniu zwiedzanego miejsca, ponieważ staje się jednocześnie przewodnikiem 
i bohaterem wydarzeń. Nagrody za udział w grze mogą być rzeczowe lub symbo-

� Włącz się do gry...
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liczne (np. kolekcjonowanie odznak i pieczątek, udział w imprezach turystycz-
nych, klasyfikacja w rankingach graczy). 

3.2. Geocaching

turystykę w tradycyjnym wymiarze może ożywić geocaching, którego ideą 
jest zachęcenie uczestników do aktywnego zwiedzania i poznawania atrakcyj-
nych turystycznie miejsc, w których ukryte są skrytki (geocache). rozwój tej 
gry nastąpił po odkodowaniu 3 maja 2000 r. sygnału wysyłanego przez satelity 
do odbiorników GPs. Obecnie geocaching jest międzynarodową grą w otwartej 
przestrzeni polegającą na poszukiwaniu ukrytych skrytek, najczęściej za pomocą 
współrzędnych geograficznych, a w zmodyfikowanej wersji także na podstawie 
opisowych wskazówek. 

Pojęcie geocaching (gr. geo – ziemia, cache – skrytka, schowek, kryjówka) 
nawiązuje do poszukiwań ukrytych skarbów. Uczestnicy gry odnajdują ukryte 
skrzynki, w których znajduje się dziennik odwiedzin (tzw. logbook) i nagroda 
w formie drobnych upominków na wymianę. zlokalizowanie skrytki odbywa się 
za pomocą nawigacji satelitarnej. sposób ukrycia skrzynki nie powinien naruszać 
środowiska przyrodniczego i obiektów zabytkowych. Opis skrytki i jej lokaliza-
cja w postaci współrzędnych geograficznych są udostępniane przez jej właścicie-
la pozostałym uczestnikom gry w internetowych bazach danych, tzw. serwisach 
geocachingowych. szacuje się, że na świecie istnieje 2,3 mln aktywnych skrytek 
(w Polsce blisko 11 tys.), których poszukuje ok. 6 mln uczestników tej gry. Nie-
którzy z nich organizują spotkania w celu wymiany doświadczeń9.

3.3. Storytelling – chodź, opowiem ci historię...

Opowiadanie jest sztuką doboru słów i metafor w celu zobrazowania pew-
nej idei czy mądrości w sposób pobudzający wyobraźnię i wzbudzający emocje. 
Przekazywanie historii i legend jest istniejącym od wieków sposobem komuni-
kacji, stając się podwaliną dziedzictwa kulturowego. W nowym wymiarze jest 
narzędziem nauki, zapamiętywania, łączenia faktów oraz rozumienia kontekstu 
całości. Przekazy ustne ułatwiają słuchaczom zrozumienie motywów działań ich 
bohaterów, mogą inspirować, motywować, aktywizować, pobudzać kreatywność 

9 Geocaching, geocaching.pl (20.04.2014).
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dzięki zawartemu w nich ładunkowi emocjonalnemu. Storytelling zachęca lokal-
nych narratorów do prowadzenia własnej działalności i poszukiwania sposobów 
budowania interesujących opowieści na podstawie lokalnej tradycji10.

3.4. Questing – Pozwól mi zrobić, a zrozumiem…

Pojęcie questing oznacza turystykę dziedzictwa z wierszowanymi zagad-
kami, a słowo quest odnosi się do poszukiwania skarbów lub nieoznakowanego 
szlaku. Łączy ideę angielskiego letterboxingu, amerykańskich zabaw skautin-
gowych oraz rodzimych podchodów i gier na orientację. Questing pochodzi ze 
stanów zjednoczonych, gdzie od 1995 r. organizacja Vital communities roz-
wija projekt Valley Quest w stanie Vermont. W rezultacie w okolicach blisko  
50 miejscowości zaproponowano ok. 200 nieoznakowanych ścieżek pozwalają-
cych odkrywać dziedzictwo, kulturę, historię i walory przyrodnicze doliny rzeki 
connecticut11. 

Questy są wykorzystywane jako niekonwencjonalne narzędzie interpreta-
cyjnego edukowania turystów oraz lokalnych społeczności. Uzupełniają istnie-
jącą sieć szlaków i tras turystycznych, w interesujący sposób ukazując lokalne 
dziedzictwo. Pozwalają odkryć legendy, ciekawostki o kulturze i przyrodzie, ta-
jemnice nieopisane w przewodnikach (rysunek 2). Wyzwalają emocje i angażują 
uczestników w przygodę poprzez samodzielne wykonywanie zadań i rozwiązy-
wanie zagadek, pozwalając zapamiętać wiele faktów i informacji o zwiedzanym 
miejscu12. 

Questing buduje poczucie tożsamości z odkrywanym regionem czy miejsco-
wością, upowszechnia walory miejsc wyróżniających się krajobrazem, przyrodą 
lub dziedzictwem kulturowym, a w rezultacie sprzyja ich promocji. „Wyprawy od-
krywców” umożliwiające naukę przez zabawę zyskują popularność z uwagi na:

– atrakcyjność narracji i formy zdobywania wiedzy (wierszowane zagadki),
– łatwość organizacji (zasada „oprowadź się sam”),
– brak ograniczeń związanych z budowaniem infrastruktury.

10 s. Dąbrowski, op.cit.
11 D. clark, s. Glazer, Questing: A Guide to Creating Community Treasure Hunts, Lebanon  

NH 03766, University Press of New england 2004; Questing – aktualności, www.national-geo-
graphic.pl/aktualnosci/pokaz/questing-w-ktora-strone (12.04.2014).

12 Best Quest, www.bestquest.pl (15.04.2014); Questing – wyprawy odkrywców, www.questy.
com.pl (20.03.2014); Questing, www.guesting.pl (10.04.2014).
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rys. 2. Przykładowa tematyka questu o Olsztynie
Źródło: opracowanie własne (grupa projektowa pod kierunkiem i. Połuchy: B. kulgajuk, 

A. Lubieniecka, A. Pabich).

Metoda questingu została zainicjowana w Polsce w 2006 r. w ramach akcji 
promującej na Warmii i Maurach lokalną markę Baby Pruskie, w której rezul-
tacie powstały gry „róg Obfitości”. kolejne przedsięwzięcia zmierzały do za-
adaptowania wzorców amerykańskich i wdrożenia licencjonowanych produktów 
turystycznych. szczególny udział w tworzeniu questów w kraju mają Lokalne 
Grupy Działania (LPG). W 2011 r. ukończono project realizowany na terenie 
województwa świętokrzyskiego pod nazwą „Bałtów – polską stolicą questingu”. 
kolejnym projektem jest QUiz w województwie łódzkim. W 2013 r. powstała 
polska Fundacja Questingu z siedzibami w Bałtowie i krakowie, w radzie której 
znajduje się m.in. twórca questingu w Vermont – s. Glazer. Działaniami w za-
kresie animacji turystyki dziedzictwa zajmuje się także Fundacja Miejsc i Lu-
dzi Aktywnych MiLA. Dynamika rozwoju tej metody aktywizacji turystycznej 
w Polsce zachęca do jej upowszechniania jako elementu produktu turystycznego 
zachęcającego do aktywnego doświadczania miejsca i bazującego na autentycz-
nym zaangażowaniu mieszkańców regionu13 (tabela 1). 

13 D. clark, s. Glazer, op.cit.; MiLA – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, www.mila.org.pl 
(10.04.2014); Questing, www.guesting.pl (10.04.2014); Questing – aktualności...
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tabela 1

Questing w Polsce – działania i rezultaty

Działania rezultaty
•	 tworzenie nieoznakowanych ścieżek tury-

stycznych, dzięki którym można odkrywać 
nieznane dziedzictwo kulturowo-historycz-
ne i przyrodnicze

• aktywizacja lokalnej społeczności, wzbu-
dzanie zainteresowania mieszkańców wa-
lorami regionu, wspólne zaangażowanie 
w tworzenie produktu turystycznego

• opracowanie ulotek zawierających mapy, 
rymowane historie i zagadki, dzięki którym 
turyści mogą odkrywać zwiedzane tereny

• edukacja poprzez zabawę oraz „nauka 
w grze” dzięki dbałości o merytoryczną za-
wartość questów

• narzędzie marketingowe ściśle związa-
ne z konkretnym miejscem, wpisujące się 
w strategię promocji i rozwoju regionów 

• wsparcie fundacji questingowych i rozgłos 
w ogólnopolskich i lokalnych mediach oraz 
internecie 

• koordynacja działań w sieci i tworzenie 
ogólnopolskiej sieci questów

• lokalne sukcesy, np. w Bałtowie od wios-
ny do jesieni 2012 r. udział w zwiedzaniu  
z questami wzięło ponad 30 tys. osób

• Polska aspiruje do zdobycia pozycji stolicy 
questingu w europie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Questing w Polsce, www.planetpr.pl /cate-
gory/doswiadczenie/marketing-miejsc/questing (25.04.2014).

Aktualnie w Polsce jest blisko 300 questów promowanych m.in. na stronach 
questing.pl, bestquest,pl, www.questy.com.pl. Dzielą się one na trzy kategorie 
prezentujące dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Przykładowa 
tematyka questów dotyczy14:

a) walorów przyrodniczych (np. „krutyń – kraina natury”, Jezioro Wigry 
– „Od krzywego prosto do krzywego”);

b) walorów kulturowych i faktów historycznych (np. „spacer po Będko-
wie z historią w tle”, „Śladami krzyżaków w Debrznie”, „Mikołajki 
– opowieści pod dachami kościołów”);

c) twórczości znanych osób (np. Gołuchów – „Śladami izabelli z czarto-
ryskich Działyńskiej”, „Ogródek oczami Michała kajki”); 

d) nieznanych historii i ciekawostek (czarnocin – „zielony labirynt w par-
ku szkolnym”, Ostrowiec Świętokrzyski – „Śladami żydowskiego kup-
ca”, „Baśniowy świat Pacanowa”, Dwie Doliny: Muszyna i Wierchom-
la – „skarby Wierchołka”);

e) wierzeń, tradycji i zwyczajów ludowych (np. sejny – „Od bazyliki do 
synagogi”, Mazury – „rzemieślnicy z Ukty”). 

14 Best Quest...; Ouesting – wyprawy odkrywców...; Questing, www.guesting.pl (10.04.2014).
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Atrakcyjną propozycją zwiedzania są questy rowerowe przybliżające dzie-
dzictwo przyrodnicze i walory krajobrazowe w powiązaniu z aktywnością fi-
zyczną (np. Małoszyce – „ciekawostki z życia Gombrowicza”, Wierchomla – 
„Wierzenia Łemków”, Podkowa Leśna i Brwinów – „szlakiem lipowych alej”). 
istnieją też aplikacje na telefon komórkowy, np. „Gościniec 4 żywiołów”, który 
oprowadza po czterech miejscowościach Małopolski: Lanckoronie, stryszowie, 
Mucharzu i kalwarii zebrzydowskiej.

Questy motywują odkrywców niezależnie od wieku do wędrówek niezna-
nymi dotąd trasami w celu zdobycia ukrytego skarbu. Opisy szlaków questin-
gowych są rozpowszechniane wśród turystów w postaci ulotek. W trakcie zwie-
dzania rozwiązują oni zadania i rymowane zagadki związane z odkrywanym 
miejscem, jego topografią, historią, kulturą czy zasobami przyrody i krajobrazu. 
Przebieg jednej z wypraw z wykorzystaniem metody questingu na terenie Par-
ku krajobrazowego Pojezierza iławskiego obrazuje rysunek 3. W parku turyści 
przemierzają trasę nad jezioro twaruczek, poszukując m.in. grobu zbigniewa 
Nienackiego i odkrywają ślady przeszłości w Jerzwałdzie, w tym dawne siedliska 
ludności niemieckiej, a w ogrodzie botanicznym poznają ciekawostki przyrodni-
cze. Myślą przewodnią tej formy aktywizacji turystycznej jest powiedzenie chiń-
skiego filozofa konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, 
pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

 Rys. 3. Odkrywanie dziedzictwa obszarów wiejskich 
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rys. 3. Odkrywanie dziedzictwa obszarów wiejskich
Źródło: fotografie własne.
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Podsumowanie

edukacja poprzez zabawę jest odpowiedzią na współczesne trendy w tury-
styce postrzeganej jako wypoczynek aktywizujący do samodzielnego zdobywania 
wiedzy poprzez doświadczenie. Na szczególną uwagę zasługują takie innowacje 
w aktywizacji turystów, jak: interaktywne gry terenowe, questing, geocaching, 
storytelling. turystyka postrzegana przez pryzmat gier jest zjawiskiem zrozu-
miałym dla współczesnego pokolenia, które funkcjonuje w zasięgu technologii 
cyfrowych. 

Nowe formy zwiedzania są komplementarne w stosunku do tradycyjnych 
usług turystycznych, a celem zastosowania elementów gier są:

– promocja i eksponowanie dziedzictwa przyrodniczego i historyczno-kul-
turowego,

– ukazanie walorów, których nie dostrzega się przy tradycyjnym zwiedzaniu,
– zachęcenie turystów do samodzielnego odkrywania okolic,
– interakcyjny przekaz informacji dotyczących odwiedzanych miejsc,
– poznawanie obiektów występujących poza wytyczonymi szlakami,
– edukacja poprzez aktywne uczestnictwo w organizowanych wydarze-

niach,
– umożliwienie turystom współtworzenia produktu turystycznego, 
– zaangażowanie szerokiego grona uczestników w wyniku grywalizacji.
Questing rozumiany jako zjawisko wieloaspektowe jest jednym z najnow-

szych trendów popularyzacji turystyki, ponieważ oznacza:
– turystykę z zagadkami,
– odkrywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
– zabawę łączącą elementy harcerskich podchodów i gier terenowych,
– wierszowane wskazówki zawierające zagadki, 
– skarb w postaci skrzynki z pieczątką,
– metodę eksponowania dziedzictwa miejsca,
– innowacyjny produkt turystyczny,
– narzędzie edukowania i aktywizacji turystów,
– sposób budowania tożsamości miejsc,
– integrację lokalnej społeczności,
– promocję „małych ojczyzn”.
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Questing zgodnie ze słowami s. Glazera pozwala odnaleźć genius loci – du-
cha miejsca, jeśli poprzez własne przeżycia i doświadczenia nauczymy się do-
strzegać szczegóły i odkrywać ukryte historie.

„turystyka jako gra” staje się swoistym symptomem współczesności. Po-
trzeba grania rozwijająca się pod wpływem coraz bogatszej oferty dostępnych 
gier, niezmiennie kojarząca się z zabawą, relaksem, odprężeniem może być po-
zytywnie wykorzystana w turystyce. Uczestnik gry podświadomie wkracza w in-
terakcje, które pozwalają mu zdobywać wiedzę i poznawać dziedzictwo przyrod-
nicze oraz historyczno-kulturowe zwiedzanych regionów. 
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touRiSM aS a gaMe – innoVationS in touRiSt actiVation

Summary

the continuation of the widespread use of ict is the education by applying the ele-
ments of games, implemented within the framework of tourism as an interactive and crea-
tive forms of sightseeing. the article presents an unconventional tools to educate tourists 
and engagement of the local community through outdoor games, questing, geocatching, 
storytelling, LArP etc. Attractive, but little-known areas are an ideal space for education 
within the modern sense of tourism based on cultural and natural heritage. Methods of 
tourist activation were presented for selected examples. the opportunities and benefits 
of active discovery of tourist values also were pointed out. the idea of interactive and 
creative exploring of open space refers to the interests and functioning way of a new 
generation of tourists. 

Keywords: activation, creativity, geocaching, outdoor game, questing

Translated by Iwona Połucha
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INteRAKcje W PRzeStRzeNI  
– noWe tRendy W aniMacJi tuRyStyki

Streszczenie

Nowe trendy w turystyce uwzględniają oczekiwania współczesnej generacji tury-
stów preferujących gry dostępne w różnorodnych urządzeniach mobilnych. Wychodząc 
naprzeciw ich potrzebom, uzasadnione staje się kreowanie form zwiedzania udostęp-
niających dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze poprzez interaktywne gry w otwartej 
przestrzeni. coraz szerzej podejmowane są działania na rzecz popularyzacji innowacyj-
nych metod zwiedzania obszarów miejskich i wiejskich, edukacji regionalnej, twórczego 
wypoczynku. Ważna jest promocja idei motywującej do poznawania „małych ojczyzn”  
i wpisującej się w trend nazwany „4 x e” (entertainment, emotion, education, engage-
ment). Wdrażanie tej idei odbywa się m.in. poprzez gry terenowe (np. gry turystyczne  
i edukacyjne, questing, geocatching) oraz wydarzenia kulturalne (happening, LArP itp.). 
W artykule zaprezentowano współczesne formy turystyki odzwierciedlające trendy zwią-
zane ze sposobem myślenia obecnego pokolenia funkcjonującego w świecie wirtualnych 
przeżyć, które determinują zainteresowania potencjalnych turystów. Nowoczesna anima-
cja turystyki potrzebuje innowacyjnych metod aktywizacji turystycznej.

Słowa kluczowe: dziedzictwo, innowacje, interakcje, współczesna turystyka, zwiedzanie

∗ Adres e-mail: iwona.polucha@gmail.com. 
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Wprowadzenie

Nowe trendy w turystyce są kontynuacją powszechnego stosowania tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwoju społeczeństwa cyfrowego. in-
nowacyjne formy aktywizacji turystycznej stanowią odpowiedź na oczekiwania 
współczesnej generacji turystów preferujących gry dostępne w różnorodnych 
urządzeniach mobilnych. Formy te odzwierciedlają trendy związane ze sposo-
bem myślenia obecnego pokolenia funkcjonującego w świecie wirtualnych prze-
żyć, które z kolei determinują zainteresowania potencjalnych turystów.

turystyka coraz częściej jest postrzegana przez pryzmat edukacji z zasto-
sowaniem elementów gry i aplikacji mobilnych. Upowszechniają się działania 
na rzecz popularyzacji innowacyjnych metod zwiedzania atrakcyjnych miejsc, 
edukacji regionalnej, aktywnego wypoczynku. szczególnego znaczenia nabiera 
promocja idei motywujących do poznawania „małych ojczyzn” i wpisujących się 
w trend „4 x e” (entertainment, excitement, education, engagement). W ramach 
tych działań prowadzona jest identyfikacja unikatowych cech lokalnego dziedzi-
ctwa, aranżacja gier terenowych oraz kreowanie szlaków questingowych. rezul-
tatem wdrażania innowacyjnych metod aktywizacji turystycznej jest pogłębianie 
wiedzy turystów o lokalnym dziedzictwie1. 

1. cel i metody badań

Podjęte badania mające na celu przybliżenie istoty i kierunku zmian współ-
czesnej turystyki zmierzały do rozpoznania schematu myślenia nowej generacji 
turystów oraz wskazania sposobów ich aktywizacji turystycznej. Poszukiwano 
metod zachęcających turystów do interaktywnego i kreatywnego odkrywania 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. szczególną uwagę zwrócono na 
możliwości zwiedzania obszarów wiejskich. 

Badania skupiały się na poszukiwaniu i analizie materiałów źródłowych 
w postaci literatury przedmiotu (przewodników, informatorów, kanonów tury-
stycznych), treści stron internetowych o tematyce turystycznej oraz dostępnych 
w sieci opisów i propozycji tras turystycznych. Dokonano także przeglądu opinii 
użytkowników portali społecznościowych dotyczących motywacji i preferencji 

1 i. Połucha, Turystyka nowej generacji – innowacyjne odkrywanie lokalnego dziedzictwa,  
w: Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro, red. s. czachorowski, M. Antolak, Ż. kostyk,  
Wydawnictwo UW-M, Olsztyn 2014, s. 130–150.
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w zakresie form zwiedzania. Wnikliwie przeanalizowano metody aktywizacji tu-
rystycznej bazujące na grach i aplikacjach zaczerpniętych z internetu. Analizy 
zgromadzonych informacji uzupełniały badania terenowe polegające na aktyw-
nym uczestnictwie w grach turystycznych, zarówno miejskich, jak i wiejskich. 
W ich ramach wykonano dokumentację fotograficzną, a także przeprowadzono 
rozmowy z uczestnikami wydarzeń i rajdów turystycznych. znaczący zakres do-
świadczeń zebrano podczas udziału w innowacyjnych questach oraz wyprawach 
po terenie Warmii i Mazur promujących wartości „małych ojczyzn”.

2. Współczesny model turystyki 

Preferowane współcześnie alternatywne formy turystyki, m.in. ekoturysty-
ka czy agroturystyka, przeciwstawia się turystyce masowej rozwijanej na bazie 
elementów wystarczających do realizacji biernego wypoczynku, które określa się 
jako model „3 x s” (sun – słońce, sea – morze, sand – piasek). Nawet poszerzenie 
popularnej zasady o kolejne możliwości, np. sport czy sightseeing (zwiedzanie, 
krajoznawstwo), również nie wystarcza już do zaspokojenia potrzeb współczes-
nego turysty. Perspektywą współczesnej turystyki jest kreowanie wypoczynku 
zgodnie z upowszechniającą się ideą „3 x e” (entertainment – rozrywka, exci-
tement – ekscytacja lub emotion – emocje, education – edukacja). W związku 
z tym, że coraz więcej turystów kieruje się chęcią przeżycia niepowtarzalnej 
przygody, uzupełnieniem tych trzech czynników jest jeszcze zaangażowanie (en-
gagement) będące ich dopełnieniem, tworząc trend „4 x e”2.

Współczesną turystykę można definiować jako „turystykę interakcji” ze 
względu na jej ścisłe związki z edukacją i zasadami dotyczącymi cyberprzestrze-
ni. innowacyjna turystyka angażuje i aktywizuje turystów poprzez grę, zabawę, 
doświadczenie, naukę i nagrodę jako bonus zachęcający do kolejnych wyzwań. 
Wdrożenie produktu turystycznego bazującego na interakcji, rozwijającego wy-
obraźnię i zaspokającego potrzeby poznawcze ma duże szanse w ramach alterna-
tywnych form turystyki (rysunek 1).

2 Tourism 2020 Vision, WtO Madryt, www. world-tourism.org (18.04,2014).
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Innowacyjna
TURYSTYKA
INTERAKCJI

NAGRODA

DO WIADCZENIE

ZABAWA

GRA 

NAUKA

rys. 1. idea innowacyjnej „turystyki interakcji” 
Źródło: opracowanie własne.

3. Współczesne pokolenie turystów

traktowanie turystyki jako pola gry jest działaniem zmierzającym do pozy-
skania uwagi współczesnego pokolenia turystów wywodzącego się z generacji 
digital natives („cyfrowi tubylcy”). skutecznym sposobem na zdobycie zain-
teresowania turysty jest zaangażowanie go w bezpośrednią interakcję. W róż-
nego rodzaju gry angażuje się coraz więcej osób, ponieważ na rynek wkracza 
obecnie pokolenie na co dzień korzystające z gier komputerowych. Współczesna 
młodzież nie wyobraża sobie funkcjonowania bez internetu. statystyczny gracz 
poświęca ok. 8 godzin w tygodniu na interaktywną rozrywkę, a niemal każde 
urządzenie ekranowe zapewnia dostęp do gier. szacuje się, że ponad 60% współ-
czesnych użytkowników tych urządzeń można uznać za graczy, którzy grają z in-
nymi online lub w towarzystwie. Motywacją do grania jest zazwyczaj satysfakcja 
z osiągnięcia kolejnych poziomów gry bez potrzeby zdobywania materialnych 
nagród. Uczestnicy gier wykonują coraz trudniejsze zadania, osiągają coraz lep-
sze wyniki i dzielą się nimi ze znajomymi3.

Gra traktowana jako odmiana zabawy jest obok pracy i nauki jedną z trzech 
podstawowych form działalności ludzkiej, która jest wykonywana w czasie wol-

3 Grywalizacja buduje zaangażowanie, „Wiadomości turystyczne” 2014, nr 5. 
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nym dla przyjemności. Wzrost zainteresowania tą formą spędzania czasu wiąże 
się z postępującym rozwojem technologicznym, komputeryzacją różnych dzie-
dzin życia połączoną z szerokim dostępem do internetu. Według Polskiego to-
warzystwa Badania Gier uwzględnienie wizji młodszego pokolenia bawiącego 
się pod wpływem zachęty mediów i trendów popkultury, zaspokojenie pragnie-
nia zabawy może być rozsądnym wyjściem naprzeciw potrzebom współczesnego 
społeczeństwa4.

4. turystyka jako rywalizacja w grach

Grywalizacja (gamifikacja, gryfikacja, z ang. gamification) oznacza zja-
wisko przeniesienia mechanizmów gier do rzeczywistości. Jej celem jest przy-
ciągnięcie uwagi i pozyskanie lojalności klientów poprzez włączenie elementów 
gry na poszczególnych etapach ich postępowania na rynku. zasady rywalizacji, 
sposób jej tworzenia i realizacji są znane z pakietów lojalnościowych, które ofe-
rują przedsiębiorstwa. zastosowanie elementów mechaniki gier (czyli zestawu 
reguł) oraz dynamiki gier w sferach bezpośrednio z nimi niezwiązanych zyskuje 
popularność. Grywalizacja staje się narzędziem do wykorzystania w branży tu-
rystycznej przy budowaniu i promocji produktów turystycznych oraz tworzeniu 
programów lojalnościowych. turystyka przeistacza się w pole gry ze względu 
na łatwość fabularyzacji, elementy przygody, a także różnorodność możliwych 
rodzajów nagród. Produkt turystyczny, który ma być atrakcyjny dla pokolenia 
komunikującego się w przestrzeni wirtualnej i czerpiącego przyjemność z do-
stępnej w niej rozrywki, powinien zachęcać do podejmowania wyzwań. turyści 
chętnie angażują się w rywalizację w ramach gry, wykonywanie konkretnych 
zadań, zdobywanie odznak czy budowanie strategii5. 

5. interaktywne i kreatywne odkrywanie dziedzictwa 

Na obszarach atrakcyjnych turystycznie warto wykorzystać elementy róż-
norodnych gier terenowych, które aktywizują uczestników poprzez osobiste za-
angażowanie. Do niekonwencjonalnych narzędzi edukowania turystów i odkry-

4 W. Warcholik, k. Leja, Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, „Annales Uni-
versitatis Paedagogicae cracoviensis studia Geographica” 2012, vol. 3, s. 87–89.

5 s. Dąbrowski, Gry miejskie – nowy trend w marketingu miast i atrakcji turystycznych, 2013, 
2009.forum.gdynia.pl (25.04,2014); Grywalizacja buduje...
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wania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dzięki pomysłowości i zaanga-
żowaniu lokalnej społeczności należą przede wszystkim:

a) outdoor games, czyli gry terenowe – wywodzą się z gier ulicznych 
i skautingu, obecnie rozwijane głównie jako gra miejska, także tury-
styczna lub edukacyjna, w których dzięki zbudowaniu fabuły turyści 
są angażowani w roli graczy w zwiedzanie obiektów i uczestniczenie 
w wydarzeniach w otwartej przestrzeni (rysunek 2);

b) questing – zwany turystyką z zagadkami, oznacza poszukiwanie i od-
krywanie atrakcji turystycznych w postaci lokalnego dziedzictwa poza 
oznakowanymi szlakami na podstawie wskazówek i wierszowanych 
zagadek (rysunek 3); 

c) puzzlehunt – gra logiczna oznaczająca polowanie powiązane z rozwią-
zywaniem pojedynczych zagadek lub ich grup (meta-puzzle) w celu 
odnalezienia skarbu (np. monety, fragmentu meteorytu);

d) letterboxing – zainicjowany w Anglii w 1854 r., polega na dotarciu za 
pomocą opisu i kompasu do skrzynek z pieczątkami ukrytych w atrak-
cyjnych miejscach;

e) geocaching – popularna gra rozwijana od 2000 r. przez użytkowników 
odbiorników GPs, zachęcająca do odwiedzania różnych miejsc w celu 
odnalezienia tzw. skrytek (geocache) z upominkami na wymianę;

f) storytelling – umiejętność komunikowania polegająca na przekazywa-
niu historii i legend w sposób angażujący emocjonalnie, wciągający 
słuchacza w dialog, trwale zapadający w pamięć;

g) happening i performance – wydarzenie o charakterze artystycznym z lo-
giczną narracją (happennig) lub sytuacja artystyczna z udziałem perfor-
mera (performance), które aktywizują publiczność dzięki zastosowaniu 
elementów wywodzących się z plastyki, teatru, muzyki, specyfiki miej-
sca itp.;

h) rPG (role playing games) – gra fabularna bazująca na narracji, nazy-
wana „grą wyobraźni”, w której gracze wcielają się w role bohaterów 
fikcyjnych zdarzeń;

i) LArP (live role playing games) – gra fabularna „na żywo”, podczas 
której gracze odgrywają role postaci i wspólnie tworzą opowieść, po-
dobnie jak w teatrze improwizowanym posługując się kostiuma-
mi oraz rekwizytami.
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W odniesieniu do większości współczesnych metod aktywizacji turystycz-
nej stosuje się angielskojęzyczną terminologię z uwagi na zastosowaną w orygi-
nalnym brzmieniu „grę słów”, która najlepiej oddaje istotę nazwanych działań6. 

rys. 2. Przykładowa karta do gry terenowej 
Źródło: www.poznan.pl/trakt/gra (10.04.2014).

6 D. clark, s. Glazer, Questing: A Guide to Creating Community Treasure Hunts, Lebanon 
NH 03766, University Press of New england 2004; s. Dąbrowski, op.cit.; Geocatching, geoca-
tching.pl (20.04.2014); J. Lewicka, Kreatywne zwiedzanie, czyli spacery nowoczesnego turysty, 
„Magazyn Morsko-turystyczny, http://balticpanorama.pl/index.php?option=com_content&view=
article&id=98%3Akreatywne-zwiedzanie-czyli-spacery-nowoczesnego-turysty&catid=46%3Anr-
66&lang=pl (18.04.2014); J. Połucha, op.cit.; Questing, www.guesting.pl (10.04.2014); Włącz się 
do gry – jak zorganizować grę miejską?, www.pah.org.pl/m/1675/2011-12-05_PAH_wlacz-sie-do-
gry.pdf (16.04.2014).
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rys. 3. Przykładowa karta do questingu 
Źródło: www.questing.pl (10.04.2014).

6. nowoczesna animacja turystyki wiejskiej

turystyka wiejska wraz z wchodzącą w jej zakres agroturystyką są alter-
natywnymi formami turystki przyjaznymi otoczeniu przyrodniczemu i kulturo-
wemu. Obejmują przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarach wiejskich oraz 
wszelkie formy aktywności turystycznej realizowane w przestrzeni wiejskiej. 
z uwagi na wykorzystywane zasoby oraz możliwość indywidualnego kontak-
tu z turystą i otwartość na zaspokojenie jego potrzeb obie te formy mają wiele 
wspólnego z turystką ekologiczną, kreatywną, przyrodniczą, kulturową kulinarną 
i aktywną7.

Agroturystyka, którą wyróżnia mała skala usług i kameralność, jest nie- 
rozerwalnie związana z życiem wiejskim i funkcjonującym gospodarstwem rol-
nym, którego zasoby decydują o walorach wypoczynku. turystyka wiejska jest 
formą, której wyznacznikiem jest ścisły związek z przestrzenią wiejską i lokal-

7 i. Połucha, J. Žukovskis, Regional Aspects of Rural Tourism in the Areas with Valuable Re-
sources: Case of Warmia and Mazury Region in Poland, Management theory and studies – rural 
Business and infrastructure Development, kaunas 2010, s. 90–100.
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ną kulturą. Przedsięwzięcia turystyczne na wsi bazują na lokalnym dziedzictwie 
przyrodniczym i kulturowym�. 

W organizacji usług w środowisku wiejskim charakterystyczne jest bezpo-
średnie zaangażowanie turystów w poznawanie otoczenia przyrodniczego i tra-
dycyjnego stylu życia. Udostępniane walory krajobrazu wiejskiego oraz atrakcje 
organizowane na wsi powinny:

– dostarczać rozrywki poprzez interakcje (entertainment), 
– pogłębiać wiedzę i zaspokajać potrzeby poznawcze (education), 
– ekscytować i wzbudzać pozytywne emocje (excitement, emotion), 
– angażować i zachęcać do aktywnego uczestnictwa (engagement). 
W takim wymiarze turystyka wiejska, w tym agroturystyka, wpisują się 

w nowoczesne trendy definiowane jako zasada „4 x e”. 
idea interaktywnych i kreatywnych form zwiedzania otwartej przestrzeni 

nawiązuje do zainteresowań i sposobu funkcjonowania nowej generacji turystów. 
Obszary wiejskie dzięki bogactwu walorów przyrodniczych, kulturowych cią-
głości tradycji i odmienności stylu życia są atrakcyjną przestrzenią do organiza-
cji gier. stwarzają lokalnej społeczności możliwość ukazania „małej ojczyzny” 
poprzez budowanie emocji i interaktywne uczestnictwo. Motywacją do wyboru 
nowoczesnych metod odkrywania przestrzeni turystycznej są:

– atrakcyjność sposobu zwiedzania, 
– aspekty gry i aktywności fizycznej, 
– samodoskonalenie i budowanie prestiżu,
– lepsze zapamiętywanie informacji, 
– niezależność od preferencji przewodnika, 
– samodzielność w odkrywaniu atrakcji, 
– możliwość rywalizacji z innymi uczestnikami;
– powiązanie rozrywki, emocji, edukacji i zaangażowania („4 x e”).

� i. Połucha, A.O. elkhatib, J. Žukovskis, Organisational Aspects of the Arrangement of Green 
Space and Infrastructure in the Agritourism Farms: The Case Study from North-eastern Poland, 
Management theory and studies for rural Business and infrastructure Development, research 
papers 2011, no. 1 (25), s. 200–207.
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Wnioski

1. turystyka powinna zmierzać w kierunku popularyzacji wiedzy 
w nowoczesnej formule angażującej i aktywizującej jej uczestni-
ków w otwartej przestrzeni. 

2. Współczesny turysta funkcjonuje w e-świecie globalnych połą-
czeń, które zapewniają szybkie rozprzestrzenianie się informacji 
o destynacjach i możliwościach zwiedzania. 

3. turystyka jako pole gry stwarza turystom warunki do rozwoju za-
interesowań i realizacji pasji ze względu na łatwość fabularyzacji, 
elementy przygody i różnorodność możliwych rodzajów nagród. 

4. Fabularyzacja oferty turystycznej aktywizuje turystów do współ-
tworzenia i powtórnego udziału w grze, co umożliwia podtrzymy-
wanie zainteresowania produktem turystycznym.

5. stosowanie w turystyce nowych narzędzi bazujących na schema-
tach znanych z przestrzeni wirtualnej pozwala na dostosowanie 
się do dynamiki współczesnego pokolenia. 
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INteRActIoNS IN oPeN SPAce  
– neW tRendS in aniMation oF touRiSM

Summary

New trends in tourism take into account the expectations of the modern generation 
of tourists who prefers the games available in a variety of mobile devices. it is reasonable 
to create forms of sightseeing that provide cultural and natural heritage through interac-
tive games in an open space which meet tourist needs. increasingly are taken activities to 
popularize innovative methods of exploring of urban and rural area, regional education, 
creative leisure. it is important to promote of the idea which motivates to learning about 
“small homelands“ and develops the trend called of “4 x e“ (entertainment, emotion, edu-
cation, engagement). implementation of this idea is carried out by outdoor field games 
(e.g. tourist and education games, questing, geocatching) and cultural events (happen-
ing, LArP etc.). the paper presents the contemporary forms of tourism reflecting trends 
related to the way of thinking of the current generation. it exists in the world of virtual 
experiences which determine the interests of potential tourists. Modern animation of to-
urism needs innovative methods of tourist activating.

Keywords: heritage, innovation, interactions, modern tourism, sightseeing

Translated by Iwona Połucha
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Streszczenie
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Wprowadzenie

W wielu dokumentach na szczeblu ogólnokrajowym1, regionalnym2 i lo-
kalnym3 zwraca się uwagę na możliwości rozwoju ekoturystyki. Należy jednak 
przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czym jest ekoturystyka powszechnie 
kojarzona z przyrodą i to tą w najbardziej nieprzekształconej, wolnej od wpływu 
człowieka formie. Bardzo często jest ona traktowana wręcz jako synonim tury-
styki przyrodniczej, zielonej, alternatywnej, miękkiej, zrównoważonej, odpowie-
dzialnej4. z kolei większość polskich badaczy uważa, że ekoturystyka to po pro-
stu turystyka przyrodnicza5. Według s. Grai-zwolińskiej i A. spychały6 ekotury-
styka łączy się niewątpliwie ze środowiskiem przyrodniczym, ale niekoniecznie 
jej destynacją jest łono natury (chociaż w większości przypadków tak wygląda to 
w istocie)7. D. Fennel, kanadyjski badacz specjalizujący się w zagadnieniach do-
tyczących ekoturystyki, na bazie aż 85 definicji sporządził zestaw podstawowych 
cech ekoturystyki, którymi najczęściej się ona charakteryzuje�:

1 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, http://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/ar-
ticle_attachments/attachments/9731/original/kierunki_rozwoju_turystyki_do_2015_roku___rM-
26_09_2008_r__.pdf?1334718997 (15.07.2014). 

2 Strategia rozwoju turystyki w Województwie Śląskim na lata 2008–2013, www.slaskie.pl/stra-
tur/srt_4_3.htm (15.07.2014).

3 Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich „Dolina Baryczy”, http://twardogo-
ra.pl/aktual/dolinabaryczy/lokalna_strategia_rozwoju.pdf (1.09.2014); Strategia rozwoju Miasta 
i Gminy Nowy Sącz, www.nowysacz.pl/content/resources/dokumenty_strategiczne/strategia_roz-
woju_2020.pdf (15.09.2014).

4 J. krippendorf, Tourism in the System of Industrial Society, „Annals of tourism research” 
1986, no. 13 (4), s. 517–532; J. Priskin, Assessment of Natural Resources for Nature-based To-
urism: the Case of the Central Coast Region of Western Australia, „tourism Management” 2001, 
no. 22 (6), s. 637; J.B. corbett, Communicating Nature: How We Create and Understand Envi-
ronmental Messages, island Press, Washington 2006, s. 144; e.J. Luzar, A. Diagne, ch. ecgan,  
B.r. Henning, Profiling the Nature-Based Tourist: A Multinomial Logit Approach, „Journal  
of travel research” 1998, no. 37 (1), s. 48.

5 s. Dudek, A. kowalczyk, Turystyka na obszarach chronionych – szanse i zagrożenia, „Prace 
i studia Geograficzne” 2003, nr 32, s. 120.

6 s. Graja-zwolińska, A. spychała, What is Nature Tourism? Case Study of University Students, 
„turyzm” 2013, nr 1 (23), s. 37–45. 

7 r. Dowling, B. Weiler, Ecotourism in South-East Asia, „tourism Management” 1997,  
no. 18 (1), s. 51; A.A. Grenier, The Nature of Nature Tourism, University of Lapland, rovaniemi 
2004, s. 63–66; P. Mason, Zoo Tourism: The Need for More Research, „Journal of sustainable to-
urism” 2000, no. 8 (4), s. 336; y.F. Leung, J.L. Marion, t.A. Farrell, The Role of Recreation Eco-
logy in Sustainable Tourism and Ecotourism, cABi Publishing, New york 2001, s. 21.

� D. Fennell, A Content Analysis of Ecotourism Definitions, „current issues in tourism” 2001, 
no. 4 (5), s. 24.
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– pobyty na ogół na terenach niezurbanizowanych,
– poznawanie przyrody i kultury danego obszaru (tzw. edukacja ekologiczna),
– dążenie do minimalizacji antropopresji na odwiedzane środowisko,
– społeczność i środowisko lokalne jako beneficjenci,
– aktywny udział turysty w działaniach ochronnych.

Autorki chciałyby tu podkreślić, iż ekoturystykę można uprawiać również na te-
renach zurbanizowanych, np. odwiedzając ogród botaniczny. Po takiej wizycie 
człowiek zafascynowany okazem np. welwiczii osobliwej może sięgnąć po do-
datkowe źródła wiedzy dotyczącej pustyni Namib, być może włączy się w jej 
ochronę, a nawet wesprze finansowo Buszmenów, nie opuszczając w tym czasie 
Polski, nie eksploatując Parku Narodowego Namib – Naukluft… Jednak dla wie-
lu autorów obecność jak najbardziej nieprzekształconych przyrodniczo terenów, 
a więc na pewno niezurbanizowanych, jest niezbędna do uprawiania ekoturysty-
ki9 , stąd też obecność ekoturystyki w rozmaitych strategiach, planach rozwoju 
itp. dotyczy niemal wyłącznie terenów wiejskich i dlatego te obszary zostaną 
wzięte pod uwagę w niniejszym opracowaniu. celem artykułu jest zatem próba 
scharakteryzowania podaży ekoturystycznej na podstawie analizy ofert propono-
wanych przez rozmaite polskie podmioty związane z szeroko rozumianą turysty-
ką przyrodniczą.

1. Materiał i metodyka badań

tezy, iż ekoturystyka może się rozwijać praktycznie w każdej gminie 
wiejskiej oraz na pewno przyniesie to wymierne korzyści społeczności lokal-
nej i przyrodzie, nie są najczęściej poparte konkretnymi badaniami ukazującymi 
faktyczny, szeroko rozumiany potencjał ekoturystyczny danego terenu. W Polsce 
brakuje również kompleksowych analiz popytu i podaży ekoturystycznych. Na 
problem ten zwrócili uwagę m.in. autorzy Raportu o stanie ekoturystyki w Pol-
sce10 wskazujący na istnienie w Polsce zaledwie kilkunastu biur zajmujących się 
tworzeniem tego rodzaju oferty. Próby zarysowania strony popytowej podjęła się 
m.in. D. zaręba11, dokonując charakterystyki ekoturystów i wskazując segmenty 

9 D. zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2010, s. 50–92; k. kożuchowski, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, kurpisz s.A., Poz-
nań 2005, s. 170.

10 M. kronenberg, t. Włoszczowski, Ł. Musiaka, i. starowiejska, r. serafin, Raport o stanie 
ekoturystyki w Polsce, instytut spraw Obywatelskich, Łódź 2012, s. 187.

11 D. zaręba, op.cit, s. 50–92.
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rynku ekoturystycznego w Polsce. Należy zaznaczyć, że tego rodzaju powtarzal-
ne badania mogłyby wyznaczyć realne kierunki rozwoju polskiej ekoturystyki 
oraz pomóc w eliminacji ewentualnych zagrożeń dla lokalnego środowiska wy-
nikających z błędnie interpretowanej istoty ekoturystyki.

Warto nadmienić, że w publikacjach dotyczących konkretnych regionów 
tacy autorzy, jak m.in. A. kotala i A. Niedziółka12, B. Woś13, s. Graja-zwolińska 
i J. Uglis14, A. spychała, s. Graja-zwolińska i e. Wlekła15, A. snopek16, podkre-
ślają szczególnie wysoką jakość walorów przyrodniczych i kulturowych polskich 
obszarów wiejskich. trzeba jednak mieć na uwadze to, że ekoturystyka jest jed-
ną z niszowych form turystyki dającą wymierne efekty w dłuższej perspektywie 
czasowej, stąd w opinii autorek kompleksowe badanie szeroko pojętego poten-
cjału ekoturystycznego należy uznać za konieczne. 

Autorki zainteresowane tą tematyką podjęły próbę jej zbadania na podsta-
wie dostępnych w internecie ofert. Dobór weryfikowanych obiektów uzależnio-
ny był od spełnienia następujących warunków:

a) zgodność elementów oferty z założeniami ekoturystycznymi przyjętymi 
na podstawie analizy literatury; 

b) kompleksowość i spójność oferty (objęcie wspólnym programem więk-
szej liczby usług – poza noclegiem i wyżywieniem);

c) obecność oferty ekoturystycznej w internecie jako jednym z najczęściej 
wybieranych mediów informacyjnych wśród turystów;

d) realizacja oferty na polskich terenach wiejskich;
e) działalność ekoturystyczna jako wiodący kierunek prowadzonej działal-

ności.

12 A. kotala, A. Niedziółka, Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury ekoturystycznej w woje-
wództwie małopolskim, „infrastruktura i ekologia terenów Wiejskich” 2010, nr 5, s. 27–37.

13 B. Woś, Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich, „infrastruktura 
i ekologia terenów Wiejskich” 2009, nr 5, s. 115–122.

14 s. Graja-zwolińska, J. Uglis, Syntetyczna ocena uwarunkowań rozwoju ekoturystyki w woje-
wództwie wielkopolskim, zeszyty Naukowe Uniwersytetu szczecińskiego 2010, nr 590, „ekono-
miczne Problemy Usług” nr 52, s. 609–620.

15 A. spychała, s. Graja-zwolińska, e. Wlekła, Wybrane determinanty popytu ekoturystycznego. 
Przykład Rzeczpospolitej Ptasiej, zeszyty Naukowe Uniwersytetu szczecińskiego 2012, nr 698, 
„ekonomiczne Problemy Usług” nr 83, s. 251–264.

16 A. snopek, Teoria i praktyka rozwoju ekoturystyki w Puszczy Białowieskiej – przykład gmin 
Białowieża i Hajnówka, „studia i Materiały cePL w rogowie” 2013, nr 37 (4), s. 293–298.
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2. Wyniki badań

Organizacją oferty ekoturystycznej zajmują się różne podmioty – począw-
szy od wyspecjalizowanych biur podróży (tabela 1), przez organizacje (ekocen-
trum w stryszowie), a skończywszy na poszczególnych właścicielach kwater 
ekoturystycznych (uściślając: ekoagroturystycznych) (tabela 2). Należy podkre-
ślić, iż kreowaniem tego rodzaju form wypoczynku zajmują się również biura 
podróży, które w profilu swojej działalności uwzględniają inne formy turystyki 
– szczególnie kwalifikowanej (np. kampio, Horyzonty, Perkoz, Podróżniczek). 
Duże zróżnicowanie dostrzec można także w odniesieniu do oferty gospodarstw 
ekoturystycznych czy ekoagroturystycznych. Wiele z nich w kwestii ekoatrakcji 
ogranicza się tylko do proponowania gościom ekologicznych (najczęściej cer-
tyfikowanych) produktów żywnościowych, dlatego też autorki artykułu w za-
mieszczonej tabeli ujęły tylko subiektywnie wybrane najciekawsze obiekty dają-
ce swoim klientom możliwość większego wyboru.

tabela 1

zasięg i specyfika oferty ekoturystycznej kreowanej przez wyspecjalizowane podmioty 
turystyczne (wyodrębniono na podstawie analizy ofert i informacji od organizatorów)

Organizator oferty 
ekoturystycznej

Obszar realizacji  
oferty ekoturystycznej

Oferowane atrakcje  
w ramach oferty

Biuro turystyki Przyrodni-
czej „Dudek”

Ujście Warty obserwacja ptaków, spływy kaja-
kowe, zajęcia edukacyjne

Biebrza eco-travel Bagna Biebrzańskie obserwacja zwierząt, spływy kaja-
kowe, spływy tratwą, kuligi

Biuro turystyki  
Przyrodniczej „sóweczka”

Puszcza Białowieska obserwacja zwierząt

Białowieża travel północno-wschodnia Polska 
(Parki Narodowe: Białowie-
ski, Biebrzański i Narwiań-
ski oraz Park krajobrazowy 

Puszczy knyszyńskiej)

obserwacja zwierząt, wyprawy 
kajakowe, wycieczki tema-

tyczne po wybranych obiektach 
kulturowych

Biebrza explorer Bagna Biebrzańskie obserwacje zwierząt,  
spływy kajakowe

Biuro turystyki ryś Puszcza Białowieska obserwacje zwierząt, wycieczki 
tematyczne po wybranych obiek-

tach Puszczy Białowieskiej
Biuro turystyczne 

„ekoturystyka”
Pałuki, kujawy spływy kajakowe, rajdy konne, 

zbieranie ziół, szlak ginących 
zawodów

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ofert ekoturystycznych dostępnych 
w internecie.
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tabela 2

zasięg i specyfika oferty ekoturystycznej kreowanej przez wybrane inne podmioty

Organizator oferty 
ekoturystycznej

Obszar realizacji oferty 
ekoturystycznej Oferowane atrakcje w ramach oferty

ekocentrum okolice stryszowa warsztaty na temat zdrowego odżywiania, 
ekologicznych technologii, ginących zawo-

dów, ekowakacje (pakiet 7-dniowy)
Gospodarstwo ekotu-

rystyczne  
„Na karczaku”

Bagna Biebrzańskie obserwacje zwierząt, warsztaty tkackie, jogi 
i kosmetyków naturalnych, wykonywania 

domków dla pożytecznych owadów, budowa-
nia naturalnego, ekomuzeum

Gospodarstwo 
„Artystyka”

okolice Bystrzycy 
kłodzkiej

warsztaty ceramiczne, gotowania, tworzenia 
kosmetyków ekologicznych,  

wakacje terapeutyczne
Gospodarstwo 
ekoturystyczne 
„Uroczanka”

Podlasie warsztaty kulinarne, dawnego rzemiosła, 
sztuki, zdrowia (ziołolecznictwo), zajęcia 
z zakresu edukacji ekologicznej, wyprawy 

kajakowe, konne, rowerowe itp.
Ranczo 

ecoFrontiers
Bieszczady obserwacje zwierząt, astronomiczne, ogrod-

nictwo ekologiczne, jazda konna, wycieczki 
rowerowe, lekcje gotowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ofert ekoturystycznych dostępnych 
w internecie.

Autorki zidentyfikowały także dwa biura turystyczne kierujące swą eko-
turystyczną ofertę wyłącznie do turystów niemieckojęzycznych – są to: podlaski 
Ornitours oraz mazurski White eagle. Podmioty te nie mają na swoich stronach 
WWW w ogóle informacji w języku polskim!

Biorąc pod uwagę jednostki reklamujące się Polakom, warto zaznaczyć, że 
szczególna spójność i kompleksowość ich ofert widoczna jest w odniesieniu do 
tych organizatorów, dla których ekoturystyka stanowi główną formę przedsię-
biorczości. Wszystkie elementy składowe (począwszy od zakwaterowania, przez 
wyżywienie, a skończywszy na atrakcjach) podporządkowane są założeniom 
ekoturystyki. W przypadku tych przedsiębiorców dodatkowym atutem jest pro-
mocja opierająca się na założeniach tzw. marketingu zielonego (jego przejawem 
są obecne np. na stronach internetowych m.in. regulaminy pobytu, zachowań 
gości w czasie wypraw, przykłady konkretnych działań realizowanych na rzecz 
ochrony środowiska itp.). 

Analizując proponowane aktywności, widać wyraźnie nurt nastawiony na 
poznawanie środowiska przyrodniczego, natomiast dziedzictwo kulturowe sta-
nowi element silnie zaznaczający się w ofercie ekoagroturystycznej. 
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W przypadku ofert wyspecjalizowanych podmiotów turystycznych do naj-
częściej wymienianych atrakcji zalicza się obserwację wybranych gatunków 
zwierząt (żubr, wilk, łoś, bóbr, przedstawiciele awifauny) oraz atrakcje wyma-
gające większej aktywności fizycznej uczestników (wyprawy piesze o różnym 
stopniu trudności, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe i tratwami). Warto 
nadmienić, iż prowadzeniem tego rodzaju działalności gospodarczej zajmują się 
najczęściej pasjonaci, osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu z zakresu ekologii 
(np. biolodzy, geografowie, emerytowani pedagodzy) dodatkowo aktywnie dzia-
łające na rzecz lokalnej społeczności. 

Analizując obszar kreowania oferty ekoturystycznej, można dostrzec ko-
lejną cechę – im bardziej wyspecjalizowany organizator, tym węższy obszar 
jego działalności (obejmujący konkretny region czy nawet mikroregion w ujęciu 
geograficznym). Jednocześnie zauważalna jest wyraźna koncentracja działań na 
terenie północno-wschodniej Polski, co jest efektem unikatowego i bardzo boga-
tego dziedzictwa przyrodniczego („zielone płuca” Polski) oraz antropogeniczne-
go (swoisty tygiel kulturowy). Warto jednak podkreślić, iż dynamiczny rozwój 
ekoturystyki w ciągu ostatnich lat obserwuje się także w południowo-wschodniej 
Polsce, w paśmie bieszczadzkim (świadczy o tym m.in. zrealizowany projekt 
„zielony rower – Greenway karpaty Wschodnie” czy prężnie działające lokalne 
stowarzyszenia ekoturystyczne).

co istotne, polską ofertę ekoturystyczną cechuje specjalizacja oraz podno-
szenie jakości świadczonych usług. Dowodem tego jest m.in. „rzeczpospolita 
Ptasia” – produkt turystyczny kreowany w Ujściu Warty, nagradzany w wielu 
konkursach (m.in. laureat w konkursie na Najlepszą europejską Destynację tu-
rystyczną w 2009 r. w kategorii „turystyka na obszarach chronionych”). 

Analiza propozycji organizatorów wskazanych w tabeli 1 wykazała także 
duże zróżnicowanie w zakresie preferowanych segmentów klientów. Oferty kie-
rowane są najczęściej do różnego typu odbiorców indywidualnych (pasjonaci 
fotografowania, rodziny z dziećmi, eksplorerzy przyrody) oraz usługobiorców 
zorganizowanych (z naciskiem na grupy szkolne i przedszkolne). Fakt ten można 
rozpatrywać jako formę zabezpieczania się przedsiębiorców przed wahaniami na 
niezbadanym dokładnie rynku ekoturystycznym. z drugiej strony jest to także 
dowód na umiejętności właścicieli dostosowania się do zmieniających się po-
trzeb turystów. Należy zaznaczyć, że grupy zorganizowane nie mają charakteru 
masowego, często bowiem obejmują maksymalnie kilkunastu uczestników kon-
kretnej wyprawy. Na szczególną uwagę zasługuje wachlarz ofert biura Biebrza 
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eco-travel – konkretne programy wypraw dostosowane do możliwości psycho-
fizycznych różnych grup uczestników. 

Promocją polskiej oferty ekoturystycznej zajmuje się bardzo wiele pod-
miotów, począwszy od lokalnych towarzystw, takich jak m.in. stowarzyszenie 
rozwoju ekoturystyki, Bieszczadzkie stowarzyszenie ekoturystyczne „Baszta”, 
stowarzyszenie ekoturystyczne „Biebrza koneserom”, przez ogólnopolskie fun-
dacje i organizacje (np. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, społeczny insty-
tut ekologiczny, instytut na rzecz ekorozwoju itp.), a skończywszy na orga-
nizacjach międzynarodowych, chociażby europejskie centrum ekologicznego 
rolnictwa i turystyki. Warto zwrócić uwagę na charakter promocji polskiej eko-
turystyki – artykuły na temat konkretnego organizatora pojawiają się w specjali-
stycznych, niszowych czasopismach (np. „Weranda country”) czy na portalach 
o profilu ekologicznym (np. www.ecohotelsoftheworld.com)17.

Podsumowanie i wnioski

Po przejrzeniu ofert wiodących polskich biur podróży, które autorki zakwa-
lifikowały jako ekoturystyczne, nasuwają się następujące wnioski dotyczące po-
daży ekoturystycznej.

1. Dla większości biur podróży oferta ekoturystyczna jest tą podstawową 
i główną, natomiast gospodarstwa ekoturystyczne (w zasadzie agroekoturystycz-
ne) uzupełniają nią swój pakiet atrakcji skierowanych dla gości.

2. Wszystkie podmioty kładą nacisk na związek ekoturystyki z przyrodą 
i to na niej opiera się zdecydowana większość ekoatrakcji. tylko w nielicznych 
gospodarstwach kwaterodawcy proponują np. poznawanie kultury ludowej, daw-
nych zawodów, charakterystycznego stylu budownictwa, zwyczajów. Wyjątkiem 
jest tu kuchnia regionalna.

3. Do głównych atrakcji należą: obserwacja fauny oraz rozmaite aktywno-
ści na świeżym powietrzu dość często wymagające specjalistycznych umiejętno-
ści (np. rajdy konne, survival, spływy kajakowe itp.).

4. Występuje dość silna koncentracja przestrzenna podaży obejmująca 
w zasadzie teren województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Oferty 
z innych województw dotyczą jedynie gospodarstw agroekoturystycznych.

5. Oferty kierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i grup, 
ale niewielkich, maksymalnie kilkunastoosobowych.

17  www.ecohotelsoftheworld.com/homepage.html (15.09.2014).
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6. Promocją ofert ekoturystycznych zajmują się przede wszystkim wyspe-
cjalizowane podmioty: stowarzyszenia, fundacje, portale internetowe.

