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5

WStęp

Problemy rozwoju turystyki we współczesnym świecie są przedmiotem prac badawczych prowadzo-
nych w wielu dyscyplinach naukowych, w tym ekonomii, geografii, nauk prawnych czy o kulturze fi-
zycznej. Wielość płaszczyzn i spojrzeń badawczych wynika nie tylko z interdyscyplinarności turystyki, 
ale również wielości kategorii które ją opisują. Różnicowanie przejawia się zarówno w czynnikach 
determinujących rozwój aktywności turystycznej, samej aktywności, jak i jej konsekwencjach. Mogą 
być one rozpatrywane z punktu widzenia turysty, organizatora turystki i innych podmiotów zajmują-
cych się – bezpośrednio i pośrednio – realizacją podróży turystycznych i obsługą turystów, ale także 
regionów turystycznych. Zmieniające się otoczenie i preferencje dotyczące stylu życia przyczyniają 
się do zmiany oczekiwań turystów wobec oferowanych form spędzania czasu wolnego. Z kolei stale 
wzrastająca liczba turystów multiplikuje różnice w ich potrzebach. Funkcjonujące na konkurencyjnym 
rynku podmioty obsługujące turystów, podejmują działania zmierzające do jak najpełniejszego za-
spokojenia potrzeb klientów, równocześnie starając się samodzielnie kształtować określone tendencje 
i trendy, związane z kierunkiem czy charakterem wyjazdów. Nie można pominąć tu podmiotów admi-
nistracji samorządowej w regionach turystycznych, które również wpływają na rozwój turystyki przez 
podejmowane działania, a ich otoczenie wykazuje zazwyczaj cechy konkurencyjności. Dodatkowym 
aspektem, choć raczej należałby go nazwać kluczowym, pozostają relacje turystyki ze środowiskiem 
przyrodniczym, będącym podstawą rozwoju turystyki. Zarysowane w sposób ogólny i niepełny moż-
liwe pola badawcze w obszarze turystyki wyraźnie wskazują na wielość i zróżnicowanie problemów 
podejmowanych przez badaczy oraz konieczność ich podejmowania.

W atualnym numerze czasopisma Ekonomiczne Problemy Turystyki zaprezentowano zagadnienia 
dotyczące turystyki w trzech obszarach: aspektów teoretycznych, gdzie znalazły się rozważania doty-
czące m.in. definiowania pojęć, takich jak region turystyczny czy destynacja turystyczna; rynku usług 
turystycznych oraz regionalnych problemów rozwoju turystyki, zarówno lokalnych (Warmia i Mazury, 
Kołobrzeg, Pojezierze Kaszubskie), jak i tak odległych jak Amazonia czy Meksyk.

W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ekonomiczne Problemy Turystyki uzyskały 
13 punktów (część B wykazu czasopism, komunikat z 23 grudnia 2015 r.).

Beata Meyer
redaktor naukowy
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Region tuRystyczny na tle teoRii Regionu 
ekonomicznego. PRzyczynek do Polskiej 
teoRii

Waldemar a. gorzym-Wilkowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
e-mail: wagw@poczta.umcs.lublin.pl 

Słowa kluczowe  region turystyczny, region ekonomiczny

Streszczenie  Pojęcie region turystyczny bywa używane w różnych znaczeniach, w tym także w sen-
sie ekonomicznym. Jednak wciąż istnienie ekonomicznego regionu turystycznego, jego 
delimitacja lub struktura są identyfikowane przez różnych autorów na podstawie bardzo 
różnych kryteriów. Co więcej, wśród kryteriów tych kluczowe znaczenie mają kwestie 
pozaekonomiczne. W tej sytuacji celowe jest wskazanie, że jako region turystyczny 
w ekonomicznym sensie powinien być rozumiany obszar, na którego gospodarkę w do-
minującym stopniu oddziałują ekonomiczne skutki ruchu turystycznego. Obszar taki 
składa się z „bazy” (którą stanowi obszar recepcji turystycznej) oraz z „zaplecza”, czyli 
obszaru produkcji dóbr konsumowanych w obszarze recepcyjnym. Wzajemne relacje 
pomiędzy „bazą” i „zapleczem” są właściwe dla regionu węzłowego, podczas gdy każda 
z tych części ma wewnętrznie charakter regionu strefowego.