Powyższe spostrzeżenia uzyskane w świetle wstępnej analizy pokazały ko-
nieczność przeprowadzenia dokładnych badań rynku ekoturystycznego, zwłasz-
cza w kontekście wzmiankowania ekoturystyki w dokumentach strategicznych 
wielu jednostek administracyjnych.
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the chaRacteRiStic oF ecotouRiSM SeRViceS  
in PoLiSh RuRaL aReaS.  

caSe Study oF choSen ecotouRiSM oPeRatoRS

Summary

Many strategic studies concerning rural areas have appealed to ecotourism as one 
of their development possibilities. However, majority of these papers has not defined pre-
cisely neither ecotourism definition (ecotourism is interpreted very widely – sometimes 
even wrongly), nor potential of the area, where people can arrive. On the other hand, 
literature appealing to ecotourism does not concern tourism supply and demand analysis. 
the authors, interested in this subject, tried to research them on the basis of available data 
via the internet, thanks to them ecotourism supply becomes possible. the present paper 
should be regarded as initial and theoretical analyses and contribution to properly planned 
and detailed research of ecotourism supply.

Keywords: ecotourism, ecotourism supply, rural areas

Translated by Aleksandra Spychała
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Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi próbę opracowania profilu segmentu konsumentów usług 
agroturystycznych na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich, a także rozpoznanie ich 
oczekiwań związanych z pobytem w gospodarstwach agroturystycznych znajdujących 
się na badanym obszarze. 

segmentacja rynku turystycznego jest korzystna (zarówno ze strony podażowej, jak 
i popytowej). Dzięki niej wytwórcy produktów agroturystycznych uzyskują informacje 
pozwalające przygotować właściwe narzędzia marketingowe dla konkretnych segmen-
tów rynku. konsumenci są pewni, że przy opracowaniu ofert turystycznych uwzględnia 
się ich oczekiwania. segmentacja rynku jest istotna, gdyż odpowiednia znajomość profilu 
konsumentów oraz zdiagnozowanie ich oczekiwań w odniesieniu do świadczonych przez 
właścicieli gospodarstw agroturystycznych usług sprzyja rozwojowi tej działalności. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce obserwuje się dynamiczny rozwój agro-
turystyki. Dzięki temu stała się ona ważnym elementem oferty turystycznej. rozwijanie 
tej formy turystyki w naszym kraju jest uzależnione w znacznym stopniu od zaspokojenia 
potrzeb nabywców. Ważne zatem wydaje się badanie turystyki nie tylko od strony poda-
żowej, ale również od strony popytowej, tj. badanie potencjalnych klientów. Niniejszy 

∗ Adres e-mail: ewa.palka@ujk.edu.pl. 



100 Ewa Pałka-Łebek

artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w gminach regionu 
Gór Świętokrzyskich. 

Słowa kluczowe: agroturystyka, obszary wiejskie, rynek turystyczny, wielofunkcyjny 
region Gór Świętokrzyskich

Wprowadzenie

Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej związanej z rolnictwem. Go-
spodarstwa rolne są jednocześnie bazą noclegową i główną atrakcją turystyczną 
dla potencjalnych turystów. Domeną agroturystyki jest przestrzeń zapewniająca 
bliskość natury i swobodę poruszania się, dająca możliwość osobistego kontaktu 
z innymi i sprzyjająca aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Ponadto, ta 
forma turystyki charakteryzuje się małą skalą występowania, co ułatwia nawią-
zanie wzajemnych więzi1. Wymienione cechy agroturystyki są jednocześnie jej 
głównymi zaletami, co podkreśla wielu autorów, widząc potrzebę jej rozwoju. 
celem wypoczynku agroturystycznego jest aktywny, relaksujący pobyt w gospo-
darstwie rolnym oraz udział w życiu rolnika i jego rodziny, a więc m.in. w pra-
cach, zajęciach domowych i gospodarczych wykonywanych w obrębie zagrody 
oraz na terenach rolnych wchodzących w obręb gospodarstwa, a także przeby-
wanie w zdrowym, wiejskim otoczeniu połączone z czynnym poznawaniem jego 
cech i osobliwości. W niniejszym opracowaniu przyjęto za M. Drzewieckim2, 
iż agroturystyka to forma wypoczynku odbywającego się na terenach wiejskich 
o charakterze rolniczym, oparta na bazie noclegowej i formach aktywności zwią-
zanych z gospodarstwem rolnym i jego otoczeniem (np. przyrodniczym, produk-
cyjnym lub usługowym).

Podstawową formą usług agroturystycznych jest umożliwienie gościom 
przebywania na terenie gospodarstwa rolnego poprzez wynajmowanie im na cele 
noclegowe pomieszczeń mieszkalnych. W ciągu kilkunastu ostatnich lat w Polsce 
agroturystyka stała się istotnym elementem oferty turystycznej. rozwijanie agro-
turystyki w Polsce uzależnione jest od zaspokojenia potrzeb konsumentów. zda-

1 i. Janowski, Agroturystyka i ekoturystyka – szansą odmiany oblicza świętokrzyskiej wsi,  
w: Wybrane problemy rozwoju regionalnego, Prace instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej 
2004, z. 11, s. 63–77.

2 M. Drzewiecki, Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyj-
nego, Bydgoszcz 2001, s. 161.
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niem L. strzembickiego3 sukces w tej działalności zależy od tego, czy uwzględ-
nia się orientację na nabywcę. Działalność agroturystyczna musi być skierowana 
na zaspokojenie potrzeb osób korzystających z ofert wypoczynku na wsi. Dla-
tego jak uważa e. Pałka4, ważnego znaczenia nabiera nie tylko badanie strony 
podażowej agroturystyki, ale także jej strony popytowej (dotyczy to nie tylko 
aktualnych, lecz również potencjalnych turystów). Współcześnie każde przed-
siębiorstwo turystyczne powinno kierować swoją ofertę do konkretnego klienta. 
Dokonując segmentacji rynku, ujawnia się istniejące możliwości sprzedaży róż-
norodnych produktów5. rozmiar rynku zależy od zainteresowania ludności, jej 
dochodów, od dostępności oferowanych produktów. 

region Gór Świętokrzyskich to obszar dysponujący bogatymi i różnorod-
nymi walorami turystycznymi, które sprzyjają rozwojowi ruchu turystycznego. 
stanowią one elementy przyciągające turystów. Góry Świętokrzyskie wyróżniają 
się z otaczających je obszarów nie tylko bogactwem szaty roślinnej, ale również 
odrębnością florystyczną. W regionie Gór Świętokrzyskich obserwuje się różno-
rodną roślinność niespotykaną w innych rejonach kraju. tereny te są atrakcyj-
ne dla turystów, ponieważ obecność lasów iglastych wpływa na swoisty mikro- 
klimat. Obszary takie cieszą się zatem dużym zainteresowaniem. Natomiast w fau-
nie Gór Świętokrzyskich występują liczne gatunki górskie i borealno-górskie. 
Środowiskami, w których obecność tych gatunków jest mocno zaakcentowana, 
są: bór jodłowy, buczyna i gołoborze. Góry Świętokrzyskie są typem gór niskich, 
co sprzyja pieszym wędrówkom po wyznaczonych szlakach. Na zboczach gór 
zbudowane zostały liczne stoki narciarskie. Na badanym obszarze nie tylko góry 
są atrakcją dla turystów. znajdują się tu także zbiorniki wodne odpowiednie do 
uprawiania sportów wodnych. 

Środowisko przyrodnicze badanego obszaru posiada cechy różnorodnych 
walorów turystycznych, które stanowią potencjalne zasoby wykorzystywane 
w gospodarce turystycznej. ze względu na występowanie obszarów chronionych 
i atrakcyjność regionu funkcja turystyczna przy spełnianiu odpowiednich warun-
ków może prężnie się rozwijać.

wyżej scharakteryzowany obszar, położony w północno-zachodniej części 
województwa świętokrzyskiego, zajmuje powierzchnię 2,8 tys. km2, co stanowi 
23,9% powierzchni województwa świętokrzyskiego. Pod względem administra-

3 Wczasy pod gruszą, red. L. strzembicki, B. Brejewo, zachodnie centrum Organizacji, zielo-
na Góra 1995, s. 59. 

4 e. Pałka, Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Wydawnictwo 
Akademii Świętokrzyskiej, kielce 2004, s. 134.

5 J.ch. Halloway, ch. robinson, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1997, s. 212.
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cyjnym teren ten obejmuje: kielce, cztery gminy miejsko-wiejskie, do których 
należą: Bodzentyn, chęciny, suchedniów i Wąchock, oraz 21 gmin wiejskich 
(rysunek 1). 

rys. 1. region Gór Świętokrzyskich – podział administracyjny (gminy) 
Źródło: opracowanie własne.

Badany region jest częścią makroregionu fizyczno-geograficznego Wyży-
na kielecka, podprowincji Wyżyna Małopolska, prowincji Wyżyny Polski. Naj-
ważniejszą część makroregionu Wyżyna kielecka stanowią Góry Świętokrzyskie 
z ich mikroregionami fizyczno-geograficznymi6. 

Na obszarze regionu Gór Świętokrzyskich położone są cztery parki krajo-
brazowe: suchedniowsko-Oblęgorski, sieradowicki, Jeleniowski i cisowsko- 
-Orłowiński. Parki te otaczają Świętokrzyski Park Narodowy. Ponad połowa po-
wierzchni regionu objęta jest różnymi formami ochrony przyrody7. zatem plano-

6 J. kondracki, Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN, Warszawa 1994, 
s. 239.

7 M. koziej, e. Pałka, Proces restrukturyzacji rolnictwa regionu Gór Świętokrzyskich poprzez 
rozwój funkcji agroturystycznej, „Problemy zagospodarowania ziem Górskich PAN” 1997, nr 43, 
s. 101–107. 
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wanie ruchu turystycznego oraz rozwoju gospodarczego powinno uwzględniać 
zasady zrównoważonego rozwoju�. Ponadto, należy wskazać dużą rolę obszarów 
wiejskich na terenie regionu Gór Świętokrzyskich. 

Głównym celem niniejszego artykułu jest próba opracowania profilu seg-
mentu odbiorców usług agroturystycznych w regionie Gór Świętokrzyskich, a tak-
że rozpoznanie ich oczekiwań i potrzeb związanych z pobytem w gospodarstwach 
agroturystycznych znajdujących się na badanym obszarze. Uzyskanie informacji 
o potrzebach turystów, ich wymaganiach jest ważnym zadaniem zmierzającym 
do określenia segmentu odbiorców. Może pozwolić właścicielom gospodarstw 
agroturystycznych wyspecjalizować się w obsłudze potencjalnych konsumentów 
usług i zaspokoić ich oczekiwania związane z pobytem w obiekcie. Prawidłowa 
segmentacja daje podmiotom gospodarczym możliwość lepszego dostosowania 
profilu prowadzonej działalności do potrzeb klientów, sprzyjając tym samym jej 
rozwojowi, a dzięki temu firmy stają się bardziej konkurencyjne. 

realizacja celu niniejszego opracowania wymagała postawienia sobie na-
stępujących problemów badawczych: 

1. Jakimi kryteriami charakteryzuje się segment rynku konsumentów usług 
agroturystycznych w regionie Gór Świętokrzyskich? 

2. Do jakiego rodzaju segmentu odbiorców usług agroturystycznych kie-
rowana jest oferta gospodarstw agroturystycznych regionu Gór Święto-
krzyskich? 

3. Jakie korzyści dla gospodarstw agroturystycznych wynikają z badań do-
tyczących rozpoznania segmentów konsumentów? 

Badania empiryczne zostały przeprowadzone przez autorkę opracowania 
w 2010 r. zrealizowano je za pomocą badań ankietowych w gospodarstwach 
agroturystycznych. Dotyczyły one m.in.: oczekiwań, preferencji, sytuacji ekono-
micznej, społecznej, rodzinnej ankietowanych turystów. Przyjęto celowo-losowy 
dobór próby. Do badań wytypowano 50 gospodarstw agroturystycznych. Były to 
podmioty, które funkcjonują co najmniej od kilku lat i posiadają ustabilizowaną 
sytuację na rynku. Badania przeprowadzono w gminach: Daleszyce, zagnańsk, 
chęciny, Nowa słupia, Wąchock. Po przeprowadzeniu weryfikacji prawidło-
wości wypełnienia ankiety analizie poddano 200 ankiet, które następnie zostały 
opracowane statystycznie i graficznie. 

� e. Pałka, Zróżnicowanie przestrzenne pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych na 
przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich, „Problemy zagospodarowania ziem Górskich PAN” 
2007, nr 54, s. 157–168.
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1. Profile segmentów na rynku usług agroturystycznych w świetle literatury

Pojęcie segmentu rynku konsumentów definiowane jest w literaturze w róż-
ny sposób. Wielu autorów reprezentujących różnorodne dyscypliny naukowe 
podjęło się próby jego charakterystyki. W marketingu segmentami rynku nazywa 
się duże grupy konsumentów charakteryzujące się wspólnymi cechami, mające 
podobne potrzeby i preferencje9. zdaniem k.F. Fernera10 zmienne segmentacji to 
cechy, według których możliwy jest podział konsumentów na danym rynku. seg-
mentacja rynku polega na jego podziale na mniejsze części zwane segmentami, 
które różnią się między sobą oczekiwaniami klientów w stosunku do konkretne-
go produktu, sposobu zakupu lub innymi kryteriami. Jak zauważył s. Flejterski 
i in.11, segmentacja rynku to proces jego dzielenia na grupy potencjalnych klien-
tów posiadających podobne potrzeby lub cechy, których prawdopodobieństwo 
zbliżonego zachowania przy zakupie jest bardzo duże. Jest ona rozpowszech-
nionym procesem planowania w marketingu polegającym na dzieleniu rynków 
w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności sprzedaży produktów turystycz-
nych12. W praktyce chodzi o zidentyfikowanie klientów, którzy chcą kupić oferty 
skierowane przez przedsiębiorstwa do sprzedaży, określenie ilości towarów, jaką 
ci klienci chcą nabyć, sprecyzowanie najodpowiedniejszych dla nich sposobów 
dystrybucji (tzw. kanały) oraz użycie odpowiednich form przekazu informacji 
o swojej ofercie. Głównym celem segmentacji jest analiza struktury rynku, czyli 
potrzeb klientów, którzy ten rynek tworzą. 

Według opinii J. kaczmarka i in.13 współcześnie wyróżnia się rynki jedno-
lite pod względem struktury potrzeb oraz rynki zróżnicowane. zdaniem A. Olek-
siuka14 celem segmentacji jest również pozycjonowanie produktu, czyli nadawa-
nie mu pewnych specyficznych cech, które wyróżnią go od innych. Współczesny 
podział rynku na segmenty nie jest stały. Ulega on zmianom w czasie adekwatnie 
do zachodzących przemian demograficznych, ekonomicznych, społecznych itp. 
Jedne segmenty zmniejszają się czy zanikają, a inne powiększają swoje rozmiary 
lub pojawiają się nowe. Ujawnienie się nowych segmentów wymusza wprowa-

9 A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007, s. 326. 
10 k.F. Ferner, Jak funkcjonuje marketing w turystyce?, Unique selling Proposition, Wiedeń 

1999, s. 142. 
11 Współczesna ekonomia usług, red. s. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. rosa, Wydawni-

ctwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 301.
12 V.c.t. Middleton, Marketing w turystyce, PArt, Warszawa 1996, s. 253.
13 J. kaczmarek, A. stasiak, B. Włodarczyk, 2005, Produkt turystyczny, Pwe, warszawa 2005, 

s. 389. 
14 A. Oleksiuk, op.cit.
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dzenie na rynek oryginalnych marek produktów i świadczy o tym, że wymagania 
konsumentów są zmienne i niczym nieograniczane15. Gdy na jakimś obszarze 
rośnie liczba ludności, różnicuje się jej struktura i wzrastają dochody, pojawia-
ją się odmienne oczekiwania konsumentów (tj. zmienia się popyt). stwarza to 
szanse dla firm, które mogą oferować odpowiednie, dopasowane do wymagań 
konsumentów produkty rynkowe16. 

Najprostszym sposobem segmentacji rynku usług turystycznych jest po-
dział konsumentów ze względu na takie cechy demograficzne, jak np. wiek, płeć, 
uzyskiwane dochody, od których zależy siła nabywcza społeczeństwa17. segment 
rynku turystyki to inaczej wyodrębniona na podstawie badań rynkowych grupa 
potencjalnych nabywców produktu turystycznego. szczegółowe badania prowa-
dzą do wyselekcjonowania tzw. grup celowych w ramach segmentów. Wytypo-
wanie tych grup umożliwia rozpoznanie oczekiwań potencjalnych nabywców, 
a to z kolei jest wykorzystywane w polityce marketingowej (np. w kampaniach 
reklamowych). W praktyce grupy te są niekiedy określane jako grupy targetowe.

2. oczekiwania konsumentów produktów agroturystycznych w regionie 
gór świętokrzyskich

W konsekwencji zachodzących obecnie zmian w strukturze popytu na pro-
dukt turystyczny należy się spodziewać wzrostu zainteresowania indywidualną, 
swoistą dla każdego regionu ofertą turystyczną (noclegową i żywieniową) wzbo-
gaconą usługami uatrakcyjniającymi pobyt. Oferty te rozwijają się również poza 
tradycyjnymi rejonami i ośrodkami turystycznymi, a więc i w regionie Gór Święto-
krzyskich.

W opracowanej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kielecczyzny 
dostrzegana jest rola turystyki, w tym także na obszarach wiejskich. sformu-
łowane są zalecenia jej rozwoju i dostrzegane korzyści wynikające z tego, jak 
powstanie nowych miejsc pracy czy poprawa trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Gospodarstwa agroturystyczne w badanym regionie istnieją od 1993 r. ten 
rodzaj przedsiębiorczości rolników zrodził się w regionie głównie dzięki entu-
zjazmowi i pracy systemu doradztwa rolniczego. corocznie zwiększa się liczba 

15 A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego, Difin, Warszawa 2008, s. 142.
16 J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2002, s. 164.
17 A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 

s. 309. 
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gospodarstw, a produkt agroturystyczny jest stale uzupełniany i rozszerzany. Go-
spodarstwa agroturystyczne zlokalizowane są w województwie świętokrzyskim 
w sposób przestrzennie zróżnicowany. W badanym regionie Gór Świętokrzyskich 
funkcjonuje najwięcej tego typu gospodarstw z uwagi na najwyższą atrakcyjność 
turystyczną. Największa liczba i udział gospodarstw agroturystycznych w re-
gionie Gór Świętokrzyskich występuje w najbardziej atrakcyjnych turystycznie 
gminach: Bodzentyn, Daleszyce, Nowa słupia, raków, Łagów. Gminy chęciny, 
Daleszyce, Bieliny, suchedniów, zagnańsk i raków zostały zaliczone do obsza-
rów o bardzo dużych predyspozycjach do rozwoju agroturystyki1�. 

Ponad 60% ogółu gospodarstw w regionie jest już dobrze ukształtowanych 
na rynku usług turystycznych i nie ograniczają się one tylko do udzielenia nocle-
gu i wyżywienie, a przygotowują bogatsze oferty rynkowe. Jak wynika z badań 
terenowych, gospodarstwa agroturystyczne w regionie Gór Świętokrzyskich na-
leżą do właścicieli prywatnych, którzy jednocześnie są rolnikami. W niemal 50% 
właścicielami są małżeństwa w przedziale wieku 35–45 lat, zaś działalnością do-
tyczącą obsługi turystów zajmują się głównie kobiety. 

Wśród prowadzących gospodarstwa agroturystyczne dominują osoby z wy-
kształceniem średnim (51%), następnie z zasadniczym zawodowym (29%) oraz 
wyższym (12%). Poziom wykształcenia osób prowadzących działalność agro- 
turystyczną jest wyższy od przeciętnego wykształcenia ludności wiejskiej. 

Największa liczba gospodarstw (aż 42) oferuje turystom 1–5 pokoi, tyl-
ko pięć ma przygotowane dla gości więcej niż pięć pokoi. Jest to niewątpliwie 
związane z faktem, że gospodarstwa, które posiadają nie więcej niż pięć pokoi, 
są zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Największa liczba 
obiektów ma do zaoferowania 1–10 miejsc noclegowych (36 gospodarstw), na-
stępne 10 to obiekty dysponujące 11–20 miejscami noclegowymi, a tylko cztery 
ma ich więcej niż 20. 

Badania terenowe przeprowadzono wśród turystów korzystających z usług 
agroturystycznych na terenie regionu Gór Świętokrzyskich. Wzięło w nich udział 
200 osób reprezentujących różne przedziały wiekowe i zróżnicowane grupy za-
wodowe. Aż 68% badanych turystów stanowiły kobiety. 

1� e. Pałka, Przestrzeń agroturystyczna w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich, 
„Problemy zagospodarowania ziem Górskich PAN” 2008, nr 55, s. 145–153. 
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rys. 2. Wiek ankietowanych turystów korzystających z usług agroturystycznych 
w regionie Gór Świętokrzyskich

Źródło: opracowanie własne.

Wśród turystów najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 36–45 lat 
(39%) oraz w wieku 26–35 lat (18%). Najmniej liczną grupą były osoby w wieku 
powyżej 55 lat (13%) oraz 46–55 lat (19%). 

z przeprowadzonych badań terenowych wynika, że najliczniejszą grupę 
wśród turystów stanowią osoby z wykształceniem wyższym (54%). kolejną 
pod względem liczebności grupą są osoby posiadające wykształcenie średnie, 
natomiast tylko 11% badanych zadeklarowało, że ukończyło szkołę zawodową. 
Wśród ankietowanych nie było osób z wykształceniem podstawowym. 

Większość badanych turystów (42%) deklarowała, że pracuje umysłowo. 
kolejną pod względem liczebności grupę stanowiły osoby pracujące fizycznie 
(33%), zaś 6% respondentów nie pracuje wcale (rysunek 3). 
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rys. 3. Przynależność do grup zawodowych ankietowanych turystów korzystających 
z usług agroturystycznych

Źródło: opracowanie własne.
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Największa część ankietowanych turystów (38%) zamieszkuje trzyosobowe 
gospodarstwo domowe. kolejną grupę stanowiły osoby, których rodzina składa 
się z czterech osób (34%). Najmniej liczne grupy mają gospodarstwa domowe 
pięcioosobowe i większe. turyści odwiedzający kwatery agroturystyczne regio-
nu Gór Świętokrzyskich deklarują najczęściej przeciętne dochody netto na jedną 
osobę w wysokości 501–1000 zł (54%). Jedynie 6% badanych osób stwierdziło, 
że dochód w ich rodzinie wynosi powyżej 2000 zł (rysunek 4). 
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rys. 4. Przeciętne dochody netto na jedną osobę w grupie ankietowanych turystów 
Źródło: opracowanie własne.

z ofert agroturystycznych w regionie Gór Świętokrzyskich najczęściej ko-
rzystają rodziny z małymi dziećmi (67%). znacznie mniejszą grupę (21%) sta-
nowiły samotne małżeństwa (tj. nieposiadające dzieci lub posiadające dorosłe 
dzieci). Jedynie 8% turystów to osoby w wolnych związkach. 

Ankietowani są najczęściej mieszkańcami dużych miast (100–500 tys. 
mieszkańców) (61%). kolejną grupę pod względem udziału stanowią osoby 
z miejscowości o 50–100 tys. mieszkańców (32%). Jedynie 7% ogółu badanych 
pochodzi z miejscowości do 50 tys. mieszkańców. 

respondenci deklarowali, że najczęściej uczestniczą w wyjazdach turys-
tycznych dwa razy do roku (45%). spośród ogółu 8% osób uczestniczy w wyjaz-
dach 3–5 razy w roku (rysunek 5). 
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Najliczniejsza grupa ankietowanych (79%) korzysta z 1–5 noclegów w go-
spodarstwach agroturystycznych, zaś 16% badanych – z 6–10 noclegów. Jedynie 
3% turystów nocuje przez więcej niż 10 dni. 

Ankietowani turyści w trakcie pobytu w gospodarstwie najwyżej cenią so-
bie ciszę i spokój (28%), klimat wsi (17%) oraz specyficzną atmosferę miejsco-
wości turystycznej (16%). Wśród zalet wypoczynku na wsi wskazywano również 
zdrowe wyżywienie, bezpieczeństwo i rozrywkę (rysunek 6).

5%
9%

12%13%
16%17%

28%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

ci
sz

a 
i s

po
kó

j

kl
im

at
 w

si

at
m

os
fe

ra
 w

m
ie

js
co

w
o

ci
tu

ry
st

yc
zn

ej

zd
ro

w
e 

i
sm

ac
zn

e
w

y
yw

ie
ni

e

be
zp

ie
cz

e
st

w
o

ro
zr

yw
ka

in
ne

rys. 6. cechy, które ankietowani najbardziej sobie cenią podczas wypoczynku 
w gospodarstwie agroturystycznym 

Źródło: opracowanie własne.

respondenci preferują wypoczynek na łonie natury (43%), uprawianie spor-
tów (26%). Niestety, aż 21% ankietowanych stanowią osoby, które swój wolny 
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czas spędzają na oglądaniu telewizji, a tylko 6% osób w wolnym czasie czyta 
książki (rysunek 7). 

4%6%

21%
26%

43%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

czas
sp dzony na
onie natury

uprawianie
sportów

przed
telewizorem

czytanie
ksi ek

inne

rys. 7. Preferowane przez ankietowanych turystów formy spędzania wolnego czasu 
Źródło: opracowanie własne.

kolejna poruszona w badaniach kwestia dotyczy sposobów spędzania wol-
nego czasu. W ankiecie uwzględniono wybrane, przykładowe formy wypoczyn-
ku realizowane w wolnym czasie. Były to: 

a) spacery, wędrówki po okolicy, obserwowanie przyrody, zbieranie owo-
ców, roślin, obserwacja krajobrazu; 

b) pikniki, ogniska, biwaki, wspinaczki i wycieczki po górach, kąpiele 
w zbiornikach wodnych i kąpiele słoneczne, wędkowanie; 

c) biwakowanie w namiotach, indywidualne oraz grupowe gry i zabawy 
sportowe, saneczkarstwo, narciarstwo; 

d) przejażdżki rowerowe, konne i inne, zwiedzanie interesujących miejsc 
i ciekawych obiektów, poznawanie miejscowych ludzi, jogging, biegi 
i nordic walking; 

e) zabawy, rozwijanie życia towarzyskiego, wypoczynek bierny; 
f) uprawianie pływania, lekkiej atletyki, jazdy na rowerze, nartach wod-

nych, gra w tenisa, piłkę, żeglowania, kajakarstwo, jeździectwo, strzela-
nie, sporty zimowe itp. 

Najwięcej respondentów (46%) wskazało pierwszy z wymienionych sposób 
spędzania wolnego czasu. Dotyczył on grupy osób lubiących wędrówki i spacery, 
tj. aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Druga pod względem udzia-
łu grupa to turyści preferujący zwiedzanie oraz poznawanie nowych miejsce 
i obiektów, czyli mający zainteresowania krajoznawcze (29%). Najmniej licz-
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ną grupę stanowili turyści, którzy deklarowali chęć odizolowania się od zgieł-
ku miejskiego, szukający swobody, samotności oraz chcący przebywać na łonie 
przyrody (6%). 

spośród ogółu respondentów 39% osób korzystało wcześniej z usług agro-
turystycznych, natomiast 61% respondentów przebywało w gospodarstwach 
agroturystycznych po raz pierwszy. Aż 97% ankietowanych turystów zadeklaro-
wało chęć ponownego korzystania z usług agroturystycznych. Świadczy to po-
średnio o ich zadowoleniu z wypoczynku w kwaterach wiejskich.

z marketingowego punktu widzenia istotne wydaje się źródło pozyskania 
informacji o ofercie odwiedzanego gospodarstwa. Aż 61% ankietowanych uzy-
skało tę informację od znajomych. kolejnym źródłem był internet (26%) lub fol-
dery i ulotki (13%) (rysunek 8). 
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rys. 8. Źródło pozyskania informacji o ofercie wybranego gospodarstwa 
agroturystycznego

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie przeprowadzonych wśród 40 właścicieli gospodarstw agro-
turystycznych wywiadów można stwierdzić, że tylko trzej z nich korzystali z po-
mocy finansowej w ramach programu sAPArD. Pozostali, rozwijając swoje 
podmioty turystyczne, korzystali z funduszy własnych lub wsparcia finansowego 
rodziny lub przyjaciół. Wyjaśniając przyczynę niezainteresowania kredytami, 
pożyczkami, wsparciem państwa lub Ue, wskazywali na fakt, iż ich zdaniem 
prowadzona działalność nie wymagała aż tak dużych nakładów finansowych, 
a większość niezbędnych środków pochodziła z ich prywatnego majątku. Własne 
oszczędności, pieniądze pożyczone od rodziny i przyjaciół były wystarczające 
na rozpoczęcie działalności agroturystycznej. rolnicy wyrażali własne obawy, 
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że pożyczka czy zaciągnięty kredyt mogłyby w przyszłości stać się przyczyną 
długów, gdyby prowadzona działalność nie przynosiła zysku. 

Głównymi motywami podjęcia działalności agroturystycznej przez bada-
nych rolników były: chęć uzyskania dodatkowych dochodów (69%), zagospo-
darowanie zasobów siły roboczej w obrębie gospodarstwa, tj. szansa pracy dla 
członków rodzin (33%) oraz możliwość kontaktów z ludźmi. 

Gospodarstwa agroturystyczne istniejące w regionie Gór Świętokrzyskich 
mają szanse na rozwój, ponieważ osoby je prowadzące deklarują chęć rozsze-
rzenia swojej oferty i pragną nawiązać współpracę z innymi rolnikami. Badany 
region dzięki licznym i różnorodnym walorom turystycznym oraz dobrej dostęp-
ności komunikacyjnej stwarza sprzyjające warunki do rozwoju agroturystyki. Ba-
rierą ograniczającą powstawanie i rozwój nowych gospodarstw są: brak środków 
finansowych, obawa rolników przed zmianami, mała aktywność, która wywołuje 
niedostrzeganie przez nich potencjalnych korzyści płynących z prowadzenia go-
spodarstwa agroturystycznego oraz oferowanej pomocy ze strony różnych insty-
tucji, np. ODr-u, stowarzyszeń i organizacji wspierających ideę agroturystyki.

Podsumowanie

reasumując, można stwierdzić, że w wyniku segmentacji rynku właścicie-
le gospodarstw agroturystycznych w regionie Gór Świętokrzyskich mają możli-
wość: 

a) rozpoznania oczekiwań i potrzeb związanych z pobytem turystów 
w obiektach agroturystycznych; 

b) dotarcia do tych konsumentów, których preferencje są uwzględniane 
przy kształtowaniu konkretnych produktów turystycznych; 

c) wyboru profilu gospodarstwa i kształtowania produktów turystycznych 
o określonym charakterze; 

d) wyboru odpowiednich strategii rozwoju oraz narzędzi marketingo-
wych; 

e) pozycjonowania produktu obiektu agroturystycznego, tj. takiego zapre-
zentowania oferty, aby zajęła ona na dłuższy czas miejsce w świadomo-
ści potencjalnych konsumentów; 

f) efektywnego dysponowania środkami finansowymi gospodarstwa prze-
znaczonymi na różne cele; 

g) uczciwej rywalizacji z konkurencją; 
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h) dostrzegania zmian na rynku poprzez systematyczne jego obserwowa-
nie oraz szybkiego dokonywania zmian w ich konsekwencji. 

segmentacja rynku turystycznego jest korzystna zarówno z punktu widzenia 
strony podażowej, jak i popytowej. Dzięki niej wytwórcy produktów agrotury-
stycznych uzyskują informacje pozwalające im na przygotowanie odpowiednich 
narzędzi marketingowych, najlepszych dla konkretnych segmentów rynku. kon-
sumenci są natomiast pewni, że przy opracowaniu ofert turystycznych przedsię-
biorcy uwzględnią ich potrzeby, oczekiwania i wymagania. 

Nadrzędnym jednak celem rozwoju produktu agroturystycznego w regionie 
Gór Świętokrzyskich pozostaje zrównoważony, gwarantujący harmonię pomię-
dzy potrzebami turystów, środowiska przyrodniczego i lokalnych społeczności 
rozwój turystyki. zbadane na potrzeby niniejszego opracowania gospodarstwa 
agroturystyczne w regionie Gór Świętokrzyskich mają realne szanse na dyna-
miczny rozwój w najbliższej przyszłości. 
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the SegMentation oF agRotouRiSt SeRViceS MaRket  
iLLuStRated By the eXaMPLe  

oF the śWiętokRzySkie MtS. Region

Summary

Abstract: During the last several years the development of agrotourist activity is 
observing in Poland. thanks to that agrotourist has become a significant element of to-
urist offer. the development of agrotourist in Poland depends on satisfying consumers’ 
needs. therefore, not only is the study of supply significant but also the study of demand 
of prospective clients is important. For that reason the aim of the thesis was to elaborate 
the profile of farm tourism clients of the Świętokrzyski Mountains region and identify 
clients’ expectations and needs concerning their stay on the farms situated in the area of 
this area. 

the proper knowledge of the clients’ profile and their expectations for provided 
service by the owners of the farms favours the development of agrotourist business. 

Keywords: agrotourist, rural areas, tourist market, multifunctional Świętokrzyski  
Mts. region
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Streszczenie

ergo Arena stanowi nowoczesny obiekt widowiskowo-sportowy charakteryzujący 
się wysokimi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi oraz szerokimi możliwościa-
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w mediach oraz przychylne opinie miejscowej społeczności. zapewnienie wysokiego 
poziomu organizacyjnego funkcjonowania obiektów infrastruktury widowiskowo-spor-
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Wprowadzenie

Na trójmiejskiej mapie infrastruktury sportowej w ostatnich latach zaistnia-
ły aż trzy nowe obiekty światowej klasy. Oprócz oddanej do użytku w 2008 r. 
Hali sportowo-Widowiskowej – Gdynia Arena, stadionu wybudowanego na Mi-
strzostwa europy w Piłce Nożnej UeFA euro 2012 w Gdańsku – PGe Areny 
w międzyczasie w 2010 r. zaczęła funkcjonować znajdująca się na granicy sopotu 
i Gdańska hala widowiskowo-sportowa ergo Arena. Mimo faktu, iż ergo Arena 
leży na granicy Gdańska i sopotu, spółka zarządzająca obiektem nosi nazwę Hala 
Gdańsk–sopot, turyści, przyjeżdżając do sopotu, odwiedzają również i Gdańsk, 
czasem trójmiasto, a nawet region województwa pomorskiego, w niniejszym 
badaniu skoncentrowano się wyłącznie na sopocie, bowiem właśnie w tym mie-
ście, które przez lata utożsamiane było głównie z modnym kurortem, deptakiem 
Monte cassino, Operą Leśną, w sezonie letnim z tłumami wczasowiczów, plażo-
wiczów i kuracjuszy, w ostatnim czasie zaobserwować można dynamicznie roz-
wijający się segment turystyki sportowej. szeroko rozumiana turystyka sportowa 
w krajach rozwiniętych stanowi istotną gałąź biznesu turystycznego1.

Warunkiem koniecznym dla funkcjonowania turystyki sportowej jest nie-
wątpliwe odpowiednia infrastruktura wraz z programem interesujących wyda-
rzeń. W obu przypadkach o sukcesie komercyjnym w dużym stopniu decyduje 
poziom organizacyjny. Wysoki poziom organizacyjny przyciągających imprez 
korespondujący z nowoczesną infrastrukturą sportowo-widowiskową znajduje 
bezpośrednie przełożenie na zadowolenie przyjezdnych widzów i postrzeganie 
regionu jako atrakcyjnego turystycznie2. 

te i szereg innych przesłanek skłoniły pracowników związanych z ośrod-
kiem katedry zarządzania turystyką i rekreacją Wydziału turystyki i rekrea-
cji Akademii Wychowania Fizycznego i sportu w Gdańsku3 do podjęcia próby 
zbadania problematyki postrzegania organizacyjnych aspektów funkcjonowania 
obiektów widowiskowych przez uczestników masowych imprez sportowych. 
Głównym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników prowadzo-

1 M. sayyman, An Introduction to Sports Tourism and Event Management, sun Press, Johan-
nesburg 2012, s. 54.

2 t. Hinch, J. Higham, Sport Tourism Development, channel View Publications Ltd., Brostol 
2011, s. 134.

3 strona domowa katedry zarządzania turystyką i rekreacją Akademii Wychowania Fizycz-
nego i sportu w Gdańsku, http://awf.gda.pl/index.php?id=754 (17.09.2014).
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nych ostatnio badań naukowych, analiza deskryptywna ergo Areny oraz prezen-
tacja najciekawszych wniosków z przeprowadzonego badania ankietowego.

1. charakterystyka aspektów organizacyjnych funkcjonowania infrastruk-
tury ergo Areny

Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjna Hala sportowo-Widowiskowa Gdańsk 
–sopot sp. z o.o., obecnie funkcjonujące pod nazwą Hala Gdańsk–sopot 
sp. z o.o., zostało założone w sierpniu 2004 r. Do kluczowych zadań operatora 
ergo Areny należą przede wszystkim: zarządzanie, utrzymywanie i remontowa-
nie infrastruktury Wielofunkcyjnej Hali sportowo-Widowiskowej oraz wyko-
rzystywanie jej infrastruktury również na potrzeby społeczności lokalnej przez 
organizowanie imprez, koncertów, uroczystości, rekreacji, sportu młodzieżowe-
go, rozgrywek sportowych szczebla lokalnego, centralnego i międzynarodowe-
go4. za cel działalności przedsiębiorstwo Hala Gdańsk–sopot sp. z o.o. stawia 
sobie zaspakajanie publicznych i powszechnych potrzeb mieszkańców Gdańska 
i sopotu, a zwłaszcza wspieranie rozwoju kultury fizycznej, szczególnie dzie-
ci i młodzieży, propagowanie zdrowego trybu życia, w tym rekreacji ruchowej, 
upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych szczególnie 
poprzez umożliwianie biernego i czynnego uczestnictwa w imprezach masowych, 
integrowanie społeczności lokalnej w szczególności poprzez organizowanie im-
prez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, propagowanie rozwoju turystyki 
w Gdańsku i sopocie, promocję tych miast jako miejsc przyjaznych turystom5.

Hala Gdańsk-sopot sp. z o.o. ma dwóch równorzędnych udziałowców, któ-
rzy obejmują w wynoszącym 26 596 000 zł kapitale zakładowym równe udziały. 
Na potrzeby inwestycji została nawet przesunięta granica administracyjna mię-
dzy Gdańskiem i sopotem tak, aby hala leżała dokładnie pośrodku, zajmując 
lokalizację plac Dwóch Miast 1. W ramach podpisanej 18 sierpnia 2010 r. umowy 
sponsorem tytularnym hali na okres pięciu lat została ergo Hestia, płacąc za uży-
wanie nazwy ergo Arena 12,2 mln zł. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 
18 sierpnia 2010 r., kiedy odbył się towarzyski mecz siatkówki mężczyzn pomię-
dzy reprezentacjami Brazylii i Polski6.

4 http://halagdansk.sopot.pl/aktywnosc.htm (15.09.2014).
5 http://halagdansk.sopot.pl/bip.html (15.09.2014).
6 Ergo Arena – Świat emocji, Hala Gdańsk–sopot sp. z o.o., Gdańsk 2012, s. 4.
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W trakcie 4-letniego okresu funkcjonowania ergo Arena była miejscem 
wielu wydarzeń sportowych o randze krajowej i światowej. Wśród ważniejszych 
imprez można wymienić: Finały Ligi Światowej w siatkówce mężczyzn, Gale 
konfrontacji sztuk Walki, WWe raw WrestleMania revenge tour, Mistrzostwa 
europy w tenisie stołowym, samochodowe rajdy Lotos Baltic cup, Mistrzo-
stwa Świata we Freestyle’u Motocrossie, Mistrzostwa europy w Piłce siatkowej 
Mężczyzn, a w 2014 r. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce oraz Mi-
strzostwa Świata w Piłce siatkowej Mężczyzn. ergo Arena jest również obiek-
tem regularnie wykorzystywanym przez trójmiejskie drużyny – tu odbywają się 
treningi i mecze m.in. koszykarzy trefla sopot, siatkarek Atomu trefla sopot, 
siatkarzy Lotosa trefla Gdańsk. W ergo Arenie z powodzeniem organizowane są 
koncerty światowej klasy gwiazd muzyki popularno-rozrywkowej. Dotychczas 
w obiekcie występowali m.in.: sting, Jean-Michel Jarre, Lady GaGa, Ozzy Os-
bourne, chris Botti, erykah Badu, rammstein, iron Maiden, Jose carreras, Mi-
chael Buble, roxette, shakin stevens, Andre rieu, Backstreet Boys7. Odbywały 
się tu również festiwale top trendy, widowiska cyrkowe cirque du soleil, rewie 
Disney on ice i liczne konferencje, targi oraz wystawy.

Działalność ergo Areny świetnie wpisuje się w politykę promocji sopo-
tu i Gdańska, zwiększając atrakcyjność turystyczną trójmiasta i całego regio-
nu. Można zaryzykować stwierdzenie, iż zawsze wśród audytorium znajdują się 
nie tylko mieszkańcy trójmiasta, ale także widzowie przyjezdni z innych woje-
wództw, a nawet z zagranicy. Lokalizacja obiektu umożliwia dojazd środkami 
komunikacji miejskiej: liniami autobusowymi, tramwajowymi, szybką koleją 
miejską, a poprzez Lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy przybycie również trans-
portem lotniczym.

Wpływająca na atrakcyjność turystyczną trójmiasta jakość masowych 
przedsięwzięć rozrywkowych, kulturalnych, sportowych i widowiskowych w du-
żej mierze uzależniona jest od sposobu funkcjonowania obiektów infrastruktury 
oraz poziomu organizacji imprez. Funkcjonalność infrastruktury ergo Areny wa-
runkują jej parametry techniczno-eksploatacyjne (tabela 1).

7 Ibidem, s. 6–15.
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tabela 1

Najważniejsze parametry techniczno-eksploatacyjne ergo Areny

Parametr Wartość
Charakterystyka budynku

kubatura budynku 380 953,04 m3

wymiary zewnętrzne budynku 214 x 180 m
wysokość hali 30,73 m
powierzchnia całkowita 53 312,53 m2

powierzchnia netto 42 840,20 m2

wymiary areny sportowej z widownią 143,4 x 119 m
Pojemność hali

miejsca na trybunach składanych dolnych – poziom 1 3340
miejsca na trybunach górnych – poziom 3 3882
miejsca dla wózków inwalidzkich na trybunach – poziom 3 24–32
miejsca na trybunach górnych – poziom 5 2465
miejsca w lożach ViP 948
miejsca siedzące 5100–11 100
miejsca siedzące i stojące 5100–15 000
miejsca stojące na płycie 15 000

Przestrzeń płyty areny do organizacji imprez masowych
trybuny złożone 96 x 49 m
trybuny rozłożone 69 x 25 m
wysokość od płyty do kratownicy 24 m
dopuszczalne obciążenie płyty 18 kN/m2

Udostępniane pomieszczenia
dodatkowa hala sportowa powierzchnia 1144 m2

sala rozgrzewkowa powierzchnia 168 m2

centrum prasowe powierzchnia 87 m2

sala B3 powierzchnia 199 m2

loże ViP 45 lóż o różnej powierzchni
garderoby gwiazd powierzchnia 155 m2

szatnie sportowe powierzchnia 4 x 140 m2

magazyny na poziomie 1 powierzchnia 890 m2

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Hali Gdańsk–sopot 
sp. z o.o.

ergo Arena jest wyposażona w zintegrowany system inteligentnego zarzą-
dzania budynkiem, co ułatwia administrowanie personelem i infrastrukturą oraz 
usprawnia organizację imprez. Na poziom bezpieczeństwa wpływają m.in.: sy-
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stem przeciwpożarowy, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej cctV. kom- 
fort widzom i organizatorom zapewniają będące obecnie standardem, choć nieste-
ty nie we wszystkich obiektach w Polsce, system klimatyzacji i bezprzewodowy 
dostęp do internetu. W skład systemu multimedialnego wchodzi kosz centralny, 
osiem ekranów w technologii LeD (5 x 3 i 4 x 3 m). Organizatorom udostępniany 
jest parking dla zabezpieczenia technicznego, samochodów dostawczych, auto-
karów, wozów transmisyjnych wyposażony w przyłącza energetyczne i teletech-
niczne. Parking przeznaczony dla gości ma łączną pojemność ok. 1000 miejsc 
z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych i autokarów. Dodatko-
wo, w czasie wielkich imprez masowych wykorzystywany jest również znajdują-
cy się w bezpośredniej okolicy parking na powierzchni nieutwardzonej. stalowa 
konstrukcja dachu z kratownicami przestrzennymi, ze znajdującą się między pa-
sami górnymi i dolnymi kondygnacją techniczną (catwalk) umożliwia obciążenie 
dachu do 144 ton, przykładowo dodatkowym systemem nagłośnienia.

rozładunek sprzętu może się odbywać na parkingach technicznych, w pasie 
drogi serwisowej lub na płycie w zależności od planowanego umiejscowienia 
sceny. Wjazd bezpośrednio na płytę areny umożliwiają dwie śluzy techniczne. 
Urządzenia techniczne, wysięgniki, podnośniki nożycowe mogą przemieszczać 
się po przestrzeniach technicznych, magazynowych i po płycie. zasilanie prądo-
we sceny może odbywać się poprzez dostępne konfiguracje lub przez wysokiej 
mocy spalinowe agregaty prądotwórcze wykorzystywane np. przez producentów 
koncertów. W zależności od rodzaju imprezy i preferencji organizatorów mediom 
udostępniane może być centrum prasowe, strefy mieszane, wydzielone miejsce 
na trybunach, stanowiska dziennikarskie dla 300 osób.

Przy organizowaniu imprez w ergo Arenie nie mają zastosowania ogra-
niczenia typu cisza nocna ani ograniczenia emisji hałasu. każdorazowej zgody 
wymaga pirotechnika sceniczna. W zależności od potrzeb na płycie, w sali tre-
ningowej, rozgrzewkowej, konferencyjnej można zastosować różne konfiguracje 
stołów i krzeseł, ustawienia typu układ teatralny, szkolny, podkowa�. 

2. założenia metodologiczne badań oraz charakterystyka próby

W celu poznania opinii, motywów, preferencji, zachowań konsumpcyjnych 
uczestników masowej imprezy sportowej odbywającej się w ergo Arenie, natu-
ralnie ze szczególnym uwzględnieniem percepcji kwestii organizacyjnych, prze-

� http://ergoarena.pl/arena/scenariusze-uzycia/ (27.07.2014).
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prowadzone zostało badanie ankietowe. Próbę stanowiło 524 kibiców uczestni-
czących w Halowych Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce sopot 20149, 
a pomiar został przeprowadzony w dniach trwania imprezy: 7–9 marca 2014 r. 
terenem badania była głównie ergo Arena, dodatkowo obiekty Akademii Wy-
chowania Fizycznego i sportu w Gdańsku, gdzie odbywały się treningi zawod-
ników umożliwiające spotkania ze sportowcami cieszące się sporym zaintereso-
waniem zwłaszcza łowców autografów. Badanie było dobrowolne i anonimowe. 
W roli ankieterów udział wzięli wykładowcy, studenci i wolontariusze. sondaż 
diagnostyczny miał formę wywiadu bezpośredniego, w którym formularze głów-
nie były wypełniane przez ankieterów bądź w ich obecności. Ankieterzy nie tyl-
ko wypełniali formularze, służyli także pomocą respondentom obcojęzycznym. 
Na niewielką skalę zastosowano również metodę kuli śniegowej, gdzie wyty-
powani respondenci przekazywali formularze do wypełnienia członkom swoich 
grup, z którymi przybyli na mistrzostwa. Łącznie w ciągu trzech dni rozdano 650 
formularzy. Niestety, ze względu na bardzo duży odsetek zwrotów formularzy 
częściowo niepełnych, jak i budzących wątpliwości co do rzetelności pomiaru 
po weryfikacji i redukcji materiału do badania zakwalifikowano odpowiedzi 524 
ankietowanych.

Opracowany na potrzeby badania formularz ankietowy składał się z 25 py-
tań, w tym 22 zamkniętych i 3 otwartych. Wykorzystano pytania filtrujące pozwa-
lające na weryfikację grupy docelowej, do której kierowano konkretne zapytania. 
Umożliwiające analizę odpowiedzi w konkretnych segmentach pięć pytań o cha-
rakterze metryczkowym umiejscowiono na końcu formularza. W części wstępnej 
formularza zwrócono się do ankietowanych z prośbą o udział w badaniu, po-
dając jego cel i oczekiwane wykorzystanie oraz zapewniając o anonimowości. 
W części końcowej formularza podziękowano respondentom za poświęcony czas 
i szczere odpowiedzi.

Przechodząc do charakterystyki próby, z trójmiasta pochodził co piąty an-
kietowany (20,42%), z województwa pomorskiego – 37,98%, z pozostałych wo-
jewództw – 33,97%, natomiast respondenci z zagranicy stanowili 7,65% bada-
nych. W próbie przeważali mężczyźni (53,24%). Analizując strukturę wiekową 
respondentów, zauważa się, że ponad połowa (52,48%) była w wieku 36–60 lat, 
niemal co piąty ankietowany (19,47%) miał ponad 60 lat, grupę 26–35 lat repre-
zentowało 16,79%, a grupę do 18 lat – 3,63%. Większość ankietowanych legity-

9 Bulletin. World Indor Cahmpionships, international Association of Athletics Federations, so-
pot 2014.
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mowała się wykształceniem wyższym (62,40%). Średnie wykształcenie przypisał 
sobie co trzeci badany, a podstawowe – 4,20% respondentów. Biorąc pod uwagę 
średnie miesięczne dochody na członka rodziny w gospodarstwie domowym an-
kietowanych, największa grupa osiąga przedział 1001–1500 zł (44,47%). Do-
chody powyżej 2000 zł na osobę wybrało 16,22% respondentów. Przedział 1501 
–2000 zł zadeklarowało 19,27%, a przedział 501–1000 zł – 15,65%. W przypadku 
aż 4,39% badanych średnie osiągane dochody na osobę nie przekraczają 500 zł 
miesięcznie. W 2013 r. średni poziom przeciętnych miesięcznych dochodów na 
osobę w gospodarstwie domowym wynosił 1299 zł10. W państwach rozwijają-
cych, w tym w Polsce, uczestnictwo w festiwalach, koncertach zagranicznych 
gwiazd czy niektórych imprezach sportowych niestety w dalszym ciągu oznacza 
konsumpcję dóbr wyższego rzędu. Popyt ten jest realizowany w dalszej kolejno-
ści, po wydatkach związanych z bytem, utrzymaniem, wyżywieniem, podstawo-
wymi opłatami. z uwagi na niskie zarobki w wielu gospodarstwach domowych 
bilety na koncert czy mecz stanowią dobra luksusowe.

3. analiza opinii ankietowanych w kwestiach organizacyjnych halowych 
Mistrzostw świata w Lekkiej atletyce Sopot 2014 w ergo arenie

Przechodząc do kluczowej problematyki badania, ocenie poddano po-
ziom organizacji Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce sopot 2014. 
W ogólnej ocenie ogromnej większości ankietowanych (łącznie dla ponad 93%) 
organizacja była dobra: dla 45,61% zdecydowanie dobra i dla 48,09% raczej do-
bra. Jako zdecydowanie złą organizację postrzegało tylko 1,34% badanych (rysu- 
nek 1). Organizatorów z pewnością ucieszy fakt, iż uzyskany w badaniach zna-
komity rezultat potwierdza sukces organizacyjny dostrzeżony w mediach oraz 
opiniach zawodników i arbitrów11. 

Jeszcze większych powodów do zadowolenia daje, co prawda współtwo-
rzona również przez respondentów badania, atmosfera na obiekcie. Ponad 70% 
ankietowanych atmosferę oceniło jako zdecydowanie dobrą, blisko 26% – jako 
raczej dobrą (rysunek 2). Wspólne kibicowanie, gorący doping, głośne, żywio-
łowe reakcje, poczucie współuczestnictwa w ważnym wydarzeniu sportowym, 

10 Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospo-
darstw domowych, Główny Urząd statystyczny. Departament Badań społecznych i Warunków 
Życia, Warszawa 2014, s. 1.

11 Biuletyn specjalny – XV Halowe Mistrzostwa Świata Sopot 2014, Polski związek Lekkiej 
Atletyki, Warszawa wiec 2014, s. 4.
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w tolerancji, przy poszanowaniu zasad fair play to wrażenia i odczucia najczęś-
ciej powtarzające się w wypowiedziach respondentów.

45,61%

48,09% 2,67%%

1,34%

2,29%

zdecydowani

raczej dobra

raczej zła

zdecydowani

trudno powie

ie dobra

ie zła

edzieć

rys. 1. Ogólna ocena organizacji HMŚ sopot 2014 w opiniach kibiców
Źródło: opracowanie własne.
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zieć

rys. 2. Ocena atmosfery panującej w ergo Arenie w trakcie HMŚ sopot 2014 w opiniach 
kibiców

Źródło: opracowanie własne.

Jako jeden z czynników również atmosfera w ergo Arenie znalazła bez-
pośrednie przełożenie na poziom zadowolenia kibiców z uczestnictwa w Ha-
lowych Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce. subiektywny poziom satys-
fakcji z uczestnictwa w tej imprezie ponad połowa ankietowanych oceniła jako 
wysoki, a 29,31% – jako bardzo wysoki. Średnio usatysfakcjonowanymi czuło 
się 8,59% respondentów, a znikomy odsetek w stopniu niskim (1,34%) i bardzo 
niskim (0,38%).



124 Tomasz Taraszkiewicz, Piotr Topolski

39,31%

50,38%

8,59%

1,34% 0,38%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

bardzo wysoki wysoki średni niski bardzo niski

rys. 3. Ogólna ocena poziomu satysfakcji z uczestnictwa w HMŚ sopot 2014
Źródło: opracowanie własne.

W ogólnej ocenie organizacji w ergo Arenie ewidentnie przeważały noty 
dobre. W opinii połowy ankietowanych organizacja w ergo Arenie była dobra, 
w grupie ponad 43% respondentów nawet zdecydowanie dobra. Jako zdecydo-
wanie zła organizacja została oceniona jedynie przez 1,72% badanych (rysu- 
nek 4).
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rys. 4. Ogólna ocena organizacji w ergo Arenie w opiniach respondentów
Źródło: opracowanie własne.

Aby dokonać bardziej szczegółowej analizy aspektów organizacyjnych, 
obok wrażenia ogólnego zbadano także indywidualnie kluczowe elementy skła-
dające się na postrzeganie kwestii organizacji na obiekcie. respondentom dano 
możliwość oceny przekładających się na funkcjonowanie ergo Areny: dostępno-
ści komunikacyjnej obiektu, oznakowania na obiekcie, nagłośnienia, oświetlenia, 
parkingu, poczucia bezpieczeństwa, przystosowania do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, działań służb porządkowych, miejsc w sektorach, gastronomii. Aby 
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uprościć ewaluację, ankietowanym dano możliwość wystawienia ocen od 1 do 5 
poszczególnym elementom.

tabela 2

Ocena obiektu ergo Arena podczas HMŚ 2014

Parametry

Oceny
1 2 3 4 5

(%)
dostępność komunikacyjna 2,48 6,49 16,60 42,56 31,87
oznakowanie na obiekcie 9,16 16,98 19,47 29,77 24,62
nagłośnienie 16,79 19,66 29,01 20,04 14,50
oświetlenie 1,53 5,92 36,64 38,36 17,56
parkingi 19,27 36,26 29,58 12,79 2,10
bezpieczeństwo 1,15 2,86 33,78 36,26 25,95
przystosowanie dla niepełnosprawnych 0,38 2,10 54,77 30,34 12,40
służby porządkowe 15,27 27,48 39,50 11,64 6,11
miejsca w sektorach 18,32 32,06 33,40 13,93 2,29
gastronomia 15,0� 23,28 36,07 16,79 8,78

Legenda: ocena poziomu zadowolenia z poszczególnych elementów, gdzie 1 to bardzo źle, a 5 to bardzo 
dobrze.

Źródło: opracowanie własne.

Analizując wyniki znajdujące się w tabeli 2, zaobserwować można wyraź-
ne zróżnicowanie ocen. Najwięcej piątek zebrały: dostępność komunikacyjna, 
poczucie bezpieczeństwa i oznakowanie na obiekcie. z kolei najwięcej jedynek 
wystawiono: parkingom, miejscom w sektorach i nagłośnieniu. Warto zauważyć, 
iż na niską ocenę parkingów wpływ miała niewystarczająca liczba miejsc parkin-
gowych na terenie obiektu, jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, co niestety 
jest typowym problemem przy organizacji imprez masowych różnego rodzaju.

Analizie poddano także aspekty organizacyjne poza terenem obiektu. Oce-
niając sopot, respondenci mogli wystawić oceny od 1 do 5 takim parametrom, 
jak jego przygotowanie do mistrzostw, oznakowanie, bezpieczeństwo i atmosfera 
panująca w mieście oraz gościnność i życzliwość sopocian (tabela 3).
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tabela 3

Ocena organizacji turnieju HMŚ w sopocie

Parametry

Oceny
1 2 3 4 5

(%)
ocena ogólna 2,67 7,44 23,28 37,79 2�,�2
przygotowanie miasta do mistrzostw 11,26 19,27 30,92 21,37 17,18
gościnność i życzliwość mieszkańców 0,57 4,01 17,37 41,79 36,26
atmosfera panująca w mieście 5,34 22,52 43,70 19,85 8,59
oznakowanie miasta 7,44 10,50 49,05 23,66 9,35
poczucie bezpieczeństwa 10,11 12,79 18,70 30,34 2�,05

Legenda: ocena poziomu zadowolenia z poszczególnych elementów, gdzie 1 to bardzo źle, a 5 to bardzo 
dobrze.

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani w większości wystawili sopotowi za organizację ocenę ogólną 
4. Najwięcej piątek zebrała gościnność i życzliwość mieszkańców. stosunkowo 
dobrze wypadły również atmosfera i oznakowanie miasta. Duże zróżnicowanie 
ocen wystąpiło przy parametrze poczucie bezpieczeństwa, choć i tak najwięcej 
było czwórek i piątek.
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rys. 5. Ocena pracy wolontariuszy podczas HMŚ w sopocie
Źródło: opracowanie własne.
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Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym efektywną organizację imprezy 
sportowej w dzisiejszych czasach jest wolontariat. Przy HMŚ sopot 2014 zaan-
gażowanych było ponad tysiąc wolontariuszy. ich praca również została poddana 
badaniu. Analizując wyniki, można zaobserwować, iż ankietowani w ogromnej 
większości wystawiali wolontariuszom dobre oceny. zdecydowanie źle pracę wo-
lontariuszy oceniło jedynie 3,63% respondentów (rysunek 5). Analiza rozkładu 
odpowiedzi „trudno powiedzieć” może wskazywać na problematyczność w oce-
nie komunikatywności, jak również na brak bezpośredniej styczności wszystkich 
respondentów z wolontariuszami.
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rys. 6. Deklaracje badanych odnośnie do rekomendacji, ponownego przyjazdu  
do sopotu i udziału w imprezach w ergo Arenie

Źródło: opracowanie własne.

Więcej niż dziewięciu na dziesięciu ankietowanych wyraziło deklarację re-
komendowania przyjazdu do sopotu rodzinie i znajomym, w tym ponad poło-
wa w sposób zdecydowany. Ponowny przyjazd do sopotu w ciągu najbliższych 
trzech lat deklaruje ponad 74% respondentów (w tym zdecydowanie 35,11%). 
Przeważa także zainteresowanie ponownym udziałem w imprezach organizowa-
nych w ergo Arenie, choć grupie 31% ankietowanych ciężko było w czasie ba-
dania wypowiedzieć się w tej kwestii (rysunek 6). Oferta imprez jest stale wzbo-
gacana o nowe atrakcje, które mają szanse przyciągać coraz większe audytorium, 
w tym z pewnością dużą część ankietowanych. Przytoczyć można wypowiedzia-
ne podczas konferencji prasowej po mistrzostwach słowa N. Davisa, dyrektora 
ds. komunikacji international Association of Athletics Federations: „sopot jest 
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miastem zupełnie wyjątkowym, a wiem, co mówię, bo sam mieszkam w Monte 
carlo”12. 

Podsumowanie

z uwagi na fakt, iż nawet najlepsze obiekty infrastruktury sportowej w Pol-
sce nie są w stanie efektywnie funkcjonować wyłącznie na podstawie przycho-
dów z organizacji tylko imprez sportowych, istotną wagę przywiązuje się do ich 
pozasportowego, komercyjnego wykorzystania. W celu poprawy rentowności, 
maksymalizacji zysków, a precyzyjniej – aby ograniczyć deficytowość prowa-
dzonej działalności, w wielu obiektach sportowych odbywają się również róż-
nego rodzaju wydarzenia artystyczne, rozrywkowe, koncerty, festiwale, targi, 
konwencje, kongresy, otwarte i zamknięte imprezy, a nawet spotkania wspólnot 
religijnych.

Niestety, uczestnicy masowych imprez sportowych, kulturalnych, rozryw-
kowych na ogół nie mają żadnego wpływu na wybór obiektu, na którym organi-
zowana jest impreza. Fankluby mogą próbować apelować do gwiazd, ich mana-
gementu, producentów i touroperatorów tras koncertowych o wybór konkretnego 
obiektu. Przykładowo, jeżeli w danym państwie odbywa się tylko jeden występ 
danego wykonawcy w czasie całej trasy koncertowej, czynnikami decydującymi 
o wyborze konkretnej lokalizacji będą jej pojemność i centralne położenie umoż-
liwiające przybycie szacowanej liczby fanów z jak największego obszaru. inne 
parametry oczywiście również mogą być brane pod uwagę, jednak ich znaczenie 
nigdy nie będzie determinujące. Lokalne preferencje nie mają kluczowej, żeby 
nie powiedzieć – żadnej, wagi.

także wybór konkretnego obiektu nie jest czynnikiem decydującym o przy-
jeździe do danej miejscowości czy też nie. Fani i tak podążają za swoimi idola-
mi, gwiazdami, wydarzeniami, festiwalami, a nie za obiektami. Decydujący jest 
występ ulubionego zespołu. Akustyka obiektu, plan miejsc i sektorów, sprawność 
służb porządkowych, infrastruktura towarzysząca stanowią czynniki o charakte-
rze pomocniczym, ale na pewno nie decydującym. subiektywna ocena miejsca 
w sektorze w dużej mierze uzależniona bywa od szczęścia lub jego braku, jakie 
miał ankietowany w trakcie zakupu biletu. Wydarzenia sportowe mają charakter 

12 HMŚ 2014. Najwyższe oceny Sopotu. Władze światowej lekkoatletyki pod wrażeniem mi-
strzostw w Ergo Arenie, www.sopot2014.com/zobacz-aktualnosc/209/iaaf-wic-sopot-2014-unique-
championships-in-the-unique-town (11.03.2014).
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dynamiczny i bardzo ciężko, nawet znając wcześniej podany przez organizatora 
rozkład sali i układ sektorów, wybierając miejsce, zagwarantować sobie najlep-
szą widoczność w decydujących momentach. trudno o bezpośrednią analogię, 
jednak warto nadmienić, iż jeszcze większa loteria występuje przy imprezach 
typowo muzycznych, gdzie te same świetne miejsca w pierwszym rzędzie na 
jednym koncercie zapewniają rewelacyjną widoczność, na drugim złą akustykę. 
subiektywny odbiór pracy systemu nagłośnienia różni się nie tylko w zależno-
ści od sektora, ale i od koncertu, umiejscowienia sceny, jej wysokości, aranżacji 
sektorów na płycie, zastosowanego sprzętu, rozmieszczenia elementów systemu 
nagłośnienia, pracy realizatora dźwięku, stopnia wypełnienia obiektu, panującej 
temperatury i wilgotności powietrza, o rodzaju muzyki wpływającym na charak-
terystykę fal dźwiękowych nie wspominając.

zebrane wyniki z pewnością pozwalają na wypracowanie ogólnych wnio-
sków co do oceny danego elementu organizacyjnego i wykorzystanie w bada-
niach marketingowych13. Jednak ewaluacja postrzegania parametrów organiza-
cyjnych powinna zawsze uwzględniać subiektywność odbioru widza determino-
waną również przez takie niezależne od organizatorów zmienne, jak wzrost czy 
wada wzroku oraz specyfika danego elementu czy inne typowe uwarunkowania 
dla badań zjawisk kwalitatywnych14. 

Na polskim rynku turystyki sportowej nie wykształciła się jeszcze tak roz-
budowana struktura uczestników imprez sportowych z bogatą typologią segmen-
tów, gdzie jeden mogą z powodzeniem tworzyć stali bywalcy imprez na danym 
obiekcie, jak to ma miejsce w UsA czy krajach europy zachodniej. 

O ile brak wpływu odwiedzających na wybór konkretnego obiektu sporto-
wego na organizację imprezy nie determinuje przyjazdu do konkretnej miejsco-
wości, o tyle poziom organizacji imprezy i funkcjonowanie obiektu wpływają 
na atrakcyjność turystyczną regionu. Pozostawione przez organizatorów impre-
zy lub poziom obiektu wrażenie zazwyczaj przekładają się na ogólny odbiór 
miejscowości, satysfakcję z wyjazdu, wspomnienia z wydarzenia, a to wszystko 
wpływa na prawdopodobieństwo ponownego przyjazdu do danej miejscowości, 
zarekomendowania jej rodzinie czy znajomym. 

13 s. kaczmarczyk, Badania marketingowe – podstawy metodyczne, Pwe, warszawa 2011, 
s. 15.

14 J. koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka, WN-t, Warszawa 2006, s. 359.



130 Tomasz Taraszkiewicz, Piotr Topolski

literatura

Biuletyn specjalny – XV Halowe Mistrzostwa Świata Sopot 2014, Polski związek Lekkiej 
Atletyki, Warszawa 2014.

Bulletin. World Indor Cahmpionships, international Association of Athletics Federations, 
sopot 2014.

Ergo Arena – Świat emocji, Hala Gdańsk–sopot sp. z o.o., Gdańsk 2012.
Hinch t., Higham J., Sport Tourism Development, channel View Publications Ltd., Bros-

tol 2011.
HMŚ 2014. Najwyższe oceny Sopotu. Władze światowej lekkoatletyki pod wrażeniem 

mistrzostw w Ergo Arenie, www.sopot2014.com/zobacz-aktualnosc/209/iaaf-wic-
sopot-2014-unique-championships-in-the-unique-town.

http://ergoarena.pl/arena/scenariusze-uzycia/.
http://halagdansk.sopot.pl/aktywnosc.htm.
http://halagdansk.sopot.pl/bip.html.
kaczmarczyk s., Badania marketingowe – podstawy metodyczne, PWe, Warszawa 2011.
koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka, WN-t, Warszawa 2006.
Materiały źródłowe Hali Gdańsk–sopot sp. z o.o.
sayyman M., An Introduction to Sports Tourism and Event Management, sun Press, Jo-

hannesburg 2012.
strona domowa katedry zarządzania turystyką i rekreacją Akademii Wychowania Fi-

zycznego i sportu w Gdańsku, http://awf.gda.pl/index.php?id=754.
Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospo-

darstw domowych, Główny Urząd statystyczny. Departament Badań społecznych 
i Warunków Życia, Warszawa 2014.

oRganizing aSPectS oF SPoRtS eVent  
and touRiSt attRactiVeneSS BaSed on the eXaMPLe  

oF inteRnationaL aSSociation oF athLeticS FedeRationS 
WoRLd indooR chaMPionShiPS SoPot 2014 in eRgo aRena

Summary

the ergo Arena is a modern sports and entertainment venue, being characterized by 
high technical-exploitation parameters and with wide organizational abilities. the results 
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of the conducted, during the international Association of Athletics Federations World 
indoor championships sopot 2014, survey of perceiving organizational issues by par-
ticipants in the mass sports event confirm high evaluations in the media and positive opi-
nions among the local community. ensuring the organizational high level of functioning 
of venues of the sports and entertainment infrastructure and events being held influences 
in the direct way satisfying visiting spectators and determines tourist attractiveness of the 
region.

Keywords: ergo Arena, organizing, survey, tourist attractiveness

Translated by Tomasz Taraszkiewicz
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Streszczenie

Artykuł poświęcony jest analizie działań promocyjnych podjętych przez włodarzy 
województwa śląskiego mających na celu zachęcenie do uczestnictwa w święcie szlaku 
zabytków techniki Województwa Śląskiego – „industriadzie 2014”. W tym celu prze-
prowadzono badania ankietowe wśród uczestników omawianej imprezy. założeniem 
ankiety było ustalenie skuteczności poszczególnych środków promocji, jakie zastoso-
wano, oraz porównanie uzyskanych wyników z danymi publikowanymi przez organiza-
torów zdarzenia.

Słowa kluczowe: promocja w turystyce, turystyka poprzemysłowa, szlak zabytków  
techniki

Wprowadzenie

Święto szlaku zabytków techniki Województwa Śląskiego, nazywane rów-
nież „industriadą”, jest cykliczną imprezą turystyczną organizowaną w czerwcu 
corocznie od 2010 r.1. W 2014 r. odbyła się ona w 24 miejscowościach równo-
cześnie, na terenie 43 zabytków techniki znajdujących się na terenie wojewódz-

∗ Adres e-mail: Mateusz.Naramski@polsl.pl. 
1 www.industriada.pl/Pokaz/213305/o-industriadzie (19.06.2014).
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twa śląskiego2. Promocją tego wydarzenia zajmuje się samorząd Wojewódzki 
i w 2014 r. przeznaczono na to zadanie ok. 1,4 mln zł (z 2 mln zł na promocję 
i organizację)3. treści promujące „industriadę” umieszczono w wielu podstawo-
wych mediach stosowanych w promocji: telewizji, radiu, internecie, prasie i na 
nośnikach wielkopowierzchniowych. Jest to unikalna impreza tworzona w celu 
propagowania kultury i tradycji Śląska związanych z przemysłową przeszłością 
regionu. złożoność oferty oraz rozbicie na wiele lokalizacji jest przyczyną trud-
ności w promowaniu tego rodzaju zdarzenia.

celem artykułu jest przeprowadzenie analizy skuteczności narzędzi promo-
cji wykorzystanych przez organizatorów „industriady”. Dokonano tego poprzez 
przeprowadzenie ankiety wśród gości jednego z obiektów turystycznych.

z uwagi na wielkość budżetu, jakim dysponowali organizatorzy zdarzenia, 
i wielkości obszaru, jaki promocja miała objąć, opracowanie jest również próbą 
weryfikacji postawionej hipotezy. Autor pragnie zweryfikować tezę mówiącą, iż 
w przypadku imprezy turystycznej opartej na silnym oddziaływaniu miejscowej 
kultury promocja zdarzenia w telewizji jest najmniej efektywna, zaś najskutecz-
niejszym medium promocji jest internet, a „promocja szeptana” – najczęstszym 
powodem napływu turystów. 

Ponadto, artykuł jest również próbą uzyskania odpowiedzi na pytanie o to, 
jakie aspekty „industriady” powinien podkreślać komunikat promocyjny, by za-
chęcić większą liczbę osób do uczestnictwa w imprezie, niż miało to miejsce do 
tej pory.

Uzyskane wyniki mogą się przyczynić do zrozumienia działania mechani-
zmów promocji w przypadku turystyki tematycznej i regionalnej o silnym od-
działywaniu kulturowym, a także pozwolić na ustalenie profilu turysty obecnego 
na takim zdarzeniu i rozpoznanie potrzeb, jakie wyraża. W celu uzyskania zamie-
rzonych efektów ważne jest poznanie tego, czym jest promocja, jakie narzędzia 
można w niej wykorzystać i jaka jest ich charakterystyka.

Uzyskane wyniki badań porównano z wynikami badań Śląskiej Organizacji 
turystycznej z 2013 r. Jest to jednak jedynie przybliżone porównywane, gdyż 
oba badania pochodziły z dwóch różnych okresów, a także obejmowały odmien-
ne obiekty, co może mieć wpływ na uzyskane wyniki. tym samym przeprowa-

2 Ibidem.
3 www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1401258606&id_menu=612 

(19.06.2014).
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dzone porównania należy traktować jako porównania poglądowe weryfikujące 
wyniki badań.

1. Promocja i jej narzędzia

Promocja jest jednym z czterech narzędzi marketingu wchodzącym w skład 
tzw. 4P: produkt, cena, strategia dystrybucji, promocja (product, price, place, 
promotion)4. kompozycja tych narzędzi znana jest w literaturze przedmiotu jako 
marketing-mix, a równoczesne stosowanie tych narzędzi wywołuje efekt syner-
gii – wspólne zastosowanie każdego z elementów przynosi więcej korzyści niż 
w przypadku ich indywidualnego zastosowania5. Ph. kotler6 definiuje promocję 
jako zespół działań i środków wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo (lub 
jednostkę samorządową, jak ma to miejsce w opisywanym przypadku) do do-
starczania uczestnikom rynku informacji charakteryzujących produkt lub firmę, 
a także stosowanych do sterowania popytem. J. Altkorn7 wymienia sześć celów 
szczegółowych, które powinny być osiągane za pomocą promocji:

– wzbudzenie potrzeby zapoznania się z nową ofertą,
– przekonanie o wyjątkowych zaletach oferty,
– utrzymanie popytu na wcześniejsze produkty,
– zwiększenie poziomu sprzedaży,
– zachęcenie do nabycia usług świadczonych okresowo,
– zachęcenie od zakupu usług świadczonych na określonych warunkach.
Aby osiągnąć wyżej wymienione cele, stosuje się szereg instrumentów pro-

mocji (zaś promocja jest jednym z instrumentów marketingu). Najczęściej są to�: 
reklama, public relations, promocja w internecie, marketing bezpośredni, sprze-
daż osobista, promocja sprzedaży, targi i wystawy. Ponieważ promocja „indu-
striady” odbywała się przede wszystkim za pośrednictwem pierwszych czterech 
wymienionych narzędzi, w artykule poświęcono im najwięcej uwagi. 

4 Ph. kotler, Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, Pren-
tice Hall int., New Jersey 1994, s. 71; V.t.c. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, warszawa 
1996, s. 66.

5 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 34. 
6 Ph. kotler, op.cit., s. 636.
7 J. Altkorn, op.cit., s. 145.
� z. kruczek, B. Walas, Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, kraków 2010; 

s. Briggs, Successful Tourism Marketing. A Practical Handbook, kogan Page Ltd., London 2001; 
V.t.c. Middleton, op.cit., s. 67.
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Pierwszym z wymienionych narzędzi promocji jest reklama. Definicję 
Amerykańskiego stowarzyszenia Marketingu9 z 1948 r. stosuje się do dziś. Okre-
śla ona promocję jako masową, bezosobową i odpłatną formę prezentacji oferty 
sprzedażowej. Nowszą i obszerniejszą definicję sformułował m.in. J. Altkorn10. 
Według niej reklama to „masowe przekazywanie informacji związanych z jakąś 
koncepcją, dobrem lub usługą”. reklama składa się z dwóch środków: niemate-
rialnego, którym jest przekaz, oraz fizycznego, jakim jest nośnik11. Aby środki 
reklamy mogły dotrzeć do odbiorcy, konieczne jest umieszczenie ich w odpo-
wiednim medium12.

Wśród najczęściej stosowanych i istotnych dla przeprowadzonego badania 
rodzajów reklamy można wyróżnić13:

1. reklamę telewizyjną charakteryzującą się oddziaływaniem na wiele 
zmysłów, szerokim zasięgiem i skutecznością zwracania uwagi. zale-
ty te okupione są wysokimi kosztami związanymi z produkcją i emisją, 
a także krótkotrwałością prezentacji i szybkim spadkiem zainteresowa-
nia.

2. reklamę radiową będącą dużo tańszym rodzajem reklamy w porówna-
niu z telewizją i oferującą podobny zasięg. Na niekorzyść tego rodzaju 
reklamy może świadczyć przelotność przekazu i niski poziom zwracania 
uwagi.

3. reklamę prasową, która szybko trafia do odbiorcy i oferuje możliwość 
dotarcia do rynków lokalnych. Podobnie jak reklama radiowa to narzę-
dzie charakteryzuje się niskim stopniem zwracania atencji, a także krót-
ką żywotnością.

4. reklamę internetową będącą jedną z najtańszych rodzajów reklamy 
o szerokim zasięgu, lecz wymagającą aktywności odbiorcy, by mógł na 
nią trafić.

Drugim z opisywanych narzędzi promocji jest public relations definiowane 
jako „planowe i ciągłe wysiłki mające na celu stworzenie i utrzymanie wzajem-

9 Marketing Definitions. A Glossary of Marketing term, American Marketing Association, chi-
cago 1960, s. 210.

10 J. Altkorn, op.cit., s. 148.
11 k. Pawlak-kołodziejska, Komunikacja marketingowa, w: Marketing, red. k. Andruszewski, 

tNOik, toruń 2011, s. 319.
12 s. kaczmarczyk, Metody badania skuteczności i efektywności reklamy, w: Komunikacja mar-

ketingowa, red. M. rydel, ODDk, Gdańsk 2001, s. 353.
13 Marketing usług turystycznych, red. D. Dudkiewicz, Druktur sp. z o.o., Warszawa 2007.
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nego zrozumienia między daną organizacją i społeczeństwem”14. Jednym z ob-
szarów działań Pr ważnym z punktu widzenia prezentowanego opracowania są 
relacje z mediami, czyli informacje przekazywane przez przedsiębiorstwo me-
diom, pozwalające na komunikację pośrednią z otoczeniem15. Do tego obszaru 
Pr zalicza się także konferencje prasowe16 i wywiady z przedstawicielami fir-
my17.

Marketing bezpośredni to kolejne narzędzie promocji będące interaktyw-
nym systemem działań marketingowych wykorzystującym szerokie spektrum 
mediów, nastawionym na uzyskiwanie mierzalnych reakcji1�. W marketingu bez-
pośrednim wykorzystuje się takie narzędzia, jak19: direct mail, sprzedaż wysyłko-
wa, telemarketing, internet, inserty, teleshopping.

Ostatnim instrumentem promocji występującym w literaturze przedmiotu 
i odgrywającym istotną rolę dla opracowanego zagadnienia jest promocja w in-
ternecie. W opinii autora niniejszego artykułu internet jest raczej jednym z me-
diów stanowiących nośnik dla pozostałych narzędzi promocji. reklama w inter-
necie będzie przyjmowała formę filmów, banerów, e-maili i stron promocyjnych, 
natomiast w przypadku Pr będą to konta i komunikaty umieszczane na portalach 
społecznościach, ogłoszenia prasowe i komunikaty na stronie produktu lub pro-
ducenta. zdanie autorów podziela A. Pawlicz20, który wymienia komunikację 
multimedialną dzieloną na offline i online w miejscu, gdzie w pozostałych po-
zycjach literaturowych wymieniana jest promocja w internecie. 

z punktu widzenia promocji produktu turystycznego ważna jest także zna-
jomość takich jego charakterystycznych cech, jak: brak możliwości magazyno-
wania i produkcji na zapas, heterogeniczność produktu, jego złożoność i sezo-
nowość, wysokie koszty stałe, a także nietrwałość i nierozdzielność produktu21. 

14 A. sznajder, Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Business 
Press, Warszawa 1993, s. 123.

15 Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWe, Warszawa 2004, s. 122.
16 J. cianciara, B. Uścińska, Komunikacja społeczna. Komunikowanie się z mediami w praktyce, 

Astrum, Wrocław 1999, s. 48.
17 P. Andrzejewski, W. kot, Media relations – budowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 

2002.
1� k. czupryna, Skuteczny marketing bezpośredni, iFc Press, kraków 2004, s. 65.
19 Marketing usług..., s. 170.
20 A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego, Difin, Warszawa 2008, s. 40.
21 V.t.c. Middleton, op.cit., s. 29–34. 
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Ponadto, J. kaczmarek22 zauważył, że produkt turystyczny możne być tworzony 
przez kompozycję pomniejszych produktów będących: rzeczą, usługą, wydarze-
niem, imprezą, obiektem, szlakiem lub obszarem. sprawia to, że dobór i two-
rzenie instrumentu promocji produktu turystycznego różni się od tego samego 
procesu w innych branżach.

Powyższe rozważania stanowią podstawę teoretyczną, która pozwoliła na 
przeprowadzenie dalszych etapów pracy. kolejnym krokiem była identyfikacja 
działań promocyjnych zastosowanych przez organizatorów „industriady”.

2. charakterystyka działań promujących „industriadę”

W celu zachęcenia do uczestnictwa w „industriadzie 2014” organizatorzy 
wykorzystali szereg narzędzi promocji. Wśród nich można wymienić23:
1. Marketing bezpośredni, w ramach którego można wyróżnić dziewięć różnych 

rodzajów wydarzeń:
– cztery akcje promocyjne odbywające się na obiektach biorących udział 

w „Nocy Muzeów”,
– akcja promocyjna odbywająca się na imprezie poprzedzającą „industria-

dę”, tzw. preiNDUstriADA,
– organizacja sześciu warsztatów naukowych na terenie szlaku zabytków 

techniki (szt) w dniu „industriady”,
– organizacja konkursu tematycznego dla uczestników zdarzenia,
– pokazy i trzy wydarzenia specjalne na wybranych obiektach szt w dniu 

„industriady”,
– utworzenie dziewięciu punktów informacyjnych o zdarzeniu na terenie 

obiektów szt,
– dystrybucja podczas imprezy 10 tys. szt. broszek w kształcie loga „indu-

striady” (mechaniczne serce),
– dystrybucja podczas imprezy 10 tys. szt. lizaków w kształcie serca,
– dystrybucja podczas imprezy 5 tys. szt. balonów w kształcie serca.

2. reklamy prasowe zamieszczone w 30 lokalnych dziennikach i dodatkach do 
gazet – projekt ogłoszenia stosowanego w 2014 r. przedstawia na rysunek 1. 

22 J. kaczmarek, A. stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005.

23 www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1401258606&id_menu=612 
(19.06.2014).
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Należy zwrócić uwagę na komunikat zamieszczony w ogłoszeniu – zawierał 
on informacje o rodzinnym charakterze wydarzenia, a także podkreślał zwią-
zek imprezy z tematyką przemysłową, informując zarazem o tym, że uczestni-
cy będą mogli doświadczyć praktycznego działania zwiedzanych obiektów.

rys. 1. reklama prasowa „industriady 2014”
Źródło: www.slaskie.pl/grafika/2014/05/29/1401259907/1401344708.jpg (19.06.2014).

3. reklamy internetowe stanowiły komunikaty i bannery umieszczone na je-
denastu portalach internetowych (w tym Facebook, interia i Onet). Banner 
w przeciwieństwie do ogłoszenia w prasie był bardziej enigmatyczny i miał 
pobudzać ciekawość odbiorcy. składał się z sześciu slajdów, z których pierw-
szych pięć składało się na następujący komunikat: „rejsy galerem, smycze 
kibla, koncerty na cewkach tesli. Wiesz o czym mowa? A mamy jeszcze 300 
innych atrakcji”. Ostatni slajd zawierał logo, nazwę i datę imprezy, a klik-
nięcie w baner przenosiło użytkownika na stronę internetową wydarzenia. 
Promocja w internecie zawierała również mailing graficzny rozesłany do 
użytkowników poczty na portalach wp.pl i o2.pl. W sumie te materiały pro-
mocyjne zanotowały 13 mln odsłon. Dodatkowo, organizatorzy umieścili na 
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ośmiu portalach internetowych (w tym: youtube.com) reklamę wideo, która 
została wyświetlona 890 tys. razy. Główny spot zapowiadający „industriadę” 
trwał 30 sekund i był montażem krótkich dynamicznych scen z poprzednich 
imprez przedstawiającym najciekawsze zdaniem autorów atrakcje, jakie zor-
ganizowano na wybranych obiektach szt. Film akcentował również rodzinną 
atmosferę zdarzenia, gdyż zawierał wiele ujęć pokazujących dzieci i młodzież 
podczas zabawy i korzystania z dostępnych atrakcji24.

4. reklama telewizyjna – w ramach tej formy promocji dokonano 228 emisji  
8-sekundowego spotu reklamowego w dwóch lokalnych stacjach telewi-
zyjnych (tVP katowice i tVs). z uwagi na krótki czas spotu (podyktowa-
ny ograniczonym budżetem) komunikat reklamowy był minimalistyczny. 
W 2011 r. brzmiał on: „technika, która działa jak magnes. Atrakcje, które 
sprawią, że serce zabije mocniej. sobota 11 czerwca industriada na szlaku 
zabytków techniki. www. industriada.pl”. W latach późniejszych (również 
w roku 2014) pozbawione komentarza spoty reklamowe zawierały kilkuse-
kundowe sekwencje filmowe ukazujące atrakcje z poprzedzającej edycji im-
prezy.

5. reklama radiowa – 30-sekundowa reklama radiowa została wyemitowana 
989 razy w dwunastu rozgłośniach. W przypadku tego komunikatu twórcy 
umieścili w nim informacje o terminie zdarzenia, stronie internetowej „indu-
striady”, oryginalnych atrakcjach dostępnych w danym roku, a także informa-
cje o rozrywce dla dzieci i przemysłowym charakterze imprezy.

6. reklamy wielkopowierzchniowe – wśród materiałów promujących „in-
dustriadę” za pomocą tej formy reklamy można wyróżnić ich trzy rodzaje: 
70 reklam citylight (podświetlane tablice ogłoszeniowe umieszczane na pasa-
żach handlowych, przystankach komunikacji miejskiej, deptakach), 64 tablice 
wielkoformatowe, dwa pojazdy mobijet (samochody dostawcze, w których 
powierzchnia zajmowana przez ładownię została zastąpiona platformą z tabli-
cą ogłoszeniową).

7. Dodatkowe działania promocyjne w przypadku „industriady” dotyczyła 50 tys. 
pocztówek, 30 tys. wydruków programu imprezy, 4 tys. ulotek z rozkładem 
jazdy. te ostatnie wiązały się z kolejnym działaniem promocyjnym, które do-
tyczyło darmowego transportu kolejowego na trasach łączących obiekty szt 
oraz 15 bezpłatnych mikrobusów kursujących pomiędzy 20 obiektami uczest-
niczącymi w „industriadzie”. Listę działań propagujących „industriadę” za-

24 https://www.youtube.com/watch?v=7idkgNydmw0 (21.06.2014).



141Analiza działań promocyjnych w turystyce...

mykają dwa konkursy – fotograficzny i wiedzy o szt, w których uczestnicy 
mogli wygrać aparaty fotograficzne.

Działania promocyjne podejmowane co roku przez włodarzy są do siebie 
podobne, a wyniki ich są mierzalne. Podczas każdej „industriady” instytut Bada-
czy ze Śląskiej Organizacji turystycznej zleca organizacji Arc rynek i Opinie 
przeprowadzenie badań wśród uczestników wydarzenia. Wyniki uzyskane w ba-
daniu są publikowane na stronie internetowej industriada.pl oraz w broszurach 
podsumowujących wydarzenie. W 2013 r. przebadano 620 osób w 14 obiektach 
na terenie 12 miast. Źródło to podaje m.in. takie dane:

a) 55% uczestników „industriady” odwiedza imprezę po raz pierwszy, 
a 44% kolejny raz (1% nie pamięta);

b) 92% badanych wyraża chęć ponownego uczestnictwa w imprezie;
c) 95% uczestników uważa, że „industriada” ma istotny i pozytywny 

wpływ na promocję regionu;
d) 63% uczestników przychodzi na „industriadę” z rodzinami, 13% to pary 

bez dzieci, a 7% to osoby bez towarzystwa;
e) 33% badanych dowiaduje się o „industriadzie” od znajomych i rodziny, 

a tylko 2% z telewizji (zatem w 2013 r., gdy liczbę odwiedzających 
oszacowano na 75 tys., organizatorzy zawdzięczają spotom telewizyj-
nym jedynie ok. 1,5 tys. uczestników);

f) 31% badanych odwiedza w dniu „industriady” więcej niż jeden obiekt 
należący do szt,

g) uczestnicy proszeni o ocenę w skali od 1 do 5 oceniają „industriadę” 
średnio na 4,54.

Niniejszy artykuł powstał z myślą o konfrontacji podanych wyżej wyników 
z tymi uzyskanymi w trakcie własnego badania w 2014 r., a także dla uzyskania 
dokładniejszych informacji pozwalających na ustalenie skuteczności zastosowa-
nych narzędzi promocji.

3. charakterystyka przeprowadzonego badania

Metodą badawczą wykorzystaną w prezentowanym badaniu był wywiad an-
kietowy. został on przeprowadzony na próbie 295 osób (225 dorosłych i 70 po-
niżej 15 roku życia). Wywiad zrealizowano w całości na jednym z obiektów szt 
biorących udział w „industriadzie” – zabytkowej kopalni Węgla kamiennego 
Guido w zabrzu. Organizatorzy wydarzenia szacują liczbę odwiedzających ten 
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obiekt w dniu „industriady” na 7 tys. osób. Dane były gromadzone w czasie mię-
dzy godziną 15.00 a 20.00, gdy spodziewano się największego natężenia ruchu 
turystów i możliwie dużej dywersyfikacji wiekowej wśród nich. Przy założeniu, 
że współczynnik ufności dla pobranej próby wynosi p = 0,9, a akceptowany błąd 
próby to ± 5%, określono, iż minimalna wielkość próby musiała wynieść 269. 
tym samym zebrana liczba ankiet pozwala stwierdzić, iż przy zadanym współ-
czynniku ufności błąd nie przekroczył ± 5%.

sama ankieta miała na celu ustalenie:
a) wieku osoby odwiedzającej (oraz wieku dziecka tworzącego w przypad-

ku rodziny);
b) z kim dany odwiedzający przyszedł na imprezę;
c) liczby zwiedzonych w danym dniu obiektów należących do szt;
d) który raz dana osoba bierze udział w „industriadzie”,
e) źródła, z którego odwiedzający dowiedział się, że „industriada” ma 

miejsce (to pytanie miało na celu ustalenie źródła informacji, które naj-
lepiej zostało zapamiętane przez turystę, gdyż w dalszych pytaniach 
zapytano szczegółowo o każde medium, czy odwiedzający spotkał się 
w nim z materiałami promującymi „industriadę”);

f) czy odwiedzający spotkał się z materiałami promocyjnymi w: telewizji, 
radiu, prasie (ogłoszenia w gazecie i inserty), internecie, a także czy 
zauważył billboardy lub plakaty;

g) oceny w skali od 1 do 5, jaką odwiedzający przyznał imprezie;
h) czy w opinii odwiedzającego „industriada” ma wpływ na promocję wo-

jewództwa śląskiego;
i) czy odwiedzający zamierza uczestniczyć w „industriadzie 2015”;
j) aspektu, który zdaniem odwiedzającego powinien zostać podkreślony 

w komunikatach promocyjnych, by zachęcić większą liczbę osób do 
uczestnictwa w zdarzeniu.

Odpowiedzi na te pytania pozwoliły na ustalenie, które źródła informacji 
mają największy wpływ na liczbę turystów odwiedzających szt podczas „indu-
striady”, a także które z nich takich efektów nie przynoszą. informacje te mogą 
zostać wykorzystane w celu udoskonalenia działań z zakresu promocji „indu-
striady” i podobnych zdarzeń.
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4. Prezentacja i interpretacja wyników badania

Pierwszym krokiem w realizacji badania była weryfikacja informacji po-
dawanych przez organizatorów „industriady” odnośnie do liczebności rodzin 
z dziećmi, osób przychodzących samotnie i par bez dzieci. Badanie wykazało, że 
52,54% badanych grup odwiedza „industriadę” z dziećmi. Jest to wartość niższa 
od podawanej przez Arc rynek i Opinie (63%). spośród wszystkich badanych 
68,88% przyszło z rodziną lub z rodziną i znajomymi, zatem wśród ankietowa-
nych 16,44% stanowią rodziny bez dzieci. Wartość ta jest zbliżona do tej poda-
wanej przez agencję badawczą (13%). Podobnie było w przypadku osób przy-
chodzących na „industriadę” samotnie, gdyż badanie wykazało odsetek rzędu 
4,44%, a według Arc rynek i Opinie osoby takie stanowiły 7% odwiedzających. 
Na rysunku 2 przedstawiono podział odwiedzających „industriadę” z uwagi na 
ich relację do osób im towarzyszących.

rys. 2. Podział uczestników „industriady” z uwagi na osoby im towarzyszące
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki te można interpretować jako potwierdzenie rodzinnego charakte-
ru imprezy. twierdzenie to dodatkowo potwierdzają wyniki odnośnie do wieku 
odwiedzających, gdzie najliczniejsze grupy stanowią dzieci do lat 14 oraz osoby 
w wieku 20–39, a średnia wieku uczestników wyniosła 28,46 ± 15,90. zilustro-
wano to na rysunku 3.
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rys. 3. Podział uczestników „industriady” z uwagi na ich wiek
Źródło: opracowanie własne.

Potwierdzono również informację podawaną przez organizatorów „indu-
striady” odnośnie do liczby zwiedzanych obiektów, według której 31% uczestni-
ków odwiedza więcej niż 1 obiekt, uzyskując wyniki 33,72%. Dodatkowo, infor-
macje te uzupełniono o dokładne liczby obiektów zwiedzonych przez ankietowa-
nych (średnio 2,47 ± 1,77 obiektu), co zaprezentowano w tabeli 1.

tabela 1

Liczba obiektów należących do zst zwiedzanych przez turystów  
podczas „industriady”

Liczba obiektów Odsetek badanych zwiedzający daną liczbę obiektów

1 33,78

2 25,78

3 21,78

4 13,32

5 1,78

6 0,00

7 i więcej 3,56

Źródło: opracowanie własne.
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Podobnie postąpiono w przypadku informacji o krotności odwiedzin tury-
stów, gdzie uzyskany wyniki 50,22% turystów będących pierwszy raz na „indu-
striadzie” jest podobny do tego, który odnotowali organizatorzy w roku poprzed-
nim (55%). Dane te uszczegółowiono, co można odczytać z tabeli 2.

tabela 2

krotność odwiedzin „industriady” podawana przez respondentów

krotność odwiedzin Odsetek badanych

1 50,22

2 20,00

3 17,33

4 8,89

5 3,56

Źródło: opracowanie własne.

kolejne pytanie było jednym z najistotniejszych dla realizacji celu artykułu. 
Poproszono w nim ankietowanych o podanie źródła informacji, z których dowie-
dzieli się o wydarzeniu. Arc rynek i Opinie w 2013 r. podało, że 33% badanych 
dowiaduje się o „industriadzie” od znajomych i rodziny, a jedynie 2% z telewizji. 
Wynik ten potwierdzono i uzupełniono o pozostałe źródła informacji, co można 
odczytać z rysunku 4. Należy zwrócić uwagę na to, że najczęściej był podawa-
ny internet. Ponadto, odnotowano 2-procentowy udział reklam telewizyjnych 
w przyciąganiu turystów. Dwie ostatnie odpowiedzi umieszczone na rysunku 4 
należy objaśnić. W przypadku pierwszej „bliskość obiektu” oznacza, że respon-
dent mieszka w pobliżu obiektu należącego do szt i zaobserwował zdarzenie, 
wskutek czego postanowił odwiedzić obiekt. Natomiast „poprzedzające zdarze-
nie” odnosi się do informacji o „industriadzie” rozpowszechnianych podczas im-
prez poprzedzających ją, np. preiNDUstriADA lub „Noc Muzeów”.

kolejne pytanie było ściśle związane z pytaniem poprzednim i równie istot-
ne. Po uzyskaniu wiedzy na temat tego, jakie źródło informacji o „industriadzie” 
utkwiło najlepiej w pamięci respondenta (można zakładać, że podał on w po-
przednim pytaniu właśnie taką informację), zadano serię krótkich pytań odnoś-
nie do każdego medium promocji, w której ankietowany miał potwierdzić lub 
zaprzeczyć spotkaniu się z przekazem promocyjnym w każdym z wymienionych 
mediów. Wyniki ilustruje rysunek 5. Należy zwrócić uwagę na dysproporcję, któ-
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ra zachodzi pomiędzy liczbą emisji reklamy a odsetkiem jej odbiorców w przy-
padku radia i telewizji. reklama telewizyjna została wyemitowana 228 razy i do-
tarła do 8,44% odbiorców, zaś reklamę radiową wyemitowano 989 razy i została 
usłyszana przez 60,89% odwiedzających.

rys. 4. Udział procentowy odpowiedzi na pytanie, skąd turysta dowiedział się 
o „industriadzie”

Źródło: opracowanie własne.

rys. 5. Odsetek badanych, którzy spotkali się z materiałami promocyjnymi w danym 
medium

Źródło: opracowanie własne.
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Aby móc sformułować wnioski dotyczące wytycznych pozwalających na 
udoskonalenie przyszłych działań promujących „industriadę”, należało ustalić, 
jaki aspekt wydarzenia zdaniem respondentów powinien zostać podkreślony 
w komunikatach promocyjnych, aby przyciągały większą liczbę turystów. Odpo-
wiedzi zostały sklasyfikowane i przydzielone do jednej z ośmiu opcji:
1. Największy odsetek badanych (44,89%) uważa, że komunikaty promujące 

„industriadę” powinny podkreślać, że udział w imprezie daje możliwość po-
znania tradycji i kultury Śląska, a także pozwala na doświadczenie jego prze-
mysłowej przeszłości.

2. zdaniem 12,89% badanach promocja powinna podkreślać rodzinny charakter 
imprezy.

3. Pozostali respondenci uważają, że należy w komunikatach promocyjnych 
podkreślić: aspekt towarzyski (7,56%), aspekt edukacyjny (6,67%), unikal-
ność atrakcji dostępnych w dniu imprezy (5,33%), niepowtarzalny charakter 
i atmosferę „industriady” (1,33) oraz darmowe uczestnictwo (0,89%).

4. Ostatnie 20,44% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, ponie-
waż ich zdaniem niczego nie trzeba zmieniać lub nie potrafili odpowiedzieć 
na nie.

W dalszej części wywiadu poproszono ankietowanych o ocenę „indu-
striady 2014” w skali od 1 do 5. Uzyskana średnia nota była zauważalnie niż-
sza od tej, jaką w 2013 r. odnotowało Arc rynek i Opinie (4,54), i wyniosła 
4,16 ± 0,78. Najczęściej wystawiono ocenę 4 (przyznało ją 45,33% badanych), 
następnie: 5 (36,44%), 3 (15,56%), 2 (2,67%). Nikt nie przydzielił imprezie oce-
nę 1, można zatem powiedzieć, że „industriada” jest pozytywnie odbierana przez 
jej uczestników. znajduje to potwierdzenie w odpowiedziach na ostatnie dwa 
pytania, w których zapytano o to, czy zdaniem respondenta „industriada” wy-
wiera pozytywny wpływ na wizerunek Śląska i promuje go (99,56% badanych 
odpowiedziało twierdząco) oraz czy respondent zamierza uczestniczyć w impre-
zie w 2015 r. (96% badanych potwierdziło chęć uczestnictwa, 0,89% zaprzeczy-
ło, a 3,11% było niezdecydowanych). Odpowiedź ta skłania do zastanowienia 
się nad wiarogodnością deklaracji długoterminowych składanych przez respon-
dentów. Jeżeli w 2014 r. ok. 50% ankietowanych uczestniczyło po raz pierwszy 
w „industriadzie”, a w 2013 r. 90% badanych zapewniało o ponownym uczest-
nictwie, to liczba odwiedzających w 2014 r. powinna być wyższa od odnotowa-
nej (77 tys.) i wynieść ok. 135 tys. (75 000 * 0,9 = 67500 – tylu uczestników 
deklarowało ponowne uczestnictwo w 2013 r. i powinni oni stanowić pozostałe 
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50% odwiedzających w 2014 r.). Na tej podstawie można przypuszczać, że tylko 
ok. 57% osób deklarujących ponowne uczestnictwo realizuje swój zamiar.

Podsumowanie i wnioski

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdziły, że „industriada” jest wy-
jątkowym wydarzeniem kulturalnym i turystycznym atrakcyjnym dla osób w każ-
dym wieku, a przede wszystkim dla rodzin z dziećmi i grup znajomych w wieku 
do 40 lat. Potwierdzają to pozytywne oceny wystawiane imprezie przez uczest-
ników oraz wysoki odsetek deklaracji chęci ponownego uczestnictwa (chociaż 
zauważono, że z różnych przyczyn ok. 43% badanych ich nie dotrzymuje).

zaobserwowano, że najczęściej wskazywanym źródłem wiedzy o zdarzeniu 
jest internet, zaś w następnej kolejności na odwiedzających oddziałuje „promocja 
szeptana” (znajomi i rodzina). Dominujące znaczenie internetu jako medium pro-
mocyjnego potwierdzono podczas badania stopnia skuteczności każdego z wy-
korzystanych nośników komunikatów promocyjnych. Podobną skutecznością 
wykazały się materiału drukowane w prasie lub do niej dołączane, natomiast na 
przeciętnym poziomie była efektywność reklamy w radiu oraz plakatów i bil-
lboardów. Najmniej efektów przyniosła reklama telewizyjna (0,44% badanych 
wskazało ją jako pierwotne źródło wiedzy o zdarzeniu i jedynie 8,44% wszyst-
kich uczestników widziało reklamę w tym medium). Przyczyną może być mała 
liczba emisji (mniej niż 300) w stacjach telewizyjnych o lokalnym charakterze, 
które w przeciwieństwie do lokalnych rozgłośni radiowych, a przede wszystkim 
lokalnych gazet, nie cieszą się dużą popularnością. Ponieważ reklama telewi-
zyjna jest najbardziej kosztochłonna w przeliczeniu na jednego odbiorcę, któ-
ry jej ulega, a także z powodu jej nieistotnego wpływu na liczbę uczestników 
„industriady” (co wykazano w badaniu), należy zastanowić się nad zasadnością 
wykorzystywania tej formy promocji dla opisywanego zdarzenia. Środki na nią 
przeznaczane powinny przynieść lepsze efekty, jeśli będą wykorzystane w celu 
udoskonalenia pozostałych instrumentów promocji, które wykorzystują organi-
zatorzy zdarzenia. 

tym samym dokonano weryfikacji postawionej hipotezy, potwierdzając, że 
w przypadku eventów turystycznych o lokalnym lub regionalnym zasięgu pro-
mocja w internecie i „promocja szeptana” są najskuteczniejsze, zaś reklama tele-
wizyjna przynosi najmniejsze efekty. 
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zdaniem największego odsetka badanych (44,89%) komunikaty promocyj-
ne powinny podkreślać kulturowy charakter „industriady” nawiązujący do trady-
cji i przemysłowej przeszłości regionu. kolejną istotną sugestią (12,89%) było 
podkreślenie rodzinnego charakteru imprezy. Jak wykazano na wstępie, takie in-
formacje pojawiały się w komunikatach promocyjnych, lecz występowały tylko 
w mediach o niskim i średnim poziomie odbioru, było ich natomiast niedosta-
tecznie wiele w przekazach dostarczanych za pomocą internetu.

Podsumowując, można powiedzieć, że „industriada” pomimo relatywnie 
niedużego budżetu na promocję i dużego obszaru, jaki ma zostać pokryty, jest 
promowana skutecznie. zauważono jednak możliwości udoskonalenia tych dzia-
łań poprzez zaniechanie promocji w telewizji na korzyść intensyfikacji działań 
w internecie, prasie i radiu. komunikaty w tych mediach powinny być jasne i za-
wierać informacje o charakterze imprezy oraz jej związku z kulturą śląska, a tak-
że podkreślać rodzinność zdarzenia. Należy również rozwijać działania w zakre-
sie marketingu bezpośredniego, gdyż przyczynia się on w znacznym stopniu do 
kształtowania opinii uczestników o imprezie i podtrzymuje pamięć o niej. te dwa 
czynniki z kolei mają istotny wpływ na „promocję szeptaną”, która jest źródłem 
wiedzy o zdarzeniu posiadającym wpływ porównywalny do tego, jaki wykazują 
informacje uzyskane w sieci. Przeprowadzone badanie zrealizowało cel artykułu, 
konfrontując wyniki publikowane przez organizatorów „industriady” z informa-
cjami uzyskanymi w trakcie badania, poszerzając je zarazem o dane szczegółowe 
istotne dla analizy skuteczności działań promocyjnych.
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anaLySiS oF PRoMotion taSkS in touRiSM on the eXaMPLe  
oF “induStRiada”

Summary

this paper is devoted to the analysis of promotional activates undertaken by the au-
thorities of silesian voivodeship designed to encourage participation in the celebration of 
industrial Monuments route of silesia – “industriada 2014”. in order to do this, a survey 
was conducted among participants of this event. the purpose of the survey was to deter-
minate the effectiveness of each promotion measure that was applied in this case, and the 
comparison of the achieved results with data published by the event organizers.

Keywords: tourism promotion, post-industrial tourism, industrial monuments route
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Baza nocLegoWa Jako iStotny eLeMent 
oBSzaRoWego PRoduktu tuRyStycznego  

na PRzykładzie Szczecina 

Streszczenie

Baza noclegowa jest tym składnikiem infrastruktury turystycznej, z której korzy-
stają wyłącznie turyści, a jej wielkość i stan ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki 
w obszarze lokalnym, tj. miasto. celem artykułu jest przedstawienie wielkości i struktury 
bazy noclegowej w szczecinie oraz zaproponowanie kierunków jej rozwoju na bazie ofe-
rowanych przez obszar możliwości uprawiania różnych form turystyki.

W opracowaniu zdefiniowano produkt turystyczny obszaru, bazę noclegową. Oma-
wianą bazę noclegową traktować należy jako integralny element produktu turystycznego 
obszaru.

Słowa kluczowe: produkt turystyczny obszaru, baza noclegowa, szczecin

Wprowadzenie

Baza noclegowa stanowi podstawowy element infrastruktury turystycznej 
umożliwiający korzystanie z walorów turystycznych danego miejsca, w tym mia-
sta. Baza noclegowa jest tym składnikiem infrastruktury turystycznej, z której 

∗ Adres e-mail: aneta.wolna@wzieu.pl. 
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korzystają wyłącznie turyści, a jej wielkość i stan wpływa na rozwój turystyki na 
obszarze szczecina.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa szczecina. 
W artykule wykorzystano najnowsze opracowania statystyczne dotyczące bazy 
noclegowej szczecin, tzn. z lat 2009–2014.

W opracowaniu zaprezentowano rozważania teoretyczne (oparte na analizie 
literatury przedmiotu) wspomagane danymi empirycznymi z Urzędu statystycz-
nego w szczecinie, informacjami dotyczącymi szczecina (walorów naturalnych, 
bazy noclegowej) dostępnymi w internecie oraz obserwacją własną. 

W artykule skupiono się wyłącznie na jednym z elementów produktu tury-
stycznego obszaru, a mianowicie bazie noclegowej, ze względu na to, iż stanowi 
ona obok walorów i atrakcji turystycznych podstawę kreowania produktu tury-
stycznego obszaru, jakim jest szczecin.

Na wstępie opracowania zdefiniowano produkt turystyczny i produkt tury-
styczny obszaru, a w dalszej kolejności – bazę noclegową, którą należy traktować 
jako integralny element produktu turystycznego obszaru.

celem artykułu jest przedstawienie wielkości i struktury bazy noclegowej 
w szczecinie oraz zaproponowanie kierunków jej rozwoju na bazie oferowanych 
przez miasto możliwości uprawiania różnych form turystyki.

1. Produkt turystyczny obszaru

Przez pojęcie „produkt turystyczny” należy rozumieć dostępny na rynku 
pakiet materialnych i niematerialnych składników umożliwiających realizację 
celu wyjazdu turystycznego1. Produkt turystyczny w wąskim znaczeniu oznacza 
wszystko to, co stanowi dla turystów przedmiot zakupu (np. usługa hotelarska, 
transportowa). szersze rozumienie produktu turystycznego obejmuje natomiast 
zasoby (walory) turystyczne obszaru, zagospodarowanie turystyczne (wraz 
z usługami) oraz całość doświadczeń turysty od chwili opuszczenia miejsca za-
mieszkania do czasu powrotu2. 

Produkt turystyczny można zdefiniować również jako cały zestaw dóbr, 
urządzeń turystycznych oraz usług turystycznych umożliwiających turyście 

1  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe  PWN, War-
szawa–Poznań 2002, s. 67.

2 k. strzelecki, Miasto i gmina Miastko jako produkt turystyczny, www.p-e.up.krakow.pl 
(15.10.2014), za: s. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995, 
s. 243.
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przybycie do miejsca występowania atrakcji turystycznych, pobyt i ich wykorzy-
stanie3. strukturę tak rozumianego produktu turystycznego przedstawia tabela 1.

tabela 1

składniki produktu turystycznego

Dobra i urządzenia turystyczne Usługi turystyczne
podstawowe komplementarne

(infrastruktura 
turystyczna – zago-
spodarowanie tury-

styczne)

podstawowe komplementarne

walory turystyczne •	 baza noclegowa, 
żywieniowa i to-
warzysząca

•	 sieć i środki trans-
portu

umożliwiają pobyt, do-
jazd i powrót z miejsca 
czasowego pobytu

ułatwiają dostęp do 
walorów oraz dostar-
czają usługi rekreacyj-
ne i rozrywkowenaturalne antropo-

geniczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 111.

Produkt turystyczny jest ofertą, którą na rynek turystyczny kieruje przedsię-
biorstwo turystyczne lub miejscowość czy region. Może on mieć charakter prosty 
(np. pojedyncza usługa turystyczna, dobro turystyczne czy obiekt turystyczny) 
lub złożony (może to być wówczas produkt turystyczny obszaru – miejscowo-
ści), jednak zawsze ukierunkowany jest na potrzeby zgłaszane przez turystów4.

szczególnym rodzajem złożonego produktu turystycznego jest produkt tury-
styczny oferowany przez dany obszar, tzn. produkt turystyczny obszaru (miejsco-
wości). istotą obszarowego produktu turystycznego jest kompleksowość. tworzą 
go różne identyfikowane z danym obszarem produkty proste oraz złożone, które 
są oferowane przez podmioty działające w danej miejscowości. Produkty te są 
względem siebie zawsze komplementarne5. 

obszarowy produkt turystyczny jest specyficznym, zdeterminowanym 
geograficznie typem produktu turystycznego. Obejmuje on wewnętrznie złożo-
ny zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację 

3 Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006, s. 74.

4 e. Wiśniewski, Kształtowanie produktów na lokalnym rynku turystycznym na przykładzie Ko-
łobrzegu, zeszyty Naukowe Uniwersytetu szczecińskiego 2014, nr 806, „ekonomiczne Problemy 
Usług” nr 2 (26), s. 283.

5 Ibidem, s. 284.
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w przestrzeni. Do podstawowych elementów tworzących obszarowy produkt tu-
rystyczny zalicza się6:

a) dziedzictwo (obejmujące ogół elementów powstałych w wyniku natu-
ralnych procesów przyrodniczych i działalności człowieka, tworzących 
podstawę dla prowadzenia działalności różnego typu i funkcjonowania 
obszaru, np. środowisko przyrodnicze, kultura i tradycja);

b) infrastrukturę (obejmującą elementy powstałe w wyniku działalności 
człowieka, mające na celu rozwój turystyki, przede wszystkim baza tu-
rystyczna i paraturystyczna);

c) wartość dodaną (obejmującą te atrybuty obszaru, które przynoszą satys-
fakcję turystom, np. idea czy wizerunek);

d) organizację i zarządzanie (czyli wszystkie elementy, które pozwalają 
funkcjonować pojedynczym składnikom w formie spójnej całości, jaką 
jest obszarowy produkt turystyczny).

charakterystyczną cechą obszarowego produktu turystycznego jest podpo-
rządkowanie jego elementów wspólnej koncepcji zmierzającej do zaspokojenia 
określonych potrzeb turystów. Dany obszar może zatem oferować kilka produk-
tów skierowanych do różnych grup odbiorców, a istotnym problemem staje się 
właściwy dobór ich asortymentu7.

W ujęciu analitycznym obszarowy produkt turystyczny obejmuje zatem�:
– walory turystyczne,
– zagospodarowanie turystyczne,
– usługi turystyczne.
kreowanie przez obszar (miejscowość) określonego produktu turystyczne-

go wymaga nie tylko istnienia na danym terenie elementów decydujących o ist-
nieniu produktu turystycznego (np. rzeka, las, zabytki) i aktywności w tym zakre-
sie konkretnych podmiotów (przedsiębiorcy turystyczni, organizacje turystyczne 
czy jednostki samorządu terytorialnego), ale przede wszystkim szeroko pojętej 
między tymi podmiotami współpracy oraz podejmowania wspólnych działań 
wspierających poszczególne elementy tego produktu turystycznego (np. ochrona 

6 J. kaczmarek, A. stasiak. B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWe, Warszawa 2005, s. 76, 
za: B. Meyer, Znaczenie strategii rozwoju w kreowaniu obszarowego produktu turystycznego, 
w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, red. A. rapacz, 
Wydawnictwo WszGrit, Jelenia Góra–kielce 2006, s. 260–261.