Wprowadzenie

Turystyka w XX wieku stała się nie tylko trwałym elementem stylu życia znacznej części miesz-
kańców państw wysoko, a nawet średnio rozwiniętych gospodarczo. Przemieszczanie się i pobyt 
tysięcy lub milionów ludzi tworzyć musi istotne skutki ekonomiczne. Także w polskiej gospodarce 
sektory powiązane z turystyką zajmują coraz ważniejsze miejsce. W latach 2007–2013 udział go-
spodarki turystycznej w tworzeniu PKB Polski wyniósł około 5–6% (Raport…, 2013). Turystyka 
wykorzystuje specyficzne cechy pewnych elementów przestrzeni geograficznej, zatem również 
działalność gospodarcza związana z obsługą turystyki ma tendencje do skupiania się w miejscach 
o cechach szczególnie korzystnych z punktu widzenia potrzeb turystów. Jest to zjawisko zgodne 
z ogólną prawidłowością rozwoju gospodarczego w przestrzeni, gdzie samoczynnie tworzą się 
wyraźnie wyodrębnione układy społeczno-ekonomiczne określane jako regiony ekonomiczne 

teoRetyczne PRoBlemy RozWoju 
tuRystyki
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(zob. np. Wróbel, 1965). Również zatem w sferze związanej z turystyką stosowane jest pojęcie 
region turystyczny rozumiane jako kategoria ekonomiczna. Wydaje się przy tym, że powszech-
ność tego terminu jest specyficzną cechą polskiej literatury przedmiotu. W czasopiśmiennictwie 
angielskojęzycznym dominującą pozycję ma niewątpliwie sformułowanie tourist destination (np. 
Saarinen, 2004). Termin ten niesie w sobie sens ekonomiczny (np. Beirman, 2003), a często nawet 
holistyczny – łącząc aspekty ekonomiczne, społeczne, kulturowe i środowiskowe (Holden, 2006). 
Również w polskiej teorii turyzmu pojęcie destynacja turystyczna stopniowo zyskuje miejsce (np. 
Borzyszkowski, 2012).

Jednak pojęcie region wciąż dominuje w polskim piśmiennictwie, co – jak się wydaje – wynika 
przede wszystkim z bardzo bogatej teorii regionu w dorobku polskiej geografii. Powszechność 
stosowania nie tylko w nauce terminu region powoduje jednak, że to samo określenie używa-
ne jest – znacznie nawet częściej – w znaczeniach niezwiązanych z kontekstem ekonomicznym, 
przede wszystkim zaś w sensie krajoznawczym. Zjawisko to przyczynia się do powszechnie po-
strzeganego chaosu terminologicznego utrudniającego komunikowanie się badaczy i rozwój myśli 
teoretycznej (por. np. Mazurski, 2009). Przydatne byłoby zatem zaproponowanie uporządkowane-
go i w miarę jednoznacznego znaczenia (desygnatu) terminu region turystyczny odnoszonego do 
sfery zjawisk ekonomicznych.

Region ekonomiczny

Dla właściwego zrozumienia charakteru regionu turystycznego w jego ekonomicznym sensie ko-
nieczne jest przede wszystkim uporządkowanie pojęć związanych z istotą samego regionu ekono-
micznego. Region taki jest kluczowym składnikiem przestrzeni społeczno-ekonomicznej będącym 
skutkiem jej zróżnicowania w efekcie przestrzennego aspektu życiowej i gospodarczej działalno-
ści człowieka (por. Domański, 1976). Pojęcie region ekonomiczny jest zatem jednym z całkowi-
cie podstawowych terminów stosowanych w trakcie analiz zjawisk ekonomicznych w przestrzeni. 
W polskiej teorii geografii ekonomicznej co najmniej od pół wieku toczą się dyskusje dotyczące 
istoty tego zjawiska i mechanizmów jego funkcjonowania. W najbardziej ogólnym sensie region 
ekonomiczny jest rozumiany jako czasoprzestrzenny twór:

a) składający się z podobnych jednostek elementarnych;
b) wykazujący powiązania wewnętrzne i zewnętrzne;
c) mający wykształcony zespół sił wytwórczych;
d) o większym lub mniejszym stopniu domknięcia (por. np. Dziewoński, 1961; Domański, 

1972; Kuciński, 1990).
Struktura regionu ekonomicznego może być różna zależnie od podziału funkcji i powiązań 

pomiędzy różnymi jego elementami. W wielu proponowanych w polskiej geografii ekonomicznej 
typologiach, przy wszystkich różnicach pomiędzy nimi, zawsze wyodrębniane są przynajmniej 
dwa typy strukturalne (zob. np. Malisz, 1984; Kuciński, 1994):
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a) region strefowy (powierzchniowy, homogeniczny, skalarny) – którego części składowe po-
siadają jakąś wspólną dominującą cechę; jest to zawsze dominująca funkcja gospodarcza 
(rolnictwo, leśnictwo lub turystyka) lub zespół takich funkcji powiązanych wzajemnie;

b) region węzłowy (nodalny, wektorowy) – stanowiący obszar ciążeń lub powiązań ekonomicz-
nych z pewnym ośrodkiem centralnym tworzącym węzeł tych powiązań.

Struktura wewnętrzna regionów silnie wpływa na ich obszar i kształt przestrzenny. Regiony 
strefowe z uwagi na swój profil gospodarczy są najczęściej deterministyczne, czyli ich powstawa-
nie i rozwój warunkowane są w znacznym stopniu charakterem przestrzeni geograficznej. Regiony 
węzłowe natomiast są na ogół indeterministyczne, gdyż ich zasięg zależy przede wszystkim od 
powiązań społeczno-gospodarczych (np. Wróbel, 1965). Stąd też regiony strefowe często mogą 
swoim kształtem nawiązywać do kształtu jednostek fizycznogeograficznych, podczas gdy regiony 
węzłowe rzadko mogą być utożsamiane z takimi jednostkami.

Poza kwestią zdefiniowania materialnego znaczenia pojęcia region ekonomiczny istotne jest, 
że bywa ono używane (Dziewoński, 1967b; Wróbel, 1970) w trzech różnych, lecz wzajemnie po-
wiązanych znaczeniach związanych z trzema celami jego identyfikacji. Region ekonomiczny ro-
zumiany jest zatem jako: 

 – narzędzie badania (identyfikowany w celach poznawczych),
 – narzędzie działania (identyfikowany w celach planistycznych),
 – przedmiot poznania (identyfikowany w celach statystycznych).

Region rozumiany w jednym z tych pojęć oddziałuje rzecz jasna na pozostałe kategorie. 
Podział przestrzeni dla celów badawczych bywa często opierany na podziale administracyjnym 
(tworzącym regiony w sensie narzędzi działania). Jednocześnie racjonalny podział administracyj-
ny powinien być dostosowany do rzeczywistego, obiektywnego podziału przestrzeni. Oczywiste 
jest zatem, że kluczowym aspektem pojęcia region ekonomiczny jest ten odnoszący się do realnie 
istniejącego regionu – wycinka przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Taki też region jest najgłębiej 
analizowany przez teoretyków geografii ekonomicznej (zob. np. Dziewoński, 1967b). 