7 Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2011, s. 209.

� Ibidem, s. 211.
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walorów turystycznych, inwestowanie w zagospodarowanie turystyczne, wspól-
na promocja turystyczna)9. 

2. Baza noclegowa 

Ważnym elementem obszarowego produktu turystycznego jest infrastruktu-
ra turystyczna, która umożliwia turystom pobyt w miejscu recepcji turystycznej 
i korzystanie z walorów turystycznych10. infrastruktura turystyczna (lub zagospo-
darowanie turystyczne) to działalność mająca na celu przystosowanie środowiska 
geograficznego do potrzeb turystyki11. infrastrukturę turystyczną można zdefi-
niować również jako „zespół obiektów i urządzeń stanowiących wyposażenie 
określonego obszaru, szlaku lub miejscowości, umożliwiających zaspokojenie 
potrzeb ruchu turystycznego”12. 

zagospodarowanie turystyczne ma ogromny wpływ na zadowolenie tury-
sty. stan zagospodarowania turystycznego często decyduje o tym, czy turysta po 
powrocie do miejsca zamieszkania zdecyduje się w przyszłości ponownie od-
wiedzić daną miejscowość czy region. zagospodarowanie turystyczne odgrywa 
również dużą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu oraz możliwości uprawiania 
różnych form turystyki na danym obszarze, np. w konkretnej miejscowości13.

Urządzenia umożliwiające zaspokojenie potrzeb turystów stanowią nato-
miast bazę materialną turystyki. Podstawowymi jej elementami są14:

– baza noclegowa,
– baza żywieniowa,
– baza transportowa (komunikacyjna),
– baza towarzysząca.
Bez wątpienia najważniejszym elementem zagospodarowania turystyczne-

go (infrastruktury turystycznej) są urządzenia, które umożliwiają turystom noc-
leg, czyli infrastruktura (baza) noclegowa turystyki.

9 Ibidem.
10 Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2009, s. 50.
11 O. rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WsiP, Warszawa 1979, s. 7, za: A. kowal-

czyk, M. Derek, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, 
s. 13.

12 J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, s. 30, za: 
A. kowalczyk, M. Derek, op.cit., s. 15.

13 e. szczepanowska, k. Górnik, r. Drozdowski, B. Grzywacz, Zagospodarowanie turystyczne 
Szczecina i jego wpływ na możliwości uprawiania turystyki kwalifikowanej w mieście, w: Problemy 
turystyki i rekreacji, t. iii, red. M. Dutkowski, Oficyna in Plus, szczecin 2010, s. 131.

14 O. rogalewski, op.cit., s. 15.
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„Baza noclegowa to wszelkiego rodzaju obiekty noclegowe, ich części lub 
części specjalnie dostosowanych środków transportowych, a także wyodrębnione 
tereny wraz z urządzeniami bezpośrednio związanymi z obsługą osób podróżu-
jących”15. 

Baza noclegowa jako jeden ze składników infrastruktury turystycznej sta-
nowi niezbędny element zagospodarowania turystycznego i odgrywa kluczową 
rolę w rozwoju turystyki na danym obszarze. Funkcję bazy noclegowej dla tu-
rystów mogą pełnić obiekty podlegające kategoryzacji obiektów noclegowych 
lub niepodlegające. ze względu na czas wykorzystania można wymienić obiek-
ty sezonowe oraz obiekty świadczące usługi przez cały rok. Wyróżnia się także 
turystyczne zakłady zakwaterowania zbiorowego oraz miejsca zakwaterowa-
nia indywidualnego (kwatery turystyczne i agroturystyczne). zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych obiekt należący do bazy nocle-
gowej to obiekt lub jego część, w którym możliwe jest świadczenie usług hote-
larskich16. Usługi hotelarskie natomiast definiuje się jako krótkotrwałe, ogólnie 
dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także 
miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie 
w obrębie obiektu usług z tym związanych17.

Bazę noclegową uznaje się za podstawowy element zagospodarowania tu-
rystycznego danego obszaru, np. miasta, a jej wielkość i strukturę uważa się za 
główne wskaźniki jego zdolności recepcyjnej1�. Baza noclegowa jest tym skład-
nikiem infrastruktury turystycznej, z której korzystają wyłącznie turyści, a jej 
wielkość i stan ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki na danym obszarze, 
m.in. miasta, np. szczecina19.

W skład bazy noclegowej danego obszaru wchodzą rozmaite obiekty noc-
legowe. Do najważniejszych obiektów noclegowych zalicza się hotele, motele, 
pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, 

15 M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, PWe, Warszawa 2009, 
s. 59.

16 A. Pawlikowska-Piechotka, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Novae res – Wy-
dawnictwo innowacyjne, Gdynia 2009, s. 43.

17 Artykuł 3, pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU z 2014 r., 
poz. 196).

1� D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa 
zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu szczecińskiego, szczecin 2005,  
s. 98.

19 www.szczecin.pl (5.10.2014).
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pola biwakowe. Ustawa o usługach turystycznych definiuje wyżej wymienione 
obiekty następująco20: 

1. hotel to obiekt posiadający co najmniej dziesięć pokoi, w tym więk-
szość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczący szeroki 
zakres usług związanych z pobytem klientów. 

2. Motel to obiekt położony przy drodze, dysponujący parkingiem, posia-
dający co najmniej dziesięć pokoi, w tym większość miejsc w pokojach 
jedno- i dwuosobowych.

3. Pensjonat to obiekt posiadający co najmniej siedem pokoi oraz świad-
czący dla swoich klientów całodzienne wyżywienie. 

4. kempingi (campingi) to obiekty strzeżone umożliwiające nocleg w na-
miotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach sa-
mochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, 
a także świadczące usługi związane z pobytem klientów. Obiekty te 
mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub in-
nych obiektach stałych.

5. domy wycieczkowe są obiektami mającymi minimum 30 miejsc nocle-
gowych, dostosowanymi do samoobsługi klientów oraz świadczącymi 
minimalny zakres usług związanych z ich pobytem. 

6. Schroniska młodzieżowe to obiekty przeznaczone do indywidualnej i gru-
powej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów. 

7. Schroniska są obiektami zlokalizowanymi poza obszarami zabudowa-
nymi, przy szlakach turystycznych, świadczą minimalny zakres usług 
związanych z pobytem klientów. 

8. Pola biwakowe to obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w na-
miotach.

Ustawa o usługach turystycznych ustala pięć kategorii oznaczonych gwiazd-
kami dla hoteli, moteli i pensjonatów: najwyższa to pięć gwiazdek, a najniższa 
to jedna gwiazdka. Dla kempingów (campingów) przewidziano cztery kategorie 
oznaczone gwiazdkami: najwyższa kategoria to cztery gwiazdki, a najniższa to 
jedna gwiazdka. Dla domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych ustalo-
no trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi (najwyższa kategoria to kat. i, 
najniższa – kat. iii)21. 

20 Artykuł 36 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU z 1997 r., nr 133, 
poz. 884 z późn. zm.; t.j. DzU z 2014 r., poz. 196).

21 Artykuł 37 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.



15� Aneta Wolna-Samulak

W statystyce publicznej obowiązuje bardziej rozbudowany system klasy-
fikacji obiektów noclegowych. GUs do turystycznych obiektów noclegowych 
zbiorowego zakwaterowania zalicza:

a) obiekty hotelowe, do których należą: hotele, motele, pensjonaty i inne 
obiekty hotelowe;

b) pozostałe obiekty zbiorowego zakwaterowania, tzn. domy wyciecz-
kowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska mło-
dzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo- 
-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły domków turystycznych, 
kempingi, pola biwakowe, hostele, zakłady uzdrowiskowe, pozostałe 
turystyczne obiekty noclegowe.

inny obiekt hotelowy to obiekt noclegowy podzielony na pokoje, podle-
gający jednemu zarządowi, świadczący pewne usługi, w tym przynajmniej co-
dzienne sprzątanie pokoi, słanie łóżek i mycie urządzeń sanitarnych (np. obiekt 
spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana 
kategoria). kategoria pozostałe niesklasyfikowane obejmuje obiekty, które 
w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem lub w czę-
ści pełnią funkcję obiektów noclegowych dla turystów. są to m.in.: internaty, 
domy studenckie, ośrodki rekreacyjno-sportowe. Do turystycznych obiektów 
noclegowych indywidualnego zakwaterowania zaliczane są natomiast pokoje 
gościnne (kwatery prywatne) oraz kwatery agroturystyczne22. 

3. Baza noclegowa Szczecina 

z dostępnych źródeł statystycznych (dane GUs – Bank Danych Lokalnych) 
wynika, że na koniec lipca 2014 r. na terenie szczecina znajdowało się łącznie  
48 turystycznych obiektów noclegowych z łączną liczbą 6567 miejsc noclego-
wych. są to obiekty świadczące usługi noclegowe o zróżnicowanym standardzie. 
Oferta skierowana do turystów obejmuje zarówno luksusowe i bardziej kame-
ralne hotele zlokalizowane w centrum miasta, a także tańsze noclegi oferowane 
przez hostele, kwatery prywatne czy schroniska młodzieżowe.

Przeważającą część bazy noclegowej miasta stanowią obiekty hotelowe 
(31 hoteli oferujących w sumie 3805 miejsc noclegowych). Źródła wtórne po-
dają, że liczba obiektów hotelowych, w tym innych obiektów hotelowych, prak-

22 Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2010–2012, Urząd statystyczny 
w szczecinie, szczecin 2013, s. 9–11. 
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tycznie nie uległa zmianie w ciągu analizowanych sześciu lat. Jedynie ogólna 
liczba innych obiektów noclegowych wzrosła z 11 w 2009 r. do 17 w 2014 r. 

W analizowanym okresie zaobserwowano niewielki wzrost liczby miejsc 
noclegowych w obiektach hotelowych i innych obiektach noclegowych. W sto-
sunku do roku 2009 nastąpił przyrost miejsc noclegowych w analizowanych 
obiektach o 1136 miejsc, tzn. z 5431 miejsc noclegowych w 2009 r. do 6567 
miejsc noclegowych w 2014 r. W tabeli 2 przedstawiono rodzaj i liczbę obiektów 
noclegowych stanowiących bazę noclegową szczecina.

tabela 2

stan i wielkość bazy noclegowej (turystycznych obiektów noclegowych zbiorowego 
zakwaterowania) szczecina w latach 2009–2014

rodzaj obiektu Lata
2014 2013 2012 2011 2010 2009

obiekty hotelowe 
•	 ogółem, 
•	 hotele,
•	 w tym inne obiekty hotelowe
Miejsca noclegowe w obiektach hotelowych
•	 ogółem,
•	 hotele,
•	 inne obiekty hotelowe

31
19
12

3805
3105
700

31
19
12

3880
3102
778

30
19
11

3772
3102
670

31
19
12

3717
2967
750

33
19
14

4244
3440
804

31
19
12

4216
3608
608

inne obiekty noclegowe 
•	 ogółem 
•	 w tym pozostałe obiekty zbiorowego za-

kwaterowania, tj.:
–	 szkolne schroniska młodzieżowe
–	 zespoły domków turystycznych
–	 kempingi
–	 pola biwakowe
–	 ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
–	 hostele

•	 w tym pozostałe turystyczne obiekty nocle-
gowe (niesklasyfikowane)

•	 w tym turystyczne obiekty indywidualnego 
zakwaterowania (pokoje gościnne, kwatery 
prywatne)

Miejsca noclegowe w innych obiektach noc-
legowych
•	 ogółem

17

3
1
1
0
0
3

�

1

2762

18

3
1
1
0
0
4

�

1

3120

21

3
1
1
0
0
4

10

2

3439

16

2
1
1
1
1
1

9

2

2677

18

4
1
1
0
0
1

11

0

2567

11

4
1
1
0
0
0

5

0

1215
łączna liczba obiektów hotelowych i innych 
obiektów noclegowych
łączna liczba miejsc noclegowych w obiek-
tach hotelowych i innych obiektach noclego-
wych

48

6567

49

7000

51

7211

47

6394

51

6811

42

5431

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl (4.01.15).

Jak już wcześniej wspomniano, bazę noclegową szczecina w większości 
tworzą obiekty hotelowe, tzn. hotele. są to przeważnie hotele zlokalizowane 
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w centrum miasta i należące do znanych międzynarodowych sieci hotelowych tj. 
Orbis/Accor (hotele Novotel i ibis), rezidor (hotel radisson BLU) oraz Louvre 
Hotel Group (hotel campanile). kategorię hoteli i ich stan w poszczególnych 
latach przedstawiono w tabeli 3. Łączna liczba hoteli w analizowanych latach nie 
uległa zmianie i wynosi 19 obiektów. W szczecinie nie ma w ogóle hoteli o kate-
gorii pięciu gwiazdek, najwięcej jest natomiast hoteli trzygwiazdkowych. 

tabela 3

Liczba hoteli według kategorii w szczecinie w latach 2009–2014

Lata
kategoria hotelu 2014 2013 2012 2011 2010 2009

***** 0 0 0 0 0 0
**** 4 4 4 4 4 4
*** 6 7 7 6 6 6
** 4 3 3 4 4 4
* 5 5 5 5 5 5

RAzem 19 19 19 19 19 19

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl (4.01.15).

Obok obiektów hotelowych, tj. hoteli (według danych GUs w szczecinie 
nie ma moteli ani pensjonatów), bazę noclegową szczecina stanowią również 
inne obiekty noclegowe. ich ogólna liczba w 2014 r. wyniosła 17 obiektów ofe-
rujących w sumie 2762 miejsc noclegowych. Do grupy innych obiektów nocle-
gowych zlokalizowanych na obszarze szczecina (dane na 2014 r.) należą: trzy 
szkolne schroniska młodzieżowe, zespół domków turystycznych, pole biwako-
we, trzy hostele oraz osiem pozostałych obiektów niesklasyfikowanych (np. in-
ternaty, domy studenckie, hotele robotnicze) i turystyczny obiekt indywidualne-
go zakwaterowania, tzn. pokój gościnny czy kwatera prywatna (jeden obiekt). 
W 2011 r. wśród innych obiektów noclegowych znajdował się jeden ośrodek 
szkoleniowo-wypoczynkowy, jednak od 2012 r. do analizowanego 2014 r. nie 
jest już ujęty w tej grupie. Od 2009 r. w kategorii omawianych innych obiektów 
noclegowych przybyło 1547 miejsc noclegowych.

Podsumowując stan bazy noclegowej w szczecinie, należy stwierdzić, że od 
2009 do 2014 r. liczba obiektów hotelowych ogółem nie zmieniła się i wynosi 31. 
Wyjątek stanowił jednak 2010 r., kiedy odnotowano minimalny wzrost ogólnej 
liczby obiektów hotelowych (33) oraz 2012 r., w którym odnotowano minimalny 
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spadek ogólnej liczby obiektów hotelowych do 30. Od 2009 r. w szczecinie nie 
przybył ani jeden hotel. Liczba hoteli w tym mieście nadal jest stała i wynosi 
19 obiektów o kategorii od jednej do czterech gwiazdek. W porównaniu z 2009 r. 
wzrosła natomiast liczba innych obiektów noclegowych. W 2009 r. łączna liczba 
tych obiektów wynosiła 11, a w 2014 r. – 17. Łączna liczba obiektów hotelowych 
i innych obiektów noclegowych od 2009 do 2014 r. wzrosła z 42 do 48. Ana-
logicznie łączna liczba miejsc noclegowych w obiektach hotelowych i innych 
obiektach noclegowych uległa zwiększeniu o 1136 miejsc.

4. Proponowane kierunki rozwoju bazy noclegowej Szczecina na podstawie 
proponowanych przez miasto form uprawiania turystyki 

W procesie tworzenia obszarowego produktu turystycznego istotne znacze-
nie mają posiadane przez dany teren zasoby. Wśród tych zasobów obok walorów 
i atrakcji turystycznych (naturalnych i antropogenicznych) podstawowe zna-
czenie ma baza noclegowa, której liczba, rodzaj i jakość mogą stymulować lub 
utrudniać kreowanie produktów turystycznych23. Oferowanie przez dany obszar 
(miejscowość) możliwości uprawiania przez odwiedzających (turystów) różnych 
form turystyki jest fundamentem tworzenia produktów turystycznych na tym 
terenie. 

Głównymi typami turystyki proponowanymi przez szczecin są:
a) turystyka miejska – zabytki, obiekty kulturalne i ich oferta kulturalna, 

szlaki turystyczne, tereny zielone położone w centrum i na obrzeżach 
miasta;

b) turystyka biznesowa – hotele, centra konferencyjne, centra targowo- 
-konferencyjne na obszarze miasta;

c) turystyka medyczna – kliniki, gabinety lekarskie, szpitale na obszarze 
miasta;

d) turystyka zdrowotna (spa i wellness) – hotele, gabinety odnowy biolo-
gicznej, gabinety kosmetyczne na obszarze miasta;

e) turystyka wodna (żeglarstwo, kajakarstwo) – zalew szczeciński, dolina 
Odry, jezioro Dąbie;

23 B. Meyer, A. Pansiuk, A. sawińska, Baza noclegowa jako determinanta kreowania produktu 
turystycznego „Pomorska droga Świętego Jakuba” w województwie zachodniopomorskim, zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu szczecińskiego 2013, nr 785, „ekonomiczne Problemy turystyki” nr 4 
(24), s. 131–132.
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f) turystyka kwalifikowana (piesza, rowerowa, konna) – tereny zielone 
(puszcze, parki), szlaki turystyczne na terenie miasta i na jego obrze-
żach.

szczecin to miasto portowe otoczone przez tereny zielone i zbiorniki wodne 
sprzyjające rozwojowi rozmaitych form turystyki. to także liczne zabytki zwią-
zane z historią miasta, ciekawa nowoczesna architektura oraz coraz bogatsza 
oferta kulturalna i sportowo-rekreacyjna. Jako stolica województwa zachodnio-
pomorskiego, a także jedno z większych miast w Polsce powinien posiadać bar-
dzo dobry stan zagospodarowania turystycznego, w szczególności pod względem 
bazy noclegowej. 

Dokonując porównania proponowanych przez miasto form aktywności tu-
rystycznej ze stanem bazy noclegowej, można dostrzec pewne braki w tym istot-
nym elemencie zagospodarowania turystycznego. z zaprezentowanych w opra-
cowaniu danych wynika, iż podstawę bazy noclegowej szczecina stanowią hote-
le głównie cztero- i trzygwiazdkowe. Obecnie szczecin nie posiada żadnego ho-
telu pięciogwiazdkowego, z którego usług mogliby korzystać turyści biznesowi 
czy medyczni. W najbliższej przyszłość mają powstać trzy nowe hotele zloka-
lizowane w różnych punktach miasta. Mają to być dwa hotele czterogwiazdkowe 
oraz jeden hotel biznesowy24.

W szczecinie brakuje pensjonatów, hosteli oraz kempingów. takie obiekty 
jak hostele są popularne wśród młodych turystów poszukujących w odwiedza-
nym mieście taniej formy noclegu. Obecność w szczecinie pensjonatów byłaby 
natomiast wskazana ze względu na turystów ceniących sobie większą prywatność 
i kameralność. 

Biorąc pod uwagę to, że szczecin aktywnie promuje turystykę wodną i oferuje 
również konkretny produkt turystyczny w postaci „zachodniopomorskiego szlaku 
Żeglarskiego”, wadą jest to, że miasto posiada tylko jeden kamping.

W szczecinie zauważa się tendencję rozwoju rynku prywatnych aparta-
mentów. ta prywatna baza noclegowa staje się coraz bardziej popularną wśród 
turystów formą noclegu. Prywatne apartamenty są dobrą, jeśli chodzi o warunki 
noclegowe (dobra lokalizacja, często luksusowe i nietuzinkowe wyposażenie) 
i bardziej konkurencyjną cenowo alternatywną w stosunku do hoteli. szczecin 
podąża powoli śladem innych dużych i atrakcyjnych turystycznie miast w Polsce 

24 M. rudnicki, Nowy hotel na Podzamczu, www.mmszczecin.pl (16.10.2014); Szczecin: Rusza 
budowa ekskluzywnego hotelu, www.gs24.pl (16.10.2014); Trzy nowe hotele w Szczecinie w ciągu 
trzech najbliższych lat, www.gazeta.pl (16.10.2014).
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tj. krakowa, Wrocławia czy Poznania, w których takie rodzaje obiektów nocle-
gowych jak prywatne apartamenty istnieją już od dawna. 

Podsumowanie

istotnym elementem zagospodarowania turystycznego są urządzenia, które 
zapewniają turystom nocleg. Potrzeba noclegu jest jedną z ważniejszych potrzeb 
bytowych turystów oraz osób odwiedzających miasto w różnych celach, którą to 
miasto powinno zaspokoić w ramach oferowanych usług turystycznych. istnienie 
odpowiedniej bazy noclegowej dostosowanej do potrzeb, oczekiwań i zdolności 
finansowych turystów przyczynia się do wzrostu intensywności ruchu turystycz-
nego. i odwrotnie, zwiększony ruch turystów sprzyja rozwojowi bazy noclegowej. 

Baza noclegowa stanowi istotny element produktu turystyczny obszaru, 
w tym przypadku szczecina. Aby produkt ten w pełni spełniał oczekiwania tury-
stów krajowych czy zagranicznych, potrzebna jest urozmaicona baza noclegowa 
dostosowana do walorów turystycznych miasta, oferowanych produktów tury-
stycznych oraz potrzeb turystów. 

Baza noclegowa szczecina jest ciągle słabo zróżnicowana, ale zauważa się 
jej rozwój. W mieście powstają nowe obiekty hotelarskie – głównie hotele oraz 
coraz więcej alternatywnych w stosunku do nich obiektów, tj. hostele, pensjo-
naty czy prywatne apartamenty. Obok bazy noclegowej będącej podstawą roz-
woju turystyki na danym obszarze miasto oferuje turystom rozmaite możliwości  
aktywnego spędzania czasu wolnego (np. jazda na rowerze, żeglarstwo, zwiedza-
nie zabytków, muzeów, rozrywkę, zakupy), a przede wszystkim zapewnia urokli-
we miejsca i mnóstwo zieleni.
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AccommoDAtIoN AS AN eSSeNtIAl comPoNeNt  
oF the touRiSM PRoduct oF aRea on the eXaMPLe oF Szczecin

Summary

Accommodation as a component of the tourism infrastructure is used by tourists 
only. its size and condition has a direct impact on the development of tourism in the whole 
region, or the city, i.e. in szczecin.

the aim of this article is to show size and structure of the szczecin’s accommoda-
tion as well as to present possibilities of its development – based on types of tourism on 
this territory.

this paper describes the tourism product of area and accommodation facilities. 
Accommodation described in the article should be treated as an integral part of the to-
urism product of area.

Keywords: tourism product of area, accommodation, szczecin

Translated by Aneta Wolna-Samulak
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Streszczenie

zastosowanie strategii hands-on activity jest niezbędne w interpretacji dziedzictwa 
geologicznego i geomorfologicznego w kontekście zmian oczekiwań turystów i związanej 
z tym konieczności kreowania produktów niekonwencjonalnych, wykorzystujących tra-
dycyjne zasoby w sposób nowatorski. celem opracowania jest zaprezentowanie świato-
wych przykładów dobrych praktyk (geoparki: Arouca i Naturtejo w Portugalii, Vulkanei-
fel w Niemczech, Ţara Haţegului Geoparcul Dinozaurilor w rumunii, Gea Norvegica 
w Norwegii, Araripe w Brazylii oraz réserve Géologique de Haute-Province we Francji) 
w zakresie wykorzystania geoproduktów prostych z zastosowaniem strategii hands-on 
activity z myślą o edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa. Na podstawie tereno-
wej inwentaryzacji zasobów geologicznych i geomorfologicznych zaproponowano hipo-
tetyczny model możliwości wykorzystania strategii hands-on activity w przygotowaniu 
geoproduktów prostych na roztoczu.

Słowa kluczowe: geoprodukt, hands-on activity, edukacja, interpretacja, promocja, geo-
dziedzictwo, roztocze
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Wprowadzenie

We współczesnej turystyce dąży się do zachowania zasad zrównoważonego 
rozwoju w kontekście harmonii pomiędzy cechami środowiska przyrodniczego 
(w tym geodziedzictwa) a potrzebami turystów i lokalnych społeczności. tury-
styka zrównoważona (zgodna z zasadami ekorozwoju) obejmuje wszystkie formy 
rozwoju, zarządzania i aktywności turystycznej, które podtrzymują ekologiczną, 
społeczną i ekonomiczną integralność obszarów oraz zachowują zasoby natu-
ralne i kulturowe dla przyszłych pokoleń w niezmienionym stanie1. Widoczna 
jest także zmiana oczekiwań turystów. Wielu spośród nich chce przeżyć nie-
powtarzalne sytuacje i poznać nieznane im miejsca. Oznacza to konieczność 
kreowania nowych produktów niekonwencjonalnych i trudnych do powtórzenia, 
wykorzystujących tradycyjne elementy w sposób nowatorski. skutkuje to m.in. 
koniecznością zastępowania typowego produktu turystycznego 3 x s (sun, sea, 
sand) przez 3 x e (entertainment, excitement, education) lub 4 x H (heritage, 
handicraft, habitat, history).

również w zakresie geoturystyki widoczny jest od niedawna trend trak-
towania obiektów noclegowych lub gastronomicznych, zorganizowanych 
np. w utworach pylastych – less (Matmata w tunezji), jako samodzielnych 
atrakcji turystycznych lub kompletnych produktów turystycznych (w sytuacji 
przestrzeni o charakterze formalnym). W takich przypadkach funkcja noclegowa 
(gastronomiczna) jest tylko jedną z wielu i często nie jest traktowana jako 
wiodąca2. Do znanych tego typu atrakcji należą geopiekarnie czy georestaura-
cje czerpiące inspiracje z geologii, krajobrazu, tradycji i przeszłości cywilizacyj-
nej3.

ze względu na cechy za J. kaczmarkiem i in.4 wyróżnia się zwykle trzy ka-
tegorie geoproduktów: proste, złożone oraz w ujęciu przestrzennym. W kontek-
ście podjętego problemu zaakcentować należy grupę produktów prostych – rze-

1 A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydaw-
nictwo Ae w Poznaniu, Poznań 2006, s. 37.

2 B. Meyer, Modyfikacja funkcji pełnionych przez podstawowe formy obsługi ruchu 
turystycznego, zeszyty Naukowe Uniwersytetu szczecińskiego 2010, nr 627, „ekonomiczne 
Problemy turystyki” nr 16, s. 9–24.

3 J.c. rodrigues, c.N. carvalho, Geoproducts in Geopark Naturtejo, w: New Challenges with 
Geotourism, red. c.N. carvalho de, J. rodrigues, Proceedings of 8-th european Geoparks confe-
rence, idanha-a-Nova, Portugal, 14–16 september 2009, s. 82–86.

4 J. kaczmarek, A. stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Pwe, warszawa 2010,  
s. 85–87.
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czy. W podziale takich produktów ze względu na funkcje akcent należy położyć 
na dwa ich rodzaje: 1) te związane z realizacją wyjazdu – specjalności regional-
nej kuchni oraz rzemiosła nawiązujące do geodziedzictwa, jak również gry i pa-
miątki ułatwiające zrozumienie geodziedzictwa5; oraz 2) związane z gadżetami 
reklamowymi mającymi jednoznacznie identyfikować organizatora-producenta 
i geoprodukt6.

z punktu widzenia podjętego problemu wśród kreatorów produktu geotu-
rystycznego istotne znaczenie mają dwie grupy: przedstawiciele środowiska na-
ukowego oraz lokalne samorządy, grupy działania, przedsiębiorcy.

Ważni są również odbiorcy geoproduktów dzieleni najczęściej na trzy gru-
py: 1) profesjonalistów odpowiednio przygotowanych w zakresie geologii i geo-
morfologii; 2) osoby z zamiłowania uprawiające turystykę poznawczą, ale bez 
przygotowania specjalistycznego; 3) osoby odwiedzające obiekty geoturystycz-
ne „przy okazji”, nieprzygotowane na odbiór wiedzy specjalistycznej7. Przy tym 
sporą grupę odbiorców stanowią grupy szkolne (przykład Geoparku schwäbische 
Alb w Niemczech). W Polsce wzrost popytu na edukację przyrodniczą spowodo-
wała reforma systemu szkolnictwa w 1999 r. Wprowadziła ona międzyprzedmio-
towe ścieżki edukacyjne, m.in.: ścieżkę ekologiczną poświęconą zagrożeniom 
i ochronie środowiska przyrodniczego�. zajęcia w terenie mają zatem istotne 
znaczenie z punktu widzenia edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa 
ukierunkowanych na poznawanie zasobów geologicznych i geomorfologicznych 
z wykorzystaniem geoproduktów prostych.

Jednym z warunków niezbędnych w interpretacji dziedzictwa geologiczne-
go, podobnie jak w przypadku innych form turystyki, jest zastosowanie strate-
gii hands-on activity (aktywny, osobisty udział, zaangażowanie, uczestniczenie 
w sposób bezpośredni w czymś)9. Niezależnie bowiem od rodzaju produktu tury-

5 J.P. Pralong, e. reynard, A Proposal for a Classification of Geomorphological Sites Depend-
ing on Their Tourist Value, „il Quaternario” 2005, vol. 18 (1), s. 313–319; J.c. rodrigues, c.N. car-
valho, op.cit., s. 82–86; N.t. Farsani, c. coelho, c. costa, Geotourism and Geoparks as Novel 
Strategies for Socio-economic Development in Rural Areas, „international Journal of tourism re-
search” 2011, vol. 13 (1), s. 68–81; Geoparks and Geotourism: New Approaches to Sustainability 
for the 21st Century, red. N.t. Farsani, c. coelho, c. costa, c.N. carvalho, Brown Walker Press, 
Boca raton, Florida 2012, s. 208.

6 J. kaczmarek, A. stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny..., s. 88–105.
7 P. Migoń, Geoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 15–16.
� P. Wojtanowicz, A. sokołowska, Próba oceny działalności edukacyjno-turystycznej ośrodków 

edukacyjnych Poleskiego PN i Roztoczańskiego PN, „Folia turistica” 2012, nr 26, s. 107–132.
9 t. caulton, Hands-on Exhibitions: Managing Interactive Museums and Science Centres, 

routledge, London 1998, s. 2.
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stycznego sprawdza się konfucjańska zasada „pokaż mi – a zapamiętam, pozwól 
mi zrobić – a zrozumiem”10. Podstawowym zadaniem strategii hands-on acti-
vity jest pobudzanie do myślenia i działania. W ten sposób dana oferta staje się 
zrozumiała dla odbiorcy, który ma także świadomość tego, że czas spędzony na 
zwiedzaniu został efektywnie i przyjemnie wykorzystany. W konsekwencji może 
to zachęcić turystę do ponownego odwiedzenia danego miejsca11 lub polecenia 
go innym w nawiązaniu do koncepcji echa produktu12. 

W kontekście strategii hands-on activity w geoturystyce ważne są material-
ne i niematerialne elementy składowe produktu geoturystycznego w odniesieniu 
do definicji J. kaczmarka i in.13 uzupełnionej za J. Altkornem14 i P. Migoniem15. 
W sferze ekonomicznej istotne znaczenie mają dobra materialne (zasoby/walory, 
wyżywienie i pamiątki) i wybrane usługi (zakwaterowanie, pilotaż i przewodni-
ctwo), zaś w sferze społecznej – wrażenia i emocje, nowe doświadczenia i umie-
jętności oraz wizerunek miejsca. 

celem opracowania jest zaprezentowanie światowych przykładów dobrych 
praktyk (wykorzystania geoproduktów prostych) w zakresie zastosowania stra-
tegii hands-on activity z myślą o edukacji, interpretacji i promocji dziedzictwa 
geologicznego i geomorfologicznego. Wyniki inwentaryzacji terenowej pozwo-
liły na zaproponowanie hipotetycznego modelu możliwości przygotowania geo-
produktów prostych na roztoczu z zastosowaniem strategii hands-on activity. 
Uwzględniono przy tym: programy edukacyjne, geoprodukty dekoracyjne, geo-
produkty potrawy, miasteczka/wsie tematyczne.

1. założenia w zakresie edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa 

zgodnie z definicją t. Hose16 najważniejszą funkcją geoturystyki jest 
funkcja dydaktyczna, a nadrzędnym zadaniem – interpretacja geodziedzictwa 

10 M. Maćkowiak, A. Jęczmyk, Strategia hands-on activity w turystyce wiejskiej i jej wykorzy-
stanie w tworzeniu edukacyjnych produktów turystycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu ekono-
micznego we Wrocławiu” 2013, nr 304, s. 134–143.

11 t. caulton, op.cit., s. 2.
12 J. kaczmarek, A. stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny..., s. 81.
13 Ibidem, s. 76.
14 J. Altkorn, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994, s. 100–103.
15 P. Migoń, op.cit., s. 119–150.
16 t.A. Hose, Geotourism and Interpretation, w: Geotourism, red. r. Dowling, D. Newsome, 

Butterworth Heinemann, elsevier science, Oxford 1995, s. 221–241.
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przygotowana z myślą o szerokim gronie odbiorców17. Autorzy pierwszej pol-
skiej definicji geoturystyki – t. słomka i A. kicińska-Świderska1� – kładą na-
cisk na doznania emocjonalne związane z obserwacją obiektów i procesów 
geologicznych. zaspokojeniu tych potrzeb służy w geoturystyce eksperyment. 
W wyniku stosowania tej metody dydaktycznej widoczne są reakcje odbiorców na 
sposób interpretacji wiedzy geologicznej oraz możliwe jest uzyskanie odpowiedzi 
na pytanie oto, na ile przekazywana wiedza jest zrozumiała19.

W Polsce w zakresie geoturystyki wypracowano już metody i narzędzia 
dydaktyczne (teoretyczne podstawy konstrukcji ścieżek dydaktycznych i paneli 
informacyjnych, tablice informacyjne, materiały pomocnicze typu przewodniki, 
katalogi, mapy geoturytyczne) niezbędne w interpretacji wiedzy z zakresu 
nauk o ziemi20 z uwzględnieniem podstawowych zasad przedstawianych przez  
t. Hose’a21. Wydaje się zasadne, aby w edukacji, interpretacji i promocji 
dziedzictwa geologicznego i geomorfologicznego pójść nieco dalej, podobnie 
jak to zrobiono w niektórych europejskich i światowych geoparkach22, a także 
uwzględnić zasady zwane od nazwiska ich autora zasadami tildena23. Po 
pierwsze, interpretacja musi być ciekawa – wyróżniać się spośród innych 
dostarczanych w ofercie, stymulować zainteresowanie, motywować do działania 
i kształtować opinię. Następnie: interpretacja powinna być odkrywcza – pobudzać 
zainteresowanie, a nawet zaskakiwać. Po trzecie, interpretacja powinna wpływać 
na doznania i odczucia odbiorców. Dalej – głównym celem interpretacji powinna 

17 k. Miśkiewicz, M. Doktor, t. słomka, Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki, 
„Geoturystyka” 2007, nr 4 (11), s. 3–12.

1� t. słomka, A. kicińska-Świderska, Geoturystyka – podstawowe pojęcia, „Geoturystyka” 
2004, nr 1 (1), s. 1–7.

19 k. Miśkiewicz, M. Doktor, t. słomka, op.cit., s. 3–12.
20 P. Mrowczyk, G. Madeja, M. Doktor, Tablice geoturystyczne jako część systemu informacji 

geoturystycznej, „Geotourism” 2011, nr 3–4, s. 25–40; A. szymkowiak, M. kowalska, Edukacyjno- 
-geoturystyczne tablice informacyjne – GeoTropy, „Przegląd Geologiczny” 2011, nr 59 (4),  
s. 357–358.

21 t.A. Hose, Leading the Field: A Contextual Analysis of the Field-excursion and the Field-
guide in England, Proceedings of the critical issues in Leisure and tourism education conference. 
High Wycombe 2006, s. 259–276.

22 c. zouros, Europejska Sieć Geoparków (European Geoparks Network, EGN) – ponad-
narodowa współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa Ziemi, geoturystyki i rozwoju lokalnych 
społeczności, „Geoturystyka” 2008, nr 1 (12), s. 3–22; N.t. Farsani, Sustainable Tourism in Geo-
parks through Geotourism and Networking, Departamento de economia, Gestão e engenharia in-
dustrial, Universidade de Aveiro 2012, s. 338.

23  F. tilden, Interpreting Our Heritage, University of North caroline Press, chapel Hill-Nc, 
UsA 1977, s. 138.
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być prowokacja, która powinna polegać na odejściu od tradycyjnej formy 
przekazu przepełnionej treścią i faktami niekiedy trudnymi do zapamiętania 
przez odbiorcę. Po piąte, interpretacja musi odzwierciedlać całość – przedstawiać 
fakty w sposób interesujący. zatem przekaz powinien być tak skomponowany, 
żeby zachęcał do dociekań, poszukiwań oraz do korzystania z poszerzonych 
wariantów oferty, powrotu w to samo miejsce lub polecenia oferty znajomym. 
Po szóste, zgodnie także z zaleceniem t. Hoose’a24 interpretacja powinna być 
dostosowana do odbiorcy. 

W odniesieniu do edukacji, interpretacji i promocji geoproduktu bardzo 
istotne są wyróżniki jego identyfikatora, takie jak: 1) oryginalność (oddziały-
wuje na emocje odbiorców poprzez obraz i zestawienie barw); 2) prostota i jed-
noznaczność (złożony z niewielu elementów składowych, prosty do odczytania 
– czytelny znaczeniowo na różnych rynkach, łatwy do zapamiętania, budzący 
pozytywne skojarzenia); 3) spójność (obraz i nazwa tworzą jednolitą kompozy-
cyjną całość cechującą się równowagą pomiędzy formą a treścią); 4) praktycz-
ność (łatwy do wykorzystania w reklamie wizualnej, rozpoznawalny na różnych 
nośnikach, czytelny w wersji czarno-białej równoważnej kolorowemu pierwo-
wzorowi); 5) właściwie użytkowany (konsekwentnie stosowany w promocji na 
wyznaczonym obszarze)25. Produkt geoturystyczny jest zatem zintegrowanym 
układem oczekiwań, korzyści i wrażeń tworzących unikalną kompozycję trzech 
podróży: wyobrażonej, rzeczywistej i zapamiętanej. znaczenie dwóch faz – kon-
sumpcji produktu oraz wspomnień, tzw. echo produktu – podkreśla sejsmiczny 
model „przeżywania” produktu turystycznego zaprezentowany przez J. kacz-
marka i in.26 

W edukacji i interpretacji, a także promocji geodziedzictwa oprócz geopro-
duktów złożonych ważne są także te proste – przedmioty/rzeczy – „innowacyjne 
rękodzieła, które nasuwają geologiczne skojarzenia; wytwarzane z uwzględnie-
niem rozwoju równoważonego”27. istotne są przy tym zasady obwiązujące pod-
czas ich tworzenia. Geoprodukty proste powinny być: symbolem geologicznego 
lub geomorfologicznego dziedzictwa obszaru; wykonane z produktów lokalnych 
i regionalnych; przyjazne dla środowiska (ekologiczne); narzędziem edukacji 

24 t t.A. Hose, Leading the Field..., s. 259–276.
25 J. kaczmarek, A. stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Pwe, warszawa 2002,  

s. 272–303; P. Migoń, op.cit., s. 131–133.
26 J. kaczmarek, A. stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny... (2002), s. 81.
27 z. Xun, W. Milly, National Geoparks Initiated in China: Putting Geoscience in the Service  

of Society, „episodes” 2002, vol. 25 (1), s. 33–37.
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i marketingu. Geoprodukty takie powinny również integrować produkty lokalne 
i tradycyjne z geologicznymi koncepcjami i interpretacjami2�.

Przyjmuje się, że geoprodukty proste są dobrymi narzędziami do: 1) edukacji 
(ekologicznej w zakresie podnoszenia świadomości na temat georóżnorodności, 
badań interdyscyplinarnych związanych z naukami o ziemi, zagadnień ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju)29; 2) ochrony geozasobów (poprzez np. 
zachęcanie mieszkańców do wytwarzania odlewów skamielin zamiast sprzeda-
wania naturalnych)30; 3) integrowania tradycyjnych produktów według koncepcji 
i interpretacji geodziedzictwa; 4) wzbogacania turystów o nowe doświadczenia 
oraz wspierania rozwoju lokalnej gospodarki poprzez generowanie dodatkowych 
dochodów dla miejscowej ludności lub przyciąganie kapitału prywatnego31.

2. Przykłady dobrych praktyk w zakresie wykorzystania geoproduktów 
prostych z zastosowaniem strategii hands-on activity 

Dobre praktyki w zakresie wykorzystania geoproduktów prostych w eduka-
cji, interpretacji i promocji geodziedzictwa z zastosowaniem strategii hands-on 
activity wprowadziły geoparki, m.in.: Arouca i Naturtejo w Portugalii, Vulkanei-
fel w Niemczech, Ţara Haţegului Geoparcul Dinozaurilor w rumunii, Gea Nor-
vegica w Norwegii, Araripe w Brazylii oraz réserve Géologique de Haute-Pro-
vince we Francji. 

Najpowszechniejszymi w granicach wymienionych geoparków są progra-
my edukacyjne mieszczące się w strategii hands-on activity. W Geoparku Aro-
uca w ramach takich programów prowadzone są zajęcia nawiązujące do głów-
nej atrakcji geoturystycznej – nagromadzenia trylobitów w łupkach środkowego 

2� Geoparks and Geotourism: New Approaches..., s. 208.
29 M.L. Frey, k. schäefer, G. Büchel, M. Patzak, Geoparks – a Regional, European and Global 

Policy, w: Geotourism, Sustainability, Impacts and Management, red. D. Newsome, r. Dowling, 
Butterworth Heinemann, elsevier science, Oxford 2006, s. 96–117.

30 P. Mckeever, N. zouros, M. Patzak, The UNESCO Global Network of National Geoparks, 
w: Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape, red. D. Newsome, r.k. Dowling, Good 
Fellow Publishers, Oxford 2010, s. 222–230.

31 z. Xun, W. Milly, op.cit., s. 33–37; F. eder, M. Patzak, Geoparks – Geological Attractions: 
A Tool for Public Education, Recreation and Sustainable Economic Development, „episodes” 2004, 
vol. 27 (3), s. 162–164; t.A. Hose, Geotourism in Almeria Province, Southeast Spain, „tourism” 
2007, vol. 55 (3), s. 259–276; J.c. rodrigues, c.N. carvalho, op.cit., s. 82–86.
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ordowiku32. Dzieci projektują i własnoręcznie przygotowują papierowe ubrania 
w formie trylobita, następnie zwiedzają w nich geostanowiska. Ponadto, przygo-
towują odciski w modelinie lub lepią trylobity z plasteliny/modeliny33. 

Geopark Naturtejo utworzył dwa różne programy edukacyjne – „Geopark 
idzie do szkoły” (zespół Geoparku działa na terenie szkoły i poza nią) oraz „szko-
ła spotyka się z Geoparkiem” (uczniowie i nauczyciele przychodzą do Geoparku 
i odwiedzają geostanowiska, muzea, szlaki turystyczne, ośrodek edukacyjny, od-
bywają wycieczki statkiem). Oba programy przygotowywane są w nawiązaniu 
do podstawy programowej przyjętej przez portugalskie Ministerstwo edukacji 
i skierowane do wszystkich poziomów kształcenia. Mimo iż programy są de-
dykowane naukom o ziemi, to mają charakter holistyczny i uwzględniają za-
gadnienia ochrony przyrody oraz historii i kultury obszaru. Programy edukacyj-
ne zakładają stosowanie różnych narzędzi i materiałów dydaktycznych, takich 
jak modele skamieniałych zwierząt, rekonstrukcje paleośrodowisk i wymarłych 
zwierząt, odlewy skamieniałości i uproszczone mapy geologiczne. Holistyczne 
podejście do edukacji w zakresie geodziedzictwa wzbogaca nie tylko ofertę (uni-
kalne połączenie doświadczeń i emocji), ale wyróżnia Geopark Naturtejo spośród 
innych obszarów turystycznych zarówno w Portugalii, jak i na międzynarodo-
wych rynkach turystycznych34.

W réserve Géologique de Haute-Province z myślą o najmłodszych przygo-
towano zajęcia warsztatowe – rozpoznawanie skamieniałości sprzed 300–150 mln 
lat35. z działalności edukacyjnej „zrozumieć przez eksperyment” w geomuzeum 
znany jest Geopark Vulkaneifel w Niemczech obejmujący jeziora powulkaniczne 

32 GTGA, Projecto para a candidatura do Geoparque Arouca a Rede Europeia de Geoparques. 
Arouca: Grupo de trabalho do Geoparque Arouca, 2006, www.cm-arouca.pt (30.01.209); c. co-
elho, s. Valente, c. ribeiro, Northwest Beira Highlands – Freita and Caramulo Hills (Portugal), 
w: Natural Heritage from East to West. Case Studies from 6 EU Countries, red. N. evelpidou,  
t. Figueiredo, F. Mauro, V. tecim, A. Vassilopoulos, springer Heidelberg, Dordrecht–London–New 
york 2010, s. 169–174; M.H. Henriques, c. tomaz, A.A. sá, The Arouca Geopark (Portugal) as an 
Educational Resource: A Case Study, „episodes” 2012, vol. 35 (4), s. 481–488.

33 Arouca Geopark, Portugal, Programas educativos 2011/2012, www.geoparquearouca.com/
documentos/programas/Programas%20educativos%20do%20Geopark%20Arouca%202011_12_
17dc3434daec9ebc6c9a3e6b99ca2066.pdf. tak samo w spisie literatury.

34 c.N. carvalho, J. rodrigues, Building a Geopark for Fostering Socio-economic Development 
and to Burst Culture Pride: The Naturtejo European Geopark (Portugal), w: Una visión multi-
disciplinar del patrimonio geológico y minero, red. P. Florido, i. rábano, cuadernos del Museo 
Geominero Nş 12, instituto Geológico y Minero de espańa, Madrid 2010, s. 467–479.

35 J.-s. Pagès, The GeoPark of Haute-Provence, France – Geology and Palaeontology Pro-
tected for Sustainable Development, w: PaleoParks. The Protection and Conservation of Fossil 
Sites Worldwide, red. J.H. Lipps, B.r.c. Granier, Notebooks on Geology 2009, book 3, chapter 3, 
s. 29–34.
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oraz zasoby wód mineralnych. W zajęciach edukacyjnych dla dzieci ważną rolę 
pełni geoprzewodnik – Willi Basalt. Maskotka stała się także bohaterem książe-
czek dla najmłodszych36. Dużą wagę do edukacji studentów, młodzieży szkolnej 
i dzieci przywiązuje się od 2007 r. w Geoparku Gea Norvegica. z myślą o naj-
młodszych wymyślono rodzinę otoczaków – steinfamilien. każdy z członków tej 
kamiennej rodziny opowiada swoją historię: skąd pochodzi, w jaki sposób zna-
lazł się w „rodzinie” oraz do jakich celów użytkowych może być wykorzystany 
przez człowieka37. 

Bardzo szeroką ofertę edukacyjną proponuje Geopark Araripe w połu-
dniowej części stanu ceará w północno-wschodniej Brazylii. Geopark obej-
muje obszar występowania skamieniałości reprezentatywnych dla dewonu, 
jury i dolnej kredy38. zapisy kopalne w Araripe zawierają np. układ pokarmo-
wy ryb, a także mięśnie i naczynia krwionośne pterozaurów, krokodyli i dino-
zaurów39. W nawiązaniu do tej wyjątkowej kolekcji prowadzone są teoretycz-
ne oraz praktyczne szkolenia nauczycieli. We wszystkich szkołach na terenie 
geoparku eksponowana jest wystawa „Podróż do basenu Araripe”. Uczniowie 
szkół średnich są adresatami projektu „zostań paleontologiem”, którego celem 
jest zbieranie i przygotowanie skamieniałości do ekspozycji. Licealiści z różnych 
szkół w regionie w wyznaczonym tygodniu zbierają skamieniałości w lokalnych 
kamieniołomach geoparku. Niektóre skamieniałości znalezione przez uczniów 
są przekazywane do ich szkół z pełną dokumentacją techniczną oraz danymi 
ucznia40. edukacyjny program dla najmłodszych dzieci obejmuje przygotowywa-
nie odcisków skamieniałości (w tym ryb), malowanie i konkurs na najdokładniej 
przygotowana replikę skamieniałości41. Ponadto, organizowany jest konkurs dla 
pracowników lokalnych kopalni. Jego celem jest wyróżnienie i nagrodzenie tych, 

36 M.L. Frey, k. schäefer, G. Büchel, M. Patzak, op.cit., s. 96–117.
37 www.geoparken.no/skole/steinfamilien (20.03.2014).
38 A. Herzog, A. sales, G. Hillmer, The UNESCO Araripe Geopark. A Short Story of the Evolu-

tion of the Life, Rockes and Continents, state of ceara Government, Brazil 2008, s. 80.
39 A.W.A. kellner, Membro Romulado da Formação Santana, Chapada do Araripe, CE- Um 

dos mais importantes depósitos fossilíferos do Cretácico brasileiro, w: Sítios geológicos e pale-
ontológicos do Brasil, red. c. schobbenhaus, D.A. campos, e.t. Queiroz, M. Winge, M. Berbert- 
-Bom, Brasília 2002, s. 121–130.

40 M.V. Boas, J.B.r. Brilha, F.F. De Lima, Conservação do patrimônio paleontológico do Geo-
park Araripe (Brasil): enquadramento, estratégias e condicionantes, „Boletim Paranaense de Geo-
ciências” 2013, vol. 70, s. 156–165.

41 D.c. Bacci, J.M. Piranha, P.c. Boggiani, e.A. Lama, W. teixeira, Geoparque – Estratégia de 
Geoconservação e Projetos Educacionais, revista do instituto de Geociências – UsP. Geol. UsP, 
Publ. espec., são Paulo 2009, vol. 5, s. 7–15.
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którzy znajdą najlepiej zachowane i najładniejsze okazy zwierząt kopalnych. 
Oprócz tego na internetowej stronie Geoparku co miesiąc jest organizowany quiz 
na temat paleontologicznego dziedzictwa. także turystom proponuje się program 
„Bądź paleontologiem przez dwa dni”. Jego efektem jest pokazanie znalezionej, 
opisanej i udokumentowanej skamieniałości w ramach ekspozycji „Podróżująca 
wystawa skamieniałości Araripe”42.

Do dość powszechnych należą już geoprodukty dekoracyjne i/lub ozdob-
ne wytworzone na bazie geodziedzictwa, sprzedawane lub prezentowane jako 
pamiątki. Przykładem jest Geopark Arouca w Portugalii, w którym przygotowa-
no je na bazie trylobitów. są to: zegary – trylobity, abażury z nadrukowanymi 
trylobitami, biżuteria (srebrne zawieszki, pierścionki), a także breloczki43 oraz 
inne rękodzieło z motywem trylobitów44.

W niektórych obszarach dużą popularnością cieszą się geoprodukty potra-
wy. Należą do nich ciastka Pedras Parideiras wypiekane w cukierni casa do Pao 
de Lo de Arouca w Geoparku Arouca. Mają one kształt konkrecji biotytowych 
w miejscowym granicie potocznie zwanym „skałą, która rodzi”45. Geopiekar-
nia i georestauracja działają w Geoparku Naturtejo w Portugalii. Przedsiębiorcy 
czerpią inspiracje z geologii, krajobrazu, tradycji i przeszłości cywilizacyjnej46. 
Piekarnia „casa do Forno” – otwarta w 2006 r. i zarządzana przez geologów 
– wypieka ciastka-trylobity, ma geomenu i serwuje geojedzenie, np. pizzę Nazca 
czy orogeniczne tosty (cadomian, Alpine) ilustrujące wydarzenia geologiczne47. 
restauracja „Petiscos e Granitos” serwuje: chleb „granitowy” (Pão e Beldroe-
gas), zupę „sopa de Beldroegas (Bimby)”, Cantchais Lamb (Cantchais jest lo-
kalną nazwą kulistych form granitowych tworzących się w wyniku wietrzenia 
sferoidalnego) oraz ciastka „Marble”48. inspiracją dla piekarni w Barrême stały 
się amonity w réserve Géologique de Haute-Province. Piekarnia wypieka chleb 
i ciastka w kształcie muszli amonitów. inni przedsiębiorcy zainspirowani amoni-
tami wytwarzają czekoladki w ich kształcie49.

42 M.V. Boas, J.B.r. Brilha, F.F. De Lima, op.cit., s. 156–165.
43 N.t. Farsani, op.cit., s. 338.
44 N.t. Farsani, c. coelho, c. costa, Rural Geotourism: A New Tourism Product, „Acta Geo-

turistica” 2013, vol. 4 (2), s. 1–10.
45 N.t. Farsani, c. coelho, c. costa, Geotourism and Geoparks as Novel..., s. 68–81.
46 J.c. rodrigues, c.N. carvalho, op.cit., s. 82–86.
47 J. Geraldes, r. Ferreira, Tourism: „Tectonics” and Geo-Bakery, w: New Challenges...,  

s. 100–103.
48 J.c. rodrigues, c.N. carvalho, op.cit., s. 82–86.
49 J.-s. Pagès, op.cit., s. 29–34.



179Strategia hands-on activity w kreowaniu geoproduktów...

z „karłowatych dinozaurów” późnokredowych (sprzed 65 mln lat) znany 
jest Geopark Ţara Haţegului Geoparcul Dinozaurilor w rumunii50. Największą 
jego atrakcją są skrzemionkowane jaja tych dinozaurów i to one stały się inspi-
racją dla okolicznych restauracji51, w których serwowane są knedle ze śliwkami 
jako „dinozaurowe” knedle. Na terenie Geoparku Gea Norvegica wymyślono 
ciasto, które ma przypominać najbardziej znany porfirowy krajobraz regionu 
Lardal52. słynie on z najstarszych skał zmetamorfizownych podczas orogenezy 
sveconorwegian ok. 1 mld lat temu53. 

Największe możliwości zastosowania strategii hands-on activity dają mia-
steczka i wsie tematyczne. W ich budownictwie wykorzystywane są miejscowe 
skały, np. granity we wsi Monsanto oraz łupki we wsi Piódão w Geoparku Aro-
uca w Portugalii; granity i kredowe wapienie we wsi Maymand w iranie; ba-
zalt we wsi Xujiashan w okręgu Ningbo, w prowincji zhejiang na południowym 
wschodzie chin54. Na przykład w Portugalii w celu rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez geoturystykę komisja ds. koordynacji i rozwoju regionalnego wpro-
wadziła w 2001 r. program „Wsie łupkowe” (schist Villages). Wzięły w nim 
udział 24 wsie, w budownictwie których od lat wykorzystywano miejscowe ska-
ły, w tym granity i łupki. W konsekwencji na poziomie lokalnym odnotowano 
wzrost działalności gospodarczej w ramach zrównoważonego rozwoju55. 

We wsiach i miasteczkach tematycznych oprócz dużych możliwości przy-
gotowania geoproduktów prostych opartych na geodziedzictwie istotny jest 
– z punktu widzenia rozwoju geoturystyki – wystrój obiektów noclegowych 
i gastronomicznych. Przykładem dobrych praktyk jest „casa do Forno” w Geo-
parku Naturtejo. Obiekt oferuje zakwaterowanie w pokojach, które mają geolo-

50 D. Grigorescu, Discovery of a „Forgotten Land”: The Last Three Decades of Research on the 
Dinosaur-bearing Deposits from the Haţeg Basin, „Acta Palaeontologica romaniae” 2005, vol. 5, 
s. 191–204.

51 www.skytrip.ro/geoparcul-dinozaurilor-tara-hategului-din-judetul-hunedoara-ob-1344.html 
(20.07.2014).

52 www.ragnashjemmebakeri.net/74374545 (28.07.2014).
53 s. Dalhgren, Gea Norvegica Geopark, the First European Geopark in Scandinavia, w: Eu-

ropean Geoparks, Earth Heritage Protection and Sustainable Local Development, red. N. zouros,  
t. ramsay, P. Mckeever, M. Patzak, the Natural History Museum of the Lesvos Petrified on behalf 
of the european Geoparks Network, siGri LesVOs, Greece 2009, s. 141.

54 N.t. Farsani, c. coelho, c. costa, Rural Geotourism..., s. 1–10.
55 z. Breda, r. costa, c. costa, Do Clusters and Networks Make Small Places Beautiful? The 

Case of Caramulo (Portugal), w: Tourism Local Systems and Networking, red. L. Lazzeretti,  
c.s. Petrillo, elsevier, the Boulevard, Langford Lane, kidlington, Oxford, Uk 2006, s. 67–82; 
N.t. Farsani, c. coelho, c. costa, Rural Geotourism..., s. 1–10.
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giczne nazwy i są ozdobione fotografiami krajobrazów nawiązujących do geo-
logii. Ponadto, we wnętrzach budynków i w ich otoczeniu znajdują się kolekcje 
(lapidaria) lokalnych skał oraz wyroby miejscowego rękodzieła nawiązujące do 
geodziedzictwa56. 

W miasteczkach i wsiach tematycznych proponowaną geoturystyczną ofer-
tę edukacyjną w sposób istotny dywersyfikują wydarzenia (imprezy/festiwale) 
związane z charakterystycznymi osobliwościami geologicznymi. Przykładem 
tego jest „trylobitowy spływ kajakowy” po rzece tejo odbywający się cyklicznie 
w sezonie letnim w Portas de ródão Natural Monument w Geoparku Naturtejo. 
Uczestnicy pływają na kajakach w kształcie trylobitów. Oprócz tego organiza-
torzy turystyki proponują inne atrakcje na świeżym powietrzu, np. „triloPaint” 
w parku Penha Garcia ichnological w ramach lokalnych zawodów w paintballu57. 

istotne jest również używanie geologicznych wyróżników wsi i miasteczek 
tematycznych. Na obszarach geoparków jest to najczęściej ich logo, np. trylobit 
w „casa do Forno” w Geoparku Naturtejo5� czy amonit w réserve Géologique 
de Haute-Province. Popularne jest m.in. zdobienie ich motywami miejscowej 
ceramiki59. Natomiast na obszarach nieobjętych taką formą organizacyjną dużą 
wagę przywiązuje się do wypracowania charakterystycznego znaku firmowego 
nawiązującego do ich dziedzictwa geologicznego. 

3. Możliwości wykorzystania strategii hands-on activity w przygotowaniu 
geoproduktów prostych na Roztoczu – model hipotetyczny

z analizy funkcjonujących geoproduktów turystycznych na roztoczu wy-
nika, że elementy strategii hands-on activity można znaleźć tylko w nielicznych 
spośród nich – w ofercie ścieżki edukacyjnej „Dinozaury – krasnobród” oraz 
na szlaku Geoturystycznym roztocza Środkowego. Natomiast duże możli-
wości w tym zakresie mają takie produkty, jak: ścieżka dydaktyczna „sztolnie 
w senderkach”, Muzeum kamieniarstwa w Józefowie w połączeniu ze szlakiem 
Geoturystycznym roztocza Środkowego oraz Muzeum skamieniałych Drzew 
w siedliskach. 

56 J. Geraldes, r. Ferreira, op.cit., s. 100–103; N.t. Farsani, c. coelho, c. costa, Geotourism 
and Geoparks as Novel..., s. 68–81.

57 c.N. carvalho, J. rodrigues, op.cit., s. 467–479.
5� J. Geraldes, r. Ferreira, op.cit., s. 100–103.
59 J.-s. Pagès, op.cit., s. 29–34.
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W zakresie programów edukacyjnych, które mieszczą się w strategii 
hands-on activity, funkcjonuje ścieżka edukacyjna „Dinozaury – krasnobród” 
w Dolinie św. rocha w krasnobrodzie. Na odpowiednio przygotowanym pla-
cu zabaw dzieci bawią się w paleontologów, poszukując zakopanego modelu  
13-metrowego szkieletu Tyrannosaura rexa60. Dobrym urozmaiceniem oferty 
może być zorganizowanie pracowni plastycznej z możliwością samodzielnego: 
projektowania ubrania w formie dinozaura i następnie podróży w czasie geo-
logicznym we własnoręcznie wykonanym ubraniu, lepienia i kolorowania di-
nozaurów lub ich tropów z modeliny/plasteliny/masy solnej (wówczas może to 
być samodzielnie wykonana pamiątka z pobytu w krasnobrodzie). Podstawą 
takich warsztatów powinny być ślady dinozaurów odkryte na roztoczu latem 
2005 i wiosną 2006 r. w gezach mastrychtu61 w miejscowości Potok senderki 
oraz na Górze Młynarce. W miejscowości Potok senderki są to pojedyncze śla-
dy dużych roślinożernych dinozaurów kaczodziobych (hadrozaurów), których 
tropy noszą nazwę Hadrosauripus. Osobliwym tropem z Góry Młynarki jest 
niedźwiedziokształtny odcisk czteropalczastej stopy; prawdopodobnie trop 
Macropodosarus62. 

Ofertę edukacyjną można wzbogacić, wykorzystując nieczynny krasno-
brodzki kamieniołom opok górnokredowych (mastrycht63). Można tam w nawią-
zaniu do odcisków drzew szpilkowych, głównie Cunninghamia i Geinitzia64, 
zorganizować warsztaty poszukiwawcze czy konkurs na temat „Jak wyglądały 
górnokredowe drzewa szpilkowe?” lub „czym żywiły się górnokredowe dino-
zaury roślinożerne?”. 

60 www.dinozaury-krasnobrod.pl/pl (28.07.2014); t. Brzezińska-Wójcik, Produkty geotury-
styczne w województwie lubelskim jako przykład działań innowacyjnych, poszerzających dotych-
czasową ofertę turystyczną regionu, w: Wpływ sektora B + R na wzrost polskiej konkurencyjności 
polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, t. i, red. D. Jegorow, A. Niedużak, Wydawnictwo 
ciVis, chełm 2012, s. 127–148.

61 s. cieśliński, Ekspertyza stratygraficzna z osadów kredy górnej ark. Józefów, rękopis, Archi-
wum Przedsiębiorstwa Geologicznego, kielce 1994.

62 G. Gierliński, A Preliminary Report on New Dinosaur Tracks in the Triassic, Jurassic and 
Cretaceous of Poland, Actas de las iV Jornadas internacionales sobre Paleontologia de Dinosaurios 
y su entorno salas de los infantes, Burgos 2008, s. 75–90; idem, Tropami dinozaurów od Gór Świę-
tokrzyskich po Roztocze, „roztoczańskie spotkania” 2009, nr 6, s. 125–130.

63 s. cieśliński, Ekspertyza stratygraficzna z osadów kredy górnej ark. Krasnobród, rękopis, 
Archiwum Przedsiębiorstwa Geologicznego, kielce 1992.

64 A. Malicki, k. karczmarz, s. Popiel, Materiały do górnokredowych flor Wyżyny Lubelskiej 
i Roztocza, „Annales UMcs” 1967, B, nr 22, s. 219–236.
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stosunkowo nowym produktem geoturystycznym na roztoczu funkcjonu-
jącym od 2012 r. jest szlak Geoturystyczny roztocza Środkowego. Do miejsc 
szczególnie interesujących z punktu widzenia edukacji na szlaku należą: kamie-
niołomy opok górnokredowych w krasnobrodzie oraz mioceńskich wapieni orga-
nodetrytycznych i piaskowców w Józefowie, szopowem (Góra Młynarka) i No-
winach; nieczynne sztolnie w senderkach; Wapielnia – najwyższe wzniesienie 
roztocza Środkowego; rezerwaty „Nad tanwią” i „czartowe Pole”, pracownia 
rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim oraz Pawilon Geoturystyczny w Józefowie. 
szlak jest opisany w formie mapy turystyczno-geologicznej65 dostępnej w Pa-
wilonie Geoturystycznym. Aktualnie zajęcia edukacyjne na szlaku polegają naj-
częściej na: wejściu na baszty widokowe w krasnobrodzie i Józefowie, rzadziej 
na platformę widokową w kamieniołomie w Nowinach oraz na obserwowaniu 
pracy kamieniarzy w pracowni rzeźbiarskiej w Majdanie Nepryskim. strategię 
hands-on activity na szlaku można zastosować poprzez zorganizowanie warszta-
tów „Mały rzeźbiarz” z możliwością wykonania drobnych elementów z wapienia 
józefowskiego, wykorzystując: pracownię rzeźbiarską w Majdanie Nepryskim, 
Muzeum kamieniarstwa w Miejsko-Gminnym Ośrodku kultury oraz Pawilon 
Geoturystyczny w Józefowie. Jest to o tyle ważne, że miasteczko jest jednym 
z dwóch ośrodków kamieniarskich na roztoczu66 i tradycje kamieniarskie są 
w nim nadal żywe. Podstawę takich warsztatów stanowić mogą zbiory narzędzi 
używanych podczas wydobywania i obróbki wapienia oraz eksponaty wykona-
ne z józefowskiego wapienia organodetrytycznego z detalami sztuki sakralnej 
i świeckiej67. Należy pomyśleć o zorganizowaniu warsztatów tematycznych 
„rozpoznawanie skamieniałości w skałach mioceńskich”, a ponadto – zajęciach 
dla dzieci polegających na samodzielnym wykonaniu odcisków rozpoznanych 
skamieniałości w masie solnej lub np. w kruchym cieście z możliwością ich upie-
czenia. 

Ścieżka edukacyjna „sztolnie w senderkach” jako jedna z kilkunastu w wo-
jewództwie lubelskim została przygotowana przez Lasy Państwowe (Nadleśni-
ctwo zwierzyniec). Foldery związane z obiektem promują miejsce jako obszar 

65 t. Brzezińska-Wójcik, t. Grabowski, A. Moskal, A. Pawłowski, i. Wiechowska, Część opi-
sowa do Mapy „Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego”. Informator – mapa turystyczna 
1 : 50 000, kartpol, Lublin 2011.

66 D. kawałko, Kamieniarstwo na Roztoczu – próba porównania ośrodków bruśnieńskiego i jó-
zefowskiego, w: Roztocze – problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowe-
go na pograniczu polsko-ukraińskim, t. ii, red. A. Jarosz, A. Michałowski, Wydawnictwo Naukowe 
Państwowej Wyższej szkoły zawodowej, Jarosław 2001, s. 315–323.

67 t. Brzezińska-Wójcik, op.cit., s. 127–148.
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zimowania nietoperzy – sOO (Obszary specjalnej Ochrony siedlisk Natura 
2000). tylko na planszy będącej elementem szlaku Geoturystycznego roztocza 
Środkowego umieszczono informację o pozostałościach podziemnej i powierzch-
niowej eksploatacji skał mioceńskich używanych do wyrobu przede wszystkim 
kamieni młyńskich i żarnowych, jak również do produkcji wapna, kruszywa i ka-
mienia łamanego. teren sztolni nie jest jednak odpowiednio przystosowany do 
zwiedzania. Nieformalnie niektórzy mieszkańcy senderek bardzo chętnie opo-
wiadają o stosowanych dawniej sposobach pozyskiwania mioceńskich piaskow-
ców wapnistych i ich obróbce. Warto zatem, wykorzystując istniejące zaplecze 
agroturystyczne, przygotować cykl warsztatów zatytułowanych np. „Od skały 
do kamienia młyńskiego”. Wcześniej jednak w tym celu należy odpowiednio za-
bezpieczyć i urządzić fragment sztolni. zapewne więcej propozycji i możliwości 
w zakresie organizowania zajęć dydaktycznych pojawi się wraz z rozpoczęciem 
działalności geoparku kamienny Las na roztoczu, ponieważ obiekt jest propo-
nowany jako jedno z geostanowisk68 w ramach tego projektu. 

W Muzeum skamieniałych Drzew w siedliskach wyeksponowano ok. 500 
skrzemionkowanych fragmentów mioceńskich cypryśników błotnych. ekspozy-
cja jest szczególnie cenna, ponieważ tego typu zbiór jest największy w Polsce. 
Jest tutaj zatem możliwość uprawiania geoturystyki jako jednej z form turystyki 
poznawczej nastawionej także na wrażenia estetyczne. Umożliwiają to: bardzo 
wysoka wartość naukowa zbiorów oraz ilustratywność okazów. Niestety, braku-
je jeszcze stosownych plansz merytorycznych, chociaż kustosz muzeum bardzo 
stara się przedstawić historię „kamienienia drewna” w sposób poglądowy i zgod-
ny ze współczesnymi interpretacjami naukowymi. Wzorując się na kilku świato-
wych geoparkach eksponujących skrzemieniałe drewno, zasadzono współczesne 
cypryśniki błotne jako „żywe skamieniałości” – niestety, dość daleko od ekspo-
zycji muzealnej. Ma to jednak swoje plusy, bowiem można przygotować trasę 
tematyczną uwzględniającą inne miejsca, w których wyeksponowano fragmenty 
skamieniałego drewna w tej miejscowości (rezerwat „Jalinka”, lapidarium skrze-
mieniałych pni pod kościołem, plenerowa ekspozycja fragmentów skrzemienia-
łego pod dębem koło leśniczówki, elementy kapliczki nad źródłem, nagrobek na 
miejscowym cmentarzu wykonany ze skrzemionkowanych fragmentów drewna). 
Pomimo całorocznej dostępności obiektu zaznacza się sezonowość ruchu tury-

68 J. Urban, t. Mleczek, z. cierech, Historyczne podziemne kopalnie kamieni młyńskich w Sen-
derkach, karta Dokumentacyjna nr 2243, 2012, http://geoportal.pgi.gov.pl/gsapp/ObjectDetails.
aspx?id=2243 (11.09.2012).
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stycznego; najliczniej obiekt jest odwiedzany od maja do września69, głównie 
przez grupy zorganizowane, w tym bardzo liczne grupy dzieci i młodzieży. Warto 
z myślą o najmłodszych geoturystach przygotować konkurs plastyczny na temat 
„Jak powstaje skamieniałe drewno?”. 

W zakresie geoproduktów dekoracyjnych i/lub ozdobnych wytworzo-
nych na bazie geodziedzictwa, sprzedawanych lub prezentowanych jako pamiąt-
ki warto zastanowić się nad replikami dinozaurów i amonitów w nawiązaniu do 
górnokredowych skamieniałości w krasnobrodzie i okolicach oraz małży i prze-
grzebków w nawiązaniu do mioceńskich skamieniałości w Józefowie. Warto je 
spopularyzować w wyrobach ludowego rękodzieła – na makatkach, serwetkach, 
pisankach i innych przedmiotach wytwarzanych przez miejscowych rzemieślni-
ków. zarówno w krasnobrodzie, znanej miejscowości wypoczynkowej i uzdro-
wiskowej, jak i w Józefowie brakuje interesujących, związanych z tymi miejsca-
mi pamiątek dla turystów.

geoprodukty potrawy zwykle dość silnie i pozytywnie oddziaływują na 
turystów. spośród lubelskich produktów nawiązujących do cech regionu dobrze 
znany jest kazimierski kogut z ciasta drożdżowego. Dlaczego nie wypromo-
wać drożdżowych lub kruchych ciastek w kształcie amonitów czy np. gofrów 
w kształcie łapy dinozaura w krasnobrodzie, a ciastek o kształcie mioceńskich 
przegrzebków lub muszlowców (Lima) w szopowem oraz pyz „rodoidowych” 
w nawiązaniu do mioceńskich wapieni rodoidowych (fotografia 1) w Józefo-
wie? 

W nawiązaniu do przygotowywanego produktu obszarowego – geoparku 
kamienny Las na roztoczu znajdującego się w pierwszej fazie projektowania70 – 
należy się zastanowić nad możliwością zaprojektowania tematycznych miaste-
czek i/lub wsi. Dobre już podstawy ma do tego Józefów na roztoczu tomaszow-
skim. W budownictwie od dawna wykorzystywane są miejscowe skały – mio-
ceńskie wapienie organodetrytyczne i piaskowce. Wiele jest obiektów tzw. małej 
architektury, zwłaszcza przy rynku oraz w otoczeniu nowego zbiornika wodnego. 
Należy podjąć działania mające na celu utworzenie miasteczka tematycznego, 

69 t. Brzezińska-Wójcik, op.cit., s. 127–148.
70 M. krąpiec, L. Jankowski, W. Margielewski, J. Buraczyński, P. krąpiec, J. Urban, A. Wy-

socka, M. Danek, e. szychowska-krąpiec, M. Bolka, t. Brzezińska-Wójcik, Ł. chabudziński,  
A. Waśkowska, „GEOPARK KAMIENNY LAS NA ROZTOCZU” koncepcja geoochrony wraz z wy-
konaniem dokumentacji i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony, 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. stanisława staszica w krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska, kraków 2011, s. 278.
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zwłaszcza że ma ono długie tradycje kamieniarskie – w dawnym ośrodku kamie-
niarskim rzeźbiono witacze, nagrobki, zwłaszcza macewy, kamienie młyńskie 
i browarne, istniały liczne wapniarki. Ponadto, nadal czynne są kamieniołomy 
i ośrodki kamieniarskie. istotny jest przy tym – z punktu widzenia rozwoju geo-
turystyki – wystrój obiektów noclegowych i gastronomicznych nawiązujący 
do miejscowych skał i skamieniałości. 

Fot. 1. rodoidy (rodolity) – subsferyczne elementy o guzkowatej powierzchni zewnętrz-
nej utworzone w wyniku obrastania luźnych ziaren przez glony krasnorostowe 
(autor t. Brzezińska-Wójcik)

z charakterystycznymi osobliwościami geologicznymi w miasteczkach te-
matycznych związane powinny być wydarzenia (imprezy/festiwale). Największe 
możliwości w tym zakresie są w Józefowie, sceneria kamieniołomu skał mioceń-
skich wykorzystywana jest bowiem podczas józefowskich wydarzeń kulturalnych 
i artystycznych, takich jak festiwale: „Śladami singera” i „Ogólnopolski Festiwal 
kultury ekologicznej”. Odbywają się tam również plenery malarsko-rzeźbiar-
skie71, a ostatnio dość często fotograficzne sesje ślubne. Warto zatem pójść o krok 
dalej i zorganizować na bazie zasobów kamieniołomu „Babia dolina” wydarze-
nie o charakterze cyklicznym pod hasłem „Ginące zawody – kamieniarz”. 

71 www.ejozefow.pl/2013-10-08-06-10-30/warto-zobaczy%c4%87.html (20.07.2014).
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geologicznymi wyróżnikami miasteczek tematycznych na roztoczu po-
winny być odpowiednio: amonity i tropy dinozaurów w krasnobrodzie oraz mio-
ceńskie przegrzebki (fotografia 2) w Józefowie lub muszlowe (Lima, fotogra- 
fia 3) w szopowem.

Fot. 2. Muszle mięczaków, przegrzebków (Chlamys) w mioceńskich wapieniach 
organodetrycznych w kamieniołomie „Babia dolina” w Józefowie (autor  
t. Brzezińska-Wójcik)

istotną rolę podczas wprowadzenia strategii hands-on activity odgrywa li-
der, który organizuje współpracę między placówkami naukowo-dydaktycznymi, 
szkołami, przedsiębiorstwami szeroko pojętej branży turystycznej oraz miesz-
kańcami. istotne są również szkolenia nauczycieli miejscowych szkół oraz prze-
wodników turystycznych w zakresie zasobów dziedzictwa geologicznego. rolę 
takiego lidera w przyszłości będzie pełnił geopark kamienny Las na roztoczu. 

Aby strategia hands-on activity stała się elementem wzbogacającym geo-
produkty, ważna jest postawa społeczności lokalnej. Jej zaangażowanie w pro-
gram rozpoznania geodziedzictwa, jego ocenę i sposób prezentacji oraz odpo-
wiednia interpretacja mogą przyczynić się do gospodarczej aktywizacji regionu, 
a także do ochrony i popularyzacji charakterystycznych dla niego zasobów przy-
rodniczych. 
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Fot. 3. Mioceńskie muszlowce (Lima) budujące powierzchnię Góry Młynarka  
(autor t. Brzezińska-Wójcik)

zastosowanie strategii hands-on activity w geoturystyce sprzyja realizacji 
jej funkcji edukacyjnej, ponieważ wiąże się z aktywnym udziałem turysty w po-
znawaniu i odkrywaniu dziedzictwa geologicznego i geomorfologicznego, ro-
zumieniu jego specyfiki oraz docenianiu wartości. Jest to zgodne z założeniem 
nowego trendu, jakim jest REAL travel (rewarding, enriching, adventuresome, 
learning experience)72. 

Podsumowanie

sposób prezentacji procesów i zjawisk istotnych z punktu widzenia in-
terpretacji, a także promocji geodziedzictwa wpływa na efektywność przekazu 
i przyswajanie informacji przez turystów. tworzenie produktów turystycznych 
z wykorzystaniem założeń strategii hands-on activity opartej na aktywnym 
i emocjonalnym zaangażowaniu odbiorcy nie tylko podnosi atrakcyjność oferty, 
ale również decyduje o skuteczności procesu edukacyjnego. 

72 B.W. ritche, Managing Educational Tourism, channel View Publications, clevedon, 
Uk 2003, s. 28–29.
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Geoprodukty wykonane na bazie wyróżników geologicznych zwiększa-
ją świadomość społeczną i poziom wiedzy na temat geologii i geomorfologii 
obszaru, promują lokalne cechy/elementy geologiczne i geomorfologiczne oraz 
produkty lokalne. 

W tworzeniu geoproduktów przewodzą geoparki, które tworzą i dywersyfi-
kują geoprodukty, przygotowują odpowiednie kampanie promujące lokalne geo-
dziedzictwo poprzez konsultacje z lokalnymi przedsiębiorcami, restauracjami, 
piekarniami, muzeami, rodzinnymi pensjonatami, hotelami i firmami zewnętrz-
nymi. Na roztoczu w przyszłości rolę takiego lidera może pełnić geopark ka-
mienny Las na roztoczu.

Ponieważ sporą grupę odbiorców walorów przyrodniczych stanowią na roz-
toczu grupy szkolne, więc geoprodukty należy tak przygotowywać, aby poprzez 
interaktywne wystawy, gry i zabawy zrealizować edukacyjne cele geoturystyki. 
takie geoprodukty pozwalają łączyć naukę z zabawą, relaksem i aktywnością 
fizyczną. 
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handS-on actiVity StRategy in the deVeLoPMent  
oF geoPRoductS in the conteXt oF education,  

inteRPRetation, and PRoMotion  
oF Roztocze Region geoheRitage (eaSt-centRaL PoLand)

Summary

the application of the hands-on activity strategy is essential in the interpretation 
of geological and geomorphological heritage in the context of changing expectations of 
tourists, as well as in relation to the necessity to create unconventional products using tra-
ditional resources in an innovative way. the objective of the paper is to present examples 
of good practices throughout the world (geoparks: Arouca and Naturtejo in Portugal, Vul-
kaneifel in Germany, Ţara Haţegului Geoparcul Dinozaurilor in romania, Gea Norvegica 
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in Norway, Araripe in Brasil and réserve Géologique de Haute-Province in France) in 
the scope of use of simple geoproducts employing the hands-on activity strategy for edu-
cation, interpretation, and promotion of geoheritage. Based on the field cataloguing of 
geological and geomorphological resources, the paper presents a hypothetical model of 
possible application of the hands-on activity strategy in the preparation of simple geo-
products in roztocze.

Keywords: geoproduct, hands-on activity, education, interpretation, promotion, geo- 
heritage, roztocze 

Translated by Małgorzata Kornijów
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Streszczenie

W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na produkt turystyczny, jakim jest 
m.in. element urbanistyczny – tzw. podłoga urbanistyczna w turystycznej miejscowości 
Puerto de la cruz na teneryfie. Wyjątkowe zagospodarowanie przestrzenne tego kanaryj-
skiego kurortu jest istotne, zwłaszcza w kontekście maksymalnego wykorzystania gruntu 
pod funkcję turystyczną, jako że to teren wyjątkowy, na którym funkcja turystyczna jest 
tą dominującą. Badany obszar dysponuje ogromnym potencjałem turystycznym (klimat, 
pogoda, infrastruktura turystyczna, krajobrazy). W sposób szczególny zaaranżowane są 
tereny wolne od zabudowy, tereny wewnątrz zabudowy, a stanowiące miejsca przemiesz-
czania się turystów – doskonale z nią scharmonizowane. Mowa tu o tzw. miejscach pub-
licznych, ogólnodostępnych, w których w bardzo poprawny, umiejętny sposób, z wielkim 
kunsztem architektoniczno-urbanistyczno-planistycznym wprowadzono różne typy pod-
łóg urbanistycznych, wykorzystując różnorodność materiałową. Opracowanie stanowi 
odpowiedź na pytanie o to, czy podłoga urbanistyczna może wpływać na jakość funkcjo-
nowania miejscowości turystycznej, czy stanowi ona istotny produkt turystyczny.

Słowa kluczowe: produkt turystyczny, miasto turystyczne, Puerto de la cruz, miejsce 
publiczne, podłoga urbanistyczna
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Wprowadzenie

Definiując produkt turystyczny, Ph. kotler stwierdza, że jest to „wszystko 
to, co znajduje się na rynku i zyskuje uwagę, zostaje nabyte, użyte lub skonsumo-
wane i zaspokaja czyjeś pragnienia lub potrzeby”1. zatem zgodnie z tą definicją 
produkt turystyczny stanowi wszystko to, co jest przedmiotem wymiany w tury-
styce. Może być to więc miejsce w hotelu, pensjonacie, w przestrzeni publicznej, 
domu wypoczynkowym, zwiedzanie obiektów zabytkowych, miasta, muzeum, 
wypożyczenie sprzętu turystycznego, a także informacja turystyczna. W anali-
zowanej literaturze przedmiotu produkt turystyczny ujmowany jest w dwojakim 
znaczeniu, tj. wąskim i szerokim. W wąskim znaczeniu pojęcie to oznacza róż-
nego rodzaju atrakcje przyciągające turystów, natomiast szerokie znaczenie za-
wiera zestaw dóbr materialnych i usług umożliwiających turyście przybycie do 
miejsca występowania atrakcji turystycznych, pobyt i ich wykorzystanie2. Można 
zatem stwierdzić, iż produkt turystyczny to całość przeżytego doświadczenia od 
momentu wyjazdu z domu do jego powrotu. Należeć będą do niego zarówno 
towary i usługi zaspokajające podstawowe potrzeby bytowe turystów, urządzenia 
i usługi pozwalające korzystać z walorów turystycznych, jak i usługi o charakte-
rze komplementarnym, np. z zakresu kultury, rozrywki, edukacji. Produkt tury-
styczny może zawierać np. takie rodzaje usług, jak noclegowe, gastronomiczne, 
transportowe, organizacji imprez, wypożyczalnie sprzętu, pośrednictwo, wymia-
nę walut, reklamę, handel itp. 

Produkt stanowi „przedmiot działań marketingowych ukształtowany zgod-
nie ze zbadanymi potrzebami odbiorców. Przedmiotem działań marketingowych 
może być rzecz, usługa, czynność, osoba, miejsce, organizacja lub idea, jeśli 
zaspokaja potrzeby i preferencje nabywców”3. W myśl tej definicji można roz-
patrywać obszar, fragment obszaru jako pewną kompleksową całość stanowią-
cą wartość dla potencjalnego odbiorcy na rynku. tego typu przestrzenne ujęcie 
ukształtowanych wcześniej komponentów łącznie będących w stanie zaspokoić 
potrzeby przyjeżdżających konsumentów, które wspierane są poprzez promocję 
i inne działania marketingowe, określa się mianem „marketingu geograficzne-

1 Ph. kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner o s-ka, Warsza-
wa 1994, s. 545–597.

2 J. Altkorn, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1995, s. 3–12; V.t.c.Middleton, Marke-
ting w turystyce, PAPt, Warszawa 1996, s. 34–58.

3 Ph. kotler, Marketing. Analiza..., s. 25–40; idem, Marketing Menegement, Prentice Hall, inc., 
englewood-cliffs, New Jersey 1980, s. 19–27.
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go”4. Wyznaczenie przewodnich produktów turystycznych ma związek nie tylko 
z potencjałem turystycznym, ale także z aktualną strukturą ruchu turystyczne-
go5. W opracowaniu przedmiotem tym jest podłoga urbanistyczna odgrywająca 
wielką rolę w każdym obszarze zabudowanym. zwrócono uwagę na różne jej 
rodzaje, począwszy od tych występujących na terenie płaskim, po zróżnicowany 
topograficznie obszar wyposażony w ciekawie zaprojektowane i wykonane scho-
dy terenowe, pochylnie, indywidualnie zagospodarowane skarpy. 

W określonym regionie (tu region Wysp kanaryjskich, konkretnie – te-
neryfa) zasadna jest identyfikacja produktów turystycznych jako czynników 
sprawczych rozwoju regionalnego. turystyka, jej rozwój jest jednym z głównych 
kierunków gospodarki regionalnej badanego terenu. Pełni ona funkcję aktywizu-
jącą całą gospodarkę. to dzięki niej powstają nowe rodzaje usług, a wraz z nimi 
uruchamiane są nowe dziedziny produkcji przemysłowej, które mają służyć tury-
stom i społeczności lokalnej6.

turyści w danym regionie posiadają określone potrzeby. Nie można ich za-
spokoić wyłącznie poprzez pojedyncze usługi czy urządzenia, działania. cały 
region z jego walorami, infrastrukturą, gościnnością mieszkańców itd. tworzy 
produkt, tj. pewną spójną wartość, która podczas pobytu turysty przybiera pe-
wien określony, jedyny i niepowtarzalny charakter. Na danym obszarze znajduje 
się szereg elementów, które tworzą potencjalny produkt turystyczny, jest on więc 
agregatem pewnych cech i właściwości7. Głównym motywem przyjazdu są tylko 
niektóre z nich. Pozostałe elementy produktu zauważane są dopiero w trakcie 
konsumpcji (w badaniach – podłoga urbanistyczna dostrzegana, zapamiętywana, 
podziwiana przez turystów). 

Obszar turystyczny oferuje pewien pakiet dóbr materialnych i usług, z cze-
go poszczególni konsumenci nie korzystają w pełni, konsumują tylko pewną jego 
część. Wynika to ze zindywidualizowanych potrzeb i preferencji każdego czło-

4 Marketing Tourist Places, red. G.J. Ashworth, B.c. Goodall, routledge, London 1990,  
s. 46–74.

5 J. Borzyszkowski, Markowe produkty turystyczne i ich związek ze strukturą ruchu turystycz-
nego – przykład Czech, Polski, Słowacji i Węgier, w: Popyt turystyczny. Zagadnienia podstawowe, 
zeszyty Naukowe Uniwersytetu szczecińskiego 2012, nr 697, „ekonomiczne Problemy Usług”  
nr 82, s. 354.

6 z.A. Pleśniarski, Produkty turystyczne subregionów: Karkonosze i Góry Izerskie oraz Ziemia 
Kłodzka, w: Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności, Wydawnictwo Ue 
we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 154.

7 A. Nowakowska, Marketing w turystyce, w: Lokalna polityka turystyczna i marketing, cen-
trum kształcenia kadr turystycznych w krakowie, kraków 1997, s. 9–16.
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wieka. Produkt turystyczny określonego obszaru należy w związku z tym trakto-
wać jako oferowany w całości na rynku pakiet możliwości w odniesieniu do po-
tencjalnie pełnionych funkcji turystycznych. Problematyka produktu turystycz-
nego obszaru jest więc bardzo złożona, dlatego badania i analizy prowadzone są 
przez specjalistów wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, m.in. ekonomistów, 
urbanistów, socjologów, geografów. Wykorzystując wiedzę z zakresu marketingu 
i geografii, można wyszczególnić elementy produktu turystycznego danego ob-
szaru, do którego zaliczyć można także podłogę urbanistyczną.

Mówiąc o podłodze urbanistycznej, należy wspomnieć wnętrze urbanistycz-
ne stanowiące przestrzeń ograniczoną czytelnie ścianami widocznymi bez prze-
szkód z określonego punktu widokowego. krajobraz miejski składa się z szeregu 
wnętrz. Wnętrze urbanistyczne można porównać do pokoju, ponieważ składa się 
z takich elementów, jak: podłoga urbanistyczna, ściana urbanistyczna, sufit urba-
nistyczny. Podłoga urbanistyczna to płaszczyzna pozioma lub skośna znajdująca 
się poniżej linii horyzontu i umożliwiająca przemieszczanie się po niej (także 
na różne poziomy w zależności od topografii danego terenu). stanowią ją naj-
częściej różnego rodzaju posadzki brukowane, pokryte asfaltem, elementami be-
tonowymi, ceramicznymi, trawniki, ziemia. Ściana urbanistyczna to najczęściej 
płaszczyzna pionowa znajdująca się na wysokości horyzontu, stanowiąca grani-
cę pola widzenia po bokach. Najpowszechniej występującymi ścianami wnętrz 
są elewacje budynków, całe pierzeje zabudowy, ściany zieleni, aleje i szpalery 
drzew. sufit wnętrza urbanistycznego lub inaczej sklepienie znajduje się zawsze 
powyżej linii horyzontu i zwykle jest nim niebo. Akcent we wnętrzu, zwany ele-
mentem wolnostojącym, pełni rolę „mebla”. Najczęściej spotykanym akcentem 
jest drzewo, pomnik, detal urbanistyczny, elementy małej architektury, akcenty 
i dominanty przestrzenno-wysokościowe. taki element urozmaica w znacznym 
stopniu wygląd danej przestrzeni, wzbogacając jej kompozycję.

1. Puerto de la cruz przykładem dopasowania produktów turystycznych 
do oczekiwań turystów

Do prowadzonych badań wybrano Puerto de la cruz, ponieważ to typowa 
miejscowość turystyczna położona na jednej z wysp archipelagu Wysp kanaryj-
skich – teneryfie�. stanowi ona przykład miejscowości z ponad 28 tys. stałych 

� B. Borowski, A. Bourmer, H.-J. Fründt H., Tenerifa, Verlag karl Baedeker, Aulage 2005,  
s. 226.
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mieszkańców (dane z 1 stycznia 2013 r.), w której w sposób szczególny dopa-
sowane zostały produkty turystyczne do potencjalnych oczekiwań turystów. Jej 
usytuowanie na wysokim klifie nie było przypadkowe. Miejscowość w XViii w. 
była jednym z najważniejszych portów wyspy. cumowały w nim wielkie statki 
handlowe, odbywał się przeładunek trzciny cukrowej i wina z nieodległej doliny 
Orotavy. Obecnie znajduje się tu tylko niewielka przystań rybacka.

Dopiero sto lat temu Puerto de la cruz zajmujące powierzchnię 8,73 ha 
zaczęło funkcjonować jako ośrodek turystyczny, przede wszystkim dla angiel-
skich arystokratów (to Anglicy jako pierwsi odkryli panujący tu latem bardzo 
przyjemny, orzeźwiający klimat i rozpoczęli budowę hoteli w założonych nieco 
wcześniej z rozmachem parkach). Obszar Wysp kanaryjskich określany jest mia-
nem „kraju wiecznej wiosny”, dlatego tak chętnie odwiedzają go turyści z całego 
świata9. Wraz z rozwojem turystyki w Puerto de la cruz osiedlało się coraz wię-
cej kanaryjczyków. Otwierano sanatoria klimatyczne. Obecnie to ważny kurort 
na teneryfie z doskonałą infrastrukturą turystyczną (liczne hotele, pensjonaty, 
ośrodki sPA & Wellness, kąpieliska ze słodką wodą, dwie plaże nad Oceanem 
Atlantyckim zlokalizowane na przeciwległych krańcach miasta, restauracje, 
kawiarnie, bary, zabytki, inne atrakcje turystyczne). infrastruktura tego miasta 
z sektorem usług i ofertą kulturalną zaspokaja potrzeby zarówno mieszkańców 
stałych, jak i szeroko pojmowanych turystów (setek tysięcy rocznie)10. 

Puerto de la cruz określane jest mianem „słonecznego punktu w północnej 
części wyspy”, bowiem nawet jeżeli na północy teneryfy pada deszcz, tutaj świe-
ci słońce. Deszcz jest tu rzadkością, a jeżeli pojawia się, to na bardzo krótko.

W latach 60. XX w. w mieście rozpoczęła się rozwijać turystyka masowa. 
zaczęto budować liczne hotele, zwłaszcza 4–5-kondygnacyjne, choć także wy-
sokościowe (11–13-kondygnacyjne), które w ostatnich kilku latach poddawano 
procesowi rewitalizacji. stosując aktualnie dostępne materiały wykończeniowe 
(według najnowszych technologii), nadaje się tym obiektom nowy wizerunek 
zgodny z aktualnie obowiązującymi trendami w architekturze. W elewacjach 
dominuje szkło i aluminium. W parterach bardzo wielu budynków funkcjonują 
liczne sklepy, restauracje, bary, kawiarnie dodające uroku tej turystycznej miej-
scowości.

9 c.c. Hernández, F.c. Morales, Museo de Arte Contenporáneo Eduardo Westerdahl, instituto 
de estudios de canrias 2010, s. 72.

10 A. Jankowska, s. Adamczak, Teneryfa, Wydawnictwo Gauss, Bielsko-Biała 2012, s. 62–65.
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Miasto można podzielić na trzy części. Środkową stanowi najstarsza za-
budowa tworząca starówkę. Poprzecinana jest ona skomplikowanym labiryntem 
jednokierunkowych ulic. to właśnie tutaj przede wszystkim skupia się sieć bar-
dzo licznych sklepów, restauracji, miejsc do wypoczynku. Na starówce podzi-
wiać można pałace i przykłady architektury kolonialnej.

We wschodniej części Puerto de la cruz, na wysokim klifie usytuowana 
jest odmienna enklawa kurortu. Dominują tu budynki niższe i niskie, ale nie-
zwykle zadbane, umieszczone wśród bujnej zieleni. Nie znaczy to, że brak tu 
budynków wysokich, wielokondygnacyjnych hoteli z lat 60. i 70. po moderni-
zacji. ciekawym, często występującym elementem w tej części miasta są liczne 
schody terenowe wykonane z różnych materiałów, zwykle wykończone elemen-
tami ceramicznymi pięknie skomponowanymi w jedną całość i bardzo umiejętnie 
wkomponowane w otaczający teren. tego typu podłoga urbanistyczna stwarza 
możliwość przemieszczania się z różnych, niekiedy bardzo zróżnicowanych po-
ziomów topograficznych. Przy schodach występuje bujna, kwitnąca zieleń doda-
jąca uroku i akcentująca urozmaicenie topograficzne terenu. stąd, z wysokiego 
klifu, na krawędzi którego usytuowane są platformy widokowe, restauracje, ka-
wiarnie, można podziwiać panoramę całego miasta.

Fot. 1. Puerto de la cruz – wschodnia część miasta: schody terenowe, atrakcyjna 
posadzka ceramiczna (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 
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Fot. 2. Puerto de la cruz – centralna część miasta: atrakcyjna podłoga urbanistyczna 
(autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 

Fot. 3. Puerto de la cruz – podłoga urbanistyczna w centralnej części miasta, elementy 
małej architektury: kamienne siedziska (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 
2014 r.)
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Fot. 4. Puerto de la cruz – schody terenowe w centralnej części miasta ułatwiające 
przemieszczanie się na różnych poziomach topograficznych (autor e. Gonda- 
-soroczyńska, lipiec 2014 r.)

Fot. 5. Puerto de la cruz – spacerowe ciągi komunikacyjne we wschodniej części miasta: 
ciekawa podłoga urbanistyczna (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 
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Fot. 6. Puerto de la cruz – inne rozwiązanie spacerowego ciągu komunikacyjnego 
we wschodniej części miasta: odmienna podłoga urbanistyczna uwzględniająca 
zróżnicowanie wysokościowe terenu (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.)

2. cel pracy i metody pracy

Głównym celem opracowania było uzyskanie na przykładzie Puerto de la 
cruz na teneryfie odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, czy podłoga urbani-
styczna może wpływać na jakość funkcjonowania miejscowości turystycznej, 
czy jest ona istotnym elementem produktu turystycznego.

Badania przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji bezpośredniej i po-
średniej. inwentaryzacja bezpośrednia polegała na pracach w terenie, podczas 
których wykonano inwentaryzacje urbanistyczne, budowlane oraz zdjęcia i szki-
ce. zwrócono baczną uwagę na występujące w kurorcie Puerto de la cruz podłogi 
urbanistyczne stanowiące przedmiot badań, na ich zróżnicowanie architektonicz-
ne, urbanistyczne, plastyczne w kontekście kształtów, materiałowym, elementów 
małej architektury im towarzyszących, a także elementów związanych z szeroko 
pojmowaną turystyką i rekreacją. 

inwentaryzacja pośrednia obejmowała zebranie informacji o historii po-
wstania miejscowości, jej funkcjonowaniu z dominującą funkcją turystyczną11. 
Dokonano oceny, czy występująca infrastruktura turystyczna zaspokaja oczeki-
wania turystów. W tej części badań oparto się na materiałach uzyskanych w punk-
tach informacyjnych, wywiadach środowiskowych oraz informacjach zawartych 

11 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWe, Warszawa 2003, s. 387–431.
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w wykazanym piśmiennictwie. zgromadzone informacje zostały potwierdzone 
dokumentacją fotograficzną. Podczas przeprowadzanych analiz wyszczególnio-
no najważniejsze elementy środowiskowe, które mogą się przyczynić do dalsze-
go dobrego funkcjonowania kurortu w kontekście szeroko rozumianej funkcji 
turystycznej. 

3. zakres opracowania

W opracowaniu krótko scharakteryzowano miejscowość Puerto del la cruz. 
Wyeksponowano występujące w strukturze miasta miejsca publiczne, takie jak: 
place, parki, ogrody, plaże. zwrócono uwagę na główne zabytki miasta przycią-
gające rzesze turystów, tworząc tym samym teren ich występowania miejscem 
publicznym o charakterze poznawczym. Występujące wokół zabytków podłogi 
urbanistyczne stanowią istotny produkt turystyczny, który przez każdego turystę 
inaczej jest postrzegany i odbierany.

4. Place w strukturze Puerto de la cruz

W strukturze Puerto de la cruz liczne i bardzo czytelne są place – miejsca 
spotkań stałych mieszkańców i turystów. Posiadają one odmienne podłogi urba-
nistyczne. każdy obiekt otacza jego indywidualna, niepowtarzalna powierzchnia 
zarówno w kontekście kształtu, wielkości, formy, jak i zastosowanych materia-
łów. Place te w większości przypadków zlokalizowane są nad brzegiem Oceanu 
Atlantyckiego. stanowią często taras widokowy na miasto, dlatego tak chętnie 
przebywają na nich turyści. Wśród placów należy wymienić przede wszystkim 
takie, jak: Plaza del europa, Plaza del charco de los camerones, Plaza Mirador 
de la Paz, Plaz de la iglesia12.

Plaza del europa to plac, który oprócz aktualnej funkcji usługowej z uwagi 
na swoje położenie nad Oceanem Atlantyckim stanowi jednocześnie ważny punkt 
widokowy. z niego turyści podziwiają panoramę miasta, na nim robią sobie pa-
miątkowe zdjęcia, odpoczywają na licznie ustawionych ławeczkach. Przy placu 
tym można podziwiać ratusz z 1973 r. oraz piękny zabytkowy dom z 1730 r. 
– casa de Miranda.

12 A. Jankowska, s. Adamczak, op.cit., s. 62–67.
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Fot. 7. Puerto de la cruz – plac przy nabrzeżu: platforma widokowa Punto del 
Viento, typowy budynek architektury kanaryjskiej z rzeźbionymi balkonami  
(autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 

Fot. 8. Puerto de la cruz – Plaza del europa: zabytkowy dom z 1730 r. – casa de Miranda 
(autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.)
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Fot. 9. Puerto de la cruz – zagospodarowany placyk wewnątrz zabudowy wielorodzinnej 
w centrum miasta (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.)

Fot. 10. Puerto de la cruz – inaczej zagospodarowany placyk wewnątrz zabudowy 
wielorodzinnej w centrum miasta, popiersie Paco Afonso (autor e. Gonda- 
-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 

Plaza del charco de los camerones (w wolnym tłumaczeniu oznacza kału-
żę, bowiem często podczas sztormu plac był zalewany przez Ocean Atlantycki) 
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to wyjątkowo atrakcyjny plac dla zwiedzających i ludności miejscowej. Wokół 
niego podziwiać można stare budynki miasta. W środku placu znajduje się oaza 
drzew palmowych sprowadzonych z kuby, indyjskich wawrzynów. Wewnątrz 
niej zorganizowano plac zabaw dla dzieci wyposażony w urządzenia zabawowe 
najnowszej generacji. Na placu ustawiono liczne ławki, kosze na śmieci, stylowe 
lampy. W parterach budynków okalających plac (tworzących pierzeje) funkcjo-
nują liczne restauracje wraz z zewnętrznymi ogródkami zapraszającymi tury-
stów. zarówno w dzień, jak i do późnych godzin nocnych plac tętni życiem. Na 
jego środku usytuowano estradę, na której występują zespoły muzyczne. klimat 
panujący na tym placu jest niepowtarzalny.

Fot. 11. Puerto de la cruz – Plaza del charco de los camerones: oaza drzew palmowych, 
indyjskich wawrzynów, elementy małej architektury – charakterystyczne ka-
mienne siedziska (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 
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Fot. 12. Puerto de la cruz – Plaza del charco de los camerones: budynki z usługami 
wokół placu, podłoga urbanistyczna przy usługach (autor e. Gonda-soroczyńska, 
lipiec 2014 r.) 

Fot. 13. Puerto de la cruz – Plaza del charco de los camerones: oś widokowa na ocean, 
zabudowa wielorodzinna z usługami w parterach, w głębi port rybacki i skład 
celny casa del Aduana (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 
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Fot. 14. Puerto de la cruz – Plaza del charco de los camerones nocą tętniące do godzin 
porannych życiem (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.)

w dawnym porcie rybackim z rzeźbą handlarki rybami pięknie odrestauro-
wano budynek domu celnego casa de la Aduana z 1620 r. stanowi on przykład 
architektury kanaryjskiej. Obecnie znajdują się w nim: Biuro informacji tury-
stycznej, sklep rękodzieła artystycznego, galeria „centrum studiów Hiszpań-
skich” (organizuje wystawy współczesnej sztuki hiszpańskiej).

Fot. 15. Puerto de la cruz – rzeźba handlarki rybami w porcie (autor e. Gonda- 
-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 
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Fot. 16. Puerto de la cruz – budynek domu celnego casa de la Aduana z 1620 r.  
po lewej stronie przy małym porcie rybackim (autor e. Gonda-soroczyńska, 
lipiec 2014 r.) 

5. Parki i inne miejsca publiczne stanowiące produkt turystyczny w struk-
turze Puerto de la cruz

Ważnymi elementami w strukturze Puerto de la cruz są parki i inne miejsca 
publiczne stanowiące produkt turystyczny. Wśród nich wymienić należy takie, 
jak: Loro Parque, Jardin Botanico, Park taoro, kompleks basenowy Lago Mar-
tianez, dwie plaże publiczne, aleję palmową.

Loro Parque to największy na Wyspach kanaryjskich park przyrodniczy. to 
niepowtarzalne miejsce publiczne, do którego zaglądają tłumy turystów. zajmu-
je on powierzchnić 165 tys. m2. Można w nim podziwiać 350 gatunków papug 
z różnych zakątków świata, wiele gatunków zwierząt egzotycznych (np. białe 
tygrysy, goryle, pingwiny, rekiny, foki, delfiny, orki). Do parku kursuje bezpłatna 
kolejka z placu nieopodal Lago Martinez13.

Jardin Botanico to jeden z najstarszych na świecie ogrodów botanicznych 
o powierzchni ponad 2,5 ha. został założony w 1788 r. z polecenia króla Hi-
szpanii karola iii. Pierwotnie miał być ogrodem aklimatyzacyjnym dla roślin 
przywożonych z egzotycznych krajów do Hiszpanii (stąd wywodzi się nazwa 
Jardin de Aclimatacion). Podziwiać w nim można ponad 1000 gatunków roślin 
i drzew14.

13 Ibidem, s. 65.
14 Ibidem s. 66.
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Ważnym miejscem publicznym jest Park taoro usytuowany na płaskowyżu, 
z widokiem na ocean i miasto. Na jego terenie zbudowano pod koniec XiX w. 
pierwsze ekskluzywne hotele, głównie dla kuracjuszy brytyjskich. znajdują się 
w nim na powierzchni 10 ha: ogrody, liczne strumyki, sadzawki, wodospady, 
punkty widokowe, place zabaw dla dzieci. W ramach kompleksu podziwiać moż-
na założony na tarasach ogród risco Bello z licznymi stawami. W środku par-
ku zwiedzić można ogród tropikalny risco Bello Aquatie. z tarasu widokowego 
rozciąga się niepowtarzalna panorama miasta.

Lago Martianez to kolejne miejsce publiczne. ten zespół basenowy o po-
wierzchni 3 ha zlokalizowany jest we wschodniej części miasta, przy samym 
Oceanie Atlantyckim. Wszystkie baseny kąpielowe (pięć basenów) posiadają 
wodę morską, słoną. Na jednym z basenów znajduje się wyspa z casynem i inny-
mi elementami infrastruktury turystycznej. całość kompleksu oddzielona jest od 
oceanu murem o wysokości ok. 1,5 m pomalowanym na biało podobnie jak inne 
elementy małej architektury znajdujące się na terenie kompleksu. ta sztuczna 
laguna zrealizowana została według projektu architekta-plastyka pochodzącego 
z Lanzarote – c. Manrique. 

Fot. 17. Puerto de la cruz – zespół basenowy Lago Martianez w bezpośrednim 
sąsiedztwie oceanu (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 
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Fot. 18. Puerto de la cruz – zespół basenowy Lago Martianez z dużą ilością skał  
powulkanicznych (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.)

Fot. 19. Puerto de la cruz – zespół basenowy Lago Martianez: ciekawa podłoga 
urbanistyczna wykorzystująca lokalny surowiec magmowe kamienie (autor  
e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 
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Fot. 20. Puerto de la cruz – kąpielisko Lago Martianez w bezpośrednim sąsiedztwie 
ekskluzywna zabudowa hotelowa (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 

czytelnymi elementami w strukturze miasta, a zarazem miejscami publicz-
nymi są dwie plaże publiczne: Playa de Bollullo (200 m szerokości) i Playa de 
Martianez (250 m szerokości), obie nad Oceanem Atlantyckim, zlokalizowane na 
przeciwległych krańcach Puerto de la cruz. Obie plaże posiadają gruby, czarny 

Fot. 21. Puerto de la cruz – plaża Lago Martianez w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu basenowego Lago Martianez we wschodniej części miasta, z czarnym 
powulkanicznym piaskiem (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 
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piasek usiany wulkanicznymi skałami. z Playa de Martianez roztacza się prze-
piękny widok na pobliski klif, północne wybrzeże teneryfy, na którym funk-
cjonuje również turystyczna część Puerto de la cruz utrzymana w nieco innym 
charakterze, z niższą zabudową i ogromną ilością tropikalnej zieleni.

Fot. 22. Puerto de la cruz – plaża Playa de Bollullo w zachodniej części miasta, z czarnym 
powulkanicznym piaskiem (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 

ciekawym rozwiązaniem urbanistycznym, miejscem, z którego chętnie ko-
rzystają turyści, jest aleja palmowa o długości 1 km znajdująca się we wschod-
niej części miasta, prowadząca z centrum na plażę Playa de Martianez. Okazałe, 
wysokie palmy wytyczają urokliwy ciąg komunikacji pieszej, rozdzielając dwa 
pasy ruchu jednokierunkowego dla samochodów. Przy alei ustawione są stylowe 
ławki i ciekawe lampy. Jest to miejsce, gdzie często spotkać można fotografów 
z żywymi papugami, którzy proponują turystom pamiątkowe zdjęcia z teneryfy.
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Fot. 23. Puerto de la cruz – aleja palmowa od strony oceanu, w jej wnętrzu podłoga 
urbanistyczna w formie mozaiki (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.)

Fot. 24. Puerto de la cruz – detal podłogi urbanistycznej wewnątrz alei palmowej  
(autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 
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Fot. 25. Puerto de la cruz – podłoga urbanistyczna przy odrestaurowanej architekturze 
hotelowej we wschodniej części miasta (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 
2014 r.)

Fot. 26. Puerto de la cruz – podłoga urbanistyczna w centralnej części miasta: elementy 
ceramiczne (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.)
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6. Podłogi urbanistyczne przy zabytkach Puerto de la cruz

Puerto de la cruz nie posiada dużej liczby zabytków. te najważniejsze to: 
katedra iglesia de Nuestra senora de la Pena de Francia, fort castillo de san 
Felipe del Morro, kościół iglesia de san Francisco, kaplica Parroquia de san 
Amaro. zabytki zlokalizowane są w najstarszej części miasta. Przy nich i wokół 
nich występują zróżnicowane podłogi urbanistyczne wyposażone w piękną niską 
i wysoką zieleń, elementy małej architektury (ławeczki, lampy, kosze na śmieci, 
fontanny, popiersia, pomniki, pergole, schody terenowe).

katedra iglesia de Nuestra senora de la Pena de Francia jest usytuowana 
na wysoko położonym placu Plaza iglesia. Wiodą do niej szerokie, kamienne 
schody, na których często spotkać można odpoczywających turystów. to typowy 
przykład kanaryjskiej architektury sakralnej. Pochodzi ona z 1684 r. (rozpoczęcie 
budowy). Posiada charakterystyczną, dobudowaną 100 lat później (pod koniec 
XiX w.) do bryły kościoła szarą, neoklasycystyczną wieżę-dzwonnicę. Wieża ta 
jest widoczna z niemalże każdego punktu promenady wiodącej wzdłuż wybrzeża 
Atlantyku. W ciemnym i mrocznym wnętrzu katedry znajdują się: obficie zło-
cona nastawa barokowego ołtarza głównego z XViii w., liczne statuy świętych, 
barokowe rzeźby F. esteveza oraz obrazy J.L. Pereza. Na uwagę zasługują zabyt-
kowe organy. 

Fot. 27. Puerto de la cruz – katedra iglesia de Nuestra senora de la Pena de Francia  
na placu Plaza iglesia (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.)
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Fot. 28. Puerto de la cruz – plac Plaza iglesia: w środku placu kamienna fontanna  
(autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.)

castillo de san Felipe del Morro to fort pochodzący z XVii w. Był on miej-
scem obrony przed atakami obcych statków. Współcześnie to miejsce licznych 
wystaw i funkcjonowania wesołego miasteczka. zamek san Felipe (1630–1644) 

Fot. 29. Puerto de la cruz – fragment fortu obronnego castillo de san Felipe del Morro 
przy Plaza europa (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 
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zbudowano dla ochrony przed piratami. roztacza się z niego widok aż po Playa 
Jardin. Na wejściu stoi potężna armata.

iglesia de san Francisco to najstarszy kościół w mieście wybudowany 
w 1599 r. znajdujące się w nim rzeźby i obrazy pochodzą z XVi w.

Fot. 30. Puerto de la cruz – Parroquia de san Amaro: kaplica z XVi w. w najstarszej 
zabytkowej części miasta (autor e. Gonda-soroczyńska, lipiec 2014 r.) 

Podsumowanie

Włodarze miejscowości turystycznych w Polsce mogliby brać przykład ze 
sprawdzonych rozwiązań urbanistycznych zastosowanych w turystycznej miej-
scowości Puerto de la cruz. zwłaszcza niezwykła troska o ciągi komunikacyj-
ne, zwrócenie uwagi na ich formę, estetykę, kolorystykę, zastosowane materiały 
– całościowo o tzw. podłogę urbanistyczną – należałoby zastosować w Polsce. 
Uwagę zwraca także dbałość o ład i porządek. Wszędzie jest czysto. codziennie 
nocą odpowiednie służby sprzątają miasto. Posadzki, podłogi urbanistyczne są 
codziennie myte wodą podobnie jak pomniki czy inne elementy małej architektu-
ry. zieleń publiczna jest codziennie podlewana, porządkowana, trawa regularnie 
koszona. Wszystkie te zabiegi wpływają na jej wygląd, a tym samym na dobre sa-
mopoczucie turysty, który w tak zadbane, piękne miejsca będzie chciał wrócić.
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Wnioski końcowe

1. Podłoga urbanistyczna to element, na który nie tylko w fazie projektu winien 
zwracać uwagę projektant, ale użytkując określony teren, winniśmy czuć się 
w nim komfortowo.

2. Na atrakcyjność badanego terenu wpływ mają przede wszystkim: walory 
naturalne, kulturowe, dostępność komunikacyjna, zagospodarowanie tury-
styczne. 

3. Atrakcyjność turystyczna bezpośrednio oddziałuje na generowanie ruchu tu-
rystycznego przyczyniającego się do rozwoju lokalnego i regionalnego.