Region turystyczny

Polski dorobek teoretyczny dotyczący istoty, delimitacji i mechanizmów funkcjonowania regio-
nów turystycznych jest w Polsce, przynajmniej w sensie ilościowym, dość bogaty. Jest to zupełnie 
naturalne w związku z rosnącym znaczeniem turystyki w polskiej gospodarce i życiu społecz-
nym przy jednoczesnym znacznym determinizmie geograficznym tego zjawiska prowadzącym do 
silnego zróżnicowania przestrzennego. Samo pojęcie region turystyczny jest zatem powszechnie 
stosowane, choć niekiedy bez konkretnego określania jego znaczenia (zob. np. Łazarek, 2004; 
Panasiuk, 2006, 2008). Liszewski (2009) wskazuje, że w dotychczasowych publikacjach dominuje 

„krajobrazowa” identyfikacja regionu turystycznego oparta w dużym stopniu na strukturze natu-
ralnych cech przestrzeni ekonomicznej. Definicję regionu turystycznego do tej pory uznawaną 
za jedną z fundamentalnych sformułowała Mileska (1963). Według niej regionem „turystyczno- 

-wypoczynkowym” jest obszar:
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a) atrakcyjny z punktu widzenia walorów przyrodniczych;
b) dysponujący odpowiednim do tych walorów zagospodarowaniem oraz dostępny prze-

strzennie.
Mileska jako kryterium delimitacji regionu turystycznego łączącego – w jej definicji – aspek-

ty ekonomiczne i pozaekonomiczne przyjęła przy tym zasięg szlaków turystycznych. Podobną 
definicję regionu turystycznego prezentują Warszyńska i Jackowski (1978), wedle których jest 
to obszar o wysokich walorach turystycznych, dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej 
i odpowiedniej dostępności komunikacyjnej. Cechą identyfikującą i delimitującą tak pojęty re-
gion jest zarówno jednorodność cech środowiska, jak i występowanie wewnętrznych powiązań 
usługowych. Bardzo zbliżony pogląd wyrażają także na przykład Kornak i Rapacz (2001) oraz 
Liszewski (2002) opierający istotę regionu turystycznego na triadzie: walory turystyczne–ruch 
turystyczny–zagospodarowanie turystyczne generującej wewnętrznie spójne powiązania, których 
intensywność wyznacza granice regionu. Liszewski w kolejnej swojej pracy (2003) proponuje jako 
region turystyczny rozumieć po prostu taką część przestrzeni, na której koncentruje się ruch tury-
styczny. Analogiczny pogląd formułują także na przykład Molenda (2012) i Mazurski (2009), który 
tą kategorią pojęciową obejmuje także te części przestrzeni fizycznej, które nie są, lecz mogą być 
objęte ruchem turystycznym.

Gaworecki (1998) proponuje bardzo generalną (i w znacznym stopniu aprzestrzenną) definicję 
regionu turystycznego jako kompleksu różnych funkcji gospodarczych i społecznych bezpośred-
nio lub pośrednio rozwijanych w celu zaspokojenia zapotrzebowania na dobra i usługi turystyczne. 
Bardzo zbliżony co do charakteru pogląd prezentuje Giezgała (1977), rozumiejąc region turystycz-
ny jako agregat różnych sektorów gospodarczych tworzonych lub pobudzanych w związku z po-
dróżami i pobytami turystów.