4. elementy małej architektury towarzyszące podłodze urbanistycznej nie są 
bez znaczenia i dodają jej uroku, poprawiają funkcjonalność.

5. Warto zwracać uwagę na podłogę urbanistyczną, bowiem jej poprawny 
aranż, kolorystyka, funkcjonalność przyciągają turystę, stanowią element 
rozpoznawalny, identyfikujący, zapraszający.

6. Podłoga urbanistyczna może wpływać na jakość funkcjonowania miejsco-
wości turystycznej, stanowi istotny produkt turystyczny.
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adJuSting touRiSt PRoductS toWaRdS touRiSt eXPectationS 
uSing the eXaMPLe oF PueRto de La cRuz in teneRiFe

Summary

the focus of the study is directed towards the tourist product – which, among  
others, includes the urbanist element that is the so-called urbanist floor – in the tour-
ist town of Puerto de la cruz in tenerife. the unique spatial development of this ca-
narian resort is important, especially in the context of the maximum utilisation of the 
soil for the purposes related to the tourist function, as it is an extraordinary area, where 
the tourist function is dominant. the studied area has immense tourist potential (i.e. the 
climate, the weather, the tourist infrastructure, the landscape). Undeveloped terrain and 
areas surrounded by developed terrain and functioning as tourist movement locations are 
arranged in a specific, perfectly harmonious manner. these include so-called open public 
spaces, where the different types of urbanist floors have been implemented with the use 
of a diverse source of materials and in a very sensible, apt way, showing great taste in 
the domain of architecture, urbanism and planning. the study serves as an answer to the 
question: “can an urbanist floor influence the quality of functioning of a tourist town and 
is it a significant tourist product?”.

Keywords: tourist product, tourist town, Puerto de la cruz, public place, urbanist floor

Translated by Ryszard Chytrowski
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Streszczenie

celem opracowania jest analiza uwarunkowań rozwoju geoturystyki na Wyspach 
kanaryjskich. zamierzeniem autorów było także wykazanie, że obfitujący w walory wy-
poczynkowe archipelag stanowi jednocześnie odpowiednie miejsce do uprawiania geo-
turystyki. W kontekście głównego celu autorzy analizują szereg innych kwestii dotyczą-
cych turystyki na badanym terenie, w tym wielkość ruchu turystycznego oraz motywy 
przyjazdów turystów. Wyspy kanaryjskie kojarzone są głównie z wyjazdami wypoczyn-
kowymi po „słońce i plażę”. Bez wątpienia region pod tym względem spełnia oczekiwa-
nia turystów, o czym świadczy ruch turystycznych, który w 2013 r. osiągnął ponad 12 ml 
osób rocznie. Przyjezdni chętnie korzystają z uroków i możliwości wypoczynku, jakie 
daje Ocean Atlantycki oraz tutejsze plaże. Niektórzy goście doceniają również obecność 
atrakcji turystycznych, które bazują na poznawaniu obiektów i procesów geologicznych. 
efekty wulkanicznej przeszłości archipelagu widoczne są na każdej z wysp. szczegól-
nie wartościowe pod tym względem są teneryfa z najwyższym szczytem Pico del te-
ide (3718 m n.p.m.) i Lanzarote z Parkiem Narodowym timanfaya (Parque Nacional de 
timanfaya). Należy podkreślić, że poza wyjątkową atrakcyjnością turystyczną to jedno  
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∗∗ Adres e-mail: itrozycki@o2.pl.  
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z najciekawszych miejsc na świecie do studiowania zagadnień związanych z wulkanolo-
gią. Potwierdzeniem, że Lanzarote jest doskonałym terenem do uprawiania geoturystyki, 
są też plany powołania geoparku (Lanzarote and chinijno islands Geopark). Jego po-
wstanie zapewne przyczyni się do wzmocnienia atrakcyjności turystycznej i postrzegania 
tej wyspy jako obszaru, na którym podejmowane są działania mające na celu rozwój 
turystyki zrównoważonej. 

Słowa kluczowe: Wyspy kanaryjskie, Lanzarote, geoturystyka

Wprowadzenie

Wyspy kanaryjskie kojarzone są przede wszystkim z wyjazdami wypo-
czynkowymi, tymczasem dysponują także bogatym i zróżnicowanym potencja-
łem w zakresie rozwoju turystyki geologicznej. Głównym celem autorów arty-
kułu była analiza uwarunkowań rozwoju geoturystyki na Wyspach kanaryjskich. 
zamierzeniem było również wykazanie, że obfitujący w walory wypoczynkowe 
archipelag stanowi jednocześnie odpowiednie miejsce do jej uprawiania. 

Pojęcie „geoturystyka” bywa w literaturze różnorodnie formułowane. W piś-
miennictwie polskim pierwsze definicje wskazywały, że jest to „dział turystyki 
poznawczej i/lub nastawionej na przeżycia, bazującej na poznawaniu obiektów 
i procesów geologicznych oraz doznawaniu w kontakcie z nimi wrażeń estetycz-
nych”1. Wiodącym motywem uprawiania turystyki geologicznej jest zwiedzanie 
i poznawanie obiektów przyrody nieożywionej2. Niemniej jednak geoturysty-
ka może korzystać zarówno z dziedzictwa przyrodniczego, jak i kulturowego3. 
W związku z tym i na powody uprawiania geoturystyki można spojrzeć szerzej. 
P. Migoń zauważa, że motywem przewodnim w tym wypadku jest „świadome 
poznawanie dziedzictwa ziemi i abiotycznych elementów współczesnej przyro-
dy oraz tych aspektów działalności ludzkiej, które do wykorzystania zasobów 
ziemi w bezpośredni sposób nawiązują”4. 

szczególne dogodne warunki do realizowania przez turystów tego typu za-
mierzeń ma Lanzarote, dlatego też poświęcono jej osobną część opracowania. 
Wyjątkowość wyspy wiąże się z występującymi tutaj wulkanami oraz pozostaje 

1 t. słomka, A. kicińska-Świderska, Geoturystyka – podstawowe pojęcia, „Geoturystyka” 
2004, nr 1(1), s. 6.

2 Turystyka, red. W. kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 200.
3 k. Miskiewicz, M. Doktor, t. słomka, Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki, 

„Geoturystyka” 2007, nr 4 (11), s. 4.
4 P. Migoń, Geoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 9.
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w związku z efektami pracy człowieka, który to miejsce zaprojektował tak, by 
współgrało z naturą. regiony wulkaniczne na świecie przyciągają turystów i sta-
nowią przedmiot rozważań naukowców. Analiza literatury pozwala stwierdzić, 
że obecne są publikacje poruszające kwestie wpływu wulkanizmu na działalność 
ludzką (społeczności, ekonomia)5. ta działalność wiąże się także z turystyką. 
Wulkany oferują turystom atrakcyjne widoki, same erupcje stanowią niesamo-
wite spektakle przyrodnicze. z jednej strony czynny wulkan może, przyciągając 
turystów, wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu, a z drugiej zniszczyć lokalną 
gospodarkę i infrastrukturę6. Dodatkowo, atrakcją są wulkaniczne gorące źródła, 
a wysokie wulkany stanowią magnes dla turystów spragnionych górskich wę-
drówek. część z terenów, na których znajdują się wulkany jest stosunkowo sła-
bo przekształcona przez człowieka, co również ze względu na swój wydźwięk 
ekologiczny może zachęcić turystów kładących nacisk na kontakt z przyrodą7. 
Uwagę przyjezdnych w regiony wulkaniczne przyciągają także plaże o innym 
niż tradycyjne kolorze, czasem wykopaliska archeologiczne, a niejednokrotnie 
kwestie związane z religią�. Obecność wulkanów może więc przyczyniać się do 
powstawania nowych celów podróży turystycznych. 

temat wulkanizmu w połączeniu z destynacjami turystycznymi na świecie 
poruszali P. erfurt-cooper i M. cooper9. W odniesieniu do Wysp kanaryjskich 
refleksji na temat turystyki związanej z wulkanami podejmował się J. Dóniz- 
-Páez, wskazując jednocześnie na konieczność przedstawienia coraz bardziej 
wymagającym klientom innych poza słońcem i plażą alternatyw10. J. Dóniz-Páez 
i in. podjęli się także przybliżenia potencjału turystycznego w połączeniu z efek-
tami działalności wulkanicznej na wyspie el Hierro11. W swoich badaniach auto-

5 Volcanoes and the Environment, red. J. Marti, G.J. ernst, cambridge University Press, cam-
bridge 2005. 

6 H. sigurdsson, r. Lopes-Gautier, Volcanoes and Tourism, w: Encyclopedia of Volcano, red. 
H. sigurdsson, Academic Press, san Diego 2000, s. 1283–1299.

7 Ibidem, s. 1292.
� Ibidem, s. 1293–1298.
9 Volcano & Geotermal Tourism. Sustainable geo-resources for Leisure and Recreation, red.  

P. erfurt-cooper, M. cooper, earthscan, London–Washington 2010; Volcanic Tourist Destinations, 
red. P. erfurt-cooper, springer, Berlin–Heidelberg 2014.

10 J. Dóniz-Páez, Opiniones y ensayos. Reflexiones en torno al turismo volcánico. El ca-
so de Islas Canarias, „PAsOs. revista de turismo y Patrimonio cultural” 2014, vol. 12, no. 2,  
s. 467–478. 

11 J. Dóniz-Páez, r. Becerra-ramírez, e. González-cárdenas, c. Guillén-Martín, e. escobar- 
-Lahoz, Geomorphosites and Geotourism in Volcanic Landscape: the Example of La Corona del 
Lajial Cinder Cone (El Hierro, Canary Islands, Spain), „GeoJournal of tourism and Geosites  
year iV” 2011, vol. 8, no. 2, s. 185–197.
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rzy wykazywali, że zwiększenie roli tego rodzaju zasobów w ofercie turystycznej 
może przyczyniać się do stworzenia nowych produktów turystycznych. Bada-
cze analizowali zagadnienia związane z wulkanizmem w kontekście obecnych 
związków z działalnością ludzką na przykładzie m.in. Pico Partido na Lanza-
rote12. to właśnie przede wszystkim obecność wulkanów na wyspie przyciąga 
osoby uprawiające geoturystykę. A. kowalczyk zwraca uwagę, że praktycznie 
każdy turysta odwiedzający Lanzarote staje się po części „geoturystą”13. z myślą 
o tego typu przyjezdnych w 2013 r. została wydana publikacja zawierająca pro-
pozycje wycieczek edukacyjnych po Lanzarote. zaproponowane trasy bazują na 
obiektach geologicznych i zawierają ich charakterystykę14. W tym samym roku 
szersze rozważania o Lanzarote podjął A. kowalczyk15, który na przykładzie tej 
wyspy analizował zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe, niemniej jednak 
w dalszym ciągu niewiele jest publikacji badających zjawiska związane z rozwo-
jem geoturystyki na tej wyspie. Należy przypuszczać, że sytuacja ulegnie zmia-
nie w najbliższym czasie i temat będzie podejmowany coraz częściej w związku 
z zaawansowanymi planami utworzenia geoparku. 

W postępowaniu badawczym wykorzystano dane z kanaryjskiego instytutu 
statystyki (istAc), który jest centralnym organem regionalnego systemu staty-
stycznego i był pomocny w uzyskaniu informacji statystycznych dotyczących 
ruchu turystycznego. Na podstawie otrzymanych danych, które uporządkowano 
i pogrupowano, zostały wysunięte wnioski. Poza analizą piśmiennictwa i danych 
statystycznych postępowanie badawcze obejmowało także obserwację dokonaną 
przez autorów podczas pobytu na Lanzarote, teneryfie i innych wyspach archi-
pelagu. 

12 J. Dóniz-Páez, c. Guillén-Martín, c. romero-ruiz, e. coello de La Plaza, Geomorphosi-
tes,volcanism andgeotourism: the example of cinder cones of Canary Islands (Spain), w: Proce- 
edings of the International Conference on Geoheritage and Geotourism, red. M. rodrigues,  
e. Freire, Associação Portuguesa de Geoturismo (APGeotur) centro de estudos Geográficos (ceG) 
of the Lisbon University, Lisbon 2010, s. 23–24.

13 A. kowalczyk, Turystyka geologiczna (geoturystyka), w: Turystyka zrównoważona, red.  
A. kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 96–126.

14 Itinerarios didácticos por la isla de Lanzarote, Grupo de Investigación GEOVOL. Geomor-
fología, Territorio y Paisaje en Regiones Volcánicas. PATROCINAN, Universidad de castilla-La 
Mancha, Facultad de Letras, Departamento de Geografía y Ordenación del territorio, ciudad real 
2013, www.uclm.es/.../itinerarios%20Didácticos.pdf (23.12.2014).

15 A. kowalczyk, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote 
(Hiszpania), „turystyka kulturowa” 2013, nr 5, s. 35–57.
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1. Wyspy kanaryjskie – środowisko geograficzne

W skład leżącego na Oceanie Atlantyckim archipelagu wchodzi trzynaście 
wysp, spośród których większe to: teneryfa (największa z nich), Fuerteventura, 
Gran canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera i el Hierro. Do mniejszych nale-
żą: Lobos, La Graciosa, Montaňa clara, Alegranza, roque del Oeste oraz roque 
del este. skrajne wyspy – Lanzarote (na wschodzie) i el Hierro (na zachodzie 
archipelagu) – położone są w odległości ok. 500 km. cały obszar archipelagu 
podzielono na dwie prowincje. Dla części wschodniej (Gran canaria, Lanzarote, 
Fuerteventura) stolicą jest Las Palmas de Gran canaria, a dla części zachodniej 
(teneryfa, La Palma, La Gomera, el Hierro) – santa cruz de tenerife. 

Powstanie wysp wiąże się z występowaniem w tym obszarze strefy aktyw-
nego wulkanizmu. Odnośnie do genezy powstania wysp W. Maciejowski16 wska-
zuje na trzy różne teorie17: 

a) pierwsza łączy występowanie czynnych wulkanów z głębszą strefą ryf-
tową stanowiącą przedłużenie strefy granicznej między platformą saha-
ryjską a górami Atlas;

b) według drugiej aktywność wulkaniczna wynika z istnienia plamy gorą-
ca (hot spot) w skorupie ziemskiej, związanej z długotrwale i stacjonar-
nie utrzymującym się pióropuszem magmy w płaszczu ziemi;

c) według trzeciej tłumaczona jest kolizją oceanicznej płyty atlantyckiej 
z blokiem kontynentu afrykańskiego. 

teorie dotyczące powstania Wysp kanaryjskich zmieniały się na przestrze-
ni lat, a sam temat budził kontrowersje1�. 

efekty działalności wulkanicznej (stożki wulkaniczne) widoczne są w rzeź-
bie terenu Wysp kanaryjskich. Najwyższym stożkiem wulkanicznym jest Pico 
del teide na teneryfie. z kolei na Lanzarote można obserwować skupisko wul-
kanów zwanych Górami Ognia. szczególnie duże i długotrwałe erupcje miały 
miejsce na wyspie w latach 1730–1736, a ostatnie odnotowano w 1824 r. 

16 A.G. Morales, J.A. Hernández Luis, P.r. torrecabota, La Geografía de Canarias, w: canarias 
isla a isla, Praca zbiorowa, centro de la cultura Popular canaria, Arafo 2000.

17 W. Maciejowski, Z wyspy na wyspę (kanaryjską), w: Informator Polskiego Towarzystwa Geo-
graficznego. Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, red. z. Górka, J. Więcław-Mich-
niewska, PtG. Oddział w krakowie, kraków 2003, s. 201–211. 

1� c.M.G. cruz, The Origin of the Canary Islands. A Chronology of Ideas and Related Concepts, 
from the Antiquity to the End of 20th Century, iNHiGeO (international commission on the History 
of Geological sciences), sydney 2001. 
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Położenie na Oceanie Atlantyckim, niedaleko zwrotnika raka, bliskość 
kontynentu afrykańskiego i sahary, opływający wyspy zimny Prąd kanaryjski 
oraz rzeźba terenu wpływają na cechy klimatu archipelagu. Najgorętszymi mie-
siącami są lipiec i sierpień, ale dogodne warunki do wypoczynku panują tu przez 
cały rok. zestawienie wybranych danych meteorologicznych w odniesieniu do 
Lanzarote prezentuje tabela 1.

tabela 1

zestawienie wybranych danych meteorologicznych dotyczących Lanzarote

zmienna Wartość w roku (w nawiasach podano lata, 
w których odnotowano najwyższe wartości)

temperatura maksymalna (°c) 43,6 (6.08.1980)
temperatura minimalna (°c) 8,0 (10.01.1974)
Najwyższe miesięczne opady 118,5 (12.1991)
Maksymalna liczba dni opadów w miesiącu 19 (1.1996)
Maksymalna liczba dni z burzą w miesiącu 3 (1.1979)

Źródło: www.aemet.es/es/portada (18.05.2011).

zróżnicowanie wielkości opadów w zależności od wysokości nad pozio-
mem morza sprawia, że roślinność układa się piętrowo. zbiorowiska półpustynne 
występują do wysokości 400–500 m n.p.m. Drzewiaste zarośla (jałowiec, oliwka, 
pistacje) obecne są do wysokości ok. 800–1200 m n.p.m. zbiorowiska leśne lub 
leśno-krzewiaste znajdują się wyżej, a mało zwarta roślinność wysokogórska po-
nad nimi19. 

Na Wyspach kanaryjskich znajdują się parki narodowe odwiedzane przez 
licznych turystów (tabela 2). Największą popularnością cieszy się Park Narodo-
wy teide.

Historia wysp związana jest z plemionami Guanczów oraz wyprawami ko-
lumba. Odkrywca ten wykorzystywał wyspy jako bazę przed wyprawami na pod-
bój Nowego Świata. zanim w połowie XX w. rozwinęła się tu turystyka, w XVii 
i XViii w. społeczność dotknął kryzys ekonomiczny, który spowodował znaczny 
odpływ ludności. Obecnie główne źródło utrzymania mieszkańców stanowi tu-
rystyka. Poza nią ludność zajmuje się też rolnictwem i rybołówstwem. słynne 
wino „Malvasia” produkuje się na Lanzarote, dlatego cechą charakterystyczną 
krajobrazu tego regionu jest specyficzny sposób uprawy winogron.

19 W. Maciejowski, op.cit., s. 201–211. 
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tabela 2 

Liczba odwiedzających parki narodowe na Wyspach kanaryjskich w latach 2004–2010

Park 2004 2005 2006 2007 200� 2009 2010
Garajonay National 
Park 859 860 854 824 842 467 884 858 860 000 625 801 610 254
Parque Nacional de la 
caldera de taburiente 367 938 380 399 371 558 389 024 408 088 337 649 387 805
teide National Park 3 540 196 3 349 204 3 567 701 3 142 418 2 866 057 3 052 830 2 407 480
timanfaya National 
Park 1 815 186 1 778 882 1 787 776 1 748 149 1 600 175 1 371 349 1 434 705

Źródło: http://reddeparquesnacionales.mma.es/en/parques/org_auto/visitas/generalida-
des.htm (18.05.2011).

2. Wyspy kanaryjskie – infrastruktura turystyczna i ruch turystyczny 

infrastruktura turystyczna Wysp kanaryjskich przystosowana jest głównie 
do masowej turystyki wypoczynkowej. każda z wysp ma odpowiednią liczbę 
miejsc noclegowych proporcjonalną do oferowanych atrakcji. Baza jest całorocz-
na. standard obiektów noclegowych jest na tyle zróżnicowany (od hoteli wysokiej 
klasy z opcją all inclusive po oferty tańszego zakwaterowania bez wyżywienia), 
że może zadowolić każdego turystę. Doskonale rozbudowana jest również baza 
gastronomiczna. Nie brakuje ofert gastronomicznych zarówno w hotelach, jak 
i poza nimi. szczególnie warte podkreślenia są restauracje zlokalizowane w po-
bliżu promenad nadmorskich, które obok wyśmienitego jedzenia oferują widoki 
na ocean. Wyspy kanaryjskie, a szczególnie łatwo dostępne, najatrakcyjniejsze 
wybrzeża, zabudowane są niemal do granic możliwości (fotografia 1). W wielu 
miejscach na różnych wyspach hotele sprawiają wrażenie dominujących obiek-
tów w okolicy. 

Oprócz oferty hotelarskiej i gastronomicznej należy zwrócić uwagę na pro-
pozycję w zakresie rekreacji. Występują tu parki wodne i rozrywki, a także parki 
tematyczne urozmaicające pobyt na wyspach koncentrujących ruch turystyczny. 
Jest to szczególnie istotne podczas pobytów rodzinnych. Dodatkowych wrażeń 
dostarczają imprezy fakultatywne, których walorem jest urozmaicony program. 
Doskonałym przykładem są imprezy objazdowe po teneryfie, podczas których 
można również odwiedzić warsztaty rzemieślnicze i miejsca degustacji lokal-
nych napojów, w tym alkoholowych, podziwiając jednocześnie miejscowe atrak-
cje turystyczne.
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Fot. 1. teneryfa – przykłady obiektów bazy noclegowej (autor P. różycki)

Dotarcie do niemal wszystkich zakątków wysp umożliwia doskonała sieć 
dróg. szerokie autostrady pozwalają pokonać stosunkowo szybko odległości po-
między stolicą teneryfy a miejscowościami skupiającymi hotele w południowej 
części wyspy. Dobre drogi dojazdowe są na każdej z wysp. Wypożyczenie samo-
chodu pozwala na indywidualne dotarcie do najciekawszych miejsc pomijanych 
w trakcie imprez masowych. Dzięki temu można szybko zaspokoić wysublimo-
wany gust pojedynczych turystów. Poza drogami rozbudowuje się linie autobuso-
we i tramwajowe, nawet pomiędzy miastami. Przykładem mogą być santa cruz 
de tenerife i san cristobal de La Laguna. czasami jednak brakuje połączeń pro-
mowych pomiędzy wyspami, ale ten niedobór rekompensują połączenia lotnicze. 
Lotniska są dobrze skomunikowane z ośrodkami turystycznymi. Porty lotnicze 
znajdują się na wyspach: Lanzartote, el Hierro, Fuerteventura, Gran canaria,  
La Gomera, La Palma, teneryfa. Analizowana dostępność komunikacyjna za-
pewnia możliwość dojazdu do obszarów, miejscowości i obiektów oraz wpływa 
na wielkość ruchu turystycznego. Najwięcej turystów przyjeżdża na teneryfę 
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i Gran canarię. Opisywana w opracowaniu Lanzarote plasuje się na trzeciej po-
zycji (tabela 3). 

tabela 3

Liczba turystów na Wyspach kanaryjskich w 2013 r.

Wyspa Liczba turystów
teneryfa 4 767 247
Gran canaria 3 402 605
Lanzarote 2 314 645
Fuerteventura 1 819 588
La Palma 201 762
La Gomera 144 042
el Hiero 6499

Źródło: www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do 
(18.05.2014).

Do głównych czynników, które zdecydowały o wyborze Wysp kanaryjskich 
jako destynacji turystycznej, należą woda i słońce. Blisko 40% respondentów 
wskazuje na spokój/odpoczynek/relaks (tabela 4). 

tabela 4

czynniki wpływające na wybór Wysp kanaryjskich  
jako destynacji turystycznej w 2013 r.

czynnik %
Woda/słońce 90,0
spokój/odpoczynek/relaks 39,0
Plaże 34,1
krajobraz 20,4
cena 14,3
Możliwość zobaczenia nowych miejsc 14,1
Udogodnienia transportowe 8,7
Odpowiednie miejsce dla dzieci �,0
Jakość środowiska 6,5
Bezpieczeństwo 5,2
Nocne życie/rozrywka 5,1

Źródło: www.gobiernodecanarias.org/presidencia/turismo/estadisticas_ 
y_estudios/ (18.05.2014).
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Wiodące motywy przyjazdu na Wyspy kanaryjskie to chęć relaksu i od-
prężenia oraz ucieczka od codzienności (tabela 5). Warto jednocześnie zwrócić 
uwagę na to, że zamiar zobaczenia wulkanów i krajobrazów wulkanicznych oraz 
kontakt z naturą plasują się w przywoływanej tabeli na wyższej pozycji niż za-
bawa i rozrywka.

tabela 5

Motywy przyjazdów turystycznych na Wyspy kanaryjskie w 2013 r. (skala 1–10)

Motyw Liczba pkt
relaks i odprężenie 8,4
Ucieczka od codzienności �,2
zredukowanie stresu i napięcia �,0
komfortowe i dobre hotele oraz restauracje 6,6
Odpoczynek w gronie rodziny i przyjaciół 6,3
Poznanie nowych miejsc 6,4
chęć zobaczenia wulkanów i krajobrazów wulkanicznych 6,2
kontakt z naturą 6,4
ekscytacja 6,0
zabawa/rozrywka 5,7

Źródło: www.gobiernodecanarias.org/presidencia/turismo/estadisticas_y_estudios/ 
(18.05.2014).

3. Lanzarote – położenie, atrakcje geoturystyczne i wielkość ruchu tury-
stycznego

Położona najbliżej wybrzeża Afryki Lanzarote zaskakuje niemal księżyco-
wymi krajobrazami mającymi związek z wulkaniczną przeszłością wyspy. Wul-
kany stanowią charakterystyczny element tutejszego krajobrazu, wywierają tak-
że wpływ na działalność człowieka. to właśnie na szczycie wygasłego krateru 
zbudowano w XVii w. zamek św. Barbary. Niegdyś stąd obserwowano wybrzeże 
i ostrzegano mieszkańców przed atakiem od strony oceanu. Obecnie miejsce sta-
nowi punkt widokowy, z którego roztacza się malownicza panorama na miasto 
teguise. Ale tym, co najbardziej urzeka, są Góry Ognia (Montaňas del Fuego) 
znajdujące się w południowo-zachodniej części wyspy. swój obecny wygląd 
zawdzięczają one w dużej mierze serii wybuchów wulkanów przypadających 
na lata 1730–1736. Wybuchy rozpoczęły się 1 września 1730 r., a zakończyły  
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16 kwietnia 1736 r. Dwadzieścia sześć erupcji zniszczyło 1/4 wyspy i pogrzebało 
jedenaście wiosek20. Wybuchy nie były nagłe, co pozwoliło na szybką ewakuację 
ludności. Wypływająca z kraterów lawa pokryła 200 km2 powierzchni, skąd częś-
ciowo odpływała na zachód w kierunku oceanu. erupcje z 1824 r. wytworzyły 
znacznie mniej lawy, która z kolei płynęła w kierunku południowo-zachodniego 
wybrzeża. z opisanego uprzednio 200-kilometrowego obszaru ochroną prawną 
Parku Narodowego timanfaya objęto w 1974 r. teren o powierzchni 51,07 km2 
(fotografia 2). stanowi on obecnie największą atrakcję geoturystyczną wyspy. 
zwykło się przyrównywać ten park do naturalnego laboratorium, w którym teraz 
można obserwować, jak niegdyś przebiegał rozwój ziemi. 

Fot. 2. Fragment Parku Narodowego timanfaya (autor i. kapera)

na szczególną uwagę geoturystów zasługują korytarze podziemne związa-
ne z wybuchem wulkanu La corona oraz jaskinie: cueva de los Verder i Jameos 
del Aqua. korytarze były niegdyś wykorzystywane jako schronienie przez pira-
tów. Obecnie w Jameos del Aqua poza działalnością przyrody można ujrzeć rów-
nież efekty pracy człowieka, który to miejsce zaprojektował tak, by współgrało 
z naturą. c. Marique (1919–1992) wkomponował w korytarze salę koncertową, 

20 P. Murphy, Wyspy Kanaryjskie, Wiedza i Życie, Warszawa 2003, s. 70.
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restaurację, basen. Jameos del Aqua jest drugą co do wielkości liczby odwiedza-
jących atrakcją turystyczną Lanzarote (po Montaňas del Fuego)21. z wyspą nie-
odłącznie kojarzy się także el Golfo. Atrakcją dla turystów jest jezioro otoczone 
z jednej strony połową krateru. Drugą jego część pochłonęła woda (fotografia 3). 
szmaragdowozielona laguna ładnie kontrastuje z czarną plażą i błękitem ocea-
nu. turyści zbierają w okolicy jeziora odłamki skał zawierające oliwin, którego 
mieszkańcy używają do tworzenia biżuterii (fotografia 4).

Fot. 3. Fragment jeziora i krateru (el Golfo) (autor i. kapera)

21 A. kowalczyk, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote 
(Hiszpania), „turystyka kulturowa” 2013, nr 5, s. 50–51, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.
php/tk/article/view/211/197 (23.12.2014).
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Fot. 4. Oliwin (autor i. kapera)

Jest jeszcze jedno miejsce na Lanzarote, które swą specyfikę zawdzięcza 
wulkanom. to La Geria, którą można by określić mianem „zagłębia winnego” 
wyspy. ten teren otoczony stożkami wulkanicznymi stał się miejscem uprawy 
winorośli i produkcji wina o wyjątkowym smaku. Działalność rolnicza rozwinęła 
się na zastygłej lawie i popiołach wulkanicznych, na obszarze, gdzie nie ma rzek 
ani obfitych opadów. Mimo, wydawać by się mogło, niekorzystnych warunków 
udało się mieszkańcom zagospodarować tę ziemię. Otoczone kamiennymi mur-
kami doły, w których sadzona jest winorośl, stanowią kolejny charakterystyczny 
element krajobrazu wyspy (fotografia 5). Połączenie działalności przyrody i czło-
wieka wpłynęło na powstanie kolejnej atrakcji turystycznej Lanzarote – salina 
de Janubio. tego typu miejsc, gdzie otrzymywano sól z wody morskiej, było 
niegdyś na wyspie więcej. Obecnie panwie solne określa się mianem naturalnego 
dzieła sztuki. Woda morska wyparowała z nich, pozostawiając różnokolorowe 
poletka przypominające szachownice.

Blisko 200-kilometrowe wybrzeże Lanzarote obfituje w urokliwe plaże 
(Playa Blanca, Playa Bastian, Playa de las cucharas i inne) i znajdujące się tam 
liczne punkty widokowe (Mirador del rio).
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Fot. 5. La Geria (autor i. kapera)

W porównaniu z kontynentalnym wybrzeżem Hiszpanii turystyka pojawi-
ła się na Lanzarote stosunkowo późno, dzięki czemu jej rozwój jest skutecznie 
nadzorowany. Na wyspie udało się uniknąć szeregu błędów, jakie niesie ze sobą 
nadmierny i niekontrolowany rozwój infrastruktury turystycznej. szczególne za-
sługi na tym polu miał c. Manrique, który zaangażował się w działania mające 
na celu niedopuszczenie do degradacji środowiska przyrodniczego i kulturowego 
wyspy wskutek nadmiernego rozwoju turystyki22. Niemniej jednak to turystyka 
stanowi główne źródło dochodów tutejszej ludności i kreuje nowe miejsca pracy. 
W 2013 r. na Lanzarote przyjechało 2 170 128 turystów, spośród których naj-
większą grupę stanowili mieszkańcy Wielkiej Brytanii (tabela 6). Wśród osób 
odwiedzających Lanzarote są także Polacy (22 779 osób). Najwięcej turystów 
wypoczywa na wyspie w okresie lipiec–październik.

22 A. kowalczyk, Zasoby..., s. 50–51.
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tabela 6

Wielkość ruchu turystycznego na Lanzarote w latach 2012–2013  
według kraju pochodzenia turystów

kraj 2012 2013 zmiana w % 
2012/2013

Wielka Brytania 895 383 959 512 7,2
Niemcy 302 313 293 591 –2,9
Hiszpania 292 960 300 609 2,6
irlandia 174 321 201 760 16,3
Holandia 69 584 81 833 17,6
Włochy 35 960 34 212 –4,9
Belgia 34 119 39 054 14,5
Norwegia 30 898 36 394 17,8
Francja 27 516 58 864 113,9
szwecja 25 910 35 924 38,6
Dania 23 389 26 060 11,4
szwajcaria 21 567 23 416 8,6
Polska 20 959 22 779 8,7
Finlandia 13 915 16 650 19,7
Austria 13 436 12 843 –4,4
inne kraje 27 424 25 627 –6,6
Razem 2 009 654 2 170 128 �,0

Źródło: www.datosdelanzarote.com/muestraFamilias.asp?idFamilia=26 (18.05.2014).

Lanzarote jest wyspą, na której atrakcje geoturystyczne są szczególnie wi-
doczne. Wyjątkowy pod tym względem jest Park Narodowy timanfaya, który 
odwiedza rocznie ok. 1,5 mln osób. Oznacza to, że zdecydowana większość tu-
rystów, którzy przybywają na wyspę, uprawia także geoturystykę. Do wzmoc-
nienia tego rodzaju atrakcyjności turystycznej może przyczynić się utworzenie 
na obszarze 128 693, 691 ha geoparku (Lanzarote and chinijo Geopark)23. Warto 
nadmienić, że autorzy wniosku aplikacyjnego dotyczącego powołania geoparku 
podkreślili, że geoturystyka powinna odgrywać strategiczną rolę w rozwoju tury-
styki na Wyspach kanaryjskich24.

23 Application Dossier, Lanzarote and Chinino Islands Geopark Project, 2013, s.1, ftp://ftp.unes-
co.org/upload/sc/GGN%20APPLicAtiONs%202014/LANzArOte/Application%20dossier.pdf  
(23.12.2014). 

24 Ibidem, s. 44.
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Podsumowanie

Podstawą rozwoju turystyki na Wyspach kanaryjskich są wysokiej rangi 
walory turystyczne i na ogół dobre zagospodarowanie turystyczne. Powodu-
ją one, że według danych instituto canario De estadistica rocznie przybywa tu  
ok. 12 mln turystów, z czego samą Lanzarote odwiedziło w 2013 r. ponad 2 mln 
gości. i chociaż jako główny motyw przyjazdu na Wyspy kanaryjskie najczęściej 
wymieniana jest potrzeba relaksu oraz odprężenia, część z przyjeżdżających osób 
wybiera tę destylację turystyczną w związku z występującymi tu atrakcjami geo-
turystycznymi. szczególny pod tym względem jest Park Narodowy timanfaya. 
krajobraz parku i całej wyspy został ukształtowany głównie na skutek serii wy-
buchów wulkanów, które jednocześnie sprawiły, że obszar uważany jest za jedno 
z najciekawszych miejsc na świecie do studiowania zagadnień związanych z wul-
kanologią. Warto również podkreślić, że napływ turystów na Lanzarote nastąpił 
później niż w kontynentalnej części Hiszpanii, dzięki czemu udało się tu uniknąć 
szeregu błędów, jakie niesie ze sobą nadmierny i niekontrolowany rozwój infra-
struktury turystycznej.
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deVeLoPMent oF geotouRiSM on the canaRy iSLandS  
caSe Study – LanzaRote iSLand

Summary

the purpose of the paper is to analyze the development of geotourism on the canary 
islands, a region already focused on tourism in general, but also ideal for the pursuit of 
geotourism. Other issues analyzed in the paper include tourist volume and reasons for 
visiting the islands, which are often associated with recreational travel with their sun-
shine and beaches. Both goals are readily achieved in this region, and tourists flock to the 
islands in large numbers – more than 12 million in 2013. Visitors pursue sightseeing and 
other recreational opportunities available thanks to the Atlantic Ocean and local beaches. 
some visitors also value sites and processes associated with the islands’ unique geology.

the effects of the volcanic past of the canary islands can be observed everywhere. 
tenerife island is particularly valuable in this regard, with its highest peak, Pico del teide 
(elevation: 3,718 m). Lanzarote island is also quite valuable, with its timanfaya National 
Park. While the island is attractive to tourists, it is also interesting from a purely scien-
tific point of view for individuals studying volcanology. One indicator of how important 
the island is to geotourism is the planned creation of the Lanzarote and chinijno islands 
Geopark. the establishment of this park will likely make Lanzarote island even more at-
tractive to tourists, and will be a sign that the island is taking steps to develop sustainable 
tourism options.

Keywords: canary islands, Lanzarote, geotourism

Translated by Grzegorz Zębik
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Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest analiza uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju 
małej nadmorskiej miejscowości turystycznej realizującej funkcje turystyki uzdrowi-
skowej i wypoczynkowej. Analizy dokonano dla miejscowości Dąbki koło Darłowa. Do 
realizacji przyjętego celu wykorzystano dane statystyczne uzyskane w Urzędzie Gminy 
Darłowo, inwentaryzację bazy noclegowej i gastronomicznej oraz badania ankietowe 
wśród turystów odwiedzających Dąbki i pomiary ruchu samochodowego w miejscowo-
ści. Wyniki badań terenowych przeprowadzonych w miejscowości oraz uzyskane w dro-
dze kwerendy dane wskazują, że funkcja turystyczna Dąbek ma charakter dwubiegunowy 
– uzdrowiskowo-wypoczynkowy. Potwierdzeniem tego są: struktura bazy noclegowej 
w miejscowości oraz zmienne opisujące ruch turystyczny w miejscowości, szczególnie 
formy uczestnictwa w ruchu turystycznym, formy zakwaterowania oraz sposoby spędza-
nia czasu podczas wizyt w Dąbkach. 

Słowa kluczowe: funkcja turystyczna, baza noclegowa, ruch turystyczny, wybrzeże Bał-
tyku, Dąbki
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Wprowadzenie

Wybrzeże Bałtyku jest głównym obszarem recepcyjnym turystyki w Pol-
sce. Funkcja turystyczna większości nadmorskich miejscowości turystycznych 
polskiego Wybrzeża opiera się na ich walorach wypoczynkowych związanych 
z nadmorskim położeniem. Dla wielu miejscowości nadmorskich wykorzysta-
nie walorów turystycznych w recepcji ruchu turystycznego stanowi podstawowy 
czynnik ich rozwoju społeczno-ekonomicznego1. istnieje jednak w grupie nad-
morskich miejscowości wypoczynkowych kilka, w których obok wypoczynko-
wych występują również inne typy walorów – krajoznawcze, turystyki kwalifiko-
wanej oraz uzdrowiskowe. Do tego typu miejscowości należą obok Dąbek sopot, 
kołobrzeg, Świnoujście, Ustka, Międzyzdroje.

1. cel opracowania. Metoda badawcza

W niniejszym opracowaniu podjęto kwestię funkcjonowania turystyki 
w miejscowości Dąbki, w której turystyka wypoczynkowa współegzystuje z tu-
rystyką uzdrowiskową. Dokonano analizy atrakcyjności turystycznej i zagospo-
darowania turystycznego miejscowości oraz percepcji przestrzeni turystycznej 
miejscowości. Jako materiał źródłowy wykorzystano dane GUs i wyniki badań 
terenowych przeprowadzonych w lipcu 2012 r. celem badań była charaktery-
styka ilościowa przyjazdów do Dąbek oraz identyfikacja wybranych cech ruchu 
turystycznego w miejscowości. W badaniach terenowych dokonano pomiarów 
ruchu turystycznego oraz przeprowadzono badania ankietowe z wykorzystaniem 
kwestionariusza na wybranej populacji turystów, którzy odwiedzili miejscowość 
18 lipca 2012 r. 

1 A. Matczak, Turystyka w przestrzeni miejskiej Ustki – polskiego kurortu nadbałtyckiego, „tu-
ryzm” 2005, nr 15, s. 1–2, 139–149; M. Miedziński, Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowisko-
wo-wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych, w: Warsztaty badawcze z geografii turyzmu, 
Turystyka polska w latach 1989–2009, red. B. Włodarczyk, B. krakowiak, J. Latosińska, Wydawni-
ctwo UŁ, Łódź 2011, s. 115–126; k. Parzych, Range of the Spatial Influence and Tourist Perception of 
the Polish Coastal Resort Exemplified by Ustka, „Baltic coastal zone” 2009, no. 13, s. 39–52; idem, 
Rola funduszy europejskich w podnoszeniu atrakcyjności i rozwoju zagospodarowania turystyczne-
go gmin nadmorskich województwa pomorskiego, „ekonomiczne Problemy turystyki” 2012, nr 4, 
s. 267–281; e. rydz, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji syste-
mowej na Pomorzu Środkowym, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, słupsk 2006;  
A. szwichtenberg, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wydawnictwo Politechniki ko-
szalińskiej, koszalin 2006.
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W badaniach ankietowych wzięło udział 100 wybranych losowo turystów. 
respondenci byli osobami pełnoletnimi. Badanie zostało przeprowadzone przy 
zejściu na plażę nadmorską od strony ulicy Wydmowej. Uzupełnieniem wyników 
badań ankietowych był pomiar ilościowy pojazdów samochodowych na drogach 
wjazdowych i wyjazdowych z miejscowości w celu określenia przybliżonej licz-
by przyjazdów oraz zasięgu oddziaływania turystycznego miejscowości. Bada-
nie polegało na rejestrowaniu ruchu samochodowego na drodze 203 z Darłowa 
w kierunku koszalina. Przeprowadzono je na drogach wyjazdowych z miejsco-
wości w kierunku Darłowa i koszalina. Monitoring ruchu samochodowego zrea-
lizowano w dwóch seriach pomiarowych – przedpołudniowej (między godzinami 
10.00 i 11.00) oraz popołudniowej (między 16.00 i 17.00).

W celu określenia przybliżonego zasięgu oddziaływania turystycznego 
Dąbek jako destynacji turystycznej dokonano pomiaru rejestracji samochodów 
zaparkowanych na parkingu Ośrodka Wczasowego Hutmen. W pomiarze tym 
uwzględniono zarówno liczbę zaparkowanych samochodów osobowych, jak i ich 
pochodzenie terytorialne. Ponadto, w analizie ruchu turystycznego w miejscowo-
ści wykorzystano również dane Urzędu Gminy w Darłowie. Analizy zagospoda-
rowania noclegowego miejscowości dokonano na podstawie danych statystycz-
nych GUs, badań terenowych oraz kwerendy witryn internetowych i danych 
uzyskanych w Urzędzie Gminy w Darłowie.

2. Walory i zagospodarowanie turystyczne dąbek 

Dąbki są nadmorską miejscowością uzdrowiskową położoną na Pobrzeżu 
koszalińskim pomiędzy brzegiem Morza Bałtyckiego a jeziorem Bukowo. Pod 
względem administracyjnym miejscowość przynależy do województwa zachodnio-
pomorskiego, powiatu sławieńskiego, gminy Darłowo. Dostępność komunika-
cyjna miejscowości jest zdeterminowana przez jej położenie przy drodze woje-
wódzkiej 203 prowadzącej z Darłowa do koszalina. 

Dąbki to miejscowość wiejska zamieszkana przez 285 mieszkańców. Do-
minującą funkcję społeczno-ekonomiczną miejscowości wyznaczają jej walory 
uzdrowiskowe oraz realizacja funkcji recepcyjnej turystyki uzdrowiskowej.

Walory uzdrowiskowe miejscowości wynikają z jej nadmorskiego położe-
nia oraz znacznej izolacji od dużych obszarów zurbanizowanych i zindustria-
lizowanych. W Dąbkach znajduje się aktualnie siedem zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego. Obok bodźcowego morskiego klimatu istotnym zasobem 
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uzdrowiskowym są udokumentowane złoża torfów leczniczych w obrębie złoża 
„Porzecze”2. 

Funkcja uzdrowiskowa Dąbek jest realizowana od 1989 r., jednak statut 
uzdrowiska miejscowość uzyskały dopiero w 2007 r. W ramach realizowanej 
funkcji uzdrowiskowej Dąbki specjalizują się w leczeniu chorób ortopedyczno- 
-urazowych, reumatycznych, kardiologicznych, nadciśnienia, chorób górnych 
i dolnych dróg oddechowych oraz chorób endokrynologicznych3. Atrakcyjność 
turystyczną Dąbek wzbogacają ponadto walory wypoczynkowe, dla których bazą 
jest położenie miejscowości pomiędzy brzegiem Bałtyku oraz jeziora Bukowo. 

Bardzo istotnym elementem funkcji turystycznej Dąbek jest ich zagospo-
darowanie turystyczne. szczególną rolę w kontekście funkcji recepcyjnej miej-
scowości odgrywa jej baza noclegowa. Na podstawie obserwacji terenowej oraz 
zrealizowanej kwerendy zewidencjonowano w Dąbkach 127 obiektów noclego-
wych. Ogółem liczba miejsc noclegowych w Dąbkach przeznaczona do recepcji 
ruchu turystycznego została określona na poziomie 7696 łóżek. W liczbie miejsc 
noclegowych ogółem ok. 48% stanowią obiekty sezonowe, a 52% – obiekty cało-
roczne, co pośrednio wskazuje na dwubiegunowy charakter funkcji turystycznej 
Dąbek (uzdrowiskowo-wypoczynkowy). W strukturze rodzajowej bazy nocle-
gowej Dąbek największy udział mają miejsca w ośrodkach wypoczynkowych 
(38%) oraz miejsca noclegowe w obiektach sanatoryjnych (ok. 23%) (rysu- 
nek 1). Ponadto, ok. 10% miejsc noclegowych stanowią miejsca w domkach let-
niskowych, a po ok. 9% – w pokojach gościnnych i pensjonatach. Udział miejsc 
noclegowych zlokalizowanych w hotelach jest znikomy i stanowi ok. 2% ogółu 
miejsc noclegowych w Dąbkach.

Uzupełnieniem bazy noclegowej miejscowości jest infrastruktura gastrono-
miczna. Ogółem w Dąbkach funkcjonuje 50 obiektów gastronomicznych, w któ-
rych do dyspozycji turystów jest 3018 miejsc konsumpcyjnych. Warto zwrócić 
uwagę na to, że w tej grupie przeważają obiekty o charakterze sezonowym. Licz-
ba miejsc konsumpcyjnych w obiektach gastronomicznych o charakterze cało-
rocznym wynosi 1185. 

2 www.uzdrowisko-dabki.info/ (20.09.2014).
3 z. kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, kraków 2008.
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rys. 1. struktura bazy noclegowej Dąbek 
Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej oraz kwerendy 

danych Urzędu Gminy w Darłowie i witryny internetowej www.stat.gov.pl/bdl 
(22.09.2014).
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rys. 2. struktura rodzajowa bazy gastronomicznej Dąbek 
Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej w połączeniu 

z kwerendą danych Urzędu Gminy w Darłowie.

Analiza struktury rodzajowej bazy gastronomicznej Dąbek wskazuje na zde-
cydowaną przewagę obiektów określonych jako stołówki (rysunek 2), a pośred-
nio na przewagę obiektów gastronomicznych związanych z sanatoriami. Udział 
obiektów określonych jako stołówki w ogóle miejsc konsumpcyjnych Dąbek wy-
nosił w 2011 r. 40%. W grupie pozostałych obiektów gastronomicznych najwięcej 
miejsc konsumpcyjnych odnotowano w smażalniach (21%). Wśród pozostałych 
typów obiektów dominowały miejsca gastronomiczne w kawiarniach, punktach 
małej gastronomii oraz barach i restauracjach. taki rozkład struktury miejsc kon-
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sumpcyjnych potwierdza wcześniejsze spostrzeżenie o dwubiegunowej funkcji 
turystycznej Dąbek opartej na funkcji wypoczynkowej i uzdrowiskowej. 

zagospodarowanie turystyczne Dąbek uzupełniają obiekty infrastruktury 
towarzyszącej. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę mieszkańców, trzeba stwier-
dzić, że miejscowość jest dość dobrze wyposażona w obiekty infrastruktury towa-
rzyszącej i znajdują się tu wszystkie instytucje i obiekty użyteczności publicznej 
niezbędne do sprawnego funkcjonowania miejscowości tej wielkości zarówno 
w odniesieniu do mieszkańców, jak i odwiedzających turystów. 

3. charakterystyka wybranych cech ruchu turystycznego w dąbkach  
na podstawie wyników badań ankietowych

W celu dokonania oceny przestrzeni turystycznej miejscowości oraz scha-
rakteryzowania funkcjonowania ruchu turystycznego przeprowadzono badania 
ankietowe wśród odwiedzających turystów. Próba badawcza wynosiła 100 turys-
tów wypoczywających w Dąbkach 21 lipca 2011 r. Niektóre z pytań zawartych 
w ankiecie miała charakter zamknięty, pozostałe miały charakter półotwarty. 

Dąbki jako destynacja turystyczna są dosyć słabo skomunikowane z sąsied-
nimi miejscowościami. Brak połączeń kolejowych oraz stosunkowo niewielka 
liczba połączeń komunikacji autobusowej w znacznym stopniu utrudniają do-
jazd do miejscowości środkami transportu publicznego. turyści uczestniczący 
w przeprowadzonych badaniach ankietowych najczęściej przyjeżdżali do miej-
scowości własnym samochodem (44%). W dalszej kolejności były to przyjazdy 
z wykorzystaniem komunikacji Pks (29%) oraz PkP (15%). z uwagi na peryfe-
ryjne położenie Dąbek w stosunku do głównych szlaków komunikacji drogowej 
prowadzących na wybrzeże udział przyjazdów z wykorzystaniem samochodów 
osobowych jest niższy w porównaniu z innymi miejscowościami nadmorskimi. 
W analogicznych badaniach prowadzonych dla innych miejscowości nadmor-
skich – Łeby i Ustki – udział turystów podróżującym prywatnym samochodem 
osobowym był znacznie wyższy i sięgał 65–70%4. Może to być efektem uzdro-
wiskowego charakteru miejscowości, gdzie znacząca część populacji to turyści 
w starszym wieku podróżujący tradycyjnie publicznymi środkami transportu. 

W Dąbkach znajduje się wiele obiektów noclegowych przeznaczonych do 
pobytów w różnym przedziale czasowym. Uzdrowiskowo-wypoczynkowy cha-
rakter miejscowości sprzyja jednak wykorzystaniu miejscowej bazy noclegowej 

4 k. Parzych, Rola funduszy..., s. 267–281.
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na pobyty o charakterze średnio- i długoterminowym. Potwierdzeniem tego są 
wyniki badań ankietowych. W badanej populacji respondenci wskazywali naj-
częściej na pobyty w przedziale 8–14 dni (prawie 40% badanych) oraz powyżej 
14 dni (41%). taki rozkład dominującej długości pobytów wskazuje na znaczący 
udział pobytów o charakterze uzdrowiskowym oraz pobytów typowo wypoczyn-
kowych. 

Potwierdzeniem tego są najczęściej wykorzystywane w badanej populacji 
turystów formy zakwaterowania w czasie pobytu w Dąbkach. W badanej popula-
cji turystów 41 osób wskazało na pobyt w sanatorium, 17 – na pobyt w domkach 
letniskowych, 14 – pobyt w pensjonacie, a 12 – na pobyt na kwaterze prywatnej 
(rysunek 3). 
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rys. 3. Formy zakwaterowania badanej populacji turystów podczas pobytu w Dąbkach 
Źródło: opracowanie własne.

turystów poproszono o wskazanie głównych form spędzania czasu podczas 
pobytu w Dąbkach. respondenci mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi. 
rozkład udzielonych odpowiedzi wskazuje z jednej strony na typowe czynności 
turystów uzdrowiskowych (spacery i zabiegi pielęgnacyjne), a z drugiej strony 
– na zachowania typowe dla turystów wypoczynkowych (kąpiele morskie i pla-
żowanie) (rysunek 4). Pozostałe formy zachowań pojawiały się znacznie rza-
dziej, co jest efektem tego, że Dąbki są miejscowością stosunkową niewielką, 
pozbawioną walorów krajoznawczych oraz oferty kulturalno-rozrywkowej cha-
rakterystycznej dla innych kurortów nadmorskich w okresie sezonu urlopowo- 
-wypoczynkowego. 



248 Krzysztof Parzych

0 5 10 15 20 25%

sporty wodne
imprezy kulturalne

aktywno  ruchowa na pla y
zwiedzanie

rozrywka
zabiegi piel gnacyjne

k piele
pla owanie

spacery

rys. 4. Formy spędzania czasu w trakcie pobytu w Dąbkach w badanej populacji 
turystów 

Źródło: opracowanie własne.

Dąbki ze względu na położenie oraz charakter zagospodarowania turystycz-
nego są miejscowością znacznie mniej popularną niż inne kurorty nadmorskie 
polskiego wybrzeża Bałtyku. Analiza częstotliwości dotychczasowych wizyt 
w badanej populacji turystów wskazuje, że najwięcej osób odwiedziło Dąbki po 
raz pierwszy w życiu (40%). Około 40% było w Dąbkach co najmniej raz w prze-
szłości (rysunek 5). 
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rys. 5. Liczba dotychczasowych wizyt w Dąbkach w badanej populacji turystów
Źródło: opracowanie własne.

Analiza form organizacyjnych przyjazdów do Dąbek potwierdza wcześniej-
sze spostrzeżenia dotyczące dominującej roli funkcji uzdrowiskowej w miejsco-
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wości. Dla ponad 40% turystów uczestniczących w badaniu ankietowym organi-
zatorem wyjazdu do Dąbek był Narodowy Fundusz zdrowia (rysunek 6). 
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rys. 6. Formy organizacyjne przyjazdów do Dąbek w badanej populacji turystów 
Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, ok. 28% badanych organizowało swoje przyjazdy samodzielnie, 
a 17% – osoby z najbliższej rodziny. Udział innych form organizacyjnych wyjaz-
dów, w tym organizowanych przez biura podróży, był marginalny. 

tabela 1 

Najczęściej wskazywane zalety i walory turystyczne Dąbek  
w opinii turystów 

Atrakcje turystyczne Liczba wskazań
Morze 52
Jezioro 41
czyste i świeże powietrze 23
czysta plaża 1�
cisza 16
ciągi spacerowe 15
czystość 14
Możliwość jazdy na rowerze 13
klimat morski 12

Źródło: opracowanie własne.

W celu określenia percepcji przestrzeni turystycznej miejscowości w opinii 
odwiedzającyh Dąbki turystów poproszono o wskazanie atrtybutów atrakcyjno-
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ści turystycznej miejscowości (tabela 1). Pytanie miało charakter otwarty. re-
spondenci wymieniali zarówno atrakcyjne miejsca, jak i cechy mające wpływ na 
charakter wypoczynku. Ogółem ankietowani wskazali 31 elementów, które ich 
zdaniem decydują o atrakcyjności turystycznej Dąbek. Wśród nich najczęściej 
pojawiało się położenie Dąbek pomiędzy morzem a jeziorem Bukowo (93 od-
powiedzi). W dalszej kolejności turyści wskazywali na czyste powietrze i plażę  
(41 osób), walory klimatu morskiego i uzdrowiska (23 osoby). Pozostałe ele-
menty, wśród których wymieniano walory krajoznawcze okolic (aquapark Jan 
w Darłowie, możliwość odbywania wycieczek do Darłowa, sopotu i innych 
miejscowości nadmorskich oraz obiekty infrastruktury towarzyszącej miejsco-
wości) pojawiały się sporadycznie. 

respondenci zapytani o wymienienie głównych wad Dąbek jako miejsco-
wości recepcyjnej najczęściej wskazywali te, które dotyczyły infrastruktury tury-
stycznej miasta i samego położenia miejscowości oraz jej niedostatków w zakre-
sie liczby dostępnych atrakcji (tabela 2). 

tabela 2 

Najczęściej wskazywane przez turystów wady Dąbek  
jako miejscowości recepcyjnej

Wady Dąbek jako miejscowosci recepcyjnej Liczba wskazań

Brak imprez rozrywkowych i kulturalnych 54
Brak toalet i przebieralni na plażach 34
Mało bezpiecznych zejść na plaże 21
Brak oświetlenia głównych alejek spacerowych 19
zbyt wysokie ceny usług 13
Brak ścieżek rowerowych 12

Źródło: opracowanie własne.

Wśród najczęściej wskazywanych niedostatków znalazła się zbyt mała licz-
ba dodatkowych imprez rozrywkowych i kulturalnych przygotowanych z myślą 
o turystach (54 odpowiedzi). Ponadto, częściej wskazywano na brak wystarcza-
jącej liczby toalet i przebieralni na plażach, zbyt małą liczbę bezpiecznych zejść 
na plaże, niedostateczne oświetlenie ciągów spacerowych i zbyt wysokie ceny 
usług turystycznych. 

Analiza motywów przyjazdów do Dąbek w badanej populacji turystów 
wskazuje na dwa główne motywy – wypoczynkowy i zdrowotny (rysunek 7). 
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Pozostałe motywy przyjazdu były znacznie rzadziej wskazywane przez turystów 
wypoczywających w Dąbkach. 
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rys. 7. Motywy wyboru Dąbek jako miejsca wypoczynku wakacyjnego w badanej 
grupie turystów

Źródło: opracowanie własne.

tabela 3 

sugestie dotyczące zmian w zagospodarowaniu turystycznym Dąbek w przyszłości 

sugerowane zmiany w zagospodarowaniu turystycznym miejscowości Liczba wskazań
zwiększenie liczby atrakcji turystycznych 
zorganizowanie punktu informacji turystycznej 
Wolno stojące place zabaw dla dzieci
Poprawa dostępności plaż 
Udostępnienie większej liczby ścieżek rowerowych
zwiększenie powierzchni deptaków
Poprawa połączeń Dąbek z innymi miejscowościami 
Poprawa dostępności plaż dla osób niepełnosprawnych 
Poprawa infrastruktury drogowej

34
79
53
23
38
29
  9
1�
43

Źródło: opracowanie własne.

Wykonano analizy sugerowanych przez turystów zmian w zagospodaro-
waniu turystycznym miejscowości (tabela 3). Najczęściej turyści wskazywali na 
konieczność urozmaicenia dostępnej oferty turystycznej o dodatkowe atrakcje 
turystyczne (34 odpowiedzi) oraz zorganizowanie punktu informacji turystycznej 
(79 odpowiedzi). Ponadto, zwracali uwagę na konieczność poprawy dostępno-
ści komunikacyjnej Dąbek i ich lepszego skomunikowania z otoczeniem, a tak-
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że oddania do użytku nowych ścieżek rowerowych i poprawy dostępności plaż 
w miejscowości. 

4. analiza ruchu samochodowego oraz zasięgu oddziaływania dąbek jako 
miejscowości turystycznej 

Monitoring ruchu samochodowego w Dąbkach zrealizowano 18 lipca 
2012 r. w dwóch seriach pomiarowych – przedpołudniowej (między godzinami 
10.00 i 11.00) oraz popołudniowej (między 16.00 i 17.00) (tabela 4). W serii 
pomiarowej przedpołudniowej odnotowano 173 samochody wjeżdżające do Dą-
bek z rejestracjami zachodniopomorskimi oraz 81 samochodów wjeżdżających 
z pozostałych województw. równolegle odnotowano 161 samochodów wyjeż-
dżających z Dąbek z rejestracjami zachodniopomorskimi oraz 97 samochodów 
z pozostałych województw. W serii pomiarowej popołudniowej odnotowano od-
powiednio 191 i 69 oraz 178 i 84 pojazdów. 

tabela 4

Wyniki serii pomiarowych monitoringu ruchu samochodowego na drodze 203 
w Dąbkach

Liczba samochodów w badanej lokalizacji
Godzina wjeżdżające do Dąbek wyjeżdżające z Dąbek

rejestracja  
zachodniopomorska inne rejestracje rejestracja  

zachodniopomorska inne rejestracje

10.00–11.00 173 �1 161 97
16.00–17.00 191 69 178 84

Źródło: opracowanie własne.

Analiza pochodzenia samochodów osobowych zaparkowanych na parkingu 
Ośrodka Wczasowego Hutmen w Dąbkach pozwoliła na zidentyfikowanie 89 po-
jazdów, spośród których najwięcej pochodziło z województw: śląskiego (18%), 
małopolskiego (14%), mazowieckiego (11%) i łódzkiego (11%) – razem ponad 
54% ogółu zarejestrowanych samochodów. 

Liczba samochodów z pozostałych województw była znacznie mniejsza. 
Najmniej samochodów odnotowano z województw podkarpackiego i święto-
krzyskiego (po 1 aucie) oraz podlaskiego i lubuskiego (po 2 samochody). 
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Analiza zasięgu oddziaływania turystycznego miejscowości oparta na prze-
prowadzonych pomiarach wskazuje, że Dąbki są przede wszystkim odwiedzane 
przez turystów pochodzących z macierzystego województwa zachodniopomor-
skiego przy niewielkim udziale turystów wywodzących się z najbardziej zurba-
nizowanych województw Polski – śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego i mało-
polskiego. z drugiej strony liczba turystów w Dąbkach zmniejsza się wraz z od-
ległością pochodzenia turystów. 

Podsumowanie

Przeprowadzona na potrzeby niniejszego opracowania charakterystyka 
atrakcyjności turystycznej miejscowości Dąbki, badania terenowe oraz ich ana-
liza pozwalają stwierdzić, że to miejscowość recepcyjna o podwójnym profilu 
realizowanej funkcji turystycznej – wypoczynkowym i uzdrowiskowym. stan 
zagospodarowania turystycznego oraz charakterystyka cech ruchu turystycznego 
wskazują na to, że nieco silniejszą rolę w rozwoju turystycznym Dąbek odgry-
wa ich funkcja uzdrowiskowa. Można to tłumaczyć położeniem w niedalekim 
sąsiedztwie innych, znacznie bardziej popularnych wśród turystów kurortów 
nadmorskich oraz gorszą w porównaniu z innymi miejscowościami Wybrzeża 
dostępnością komunikacyjną. istotnym elementem jest ponadto bardziej kame-
ralny charakter miejscowości wyrażający się mniejszym rozwojem dodatkowych 
usług o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i innych usług towarzyszących 
dla masowej turystyki wypoczynkowej. 
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deteRMinantS PF touRiSt attRactiVeneSS  
oF dąBki ReSoRt in touRiSt oPinion 

Summary

the aim of this article was an analysis of the tourism development in the small 
coastal village situated in the polish coast of the Baltic sea – Dąbki resort. For this purpose 
was used a statistic data of the Main statistical Office (GUs), data of the Darłowo com-
mune office and results of the field investigations. the investigations concerned about the 
number and structure of accommodation objects. Besides it was made an questionnaires 
between the tourists visiting Dąbki during the holiday in July of the 2012 year. the results 
of the field investigations and data obtained by the way inquiry in the Darłowo commune 
Office show the bipolar character of the Dąbki tourist function. Dąbki resort connects the 
function of the health and holiday resort what confirm its accommodation objects struc-
ture and characteristics of the tourist movement especially forms of tourism, forms nights 
stays and forms of spending free time during the visits in the resort. 

Keywords: tourist function, accommodation objects, tourist movement, Baltic coast, 
Dąbki

Translated by Krzysztof Parzych 
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Streszczenie

W artykule poddano analizie wybrane elementy funkcjonowania turystyki w nad-
morskiej strefie prowincji Buenos Aires w Argentynie. W pierwszej części opracowa-
nia scharakteryzowano uwarunkowania przyrodnicze i historyczne rozwoju turystyki 
na wybrzeżu prowincji Buenos Aires. W części drugiej omówiono zagospodarowanie 
noclegowe i wybrane cechy ruchu turystycznego na atlantyckim wybrzeżu prowincji Bu-
enos Aires. Uzyskane wyniki wskazują na bardzo istotną rolę, jaką odgrywa turystyka  
w nadmorskiej strefie prowincji Buenos Aires. ruch turystyczny na wybrzeżu prowincji 
Buenos Aires skupia się w historycznie ukształtowanych biegunach koncentracji rozwo-
ju funkcji turystycznej i jest silnie powiązany z dostępnością komunikacyjną, odległoś-
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1. cel i zakres opracowania 

W niniejszym opracowaniu podjęto zagadnienie wykorzystania turystycz-
nego bazy recepcyjnej na obszarze nadatlantyckiego wybrzeża prowincji Bue-
nos Aires w Argentynie. W pierwszej części opracowania dokonano krótkiej 
charakterystyki determinant rozwoju turystyki z uwzględnieniem uwarunkowań 
naturalnych (klimatycznych oraz krajobrazowych), historycznych oraz z funk-
cjonującej na badanym obszarze bazy noclegowej. W drugiej części dokonano 
analizy wybranych mierników opisujących zagospodarowania i ruch turystyczny 
na obszarze nadatlantyckiego wybrzeża prowincji Buenos Aires. 

2. Materiały źródłowe i metoda badawcza

Jako materiał źródłowy do analizy zagospodarowania noclegowego ba-
danego obszaru wykorzystano wyniki inwentaryzacji bazy noclegowej w nad-
morskich miejscowościach nadatlantyckiego wybrzeża prowincji Buenos Aires 
(badania terenowe i analiza witryn internetowych argentyńskich portali interne-
towych rejestrujących bazę noclegową) oraz dane Ministerstwa turystyki Argen-
tyny opublikowane w cyklicznie wydawanych dokumentach Anuario Estadistico 
del Turismo1. Podstawą do analiz statystycznych ruchu turystycznego były dane 
zawarte w kolejnych rocznikach Anuario Estadistico del Turismo. 

3. Walory naturalne i uwarunkowania historyczne rozwoju turystyki  
na wybrzeżu atlantyckim argentyny

Wybrzeże prowincji Buenos w Argentynie rozciąga się od granicy połu-
dniowo-zachodniej prowincji Buenos Aires z prowincją rio Negro w kierun-
ku wschodnim, a następnie w kierunku wschodnim kończąc się na północnym 
wschodzie kraju, na granicy z prowincją Litoral.

Nadatlantyckie wybrzeże prowincji Buenos Aires ma w większości charak-
ter wybrzeża płaskiego, mierzejowo-zalewowego o długości 1250 km. Na odcin-
ku wybrzeża prowincji Buenos Aires znajduje się 46 miejscowości nadmorskich 
położonych w granicach 23 jednostek administracyjnych (partidos). Największą 

1 Annuario Estadistico de Turismo 2013, secretaria de Desarollo turistico, republica Argenti-
na; Annuario Estadistico de Turismo 2012, secretaria de Desarollo turistico, republica Argentina; 
Annuario Estadistico de Turismo 2011, secretaria de Desarollo turistico, republica Argentina.
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koncentracją nadmorskich miejscowości wypoczynkowych charakteryzuje się 
południowo-wschodnia część prowincji, przede wszystkim municypia La costa, 
Villa Gesell, Pinamar oraz municypium General Pueyrredon, w którym turystyka 
wypoczynkowa skupia się przede wszystkim w regionie największego argentyń-
skiego kurortu nadmorskiego – Mar del Plata. 
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rys. 1. rozmieszczenie kąpielisk nadmorskich prowincji Buenos Aires 
Źródło: opracowanie własne.
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turystyka w Argentynie rozwija się na większą skalę od ii poł. XiX w.2 
Pierwszym chronologicznie kształtującym się regionem turystycznym było nad-
atlantyckie wybrzeże prowincji Buenos Aires. ta część wybrzeża atlantyckiego 
stanowi od samego początku najlepiej zagospodarowany pod względem infra-
struktury noclegowej region turystyczny Argentyny oraz główny obszar koncen-
tracji krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego, skupiając ok. 40% 
bazy noclegowej i liczby turystów w kraju. 

Najstarszym kurortem argentyńskim, w którym zaczęła się rozwijać tury-
styka na szerszą skalę, była Mar del Plata. Początki rozwoju turystyki w regionie 
Mar del Plata wiążą się z ii poł. XiX w. Miasto rozwijało się podobnie jak wiele 
innych kurortów nadmorskich i górskich świata (cannes, chamonix, Brighton 
w europie i Atlantic city w Ameryce Północnej). kluczowym wydarzeniem dla 
rozwoju turystyki na skalę masową w regionie Mar del Plata było doprowadzenie 
linii kolejowej ze stołecznego Buenos Aires w 1886 r. Bardzo szybko, w 1888 r. 
wybudowano pierwszy hotel (Bristol), a następnie promenadę spacerową – ram-
blę. W roku 1887 r. Mar del Platę odwiedziło 1415 turystów, rok później – już 
2510. rozwój ruchu turystycznego i zagospodarowania postępował, wykraczając 
poza granice Mar del Plata zarówno w kierunku wschodnim (kurorty Villa Gesel, 
Pinamar, Mar del tuyu), jak i zachodnim (Miramar, Necochea, Monte Hermoso). 
Od samego początku rozwoju turystyki na atlantyckim wybrzeżu prowincji Bue-
nos Aires Mar del Plata stała się główną destynacją turystyczną kraju. 

specyficzną rolę wśród nadmorskich destynacji turystycznych Argentyny 
odgrywa Buenos Aires. turystyka w stolicy, zwłaszcza w odniesieniu do turystów 
zagranicznych, wiąże się bardziej z przyjazdami o charakterze, krajoznawczym 
oraz z podróżami o charakterze biznesowym, mniej natomiast z przyjazdami  
w celach wypoczynkowych. ze względu na swoje położenie Buenos Aires odgry-
wa pewną rolę również jako nadmorska destynacja turystyczna. 

Wybrzeże prowincji Buenos Aires z wyjątkiem odcinka objętego granicami 
municypiów Patagoners i Vilarino ma charakter płaski. Jest to w przeważającej 
części wybrzeże typu mierzejowo-zalewowego, któremu towarzyszą odcinki wy-

2 r. Bartoncello, Configuracion socio-espacial de los balnearios del Partido de la Costa (Pro-
vincia Buenos Aires, Teritorio 5, instituto de Geografia, facultad de Filosofia y Letras, UBA, Bue-
nos Aires 1993; F. Fagnani, Mar del Plata, La ciudad mas querida, Desde sus origenes hast ahoy, 
editorial sudamericana, Buenos Aires 2002; r. schluter, Turismo en Argentina, Del Balneario 
al. Campo, centro de investigaciones turisticos 2003; J.M. Ordoqui, Gobernalidad ambiental  
y turismo en litoral maritime, El caso de Mar de las Pampas, Provincia Buenos Aires – Argentyna, 
„estudios Perspectivas en turismo Volumen” 2010, no. 19, s. 534–552; r. Barili, Historia de Mar 
del Plata, editorisal Plus Ultra, Buenos Aires 1991.
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dmowe (w zachodniej części) oraz lagunowe (w środkowo-wschodniej części). 
Odznacza się więc bardzo korzystnymi cechami dla rozwoju typowej turystyki 
wypoczynkowej. 

Analiza warunków klimatycznych na wybrzeżu atlantyckim Argentyny 
wskazuje, że najkorzystniejsze warunki z punktu widzenia rozwoju turystyki, 
zwłaszcza turystyki wypoczynkowej, występują w okresie od grudnia do marca. 
Najdłuższy okres ze średnimi dobowymi temperaturami 18ºc ma Buenos Aires. 
W obszarze tym przez sześć kolejnych miesięcy (od października do marca) śred-
nie temperatury miesięczne nie są niższe od 18ºc3. 

4. zagospodarowanie i ruch turystyczny na atlantyckim wybrzeżu prowin-
cji buenos Aires 

region wybrzeża jest pierwszym historycznie ukształtowanym turystycz-
nym regionem recepcyjnym w Argentynie4. W rejonie tym koncentruje się naj-
większa liczba obiektów i miejsc noclegowych w kraju (prowincja Buenos Aires 
oraz region metropolitalny skupiają 40,1% ogółu bazy noclegowej Argentyny).  
z tego największa liczba obiektów i miejsc w infrastrukturze noclegowej koncen-
truje się w samej stolicy oraz nadmorskich miejscowościach wypoczynkowych 
wybrzeża atlantyckiego prowincji5. spośród wszystkich 8261 obiektów nocle-
gowych w nadmorskich municypiach atlantyckiego wybrzeża Argentyny 5535 
obiektów (67%) znajduje się w regionie stołecznym Buenos Aires. z pozostałych 
municypiów wybrzeża prowincji Buenos Aires największą liczbą obiektów noc-
legowych charakteryzują się municypia: Villa Gesell (Villa Gesell, Mar Azul, Mar 
de las Pampas), la costa (san clemente del tuyu, Mar del Ajo, san Bernardo, 
santa teresina, Bahia san Blas), General Pueyrredon (Mar del Plata), Pinamar 
(Pinamar, Valeria del Mar, carilo). Generalnie obiekty noclegowe w południowej 
części wybrzeża prowincji Buenos Aires koncentrują się w obszarze południowo- 
-wschodnim prowincji. znacznie mniejszą koncentracją obiektów noclegowych 
cechuje się zachodnia część wybrzeża.

3 z. szot, Argentyna, PWN, Warszawa 1992.
4 J.M. Ordoqui, Gobernalidad ambiental..., op.cit., s. 534–552.
5 J.M. Ordoqui, Teritorio y gobernalidad ambiental: Analisis y reflexiones para el turismo de 

sol y playa en el litoral maritime de la provincial de Buenos Aires, III Jornadas del Doctorado  
en Geografía. Desafíos Teóricos y Compromiso Social en la Argentina de Hoy, Facultad de Huma-
nidades y ciencias de la educación, Universidad Nacional de La Plata, La Plata 2010.
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rys. 2. Udział procentowy prowincji argentyńskich w liczbie miejsc noclegowych 
Argentyny ogółem

Źródło: opracowanie na podstawie: Annuario Estadistico de Turismo...

Obok miejscowości costa esmeralda, Punta Medanos oraz Montecarlo po-
zbawionych obiektów noclegowych najmniej obiektów noclegowych znajduje 
się w Pinar del sol, Mar de cobo, Mariol, Arenas Verdes, mcosta chica, Oriente, 
Mar del sur oraz Orense.

struktura rodzajowa bazy noclegowej miejscowości nadmorskich wybrzeża 
prowincji Buenos Aires jest silnie zróżnicowana. W strukturze rodzajowej obiek-
tów większości municypiów zdecydowanie przeważają obiekty hotelarskie. Do-
minują one w przypadku dziesięciu z czternaście nadmorskich municypiów. Naj-
większy udział mają obiekty hotelarskie municypiów: General Alvarado (58%), 
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Necochea (46%), Bahia Blanca Mar chiquita i Villa Gesell (po 37%), La costa 
(35%), najmniejszy zaś w municypiach coronel Dorrego (10%) oraz tres Ar-
royos (13%).
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rys. 3. rozmieszczenie obiektów infrastruktury noclegowej w municypiach wybrzeża 
atlantyckiego prowincji Buenos Aires oraz w dystrykcie stołecznym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annuario Estadistico de Turismo 2013...
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tabela 1  

Liczba obiektów noclegowych w wybranych miejscowościach wybrzeża Argentyny

Nazwa prowincji Miejscowość Liczba obiektów  
noclegowych 

Buenos Aires Buenos Aires 5535
Villa Gesell Villa Gesell 372
General Pueyrredon Mar del Plata 346
Pinamar Pinamar 155
coronel rosario Pehuen co 155
Villa Gesell Mar del Pampas 141
La costa san clemente del tuyu 107
La costa Mar del Ajo 106
Villa Gesell Mar Azul 100
Villa Gesell Las Gaviotas 100
Pinamar Valeria del Mar 98
Monte Hermoso Monte Hermoso 94
La costa San Bernardo 87
necochea necochea �0
La costa santa teresita 76
General Alvarado Miramar 71
Pinamar carilo 62
La costa Bahia san Blas 59
Pinamar Ostende 57
tres Arroyos claromeco 54
Mar chiquita santa clara del Mar 48
tres Arroyos Reta 42
La costa coste de este 40
Bahia Blanca Bahia Blanca 38
La costa Aguas Verdes 31
La costa La Lucilla del Mar 27
La costa costa Azul 23
La costa Las toninas 22
Źródło: opracowanie na podstawie: Annuario Estadistico de Turismo 2013...

Wysoki jest udział w strukturze rodzajowej bazy noclegowej miejscowości 
nadmorskich wybrzeża atlantyckiego Argentyny hoteli apartamentowych, do-
mów letniskowych, drugich domów oraz moteli.

Hotele apartamentowe przeważają w municypiach coronel rosares (27%), 
Bahia Blanca, Pinamar, General Pueyrredon i Mar chiquita (po 16%), zaś domki 
letniskowe w municypiach tres Arroyos (36%), coronel Dorrego (30%), Monte 
Hermoso (28%) oraz tres Arroyos (36%). Wysoki udział w tych samych pro-
wincjach obserwowany jest również w przypadku drugich domów. Najmniejszy 
udział w strukturze rodzajowej bazy noclegowej wybrzeża atlantyckiego mają 
gospodarstwa agroturystyczne, hotele butikowe, pensjonaty oraz kwatery pry-
watne. 
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tabela 2 

struktura rodzajowa bazy noclegowej  
w nadmorskich municypiach nadatlantyckiego wybrzeża Argentyny (w %)

Nazwa prowincji ho ha dl dw ga ke mo ho pe kw hb
Bahia Blanca 37 16 5 � 3 3 29 0 0 0 0
Buenos Aires 31 11 19 14 6 5 � 4 1 0 1
coronel Dorego 10 10 30 30 0 20 0 0 0 0 0
coronel Rosales 33 27 7 16 1 5 7 2 2 1 0
General Alvarado 5� 6 9 5 0 6 14 1 0 0 0
General Pueyrredon 37 16 5 � 3 3 29 0 0 0 0
La costa 35 � 22 19 1 5 7 2 0 0 0
Mar chiquita 37 16 5 � 3 3 29 0 0 0 0
Monte Hermoso 24 6 2� 26 0 9 0 5 0 2 0
necochea 46 7 9 13 0 11 11 2 0 1 0
Pimnamar 37 16 5 � 3 3 29 0 0 0 0
san cayetano 20 0 10 40 10 20 0 0 0 0 0
tres Arroyos 13 1 36 35 5 � 4 0 0 0 0
Villa Gesell 37 16 5 � 3 3 29 0 0 0 0
Legenda: h – hotele, ha – hotele apartamentowi, dl – domki letniskowe, dw – drugie domy, ga – gospodarstwa 

agroturystyczne, ke – kempingi, mo – motele, ho – hostele, pe – pensjonaty, kw – kwatery prywatne, 
hb – hotele butikowe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annuario Estadistico de Turismo 2013...

W celu bardziej wnikliwej analizy zagospodarowania i ruchu turystyczne-
go na atlantyckim wybrzeżu Argentyny dokonano analizy dynamiki wybranych 
cech opisujących rozwój funkcji turystycznej na badanym obszarze w układzie 
miesięcznym dla lat 2008–2012. Do analizy wybrano takie cechy zagospodaro-
wania turystycznego, jak: dostępne pokoje i miejsca w obiektach bazy noclego-
wej, wykorzystanie pokoi i miejsc noclegowych w bazie noclegowej oraz procent 
wykorzystania pokoi i miejsc noclegowych. 

W analizie dynamiki ruchu turystycznego jako materiał źródłowy wykorzy-
stano dane o liczbie turystów rezydentów i nierezydentów w obiektach bazy noc-
legowej wraz z liczbą spędzonych nocy przez obie wybrane kategorie turystów  
w obiektach bazy noclegowej Argentyny oraz średnią długość pobytu w obiek-
tach infrastruktury turystów rezydentów i nierezydentów. skorzystano również 
z danych dla obszarów statystycznych wyróżnionych przez Ministerstwo tury-
styki w Argentynie w strefie wybrzeża prowincji Buenos Aires (Bahia Blanca, 
Mar del Plata, Pinamar, tandill, Villa Gesell) i regionu metropolitalnego Buenos 
Aires.
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A B

c D

e F

rys. 4. Pojemność bazy noclegowej i jej wykorzystanie w obszarach statystycznych 
wybrzeża prowincji Buenos Aires w układzie miesięcznym w latach 2008–2012: 
A – Bahia Blanca, B – Mar del Plata, c – cABA, D – tandill, e – Pinamar,  
F – Villa Gesell 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annuario Estadistico de Turismo 2011, 2012, 
2013, Secretaria de Desarollo turismo.
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rys. 5. zakres zmienności wybranych cech zagospodarowania turystycznego cha-
rakteryzujących obszary statystyczne wybrzeża prowincji Buenos Aires na 
podstawie danych miesięcznych z lat 2008–2012: A – dostępne pokoje w bazie 
noclegowej, B – pokoje zajęte przez turystów, c – dostępne miejsca noclegowe, 
D – miejsca zajęte przez turystów, e – stopień wykorzystania pokoi, F – stopień 
wykorzystania miejsc noclegowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annuario Estadistico de Turismo 2011, 2012, 
2013, secretaria de Desarollo turismo.
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e F

rys. 6. zakres zmienności wybranych cech ruchu turystycznego charakteryzujących 
obszary statystyczne wybrzeża prowincji Buenos Aires na podstawie danych 
miesięcznych z lat 2008–2012: A – rezydenci ogółem, B – nierezydenci 
ogółem, c – liczba osobonoclegów rezydentów, D – liczba osobonoclegów 
nierezydentów, e – średnia długość pobytu rezydentów, F – średnia długość 
pobytu nierezydentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annuario Estadistico de Turismo 2011, 2012, 
2013, Secretaria de Desarollo turismo.
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Największą liczbą zarówno pokoi, jak i miejsc noclegowych w obiektach 
infrastruktury noclegowej charakteryzuje się obszar Buenos Aires i okolic oraz 
regiony Mar del Plata i Villa Gesell (rysunki 4–5). Najmniejsza liczba dostępnych 
miejsc noclegowych znajduje się na obszarze tandill oraz Bahia Blanca (rysun- 
ki 4–5). W rozkładzie dynamiki liczby dostępnych pokoi noclegowych zaznacza-
ją się charakterystyczne różnice (rysunki 4–5). Badane obszary nadatlantyckie-
go wybrzeża Argentyny można podzielić na dwie grupy: pierwszą tworzą Bahia 
Blanca, tandill oraz Buenos Aires (rysunki 4–6). W drugiej grupie znajdują się 
Mar del Plata, Pinamar oraz Villa Gesell. 

W odniesieniu do pierwszej grupy miejscowości zaznacza się stosunkowo 
równomierny rozkład wskaźników opisujących ruch turystyczny (wskaźniki wy-
korzystania obiektów i miejsc noclegowych, liczba turystów rezydentów i niere-
zydentów, średnie długości pobytu). Potwierdzeniem tego są zarówno wykresy 
dynamiki zmian w układzie rocznym dla lat 2008–2002, jak i wykresy zmienno-
ści analizowanych cech opisujących ruch turystyczny w kolejnych miesiącach 
roku. W przypadku tandill i Bahia Blanka równomierny rozkład poszczególnych 
cech i ich niska zmienność w ciągu roku są efektem peryferyjnego położenia tych 
miejscowości w stosunku do głównych centrów wypoczynkowych wybrzeża nad- 
atlantyckiego prowincji Buenos Aires. ruch turystyczny w tych miejscowoś-
ciach odznacza się znacznie niższą frekwencją ogółem w ciągu roku i w całym 
okresie lat 2008–2012, również także niskim poziomem zmienności w układzie 
poszczególnych miesięcy (rysunki 4–6). W odniesieniu do obszaru metropolital-
nego Buenos Aires mała dynamika zmian w ciągu roku i niski zakres zmienności 
wskaźników opisujących ruch turystyczny jest efektem tego, że o atrakcyjności 
Buenos Aires jako destynacji turystycznej decydują inne cechy – walory histo-
ryczne, kulturowe, ranga miasta jako stolicy i jednej z większych aglomeracji 
świata. ruch turystyczny jest tu więc wysoki i równomiernie rozłożony w ciągu 
całego roku.

W przypadku Villa Gesell, Pinamar i Mar del Plata zaznacza się znacznie 
wyższy poziom dynamiki zmian i zakres zmienności poszczególnych cech opi-
sujących ruch turystyczny na przestrzeni roku (rysunki 5–6). Dotyczy to zarów-
no wskaźników wykorzystania bazy noclegowej, liczby turystów rezydentów 
i nierezydentów, jak i średnich długości pobytu turystów w ciągu roku. znacznie 
wyższe wskaźniki dynamiki w układzie rocznym oraz znacznie wyższe zakresy 
zmienności tych cech w tych miejscowościach wynikają z dominacji wypoczyn-
kowej funkcji turystyki i silnego stopnia sezonowości przyjazdów. 



268 Krzysztof Parzych, Paula Rosake

Analiza uwarunkowań funkcjonowania ruchu turystycznego na wybrzeżu 
nadatlantyckim prowincji Buenos Aires prowadzi do następujących wniosków: 
1. Wybrzeże atlantyckie Argentyny charakteryzuje się bardzo korzystnymi ce-

chami środowiska przyrodniczego dla rozwoju nadmorskiej turystyki wypo-
czynkowej (długie, w większości płaskie wybrzeże mierzejowo-zalewowe 
oraz łagodny klimat z długim sezonem kąpielowym w niektórych miejsco-
wościach przekraczającym nawet siedem miesięcy w roku). 

2. ruch turystyczny na wybrzeżu atlantyckim prowincji Buenos Aires jest silnie 
rozwinięty, na co wskazuje zarówno poziom zagospodarowania noclegowe-
go, jak i mierniki opisujące ruch turystyczny.

3. W analizie poziomu rozwoju turystyki na wybrzeżu atlantyckim prowincji 
Buenos Aires zaznaczają się wyraźnie ukształtowane historycznie bieguny 
koncentracji zagospodarowania i ruchu turystycznego (region metropolitalny 
Buenos Aires, obszar Mar del Plata – Villa Gesell-Pinamar oraz obszar La 
costa – Miramar-Mar del Ojo-san clemente del tuyu).

4. stopień rozwoju funkcji turystycznej na wybrzeżu prowincji Buenos Aires 
jest znacznie zróżnicowany, na co mają wpływ: położenie geograficzne, uwa-
runkowania historyczne rozwoju turystyki, dostępność komunikacyjna oraz 
zróżnicowanie rangi, jaką posiada funkcja wypoczynkowa w rozwoju tury-
styki w poszczególnych miejscowościach (poziom uzależnienia rozwoju tu-
rystyki od jej funkcji wypoczynkowej). 
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deteRMinantS oF touRiSt attRactiVeneSS  
and touRiSM deVeLoPMent in the atLantic coaSt  

oF the BuenoS aiReS PRoVince 

Summary

in the article was made an analysis of the functioning of tourism in the Atlantic 
coast of the Buenos Aires Province. in the first part was made an characteristics of the 
natural conditions and history of tourist development in the coastline of the Buenos Aires 
Province. in the second part of the work was made an analysis of the tourist accommo-
dation and tourist movement development. the results show the very important role of 
tourism for the coast localities of Buenos Aires Province. it is confirmed by the highest 
tourist development and movement indicators in the country. the tourist movement in 
the Buenos Aires Province is concentrated in historically formed tourist destinations and 
is strongly interrelated with the communications availability, distance from Buenos Aires 
and from the major coastal destinations as Mar del Plata, Villa Gesell, Miramar and with 
climate conditions. 

Keywords: tourism, Argentina, tourist attractiveness, atlantic coast
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WySPy tRoPIKAlNe jAKo NoWy KIeRuNeK  
WyJazdóW tuRyStycznych WśRód PoLakóW 

Streszczenie

celem artykułu było poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy wyspy tropikalne 
są obecnie istotnym kierunkiem wyjazdów turystycznych wśród Polaków oraz jakie są 
perspektywy rozwoju tego kierunku? ilu Polaków co roku wyjeżdża na urlop na wyspy 
tropikalne? czy ta liczba rokrocznie wzrasta? Od czego zależy motywacja wyjazdów na 
wyspy tropikalne? czy wyspy tropikalne mogą stać się nowym kierunkiem wyjazdów 
turystycznych dla Polaków oraz jak są one postrzegane przez potencjalnych turystów  
z Polski? Metody wykorzystane w artykule to: analiza danych statystycznych pochodzą-
cych z bazy Światowej Organizacji turystyki oraz analiza wyników badań ankietowych 
przeprowadzonych na 116-osobowej próbie studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Słowa kluczowe: wyspy tropikalne, wyjazdy Polaków, nowe kierunki turystyczne

Wprowadzenie

celem artykułu było poszukiwanie odpowiedzi na pytania: ilu Polaków co 
roku wyjeżdża na urlop na wyspy tropikalne? czy ta liczba rokrocznie wzrasta? 
czy Polacy marzą o wypoczynku na wyspach tropikalnych? Jaka jest percepcja 

∗ Adres e-mail: kpodhorodecka@uw.edu.pl. 
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wysp tropikalnych przez potencjalnych turystów? czy wyspy tropikalne mogą 
stać się nowym kierunkiem wyjazdów turystycznych dla Polaków? W artykule 
przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących zainteresowania wyjaz-
dami turystycznymi do krajów tropikalnych wśród potencjalnych turystów z Pol-
ski. Do analizy wybrano grupę studentów studiów i i ii stopnia głównie z kierun-
ków: geografia i gospodarka przestrzenna. 

Metody wykorzystane w artykule to: analiza danych statystycznych pocho-
dzących z bazy Światowej Organizacji turystyki (UNWtO) oraz analiza wy-
ników badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 116 osób. W artykule 
dokonano także szczegółowej analizy badanej próby ze względu na płeć, rodzaj, 
stopień, kierunek i rok studiów oraz poziom aktywności turystycznej z uwzględ-
nieniem krajów tropikalnych, a w szczególności wysp tropikalnych.

1. Wzrost zainteresowania wypoczynkiem w krajach tropikalnych

Wyspy tropikalne stają się z roku na rok coraz istotniejszym celem podró-
ży turystycznych na świecie. istotny jest wzrost poziomu życia potencjalnych 
klientów. W Polsce w ostatnich latach tempo wzrostu gospodarczego jest wyższe 
niż w wielu innych krajach Ue. Ponadto, uruchamiane są dodatkowe połączenia 
samolotowe z obszarami ze strefy tropikalnej. Przykładem mogą być bezpośrednie 
połączenia lotnicze z Polski z wyspą Phuket oraz Dominikaną. Przekłada się to 
na komfort i cenę podróży. istotny jest fakt, iż obecnie rośnie zapotrzebowanie 
na „egzotykę” również w Polsce. W umysłach wielu europejczyków wytwo-
rzyła się tęsknota do wysp. tropiki wywołują pozytywne skojarzenia. egzotyka 
i sprzyjający klimat są wykorzystywane jako magnes przyciągający Polaków do 
krajów strefy tropikalnej1.

Analizując dane statystyczne na temat wybranych wysp tropikalnych, moż-
na zaobserwować bardzo dynamiczną tendencję wzrostową w przypadku liczby 
przyjazdów turystów i odwiedzających jednodniowych na całym świecie. Biorąc 
pod uwagę dane statystyczne dla 30 terytoriów wyspiarskich2 znajdujących się 

1 Badanie przeprowadzone przez American express, opublikowane w „Le Nouvel Observa-
teur” w latach 80. wykazało, że we Francji aż 60% respondentów wskazało wyspy jako wymarzone 
miejsce pobytu na wakacje k. Podhorodecka, Turystyka na wyspach strefy międzyzwrotnikowej. 
Zróżnicowanie roli gospodarczej i jego uwarunkowania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008 
(praca doktorska), s. 4–5.

2 Do analizy wybrano terytoria wyspiarskie o powierzchni poniżej 30 tys. km2 i o liczbie lud-
ności poniżej 4 mln osób. Wybór analizowanych wysp podyktowany był dostępnością danych.
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w strefie międzyzwrotnikowej, można zaobserwować, że w 1990 r. na wybrane 
wyspy tropikalne przyjechało 16,5 mln turystów, w 2000 r. – już 25 mln turystów, 
natomiast w 2009 r. – 30 mln. W ciągu 22 lat zaobserwowano podwojenie liczby 
przyjazdów zagranicznych turystów i odwiedzających jednodniowych. Wśród 
wskazanych na rysunku 1 wysp tropikalnych największą popularnością u od-
wiedzających cieszyły się wyspy zlokalizowane na Obszarze karaibskim (ponad  
26 mln przyjazdów), później wyspy Oceanu indyjskiego (2,6 mln), Wyspy Pa-
cyfiku (1,2 mln) oraz wyspy na Oceanie Atlantyckim (490 tys.). Mimo iż liczba 
wszystkich zagranicznych podróży turystycznych na świecie w latach 1990–2012 
również wzrastała w podobnym tempie, to należy zauważyć, że turyści przyby-
wający na wysypy zostają na dłuższy pobyt niż przeciętny zagraniczny turysta. 
Ponadto, celem podróży na wyspy tropikalne jest typowa turystyka wypoczynko-
wa, a nie krótkie podróże biznesowe albo jednodniowy tranzyt. 
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rys. 1. Przyjazdy odwiedzających na wybrane wyspy tropikalne w latach 1990–2012 
(w tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Compendium of Tourism Statistics, world 
tourism Organization, Madrid 1983–1987, 1994–1998, 1990–1994, 1999–2003, 
1988–1992, 2003, 2005, www.unwto.org; dla komorów, Malediwów, republiki 
zielonego Przylądka oraz reunionu posłużono się danymi dotyczącymi liczby 
turystów.



274 Katarzyna Podhorodecka

tabela 1

Liczba przyjazdów turystów z Polski na wybrane terytoria wyspiarskie strefy tropikalnej 
w latach 2005–2012

 2005 2006 2007 200� 2009 2010 2011 2012
zmiana

2012/2008
(w %)

Mauritius 1 862 2 25� 2 413 3 278 2 ��0 2 560 2 995 2 862 –13

Jamajka b.d. b.d. 903 1 326 1 294 1 299 1 443 1 199 –10

Barbados 1�1 216 242 485 343 407 491 405 –16

Malediwy 1 019 1 844 2 659 3 325 3 357 3 795 4 158 3 918 18

Portoryko 78 47 27 60 161 �2 142 190 217

Seszele 215 647 �50 898 824 961 1 005 1 289 44
trynidad  
i tobago 127 192 253 192 253 277 256 256 33

Dominikana b.d. b.d. b.d. 5 436 3 795 4 934 6 906 6 587 21
Wyspy 

Bahama b.d. b.d. b.d. 674 574 785 924 863 28

sUMA 3 482 5 204 7 347 15 674 13 481 15 100 18 320 17 569 12

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Światowej Organizacji turystyki, 
www.unwto.org.

Liczba przyjazdów turystów z Polski na wybrane wyspy tropikalne w latach 
2005–2012 także systematycznie rosła. Analizie poddano jedynie te terytoria, 
które gromadziły szczegółowe dane na temat liczby przyjazdów turystów z Pol-
ski3. Dane te były pozyskiwane na granicy bądź z badań realizowanych w bazie 
noclegowej i zostały one przekazane przez urzędy statystyczne poszczególnych 
państw i terytoriów zależnych od Światowej Organizacji turystyki. W 2005 r. 
3,4 tys. Polaków wyjechało turystycznie na analizowane wyspy tropikalne. 
W 2012 r. liczba Polaków wzrosła do 17,5 tys. W latach 2008–2012 zarejestrowa-
no 12-procentowy wzrost liczby wyjazdów Polaków na wybrane wyspy tropikal-
ne. W 2012 r. do najpopularniejszych wśród turystów z Polski wysp tropikalnych 
spośród analizowanych należały: Dominikana (6,5 tys. przyjazdów z Polski) 
oraz Malediwy (3,9 tys.). Nieco mniejszą popularnością cieszyły się: Mauritius  
(2,8 tys.), seszele (1,3 tys.), Jamajka (1,2 tys.) oraz Wyspy Bahama (0,8 tys.). 
zdecydowanie rzadziej odwiedzane przez Polaków były: Barbados, trinidad 

3 Nie uwzględniono wysp tropikalnych należących do państw o powierzchni powyżej  
30 tys. km2 z wyjątkiem Dominikany o powierzchni 48 tys. km2. Jest ona ważnym kierunkiem 
wyjazdów turystycznych dla Polaków.
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i tobago oraz Portoryko. Największą dynamikę wzrostu wyjazdów na wybrane 
wyspy tropikalne w latach 2008–2012 zarejestrowano dla Portoryko (ale tutaj 
mamy do czynienia z bardzo niską początkową liczbą turystów), seszeli (+44%), 
trinidadu i tobago (+33%) oraz Wysp Bahama (+28%). Należy podkreślić, iż 
Polacy wyjeżdżają na wyspy tropikalne w ramach podróży do innych krajów 
strefy tropikalnej (np. tajlandii – wyjazdy na wyspę Phuket oraz koh samui, 
oraz do indonezji – np. wyspa Bali). szacuje się, iż do tajlandii rocznie wyjeżdża 
ok. 40 tys. osób z Polski4. W tabeli 1 zaprezentowano szczegółowe dane dotyczą-
ce liczby przyjazdów turystów z Polski na wybrane wyspy tropikalne w latach 
2005–2012.
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rys. 2. Liczba przyjazdów turystów z Polski na wybrane terytoria wyspiarskie strefy 
tropikalnej w latach 2008–2012

Źródło: opracowano na podstawie danych Światowej Organizacji turystyki, www.unwto.
org.

2. analiza wyników badań ankietowych percepcji wysp tropikalnych przez 
potencjalnych turystów

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2014 r. Wzięło w nim udział 
116 studentów, w tym 79 kobiet oraz 36 mężczyzn. strukturę płci badanej pró-
by przedstawiono na rysunku 2. Analizowano grupę 27 studentów z kierunku 

4 Według Ambasady tajlandii w 2011 r. tajlandię odwiedziło 42 159 Polaków, w 2012 r.  
– 49 030, a w 2013 r. – 40 638. trudno z tych danych oszacować, ile osób wybrało się na wyspy, 
dlatego też nie uwzględniono tych danych w analizie.
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geografia, 77 z kierunku gospodarka przestrzenna oraz 12 z innych kierunków 
(np. biologii, stosunków międzynarodowych, archeologii, ochrony środowiska). 
Udziały poszczególnych kierunków w analizowanej próbie ukazano na rysun- 
ku 4. 40% ankietowanych było na studiach licencjackich, a 60% byli to studenci 
studiów magisterskich (rysunek 5). 29% ankietowanych studiowało na i roku 
studiów, natomiast 71% na ii lub kolejnym roku studiów (rysunek 6). 

rys. 3. struktura płci w badanej próbie
Źródło: opracowanie własne.

rys. 4. studenci według kierunku 
kształcenia 

Źródło: opracowanie własne.

rys. 5. studenci według typu studiów 
Źródło: opracowanie własne.

rys. 6. studenci według roku studiów 
Źródło: opracowanie własne.

rys. 7. studenci według typu studiów (dzienne, zaoczne) 
Źródło: opracowanie własne.
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tabela 2

Uczestnictwo i planowane uczestnictwo w wyjazdach turystycznych  
wśród ankietowanych

 tAk
(w %)

nie
(w %)

Wielkość próby 
(N)

czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczył/a Pan/Pani w wyjeździe?

uczestnictwo w wyjeździe turystycznym 95 5 102

uczestnictwo w wyjeździe krajowym 
krótkoterminowym 84 16 98

uczestnictwo w wyjeździe krajowym 
długoterminowym 57 43 102

uczestnictwo w wyjeździe 
zagranicznym 61 39 105

czy w ciągu kolejnych 12 miesięcy planuje Pan/Pani uczestniczyć w wyjeździe?
uczestnictwo w wyjeździe turystycznym 

krajowym 95 5 109

zagranicznym �2 1� 106
zagranicznym  

(w kraju ze strefy tropikalnej) 25 75 91

zagranicznym – wyspa tropikalna � 92 83

pobyt na wyspach tropikalnych

czy był/a Pan/Pani kiedykolwiek  
na wyspach tropikalnych? 10 90 115

Źródło: opracowanie własne.

Analizowana grupa charakteryzowała się bardzo dużą aktywnością tu-
rystyczną. W ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przeprowadzeniem badań,  
tj. w 2013 r., w wyjeździe uczestniczyło 95% analizowanych studentów, w tym 
w wyjazdach krajowych krótkoterminowych – 84%, w wyjazdach krajowych 
długoterminowych – 57%, a w zagranicznych – 61%. W badaniu sprawdzono 
również planowane uczestnictwo w wyjazdach. 95% ankietowanych deklarowa-
ło, iż w najbliższym roku, a więc w 2014 r., będzie uczestniczyć w wyjeździe 
krajowym, 82% w wyjeździe zagranicznym, 25% w wyjeździe zagranicznym 
do strefy tropikalnej, a 8% w wyjeździe na wyspy tropikalne. Wyniki badań są 
bardzo interesujące, ponieważ młodzi ludzie są osobami bardzo aktywnymi tury-
stycznie. Być może wynika to z kierunku studiów i mają również ambitne plany 
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związane z podróżowaniem. Aż 10% studentów zadeklarowało, iż było na wys-
pach tropikalnych.

Wśród ankietowanych najbardziej atrakcyjnym aspektem pobytu na wys-
pach tropikalnych są spacery (48%), zwiedzanie zabytków (47%) oraz lokalna 
kuchnia (45%). Najbardziej neutralną postawę zarejestrowano dla wędkowania 
(85%). Na rysunku 8 zaprezentowano wyniki badania ankietowego dotyczące 
postawy ankietowanych wobec różnych aspektów pobytu na wyspach tropikal-
nych.

rys. 8. Postawa wobec atrakcyjności pobytu na wyspach tropikalnych według 
ankietowanych

Źródło: opracowanie własne.

Prawie połowa ankietowanych była w stanie przeznaczyć na wypoczynek 
na wyspach tropikalnych od 3 do 5,5 tys. zł. Jedynie 11% ankietowanych mogło 
przeznaczyć powyżej 5,5 tys. zł, natomiast mniej niż 3 tys., a więc ceny raczej 
nierealne, wskazywało 39% ankietowanych. Na rysunku 9 zaprezentowano roz-
kład odpowiedzi dotyczących kosztów pobytu na wyspie tropikalnej.
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rys. 9. ile jest Pan/Pani w stanie przeznaczyć na 2-tygodniowy pobyt z przelotem  
na wyspy tropikalne za jedną osobę?

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie, jak długo respondenci są w stanie lecieć samolotem na wy-
spy tropikalne, najczęściej odpowiadali oni, że 6–8 godzin samolotem (35%).  
8–10 godzin mogłoby lecieć 26% ankietowanych, a powyżej 10 godzin – 28%. 
11% respondentów wskazało raczej nierealną opcję poniżej 6 godz. 

rys. 10. Jak długo jest Pan/Pani w stanie lecieć samolotem na wyspy tropikalne?
Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie o to, czy ankietowani akceptują przesiadkę na trasie lotniczej na 
wyspy tropikalne, 35% ankietowanych odpowiedziało, iż wolą lot bezpośredni, 
41% akceptuje jedną przesiadkę, a 24% zaakceptowałoby nawet dwie przesiadki. 
Na rysunku 11 zaprezentowano rozkład odpowiedzi ankietowanych dotyczący 
liczby przesiadek podczas lotu na wyspy tropikalne.
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rys. 11. czy akceptuje Pan/Pani przesiadkę na trasie lotniczej na wyspy tropikalne?
Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie, jak długi urlop na wyspach tropikalnych ankietowani chcieliby 
spędzić, najczęściej udzielano odpowiedzi, że dwutygodniowy (55%), rzadziej, 
że tygodniowy (23%), natomiast powyżej dwóch tygodni chciałoby spędzić na 
wyspie tropikalnej 21% ankietowanych (rysunek 12).

rys. 12. Jak długi Pan/Pani chciałby/chciałaby spędzić urlop na wyspach tropikalnych?
Źródło: opracowanie własne.

Poproszono ankietowanych o wskazanie, z którymi stwierdzeniami się 
zgadzają lub nie zgadzają w skali od 1 do 5. 60% ankietowanych wskazało, 
że „wyspy tropikalne są wymarzonym miejscem pobytu podczas urlopu”.  
75% uznało, iż wyspy tropikalne mają klimat sprzyjający dla wypoczynku. 
86% twierdziło, że wyjazd na wyspy tropikalne jest drogi, a jedynie 10% ankie-
towanych uznało, iż wyspy tropikalne są zbyt daleko położone, aby wybierać 
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się tam na wakacje. Według 26% ankietowanych wyspy tropikalne są niebez-
pieczne. Należy pamiętać o tym, że wyspy tropikalne bywają niebezpieczne dla 
turystów i złudnie wydają się być rajem. Dużo elementów środowiska przyrodni-
czego może być uciążliwych dla turystów albo stanowić zagrożenie dla ich życia 
lub zdrowia (m.in. ulewne deszcze tropikalne, komary, karaluchy, jadowite węże 
oraz tornada i huragany). Ponadto, zagrożeniem są takie choroby tropikalne, 
jak np. malaria czy denga. tak więc ankietowani mieli rację – wyspy tropikalne 
mogą być niebezpieczne, jednak świadomość tego faktu jest niewielka. Na rysun- 
ku 13 zaprezentowano opinie ankietowanych na temat różnych aspektów pobytu 
na wyspach tropikalnych. 

rys. 13. Proszę wskazać, z którymi stwierdzeniami się Pan/Pani zgadza lub nie zgadza 
w skali od 1 do 5

Źródło: opracowanie własne.

W ostatnim pytaniu analizowano postawę wobec wysp tropikalnych i pyta-
no się o opinie osób, które były na wsypach tropikalnych, oraz tych, które jeszcze 
nie przebywały na nich, co sądzą o takim pobycie. 93% ankietowanych udzieliło 
odpowiedzi na to pytanie i krótko uzasadniło swoją opinię na temat wysp tropi-
kalnych. W wielu odpowiedziach padało kilka uzasadnień, dlaczego wyspy tro-
pikalne wydają się być atrakcyjne bądź nieatrakcyjne dla respondentów. W tabe- 
li 3 dokonano agregacji udzielonych odpowiedzi. Okazało się, że najistotniejsze 
na wyspach dla ankietowanych są: ciepły klimat, plaża lub możliwość opalania 
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się (32%). kolejnym pozytywnym elementem pobytu na wyspach tropikalnych 
jest ciekawy krajobraz lub unikatowa flora i fauna (19%) oraz inna kultura, tra-
dycja lub kuchnia (14%).

tabela 3

Postawa ankietowanych dotycząca wysp tropikalnych

odpowiedzi pozytywne: N %
ciepły klimat, plaża lub możliwość opalania się 37 2�
ciekawy krajobraz lub unikatowa flora i fauna 21 16
inna kultura, tradycja lub kuchnia 16 12
Dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna 5 4
Możliwość nurkowania 1 1
Pozostałe odpowiedzi 1� 14
Razem odpowiedzi pozytywne: 98 75

odpowiedzi negatywne:
Jest wiele innych ciekawych miejsc 19 14
Lot i pobyt jest za drogi lub wyspy nie są atrakcyjne  
ze względu na cenę 

7 6

klimat może być zbyt uciążliwy 4 3
Wyspy są niebezpieczne 2 2
Pozostałe odpowiedzi 6 5
razem odpowiedzi negatywne 38 30

Razem odpowiedzi pozytywne i negatywne 136 100

Źródło: opracowanie własne.

Przykłady innych odpowiedzi pozytywnych to: „Jest to jej marzenie”, 
„kocham morze i plażę”, „Wyspy to raj”, „Miejsce wymarzone”, „Pozwala na 
oderwanie się od codziennych problemów”, „Odskocznia od rzeczywistości”, 
„zapewniają 100-procentowe oderwanie się od codziennego życia”, „Można za-
pomnieć o problemach dnia codziennego”, „Urokliwe i wyjątkowe miejsce do 
spędzenia wolnego czasu”, „Dobre miejsce na wypoczynek, z dala od proble-
mów”, „W zimę jest to wymarzone miejsce”, „są rajskim, nietypowym miej-
scem”, „Oderwanie się od rzeczywistości”.

Przykłady innych odpowiedzi negatywnych to: „Opalanie się to nuda, małe 
zróżnicowanie kulturowe i przyrodnicze”, „Wolę odpoczywać aktywnie w gó-
rach”, „Wolę spędzać wakacje, np. zwiedzając miasto”, „Wolę zwiedzać miasta”, 
„Nie daje pełnych możliwości aktywnego wypoczynku”, „Wolę wyjazdy w góry, 
nie lubię upałów i sportów wodnych”, „Preferuję inny typ przestrzeni turystycz-
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nej”, „Nie lubię latać i tropiki nie są wymarzonym miejscem”, „Nie lubię bardzo 
odosobnionych miejsc”.

Podsumowanie

W artykule poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy wyspy tropikalne są 
obecnie istotnym kierunkiem wyjazdów turystycznych Polaków. Okazało się, że 
porównując dane światowe, nie można wskazać, iż wyspy tropikalne są istot-
nym kierunkiem wyjazdów turystycznych Polaków. Wzrasta liczba wyjazdów 
turystycznych na te obszary, jednak tempo jest szybsze niż dla całego świata. 
Perspektywy rozwoju tego kierunku w świetle wyników badań ankietowych są 
jednak obiecujące, biorąc pod uwagę dalszy wzrost poziomu życia mieszkańców 
Polski. W 2012 r. na wskazane wyspy tropikalne wyjeżdżało 17,5 tys. Polaków 
i liczba ta w latach 2008–2012 wrosła o 12% w stosunku do 5-procentowego 
wzrostu liczby podróży turystycznych na świecie. 

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych zrealizowanych na 
początku 2014 r. na grupie 116 studentów. Należy pamiętać o tym, iż niezbyt 
duża liczebność próby nie uprawnia do uogólnienia tych wyników na większą 
populację. Analizowana grupa charakteryzowała się bardzo dużą aktywnoś-
cią turystyczną. W wyjeździe turystycznym uczestniczyło 95% analizowanych 
studentów, w tym w wyjazdach zagranicznych – 61%. W badaniu sprawdzono 
również planowane uczestnictwo w wyjazdach. 95% ankietowanych deklarowa-
ło, iż w najbliższym roku, a więc w 2014 r., będzie uczestniczyć w wyjeździe 
krajowym, 82% w wyjeździe zagranicznym, 25% w wyjeździe zagranicznym do 
strefy tropikalnej, a 8% w wyjeździe na wyspy tropikalne. Wyniki badań są bar-
dzo interesujące, ponieważ badani młodzi ludzie są osobami bardzo aktywnymi 
turystycznie. Być może wynika to z kierunku studiów i mają również ambitne 
plany związane z podróżowaniem. Aż 10% studentów zadeklarowało, iż było na 
wyspach tropikalnych.

Wśród ankietowanych najbardziej atrakcyjnym aspektem pobytu na wy-
spach tropikalnych są spacery (48%), zwiedzanie zabytków (47%) oraz lokalna 
kuchnia (45%). Najbardziej neutralną postawę zarejestrowano dla wędkowania 
(85%). 

Prawie połowa z ankietowanych była w stanie przeznaczyć na wypoczynek 
na wyspach tropikalnych od 3 do 5,5 tys. zł. Jedynie 11% respondentów mogło 
przeznaczyć powyżej 5,5 tys. zł, natomiast poniżej 3 tys., a więc ceny raczej 
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nierealne, wskazało 39% ankietowanych. Badani najczęściej wskazywali, że by-
liby skłonni lecieć na wyspy tropikalne 6–8 godzin (35%). Na pytanie o to, czy 
akceptują przesiadkę na trasie lotniczej na wyspy tropikalne, 35% ankietowanych 
odpowiedziało, iż woli lot bezpośredni, 41% ankietowanych akceptuje jedną 
przesiadkę, a 24% zaakceptowałoby nawet dwie przesiadki na trasie przelotu. Na 
wyspach tropikalnych ankietowani chcieliby spędzić najczęściej dwa tygodnie 
(55%) oraz powyżej dwóch tygodni (21%). 

Poproszono ankietowanych o wskazanie, z którymi stwierdzeniami się zga-
dzają lub nie zgadzają w skali od 1 do 5. 60% ankietowanych uważa, że „wyspy 
tropikalne są wymarzonym miejscem pobytu podczas urlopu” (a więc powtórzy-
ły się dokładnie wyniki francuskiego badania opublikowanego w „Le Nouvel 
Observateur” w latach 80., w którym to aż 60% respondentów wskazało wyspy 
jako wymarzone miejsce pobytu na wakacje).

3/4 ankietowanych uznały, iż wyspy tropikalne mają klimat sprzyjający wy-
poczynkowi. 86% badanych twierdziło, iż wyjazd na wyspy tropikalne jest drogi, 
a jedynie 10% uznało, iż wyspy tropikalne są zbyt daleko położone, aby wybierać 
się tam na wakacje. 1/4 ankietowanych uznała wyspy tropikalne za niebezpiecz-
ne.

załączniki

tabela 1

Jeśli byłeś na wyspach tropikalnych, to jaki aspekt pobytu był najbardziej atrakcyjny, 
a jeśli nie to, jaki aspekt pobytu wydaje się być najbardziej atrakcyjny?

 Postawa Neutralna
(w %)

Pozytywna
(w %)

zdecydowanie 
pozytywna (w %) n 

możliwość biernego 
wypoczynku

opalanie się 41 33 27 101
czytanie książek 48 43   9 102
lokalna kuchnia 11 44 45 102

możliwość aktywnego 
wypoczynku

nurkowanie 33 31 37 101
windsurfing 53 2� 19 100

surfing 53 29 1�   99
wędkowanie �5 11   4   98

spacery 10 42 48 102
zwiedzanie zabytków 14 39 47 102

inne formy jakie? 
………………………

wypożyczenie środka transportu, imprezy, poznawanie 
nowych kultur, poznanie kultury i stylu życia mieszkańców, 

poznanie muzyki, koncerty, żeglowanie, kontemplacja 
przyrody, fotografowanie, festiwale, imprezy kulturowe, 

rower, tereny dziewicze, pływanie z rekinami, poznawanie 
lokalnych zwyczajów, paralotniarstwo

Źródło: opracowanie własne.
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tabela 2

Proszę wskazać, z którymi stwierdzeniami się Pan/Pani zgadza lub nie zgadza  
w skali od 1 do 5

Postawa

1 – zdecy-
dowanie 
się nie 

zgadzam

2 – nie 
zgadzam 

się

3 – jest mi 
to obojętne

4 – zga-
dzam się

5 – zdecy-
dowanie 
zgadzam 

się
n

(w %)
Wyspy tropikalne są 

wymarzonym miejscem 
pobytu podczas urlopu

3 5 32 35 25 116

Wyspy tropikalne mają 
klimat sprzyjający 

wypoczynkowi
1 6 17 50 25 115

Wyspy tropikalne  
są niebezpieczne 2 35 37 23 3 117

Wyjazd na wyspy tropi-
kalne jest drogi 1 6 7 60 26 116

Wyspy tropikalne są zbyt 
daleko położone, aby 

wybierać się tam  
na wakacje

20 49 22 � 2 116

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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tRoPicaL iSLandS aS a neW PoLiSh touRiSt deStination?

Summary

the article searches for the answers to the following questions: How many Poles 
travel to tropical islands each year? Does this number rise year to year? Do Poles dream 
about vacations on tropical islands? What is the perception of tropical islands among po-
tential tourists? can tropical islands become a new Polish tourist destination? the article 
presents the results of the questionnaire surveys concerning the interest in tourism travel 
to tropical countries among potential Polish tourists. the analysis covers a group of first 
and second degree students studying Geography and spatial Development. 

the methods used in the article include the analysis of statistical data from the 
World tourism Organisation (UNWtO) and the analysis of the questionnaire surveys 
conducted on a sample of 116 individuals. the article also performs an extensive analysis 
of the surveyed sample by gender, studies degree, type, major, and year, and by the level 
of touristic activeness with consideration of tropical countries, particularly of tropical 
islands.

Keywords: tropical islands, travels of Poles, new tourist destinations

Translated by Wordlink Usługi Językowe S.C.
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Wyższa szkoła informatyki i zarządzania w rzeszowie 

aktyWność tuRyStyczna SenioRóW  
– na PRzykładzie tuRyStóW-oBcokRaJoWcóW 

PRzeByWaJących na teRenie  
WoJeWództWa PodkaRPackiego W 2012 Roku 

Streszczenie

celem opracowania było określenie stopnia aktywności turystycznej seniorów- 
-obcokrajowców przebywających na terenie województwa podkarpackiego latem i jesie-
nią 2012 r. Badania przeprowadzono w ramach międzynarodowego projektu tOUrage 
– Wsparcie dla turystyki seniorów w regionach Peryferyjnych, w którym brało udział  
12 partnerów z dziesięciu krajów europejskich. Badania ankietowe przeprowadzono 
w wybranych miejscach województwa podkarpackiego, zarówno w turystycznej bazie 
noclegowej, jak i w atrakcjach turystycznych. W czasie badań wykorzystano kwestio-
nariusz ankiety przygotowany przez koordynatora projektu, zaakceptowany i dostarczo-
ny kierownikowi badań przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego.

seniorzy najczęściej wypoczywają przez 1–2 tygodnie, zwykle latem i jesienią, 
w towarzystwie małżonka lub znajomych. Podróż i zakwaterowanie organizują zwykle 
indywidualnie, opierając się na swoich doświadczeniach oraz opiniach krewnych lub 
znajomych. Największymi przeszkodami w wyjazdach turystycznych seniorów są obawy 
dotyczące bezpieczeństwa podczas podróży i w miejscu pobytu oraz finanse i zdrowie. 

∗ Adres e-mail: kszpara@wsiz.rzeszow.pl.  



2�� Krzysztof Szpara

Decydują się oni na wyjazd ze względu na chęć odpoczynku w ciszy i spokoju oraz spę-
dzenia czasu z rodziną, a także w związku z możliwością przeżycia czegoś nowego. Nie-
kiedy poszukują też możliwości nawiązania nowych znajomości. Wybór miejsca pobytu 
uzależniony jest m.in. od wysokiego standardu i jakości zakwaterowania hotelowego, ja-
kości usług, bezpieczeństwa, walorów przyrodniczych i kulturowych, gastronomii, moż-
liwości odwiedzenia przyjaciół i krewnych. Nie mają natomiast znaczenia m.in.: ręko-
dzielnictwo, edukacja, dobre połączenia komunikacyjne, życie w mieście, biwakowanie.

Słowa kluczowe: województwo podkarpackie, turystyka seniorów, regiony peryferyjne, 
tOUrage

Wprowadzenie

W 2011 r. osoby w wieku 65 i więcej lat stanowiły 13,8% ludności Polski1. 
szacuje się, że w 2035 r. odsetek ten może przekroczyć 23%2. zjawisko starzenia 
się społeczeństwa, które już ma miejsce, będzie w wielu krajach (w tym w Pol-
sce) przybierać na sile. seniorzy stają się obecnie coraz ważniejszym segmen-
tem rynku turystycznego. również w przyszłości należy się spodziewać wzrostu 
poziomu ruchliwości tej grupy ludności. zdaniem e. Grzelak-kostulskiej i in. 
wynika to z ogólnej modernizacji społeczeństwa, co przejawia się m.in. modą na 
aktywność w późnym wieku czy renesansem różnych organizacji skupiających 
seniorów3.

Bazując na danych eurostatu, J. Śniadek4 podaje, że seniorzy (≥ 65 lat) 
podróżujący w celach turystycznych (≥ 4 noclegi) stanowili w 2004 r. w Pol-
sce 10,1% turystów. znacznie wyższe wskaźniki notowano m.in. w Niemczech 
(13,5%), Holandii (14,9%), Wielkiej Brytanii (16%) i Francji (20%), a niższe 
na słowacji (5,2%), Litwie (5,3%), w czechach (7,9%) i Belgii (8,5%). Odse-
tek podróżujących seniorów wynosił wówczas w Polsce 20,7%. Dla porównania 

1 Rocznik demograficzny GUS, zakład Wydawnictw statystycznych, Warszawa 2012, www.
stat.gov.pl/gus/5840_rocznik_demograficzny_PLk_HtML.htm (2.04.2013).

2 Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUs. Departament Badań Demograficznych, Warsza-
wa 2009, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf 
(2.04.2013).

3 e. Grzelak-kostulska, B. Hołowiecka, G. kwiatkowski, Problem aktywności turystycznej se-
niorów, w: Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. stasiak, Wydaw-
nictwo WstH w Łodzi, Łódź 2011, s. 265–279.

4 J. Śniadek, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turysty-
ce (Tourism Consumption of Polish Seniors in the Light of Global Tendencies in Tourism), „Geron-
tologia Polska” 2007, t. XV, nr 1–2, s. 21–30.
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wyższe wskaźniki uzyskały nie tylko kraje europy zachodniej, w tym: Niemcy 
(40,8%), Wielka Brytania (49,7%), Francja (59,8%) i Holandia (61,2%), ale też 
sąsiedzi z europy Środkowej: czechy (26,2%) i słowacja (34,6%).

Powyższe dane pokazują, że potrzeby i możliwości seniorów muszą być 
brane pod uwagę zarówno przez podmioty przygotowujące ofertę turystyczną, 
jak i instytucje odpowiedzialne za politykę turystyczną na różnych szczeblach. 
Należy przy tym zaznaczyć, że aktywność turystyczna seniorów pozytywnie 
wpływa na rynek usług turystycznych. Przyczynia się m.in. do niwelowania nie-
korzystnego dla branży turystycznej zjawiska sezonowości. Ma to związek z pre-
ferowaniem przez wielu seniorów wyjeżdżania w celach wypoczynkowych poza 
szczytem sezonu turystycznego, co wynika z ich możliwości finansowych. trze-
ba także pamiętać o tym, że specyfika tej grupy docelowej powoduje, iż pobyty 
poza sezonem nie tracą na atrakcyjności, a czasami nawet zyskują5. Niebagatelne 
znaczenie ma również pozytywny wpływ aktywności turystycznej seniorów na 
ich zdrowie i samopoczucie.

Dobrze przygotowana oferta turystyczna powinna być ukierunkowana na 
wybrany segment turystyczny, skierowana do konkretnego klienta. Do tego po-
trzebna jest znajomość rynku.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań prowadzonych 
w 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego w ramach międzynarodowego 
projektu tOUrAGe – Wsparcie dla turystyki seniorów w regionach Peryferyj-
nych. Projekt ten zakładał realizację szeregu działań, m.in. badania dotyczącego 
potrzeb i oczekiwań konsumentów usług turystycznych, którym objęto lokalnych 
seniorów oraz seniorów-obcokrajowców.

Artykuł dotyczy drugiej części badania – seniorów-obcokrajowców6. Jego 
celem jest określenie stopnia aktywności turystycznej seniorów-obcokrajow-
ców przebywających na terenie województwa podkarpackiego latem i jesienią  

5 J. Grabowski, Europe Senior Tourism – turystyka społeczna czy turystyka grupy społecznej, 
w: Perspektywy i kierunki rozwoju..., s. 295–308.

6 Wyniki badań dotyczące lokalnych seniorów opublikowano w materiałach z warsztatów 
z geografii turyzmu. k. szpara, Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie mieszkańców 
województwa podkarpackiego w 2012 roku, w: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, 
red. B. krakowiak, J. Latosińska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014, s. 197–209. Pełna wersja raportu 
znajduje się w archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. k. szpara, 
Aktywność turystyczna lokalnych seniorów w województwie podkarpackim w 2012 r., raport, ba-
danie wykonane dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach projek-
tu „tOUrage – Wsparcie dla turystyki seniorów w regionach Peryferyjnych”, rzeszów 2013,  
s. 35.
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2012 r., przedstawienie zarysu profilu turysty, a także próba odpowiedzi na pyta-
nie, czy region ten ma właściwy potencjał do rozwoju turystyki seniorów.

1. założenia projektu touRage

zachodzące obecnie w europie zmiany demograficzne, których konse-
kwencją jest proces starzenia się społeczeństwa, mają i będą miały coraz większy 
wpływ na kształt rynku usług turystycznych. Problem dotyczy wielu krajów, dla-
tego też wskazane są wspólne, ponadnarodowe działania, które pomogą wypra-
cować dobre rozwiązania. Projekt tOUrage – Wsparcie dla turystyki seniorów 
w regionach Peryferyjnych (Developing senior tourism in remote regions) 
jest przykładem takiej inicjatywy.

W jego realizację zaangażowanych było dwunastu partnerów z dziesięciu 
krajów europejskich, w tym: regional council of North karelia (Finlandia; part- 
ner wiodący), Vidzeme Planning region (Łotwa), szabolcs-szatmár-Bereg 
county regional Development and environmental Management Agency (Wę-
gry), Lake Balaton Development coordination Agency (Węgry), region of east 
Macedonia & thrace (Grecja), regional Development Agency of the Prešov 
self-Governing region (słowacja), Association of Polish communes of euro-
region Baltic (Polska), Bourgas regional tourist Association (Bułgaria), Podkar-
packie region (Polska), West regional Authority (irlandia), county council of 
Granada (Hiszpania), North-West regional Development Agency (romunia; do 
31 grudnia 2012 r.).

Projekt tOUrage miał na celu identyfikację dobrych praktyk, właściwych 
i ważnych działań dla stale rosnącego segmentu turystów-seniorów. założono, że 
uzyskane rezultaty mogą być przydatne do tworzenia i rozwijania Modelu tury-
styki seniorów również w innych regionach europy, a wypracowane narzędzia 
mogą być stosowane do poprawy polityk regionalnych dotyczących turystyki 
osób starszych7.

celem projektu było ponadto wzmocnienie gospodarek regionów poprzez 
rozwój turystyki seniorów oraz wspieranie procesu aktywnego i zdrowego sta-
rzenia się. Jednym z jego efektów było poszerzenie wiedzy władz regionalnych, 

7 Regional Analysis, e-brochure, szabolcs-szatmár-Bereg county regional Development and 
environmental Management Agency–Észak-Alföld regional Development Agency Nonprofit ltd. 
2014, www.tourage.eu/uploads/reGiONAL%20ANALysis_FiNAL13032014.pdf (14.07.2014).
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decydentów, polityków i innych interesariuszy zajmujących się polityką społecz-
ną i turystyką.

Do działań, które zaplanowano w ramach realizacji projektu, należały 
m.in.:

a) identyfikacja przykładów dobrych praktyk w celu pokazania najważniej-
szych możliwości dla rozwoju turystyki seniorów w regionach (każdy 
z partnerów prezentował dobre praktyki, a niektóre pomysły zostały za-
adaptowane w innych regionach);

b) wymiana doświadczeń dotyczących turystyki seniorów poprzez udział 
w seminariach, konferencjach, spotkaniach grup roboczych oraz podczas 
wizyt studyjnych (prezentowano m.in. wyniki badań dotyczące seniorów 
przebywających na obszarze działania poszczególnych partnerów, w tym 
na terenie województwa podkarpackiego);

c) opracowanie wspólnych metod badawczych i zbieranie informacji na 
temat aktywności turystycznej bezpośrednio od seniorów oraz szerokie 
upowszechnienie uzyskanych wyników badań (badania były prowa-
dzone przez wszystkich partnerów przy użyciu tego samego narzędzia, 
wyniki były zbierane i zestawiane, a następnie rozsyłane do wszystkich 
partnerów);

d) poszukiwanie takich rozwiązań dla starzejącego się społeczeństwa, które 
umożliwią wykorzystanie istniejącego w nim potencjału, a także prze-
zwyciężenie zmian strukturalnych za pomocą innowacyjnych rozwiązań 
(wykorzystanie nabytej wiedzy i doświadczeń do dalszych działań ukie-
runkowanych na rozwój turystyki seniorów)�.

2. Metody badawcze i źródła danych

celem badań było określenie stopnia aktywności oraz poznanie opinii se-
niorów-obcokrajowców przebywających w regionie latem i jesienią 2012 r. na 
temat województwa podkarpackiego.

Badania ankietowe przeprowadzono w wybranych miejscach województwa 
podkarpackiego, zarówno w turystycznej bazie noclegowej, jak i w atrakcjach 
turystycznych, w tym:

a) w rzeszowie – największym mieście i stolicy regionu – oraz w jego 
najbliższym otoczeniu (m.in. rynek, hotele);

� Ibidem.
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b) w Przemyślu i w jego najbliższym otoczeniu (Arboretum w Bolestraszy-
cach i zespół Pałacowo-Parkowy w krasiczynie);

c) w Bieszczadach – najważniejszym subregionie turystycznym wojewódz-
twa (m.in. w gospodarstwie agroturystycznym w Orelcu oraz na przysta-
ni białej floty w Polańczyku);

d) na terenie uzdrowiska iwonicz-zdrój.
W czasie badań wykorzystano kwestionariusz ankiety przygotowany przez 

koordynatora projektu, zaakceptowany i dostarczony kierownikowi badań przez 
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. kwe-
stionariusz składał się z 22 pytań podzielonych na trzy grupy. część A zawierała 
11 pytań odnoszących się do motywów i potrzeb dotyczących turystyki, część B 
mieściła 3 pytania na temat województwa podkarpackiego, a część c (metryczka) 
zawierała 8 pytań dotyczących podstawowych informacji na temat respondenta.

Badaniami kierował dr k. szpara (katedra Geografii Wyższej szkoły in-
formatyki i zarządzania z siedzibą w rzeszowie), a zespół ankieterek tworzy-
ły studentki kierunku turystyka i rekreacja Wsiiz: P. Gorzelnik (Ślósarczyk), 
M. kędzierska i N. sobota.

Podstawowym kryterium przy gromadzeniu materiału badawczego był wiek 
respondenta (co najmniej 55 lat) oraz miejsce zamieszkania poza granicami Pol-
ski. zgromadzono 100 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy.

3. aktywność turystyczna seniorów w świetle badań9

seniorzy-obcokrajowcy przebywający w 2012 r. na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego realizowali zwykle wyjazdy wypoczynkowe, które trwały  
ok. 8–10 dni (32%). Popularne były również wycieczki tygodniowe (25%) i dłuż-
sze, trwające 2–3 tygodnie (24%). co dziesiąty ankietowany zgłaszał wyjazdy 
trwające jeden miesiąc lub dłużej.

respondenci podróżowali zwykle latem (82%) i jesienią (73%). znaczna 
grupa seniorów wybierała na czas wypoczynku wiosnę (46%), a najmniejszą po-
pularnością cieszyła się zima (25%). Duży odsetek osób deklarujących lato jako 
preferowaną do podróży porę roku należy tłumaczyć m.in. tym, że w badanej 

9 Opracowano na podstawie raportu Aktywność turystyczna seniorów-obcokrajowców w woje-
wództwie podkarpackim w 2012 r. autorstwa k. szpary. zaprezentowano wybrane wyniki badań. 
Pełna wersja raportu znajduje się w archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpa-
ckiego.
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populacji była znaczna grupa Polaków mieszkających i pracujących na stałe za 
granicą. realizują oni swoje wyjazdy zwykle w czasie wakacji. Wynika to m.in. 
z możliwości wykorzystania wówczas urlopu. Przedstawiciele świata biznesu 
i nauki, którzy przebywali w regionie w celach służbowych, podróżują natomiast 
zwykle wiosną i jesienią.

respondenci zwykle indywidualnie organizowali swoje wyjazdy w celach 
wypoczynkowych (65%). Prawie 1/5 dokonywała rezerwacji przez internet, 
a 12% korzystało z usług biura podróży w celu zorganizowania transportu i za-
kwaterowania. Nie stwierdzono przypadków osób wykupujących zorganizowa-
ne wycieczki turystyczne (all inclusive) w biurze podróży. W przypadku 5% in-
nych odpowiedzi ankietowani mieli na myśli głównie pomoc przyjaciół i rodziny 
(zwłaszcza dzieci) podczas załatwiania wszelkich formalności związanych z po-
bytem. sytuację taką również należy tłumaczyć odwiedzinami Polaków miesz-
kających na stałe za granicą, którzy łączą pobyt wypoczynkowy ze spotkaniem 
z rodzinami, do czego pośrednictwo biur nie jest potrzebne. Nie ma też w tym 
przypadku bariery językowej i obawy związanej z wyjazdem do nieznajomego 
miejsca. „Prawdziwi” obcokrajowcy byli dość często spotykani w miejscach, 
które wyróżniały się w regionie jakością obsługi, warunkami pobytu i tzw. klima-
tem. Były to zazwyczaj obiekty niewielkie, rodzinne, które funkcjonują na zasa-
dzie bezpośredniego kontaktu z klientem, raczej bez pośrednictwa biur podróży.

seniorzy-obcokrajowcy korzystali z różnych źródeł informacji. zdecydo-
wanie najważniejszą rolę odgrywały opinie przyjaciół (71%) (tzw. poczta pan-
toflowa, czyli „marketing szeptany”) oraz własne doświadczenie (68%). istotne 
były też rekomendacje innych osób (57%), a także wiedza rodziny i krewnych 
(49%). Ponad 1/3 ankietowanych wykorzystywała również informacje z interne-
tu, a co dziesiąty korzystał z przewodników i czasopism. Pozostałe źródła infor-
macji miały marginalne znaczenie.

Podróże najczęściej były realizowane z małżonkiem lub partnerem (66%), 
znacznie rzadziej z krewnymi i przyjaciółmi (ok. 10%). Pozostałe warianty od-
powiedzi były wybierane sporadycznie.

Wśród dość ważnych i bardzo ważnych powodów, które wpływały na podję-
cie decyzji o wyjeździe w celu wypoczynkowym, wskazywano najczęściej moż-
liwości odpoczynku w ciszy i spokoju (80%) i spędzenia czasu z rodziną (71%) 
oraz potrzebę przeżycia czegoś nowego (70%). Połowa respondentów wskazała 
na „ucieczkę od rutyny” oraz możliwość nawiązania nowych znajomości i kon-
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taktów towarzyskich. spośród nieważnych lub mało ważnych powodów najczęś-
ciej wskazywano na poszukiwanie romantycznej przygody (71%) (tabela 1).

tabela 1

struktura odpowiedzi (w %) na pytanie o powody przemawiające za wyjazdem  
przez badanych seniorów na wypoczynek

Powód wyjazdu  
na wypoczynek

Ważność powodu (w %)
Brak 
odpo-
wiedzi 
(w %)

nieważne mało 
ważne

ani 
ważne, 

ani 
nieważne

dość 
ważne

bardzo 
ważne

Możliwość odpoczynku 
w ciszy i spokoju – 5 15 26 54 –

Poprawa jakości życia 21 27 38 � 6 –
Możliwość nawiązywania 
znajomości i kontaktów 

towarzyskich
7 19 25 44 5 –

Poszukiwanie romantycznej 
przygody 46 25 21 7 1 –

Możliwość przeżycia  
czegoś nowego – 6 24 32 38 –

Ucieczka od rutyny 3 21 23 3 23 27
Możliwość spędzenia czasu 

z rodziną 4 9 16 25 46 –

inne – – – – 3 97

Źródło: opracowanie własne.

Podczas podejmowania decyzji o wyborze miejsca pobytu seniorzy-obco-
krajowcy zaliczyli do bardzo ważnych i dość ważnych powodów m.in.: wyso-
ki standard zakwaterowania hotelowego (96%), jakość usług (96%), jakość za-
kwaterowania w hotelu (95%), bezpieczeństwo (68%) oraz walory kulturowe. 
za nieważne i mało ważne zostały uznane m.in.: wyrabianie rękodzieła (100%), 
edukacja i nauka nowych rzeczy (89%), dobre połączenia komunikacyjne (78%) 
i życie w mieście (75%).

Na etapie podejmowania decyzji o podróży mogą się pojawić również prze-
szkody. W opinii respondentów najważniejsze są obawy dotyczące bezpieczeń-
stwa podczas podróży (39%) i w miejscu pobytu (38%), problemy zdrowotne 
(36%) oraz względy finansowe (27%). Ankietowani zwracają też uwagę na brak 
interesującej oferty i brak towarzysza podróży (rysunek 1).
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rys. 1. Przeszkody wpływające na decyzje o rezygnacji z wyjazdów w celach 
wypoczynkowych 

Źródło: opracowanie własne.
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Źródło: opracowanie własne.

zgodnie z założeniami badań wszyscy respondenci mieszkali na stałe poza 
granicami Polski. reprezentowali głównie kraje europy zachodniej (Francję, 
Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię, Danię, Belgię i Austrię) i Wschodniej (Ukra-
inę), a z krajów pozaeuropejskich stany zjednoczone i kanadę. kategoria „inne” 
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obejmowała mieszkańców takich krajów, jak: Finlandia, słowacja, czechy, Wę-
gry, chiny, Hiszpania, Norwegia, Włochy, irlandia, szwecja, szwajcaria, rosja 
i turcja (rysunek 2).

Osoby w wieku 55–59 lat stanowiły 43%, a w wieku 60–64 lat – 24% re-
spondentów. Ponad 70% stanowiły ankietowanych to małżeństwa, kolejne 9% 
– osoby znajdujące się w związku, a 13% – wdowy lub wdowcy. Ponad połowa 
seniorów-obcokrajowców osiąga roczny dochód w granicach średniej dla regio-
nu pochodzenia respondenta. co dziesiąta osoba deklarowała dochód powyżej 
średniej.

Na podstawie przeprowadzonych badań można podjąć próbę zarysowania 
profilu turysty-obcokrajowca na terenie województwa podkarpackiego:

1. Wypoczywa najczęściej przez 1–2 tygodni, rzadziej realizuje wyjazdy 
weekendowe.

2. Na wypoczynek wybiera się zwykle latem i jesienią.
3. Podróż i zakwaterowanie organizuje najczęściej indywidualnie.
4. Podejmując decyzję na temat wypoczynku, kieruje się swoim doświad-

czeniem oraz opiniami krewnych, znajomych i przyjaciół, jednak waż-
nym źródłem informacji jest dla niego również internet.

5. W podróż wybiera się z małżonkiem lub partnerem, czasami też z przy-
jaciółmi.

6. Największymi przeszkodami w wyjazdach turystycznych są dla niego 
obawy dotyczące bezpieczeństwa podczas podróży i w miejscu pobytu 
oraz problemy zdrowotne i względy finansowe.

7. Decyduje się na wyjazd w celu wypoczynkowym ze względu na chęć od-
poczynku w ciszy i spokoju, spędzenia czasu z rodziną oraz możliwość 
przeżycia czegoś nowego. Niekiedy poszukuje też możliwości uciecz-
ki od rutyny, nawiązania nowych znajomości czy kontaktów towarzy-
skich.

8. Wybór miejsca pobytu uzależnia od wysokiego standardu zakwaterowa-
nia hotelowego, jakości usług, w tym hotelowych, a także bezpieczeń-
stwa oraz walorów kulturowych.

9. Przy wyborze miejsca pobytu nie mają znaczenia takie czynniki, jak: 
wyrabianie rękodzieła, edukacja i nauka nowych rzeczy, dobre połącze-
nia komunikacyjne, życie w mieście.



297Aktywność turystyczna seniorów...

4. dyskusja

starzenie się społeczeństwa jest z jednej strony dużym problemem dla wielu 
krajów europejskich oraz wyzwaniem dla ich gospodarek i systemów emerytal-
nych, z drugiej jednak strony wprowadzane są interesujące rozwiązania dotyczą-
ce rozwoju i funkcjonowania turystyki społecznej10. Pojawiające się możliwości 
są szczególnie istotne dla regionów peryferyjnych o znaczącym, a niewykorzy-
stanym w pełni potencjale turystycznym. regionem takim jest zdaniem autora 
województwo podkarpackie.

Wybitne walory przyrodnicze i kulturowe oraz położenie województwa 
podkarpackiego sprawiają, że ma ono znaczny potencjał turystyczny. cechuje 
go jednak wyraźna sezonowość ruchu turystycznego i jego koncentracja w kilku 
zaledwie miejscach, co nie jest zjawiskiem korzystnym. Ponadto, zauważalne są 
braki w infrastrukturze. zbyt mało jest również dobrych produktów turystycz-
nych. Należy więc w dalszym ciągu tworzyć infrastrukturę i rozwijać usługi tury-
styczne w obszarach dotychczas nie w pełni wykorzystywanych, a stanowiących 
potencjalną płaszczyznę rozwoju turystyki. Może nią być turystyka seniorów.

Działania prowadzone w ramach projektu tOUrage należy ocenić pozy-
tywnie. Dały one możliwość zdobycia nowej wiedzy i wymiany doświadczeń. 
Badania seniorów-obcokrajowców prowadzone na terenie województwa podkar-
packiego, chociaż niepozbawione usterek (niewielka próba), dają pewien pogląd 
na zjawisko.

Wyniki badań pokazują, że seniorzy-obcokrajowcy wykazują się aktywnoś-
cią zarówno na etapie organizowania wyjazdu, jak i podczas samego wypoczyn-
ku. korzystają ze swoich doświadczeń oraz z opinii osób, którym ufają (rodzina, 
przyjaciele). Uciekają od zgiełku, poszukując miejsca, które umożliwi wypoczy-
nek w ciszy i spokoju, w gronie rodziny. Nie zamykają się jednak na innowacje. 
są otwarci na nowe doświadczenia.

Analiza odpowiedzi dotyczących powodów zachęcających do wyboru 
miejsca pobytu wskazuje na cztery wyraźne elementy: wysoki standard i jakość 
usług, bezpieczeństwo i otoczenie przyrodniczo-kulturowe. Dla seniorów istotne 
znaczenie ma również turystyka krajoznawcza. Świadczy o tym zainteresowanie 
miejscami kultu religijnego, lokalną kulturą, historycznymi miejscami, gastro-

10 e. Górska, Modele turystyki społecznej w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Perspek-
tywy i kierunki rozwoju..., s. 23–37.
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nomią, walorami przyrodniczymi itp. realizowanie tej formy turystyki wymaga 
zaangażowania i aktywności ze strony respondentów.

Wyniki badań i zarys profilu turysty wskazują na to, że województwo pod-
karpackie dysponuje potencjałem właściwym do tego, aby na szerszą skalę kierun-
kować ofertę w stronę segmentu seniorów. chęć wypoczynku seniorów w ciszy 
i spokoju koresponduje z ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi regionu, 
w tym m.in. z wysoką lesistością, niską emisją pyłów i dużą powierzchnią ob-
szarów chronionych11. ich zainteresowanie walorami kulturowymi nawiązuje do 
historycznej wielokulturowości regionu, która jest jednym z atutów wojewódz-
twa. Niezwykle istotnym elementem kultury regionu jest sfera kulinarna, w tym 
enoturystyka. Odpowiedzią na zapotrzebowanie na wysoki standard zakwatero-
wania hotelowego i jakość usług jest stale powiększająca się turystyczna baza 
noclegowa. Nowoczesne hotele i pensjonaty oferują usługi, w tym wellness, na 
najwyższym poziomie. elementem jakości usług jest też właściwe podejście do 
klienta. Podkarpackie jest również znane z gościnności, co potwierdzają wyniki 
badań regionalnych12. W kontekście ważnego dla seniorów-obcokrajowców po-
czucia bezpieczeństwa warto przypomnieć, że województwo jest oceniane jako 
najbezpieczniejsze w kraju13.

Wnioski

reasumując, na podstawie analizy materiałów źródłowych oraz wyników 
badań ankietowych można stwierdzić, że:

a) seniorzy-obcokrajowcy są klientami szczególnie ceniącymi standard za-
kwaterowania, jakość usług, bezpieczeństwo oraz walory kulturowe;

b) województwo podkarpackie dysponuje właściwym potencjałem do tego, 
aby mogła się na jego terenie rozwijać turystyka seniorów, w tym senio-
rów-obcokrajowców;

11 k. szpara, M. skała, Wybrane zagadnienia rozwoju turystyki w województwie podkarpackim 
w latach 1989–2010, w: Turystyka polska w latach 1989–2009, red. B. krakowiak, J. Latosińska, 
Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, s. 67–80.

12 Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej 
województwa podkarpackiego w okresie V–IX 2009 roku. Raport końcowy, praca zbiorowa wy-
konana pod kierunkiem dr. k. szpary, badanie wykonane przez Wsiiz w rzeszowie na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, rzeszów 2009, s. 93.

13 Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2010 r., Departament Analiz i Nadzoru Minister-
stwa spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2011.
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c) jest to szansa dla regionu na wydłużenie sezonu turystycznego i na lep-
sze wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

W związku z tym zaleca się prowadzenie następujących działań:
a) eksponowanie podczas promocji województwa tych elementów, które są 

istotne dla seniorów-obcokrajowców, m.in. bezpieczeństwa;
b) prowadzenie monitoringu ruchu turystycznego na terenie województwa 

podkarpackiego uwzględniającego segment seniorów, np. przy okazji 
badań regionalnych;

c) organizowanie szkoleń dla usługodawców poszerzających wiedzę na te-
mat seniorów;

d) tworzenie i modyfikowanie oferty tak, aby odpowiadała ona na zapotrze-
bowanie tej grupy turystów;

e) zaimplementowanie wybranych dobrych praktyk obserwowanych przez 
przedstawicieli samorządu województwa podkarpackiego w czasie wy-
jazdów studyjnych do partnerów projektu.
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touRiSt actiVity oF SenioR in 2012 on the eXaMPLe oF touRiStS 
– FoReigneRS oF the PodkaRPackie PRoVince

Summary

the main aim of this article was to define the activity level of senior foreigners who 
visited the Podkarpackie Province during summer and autumn of 2012. the research was 
conducted within the international project tOUrage – Developing senior tourism in 
remote regions, which included twelve partners from ten european countries. survey 
was conducted in selected places of Podkarpackie Province, both in the tourist accom-
modation base, as well as tourist attractions, with the usage of questionnaire earlier pre-
pared by the project’s coordinator, accepted and delivered by the representatives of the 
Podkarpackie Marshal Office.

in most cases they decide to stay on vacation for 1–2 weeks, usually during summer 
and autumn, accompanied by a spouse or friends. Journey and accommodation is orga-
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nized by them individually, based on their own experiences or the opinions of relatives 
and friends. the greatest obstacles of tourist trips of senior citizens are security concerns 
during traveling and place of residence, money and health. they decide on going for trips 
mainly because they want to rest in a peaceful environment as well as spend some time 
with their families, and also because of possibility of taking part in new adventure. some-
times they also seek new friends. their choice of place to stay depends among others on: 
level of standard and quality of hotel accommodation, quality of services, safety, natural 
and cultural values, gastronomy, the opportunity to visit friends and relatives. things like: 
handicraft, education, convenient transport connections, life in the city, camping have no 
influence on the choice.

Keywords: Podkarpackie Province, senior tourism, remote regions, tOUrage 

Translated by Krzysztof Szpara
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Streszczenie

Aktywność turystyczna stanowi jeden z podstawowych mierników jakości życia 
społeczeństw rozwiniętych. czynniki ją warunkujące mają wieloraki charakter, dlatego 
też poznanie determinant podejmowania aktywności turystycznej sprzyja lepszemu przy-
gotowaniu oferty turystycznej dla obsługiwanych segmentów rynku. 

celem artykułu jest przedstawienie determinant aktywności turystycznej mieszkań-
ców małych miast i wsi. Materiał źródłowy do napisania opracowania stanowiły wyniki 
badań ankietowych przeprowadzone w 2012 r. wśród mieszkańców powiatu średzkiego, 
które zrealizowano na próbie 400 osób. Dobór respondentów do badań miał charakter 
kwotowy. W celu realizacji założonego celu artykułu podzielono respondentów na dwie 
grupy: mieszkańców terenów małomiasteczkowych (Środa Wielkopolska) i mieszkańców 
terenów wiejskich. Uzyskane dane zostały poddane analizie statystycznej w programie 
stAtisticA 9. Wyniki badań wskazują na istotne zróżnicowanie poziomu aktywności 
turystycznej badanych mieszkańców ze względu na miejsce zamieszkania. za główne 
czynniki utrudniające podejmowanie aktywności turystycznej respondenci uznali kłopo-
ty ze zdrowiem oraz niski poziom dochodów. 
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Słowa kluczowe: aktywność turystyczna, determinanty, mieszkańcy małych miast, 
mieszkańcy wsi

Wprowadzenie

turystyka stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodar-
ski na świecie. Aktywność turystyczna stała się jednym z podstawowych mierni-
ków jakości życia mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego. Wraz 
z rozwojem gospodarki danego regionu i poprawą poziomu życia jego miesz-
kańców podróżowanie staje się ważnym przejawem stylu życia. Jak podkreśla 
W. Alejziak1, aktywność turystyczna ukazuje, a jednocześnie warunkuje poziom 
życia mieszkańców. Potrzeby i motywy w zakresie uprawiania turystyki są bar-
dzo zróżnicowane2. W literaturze przedmiotu można znaleźć prace poświęcone 
tematyce uwarunkowań aktywności turystycznej, uwzględniające różnorodne 
determinanty3.

Według najnowszych danych opracowanych przez GUs4 wynika, że czynni-
kiem istotnie różnicującym aktywność turystyczną jest m.in. klasa miejscowości 
zamieszkania. celem artykułu jest przedstawienie determinant aktywności tury-
stycznej mieszkańców małych miast i wsi. Materiał źródłowy do napisania opra-
cowania stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzone w 2012 r. wśród 
mieszkańców powiatu średzkiego (studium przypadku), które zrealizowano na 
próbie 400 osób. Dobór respondentów do badań w ujęciu przestrzennym miał 
charakter kwotowy i służył wychwyceniu różnic w postrzeganiu poziomu aktyw-
ności turystycznej mieszkańców obszarów małomiasteczkowych i wsi. Badania 
miały charakter anonimowy i dobrowolny. Uzyskane dane zostały poddane anali-

1 W. Alejziak, Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia 
wykluczenia społecznego, „turyzm” 2011, nr 21 (1–2), s. 14.

2 L. kozioł, Typologia czynników motywujących do podróżowania, zeszyty Naukowe Mało-
polskiej Wyższej szkoły ekonomicznej w tarnowie 2012, t. XX, nr 1, s. 87–98.

3 M. Awedyk, Społeczne, demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania aktywności tury-
stycznej mieszkańców Polski, w: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002, red.  
J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004; A. Balińska, Determinanty popy-
tu mieszkańców Warszawy na usługi agroturystyczne, w: Podstawy funkcjonowania rynku tury-
stycznego, zeszyty Naukowe Uniwersytetu szczecińskiego 2014, nr 805, „ekonomiczne Problemy 
turystyki” nr 1 (25); D. szpilko, M. Gierałtowska, P. Golubiewska, Preferencje turystyczne miesz-
kańców Białegostoku, „ekonomia i zarządzanie” 2013, nr 5 (1).

4 Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 roku, GUs. Departament Ba-
dań społecznych i Warunków Życia, materiały na konferencję prasową 30 maja 2014 r., Warszawa 
2014.
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zie statystycznej w programie stAtisticA 9. Wyniki zaprezentowano w formie 
opisowej, tabelarycznej i graficznej. W badaniu istotności wpływu czynników 
determinujących aktywność turystyczną wykorzystano test niezależności chi- 
-kwadrat (χ2) dla przyjętego poziomu istotności α = 0,05.

1. omówienie wyników badań ankietowych

W przeprowadzonym badaniu ponad połowę (51,8%) osób badanych sta-
nowiły kobiety. Średnia wieku badanej próby wyniosła 40 lat (Me = 37). Naj-
większy udział miały osoby młode w przedziale wiekowym 25–34 lata (22,5%) 
oraz 18–24 lata (21%). W dalszej kolejności pod względem liczebności były to 
osoby w wieku 35–44 lat (18,5%), 45–54 lat (15%), 65 i więcej lat (13%) oraz 
55–64 lat (10%). Warto podkreślić, że 3/4 ankietowanych nie ukończyły 52 lat. 
Oznacza to, iż były to osoby w wieku średnio dojrzałym o ustabilizowanym ży-
ciu społecznym i zawodowym. W badanej grupie najwięcej osób (31,7%) le-
gitymowało się wykształceniem zawodowym. W dalszej kolejności uplasowały 
się osoby z wykształceniem średnim (29,8%) i wyższym (26,5%). Niewątpliwie 
czynnikiem determinującym poziom wykształcenia respondentów jest miejsce 
ich zamieszkania. test chi-kwadrat wykazał (χ2 = 11,25, p = 0,01), że istnieje 
istotny statystycznie związek między miejscem zamieszkania a poziomem wy-
kształcenia. W grupie mieszkańców pochodzących z terenów miejskich (Środa 
Wielkopolska) najwięcej respondentów (34,4%) legitymowało się wyższym 
wykształceniem, natomiast w przypadku mieszkańców terenów wiejskich – wy-
kształceniem zawodowym (34,2%). Wyniki te potwierdzają fakt, że wykształ-
cenie ludności wiejskiej jest niższe w porównaniu do poziomu wykształcenia 
mieszkańców miast. Dodatkowo, wykazano również, że między wiekiem respon-
dentów a poziomem wykształcenia wystąpiła istotna ujemna słaba zależność ko-
relacyjna. respondenci to w głównej mierze osoby pracujące (32,6%), z kolei 
7% badanych stanowili rolnicy. 

Bez wątpienia istotnym czynnikiem wpływającym na aktywność turystycz-
ną jest poziom dochodów przypadających na jednego członka gospodarstwa 
domowego. Ankietowani najczęściej wskazywali na stosunkowo niski poziom 
dochodów. Analiza odpowiedzi wykazała, że dla ponad połowy (56,4%) respon-
dentów ich dochód nie przekroczył 1300 zł na jedną osobę. Pozostali badani de-
klarowali dochody na poziomie: 1300–1699 zł (27,8%) oraz 1700 zł i powyżej 
(15,8%). 
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Przedmiotem zainteresowań badawczych była aktywność turystyczna5 
mieszkańców małych miast i wsi. Analiza zgromadzonej wiedzy faktycznej wy-
kazała, że 69% badanych respondentów było osobami aktywnymi turystycznie. 
Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, okazało się, że trzech na pięciu an-
kietowanych pochodzących z małego miasta (Środa Wielkopolska) to osoby ak-
tywne turystycznie (61,3%), natomiast w przypadku terenów wiejskich odsetek 
osób korzystających z wyjazdów turystycznych był wyższy i wyniósł 74,2%. tak 
wysoki odsetek osób aktywnych turystycznie na wsi wynika głównie z tego, że 
były to w większości osoby pracujące poza gospodarstwem rolnym, należy zatem 
stwierdzić, że mieszkańcy badanych wsi chętniej korzystali z wyjazdów turys-
tycznych. W tym miejscu warto przytoczyć wyniki ogólnopolskich badań6, które 
potwierdzają istotny wpływ miejsca zamieszkania na zróżnicowanie poziomu  
aktywności turystycznej gospodarstw domowych7. 

W celu zidentyfikowania kolejnych czynników wpływających na aktyw-
ność turystyczną wykorzystano test niezależności chi-kwadrat. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotny wpływ 
takich czynników, jak: wiek, wielkość dochodu przypadającego na jednego człon-
ka gospodarstwa domowego, poziom wykształcenia respondentów i miejsce za-
mieszkania, oraz nie stwierdzono istotnego wpływu płci na poziom uczestnictwa 
w wyjazdach turystycznych. Na brak wpływu płci wskazują także inni badacze�. 
Ponadto, stwierdzono istotny statystycznie związek pomiędzy statusem zawodo-
wym badanych a uczestnictwem w wyjazdach turystycznych. 

W tabeli 1 zamieszczono charakterystykę badanej próby z uwzględnieniem 
miejsca zamieszkania oraz formy aktywności turystycznej. Należy podkreślić, 
że omówione w dalszej części niniejszego opracowania wyniki badań własnych 
dotyczą wyłącznie osób aktywnych turystycznie. 

5 za osobę aktywną turystycznie przyjęto osobę, która uczestniczyła w turystycznym wyjeź-
dzie obejmującym co najmniej jeden nocleg w okresie trzech lat przed badaniem.

6 szerzej: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach...
7 Aktywność turystyczna w miastach ogółem wykazało 59,3% gospodarstw domowych, 

a wśród nich w miastach największych – 73,5%, natomiast na wsi odsetek aktywnych turystycznie 
gospodarstw domowych wyniósł 39,8%. 

� W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Wydawnictwo 
AWF w krakowie, kraków 2009; i. Bąk, Zastosowanie wybranych metod statystyczno-ekonomicz-
nych w badaniu aktywności turystycznej seniorów w Polsce, „Przegląd statystyczny” 2012, nr specjal- 
ny 2.
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tabela 1

charakterystyka respondentów biorących udział w badaniach (w %)

Wyszczególnienie
Środa Wielkopolska tereny wiejskie

aktywni
(n = 98)

nieaktywni
(n = 62)

aktywni
(n = 178)

nieaktywni
(n = 62)

Płeć:
•	 kobiety
•	 mężczyźni 

60,2
39,8

50,0
50,0

47,8
52,2

51,6
48,4

χ2 = 1,61 df = 1 p = 0,205 χ2 = 0,27 df = 1 p = 0,601
Wiek (lata): 39,1 50,� 34,6 48,5

χ2 = 18,84 df = 5 p = 0,002 χ2 = 38,83 df = 5 p = 0,002
Poziom wykształcenia:
•	 podstawowe
•	 zawodowe
•	 średnie
•	 wyższe 

  6,1
21,4
27,6
44,9

25,�
38,8
17,7
17,7

  8,4
29,8
36,0
25,�

17,7
46,8
27,4
  �,1

χ2 = 24,42 df = 3 p = 0,000 χ2 = 15,40 df = 3 p = 0,000
Dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego:
•	 do 399 zł
•	 400–699 zł
•	 700–999 zł
•	 1000–1299 zł
•	 1300–1699 zł
•	 1700 zł i powyżej

  5,1
  �,2
  9,2
26,5
31,6
19,4

12,9
24,2
25,4
14,5
  4,8
16,1

  5,1
  2,2
12,9
25,�
37,1
16,3

14,5
19,4
14,2
17,7
17,7
�,1

χ2 = 32,96 df = 5 p = 0,000 χ2 = 37,78 df = 5 p = 0,000
status zawodowy:
•	 pracownik fizyczny
•	 pracownik umysłowy
•	 bezrobotny
•	 student/uczeń
•	 emeryt/rencista
•	 rolnik
•	 przedsiębiorca
•	 wolny zawód
•	 osoba niepracująca 

z wyboru

15,3
22,4
  3,1
18,4
15,3
  1,0
11,2
  7,1
  6,1

14,6
  6,5
  9,7
  1,6
45,2
  –

  9,7
  9,7
  4,8

23,0
14,6
  5,6
16,3
  6,7
  7,3
11,2
  5,6
  9,6

19,4
  1,6
  3,2
  1,6
24,2
22,6
11,3
  9,7
  �,1

χ2 = 17,82 df = 5 p = 0,001 χ2 = 20,18 df = 5 p = 0,001

Źródło: badania własne.

Jak wskazano wcześniej, siedmiu na dziesięciu ankietowanych w ciągu 
trzech lat przed badaniem odbyło przynajmniej jeden wyjazd w celach turystycz-
nych. W przypadku osób niekorzystających z podróży turystycznych responden-
tów pytano o główne bariery utrudniające im uprawianie turystyki. z analizy 
uzyskanych odpowiedzi wynika, że ankietowani za główną barierę uczestnictwa 
w wyjazdach turystycznych wskazali kłopoty ze zdrowiem (ogółem 31,5%) oraz 
niski poziom dochodów (ogółem 29%). Jako „inne” badani w większości wy-
mieniali konieczność spłaty zaciągniętego kredytu. W przypadku mieszkańców 
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terenów wiejskich główną barierą utrudniającą uprawianie turystyki był niski 
stan dochodów (rysunek 1). Analiza statystyczna testem chi-kwadrat wykazała, 
że nie ma istotnego związku (p = 0,07) pomiędzy miejscem zamieszkania re-
spondentów a barierami utrudniającymi peregrynacje turystyczne. Oznacza to, że 
widoczne na rysunku 1 różnice nie mają istotnego statystycznie charakteru. 
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rys. 1. Bariery utrudniające podejmowanie aktywności turystycznej

Źródło: badania własne.

Wiodącym zamierzeniem uprawiania turystyki w obu badanych grupach 
był turystyczno-wypoczynkowy cel, na który wskazało aż ośmiu na dziesięciu 
respondentów (tabela 2). stosunkowo rzadko jako cel wymieniane były motywy 
zdrowotne czy religijne. Wybierając miejsce wypoczynku, ankietowani kierowali 
się głównie ceną. Ważnym czynnikiem dla respondentów były również warunki 
pogodowe i klimatyczne wybranej destynacji oraz cisza i spokój. co ciekawe, 
odległość od miejsca zamieszkania nie miała dla nich żadnego znaczenia. 

Przedmiotem zainteresowań badawczych było również poznanie źródła 
informacji o docelowym miejscu wyjazdu. Wiedza ta jest niezmiernie ważna 
z marketingowego punktu widzenia, ponieważ wskazuje, gdzie potencjalni tu-
ryści szukają informacji. Dla zdecydowanej większości respondentów internet 
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był głównym źródłem informacji. cennym źródłem wiedzy o przyszłym miejscu 
wypoczynku byli także znajomi lub pracownicy odwiedzanych biur podróży.

Warto podkreślić, że nie stwierdzono w obu badanych grupach istotnych 
różnic pomiędzy udzielonymi odpowiedziami na pytanie dotyczące głównego 
celu wyjazdu, determinant wyboru destynacji oraz źródeł informacji o miejscu 
recepcyjnym.

tabela 2

Motywy wyjazdów turystycznych (w %)

Lp. Wyszczególnienie Środa Wielkopolska tereny wiejskie

1. Główny cel wyjazdów turystycznych:
•	 turystyczno-wypoczynkowy
•	 odwiedziny znajomych/rodziny
•	 zdrowotny
•	 religijny

84,8
6,5
3,3
5,4

89,2
4,7
2,7
3,4

χ2 = 1,1 df = 3 p > 0,05
2. Determinanty wyboru miejsca wypoczynku:

•	 warunki pogodowe i klimatyczne
•	 warunki zakwaterowania
•	 cena
•	 obecność obiektów sportowo-rekreacyjnych
•	 spokój i cisza
•	 otoczenie, krajobraz
•	 odległość od miejsca zamieszkania
•	 inny

31,1
5,6

38,9
3,3

15,6
5,5
0,0
0,0

2�,0
7,0

46,8
1,4
7,0
7,0
0,0
2,�

χ2 = 5,38 df = 5 p > 0,05
3. Główne źródło informacji o miejscu 

wypoczynku:
•	 biuro podróży
•	 internet
•	 telewizja
•	 prasa
•	 znajomi

22,5
50,5
0,0
4,5

22,5

15,4
57,3
2,1
3,5

21,7
χ2 = 2,13 df = 3 p > 0,05

Źródło: badania własne.

respondentów zapytano o to, jakie rodzaje turystyki uprawiają najczęś-
ciej podczas swoich wyjazdów. zdecydowanie najczęściej wskazywaną formą 
była turystyka przyrodnicza i krajoznawcza (rysunek 2). z odpowiedzi badanych 
wynika, że prawie co piąty ankietowany pochodzący z Środy Wielkopolskiej 
(18,4%) wskazał agroturystykę jako najczęściej wybierany rodzaj turystyki. ta 
forma turystyki cieszyła się mniejszą popularnością wśród mieszkańców terenów 
wiejskich, co wynika z tego, iż oni na co dzień mają styczność z życiem na wsi.
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Źródło: badania własne.

Biorąc pod uwagę ekonomiczne znaczenie aktywności turystycznej, przed-
miotem zainteresowań badawczych była częstotliwość wyjazdów turystycznych 
respondentów oraz preferowana długość wyjazdu (tabela 3). Wyniki badań wy-
kazały, że zdecydowana większość ankietowanych w obu grupach wyjeżdżała 
tylko raz w roku, z kolei co trzeci badany uczestniczył w dwóch wyjazdach w cią-
gu roku. Gros respondentów preferowało wyjazdy krótkoterminowe. Największą 
popularnością wśród nich cieszyły się wyjazdy tygodniowe (5–7 dni), a co piąty 
badany preferował wyjazdy na 2–4 dni. Analiza statystyczna wykazała między 
preferowaną długością wyjazdów a wielkością dochodów respondentów dodat-
nią istotną zależność korelacyjną10 o umiarkowanej sile związku w obu badanych 
grupach. Badania nie wykazały natomiast istotnego związku pomiędzy częstotli-
wością wyjazdów a poziomem dochodu. 

W badaniach wzięto także pod uwagę kwestię określenia kwoty pieniędzy, 
jaką ankietowani byliby skłonni przeznaczyć na wyjazd krajowy lub zagraniczny 
na jedną osobę11. Najwięcej, bo ponad połowa respondentów zadeklarowała, że 

9 Ankietowani mogli wskazać maksymalnie trzy rodzaje turystyki.
10 zastosowano współczynnik korelacji rang spearmana.
11 W badaniu przyjęto długość wyjazdu 5–7 dni.
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byłaby skłonna wydać na krajowy wyjazd turystyczny do 1000 zł, a na wyjazd 
zagraniczny kwotę do 2000 zł. Warto podkreślić, że przeprowadzone analizy wy-
kazały występowanie istotnego związku korelacyjnego o wysokiej sile między 
deklarowaną kwotą pieniędzy na wyjazd krajowy lub zagraniczny przypadającą 
na jednego członka gospodarstwa domowego a wielkością dochodów respon-
dentów w obu badanych grupach. Ponadto, na zadeklarowany poziom wydatków 
istotny wpływ miał poziom wykształcenia respondentów. zauważono w obu ba-
danych grupach dodatnią korelację o umiarkowanej sile. W przypadku płci i wie-
ku nie stwierdzono istotnego wpływu na udzielone odpowiedzi.

tabela 3

Wybrane ekonomiczne aspekty aktywności turystycznej (w %)

Lp. Wyszczególnienie Środa Wielkopolska tereny wiejskie
1. częstotliwość wyjazdów turystycznych 

w ciągu roku:
•	 1 raz
•	 2 razy
•	 3 razy

59,6
37,1
  3,3

66,2
33,1
  0,7

χ2 = 2,88 df = 2 p > 0,05
2. Preferowania długość wyjazdu turystycznego:

•	 weekend
•	 2–4 dni
•	 5–7 dni
•	 8–14 dni

  6,7
22,5
48,3
22,5

  4,9
21,�
54,3
19,0

χ2 = 1,02 df = 3 p > 0,05
3. Deklarowania wysokość wydatków na wyjazd 

krajowy na jedną osobę:
•	 do 500 zł
•	 do 1000 zł
•	 do 1500 zł
•	 do 2000 zł
•	 do 2500 zł

21,4
51,0
20,4
  6,1
  1,0

32,0
48,3
14,6
  5,1
  0,0

χ2 = 4,35 df = 3 p > 0,05
4. Deklarowania wysokość wydatków na wyjazd 

zagraniczny na jedną osobę:
•	 do 1000 zł
•	 do 1500 zł
•	 do 2000 zł
•	 do 2500 zł
•	 do 3000 zł
•	 powyżej 3000 zł

11,2
25,6
38,8
12,2
11,2
  1,0

11,�
35,4
30,8
15,2
  6,2
  0,6

χ2 = 5,70 df = 4 p > 0,05

Źródło: badania własne.
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Do czynników, które zachęcają do odbycia podróży turystycznej, należy 
zaliczyć dostępność komunikacyjną. Wybór środka transportu jest z reguły de-
terminowany potrzebą wygody i szybkością dojazdu. Podstawowym środkiem 
transportu był samochód. korzystała z niego połowa respondentów w obu gru-
pach. z kolei co czwarty ankietowany wskazał pociąg jako podstawowy środek 
transportu na wypoczynek, a podróże autokarem cieszyły się mniejszą popular-
nością. W przypadku wyjazdów zagranicznych istotne znaczenie miał samolot 
jako podstawowy środek transportu. konstatując, należy stwierdzić, że w zakre-
sie wyboru środka transportu przeprowadzone analizy nie wykazały istotnego 
zróżnicowania udzielonych odpowiedzi ze względu ma miejsce zamieszkania 
respondentów. 

Podsumowanie

Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwala na wyciągnięcie kilku 
istotnych wniosków dotyczących aktywności turystycznej mieszkańców terenów 
małomiasteczkowych i wiejskich. Wyniki badań wskazują, iż 69% respondentów 
można określić jako osoby aktywne turystyczne. W trakcie prowadzonych analiz 
stwierdzono istotny wpływ klasy miejsca zamieszkania na poziom aktywności 
turystycznej respondentów. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ak-
tywność turystyczną okazał się poziom dochodów przypadających na jednego 
członka gospodarstwa domowego, dlatego też kardynalną determinantą wyboru 
miejsca wypoczynku okazała się cena. Jako czynniki utrudniające aktywność tu-
rystyczną respondenci wskazali kłopoty ze zdrowiem oraz niski poziom docho-
dów. co ciekawe, tylko 11% osób nieaktywnych turystycznie uznało wysokie 
ceny wyjazdów za główną barierę utrudniającą uprawianie turystyki.

Poznanie preferencji mieszkańców danego regionu ma istotne znaczenie 
i duży wpływ na przygotowanie odpowiedniej oferty turystycznej. Przedstawio-
ne w artykule wyniki badań pokazują, że mieszkańcy terenów małomiasteczko-
wych i wsi nie różnią się istotnie. Przeprowadzone badania mają charakter przy-
czynkarski – studium przypadku. W celu potwierdzenia otrzymanych wyników 
niezbędne jest przeprowadzenie dalszych badań.
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touRiSM actiVity deteRMinantS oF SMaLL toWnS  
and ViLLageS inhaBitantS – caSe Study

Summary

tourism activity is one of the basic measure of developed societies life quality. the 
factors which influence it have a multiple character, therefore learning the determinants 
of undertaking tourism activity promotes preparing a better tourism offer for a services 
market segment.

the aim of this study is showing the tourism activity determinants of small towns 
and villages inhabitants. the source material to write this article were the results of sur-
vey carried out in 2012 among średzki poviat (wielkopolskie voivodship) inhabitants, 
which was carried out among 400 people. the choice of respondents to this survey was of 
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a quote character. in order to achieve the article objective, the respondents were divided 
into two groups: inhabitants of small towns (Środa Wielkopolska) and rural areas resi-
dents. the achieved data were statistically analyzed using the stAtisticA 9 program. 
the results of this experiment show significant differences of surveyed inhabitants to-
urism activities according to the place of living. the main factors hindering undertaking 
tourism activities are: health problems or low level of income.

Keywords: tourism activity, determinants, inhabitants of small towns, inhabitants of vil-
lages

Translated by Jarosław Uglis