Zmyślony (2003) w ślad za między innymi Kowalczykiem (2000) ujmuje region turystyczny jako 
wycinek przestrzeni turystycznej będącej częścią przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Zmyślony, 
wielokrotnie cytowany przez innych autorów, określa w tym kontekście region turystyczny jako re-
gion ekonomiczny o specjalności turystycznej (zob. np. Nawrot, Zmyślony, 2009). Podobnie jednak 
jak inni autorzy opiera jego funkcjonowanie na walorach środowiska stymulujących wewnętrznie 
powiązaną działalność społeczno-ekonomiczną. W związku z tym, nawiązując bezpośrednio do 
teorii regionu ekonomicznego, wskazuje na możliwość istnienia regionów turystycznych o charak-
terze powierzchniowym lub węzłowym, przy czym podstawę do delimitacji regionów turystycz-
nych Zmyślony widzi przede wszystkim w zależnościach i powiązaniach pomiędzy jednostkami 
tworzącymi (konstytuującymi) regionalny system społeczno-ekonomiczny. Jednocześnie jednak 
Kruczek i Zmyślony (2010) jako równoważne narzędzia delimitacji regionu turystycznego traktują 
kryteria fizyczno-geograficzne, ekonomiczne i administracyjne. Kryteria określane przez autorów 
jako „ekonomiczne” są przy tym zakreślane bardzo szeroko – należą do nich zasoby surowcowe, 
gospodarka wodna, warunki produkcji rolniczej i działania ludzkie dotyczące kształtowania prze-
strzeni. Na tym tle nieco odmiennie prezentuje się Grabowski (2008) jednoznacznie utożsamiający 
region turystyczny w sensie ekonomicznym z regionem administracyjnym.
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Wydaje się przy tym, że dominująca część autorów dość wąsko rozumie „ekonomiczny” aspekt 
regionu turystycznego. Sobotka (2014) zauważa, że większość polskich autorów identyfikuje 
regiony turystyczne za pomocą wielkości bezpośrednio związanych z obsługą turystów. Tak na 
przykład Matczak i Suliborski (1984) oraz Faracik (2006) za kluczową uznają wielkość bazy nocle-
gowej. Również Faracik, a także na przykład Derek (2008) uwzględniają wielkość ruchu turystycz-
nego. Rzadziej natomiast brane są pod uwagę: wielkość zatrudnienia w usługach turystycznych lub 
dochody uzyskiwane z turystyki (np. Drzewiecki, 1980; Swianiewicz, 1989) oraz wielkość i sposób 
użytkowania terenu (np. Matczak, 1985).

Wnioski z polskiej dyskusji

Krótki przegląd stosowanych w polskiej literaturze przedmiotu definicji regionu turystycznego 
rozumianego jako region ekonomiczny pozwala na sformułowanie kilku podstawowych wniosków. 
Przede wszystkim – polska literatura dotychczas nie dopracowała się jednoznacznej, wspólnej de-
finicji regionu turystycznego, w szczególności w jego ekonomicznym sensie. Nawet poszczególni 
autorzy w różnych swoich publikacjach interpretują to pojęcie w różny sposób. Wiąże się to za-
pewne z samym brakiem odrębnej terminologii dla „ekonomicznego regionu turystycznego” wo-
bec nazewnictwa takiego regionu identyfikowanego według innych (nieekonomicznych) kryteriów. 
Równoległym jednak powodem jest, jak się wydaje, zauważalnie odmienne spojrzenie na naturę 

„ekonomicznego regionu turystycznego” wobec regionu ekonomicznego jako takiego. Teoretycy 
badający istotę regionu ekonomicznego jako „przedmiotu badania” skupiają się przede wszystkim 
na działalności gospodarczej prowadzonej w jego obszarze (zob. np. Klasik, 1971). Baza ekono-
miczna regionu jest rozumiana jako podstawa jego powstawania i funkcjonowania (np. Dziewoński, 
1967b). Zatem istotę, granice i strukturę regionu określają przede wszystkim posiadane przezeń za-
soby, formy działalności społeczno-ekonomicznej i powiązania pomiędzy nimi (Kuciński, 1990).

Region ekonomiczny identyfikowany jest, jak widać, przede wszystkim od strony „podażowej”. 
Region turystyczny analizowany jest natomiast zasadniczo od strony „popytowej”. Co prawda 
przy jego identyfikacji i delimitacji stosowane są różne kryteria, lecz kryteriami łączącymi pra-
wie wszystkie „ekonomiczne” definicje są: występowanie ruchu turystycznego oraz wzbudzanego 
przez ten ruch zagospodarowania turystycznego. Spojrzenie takie jest zapewne naturalne z uwagi 
na charakter gospodarki turystycznej jako takiej – wyodrębnianej z całości gospodarki przede 
wszystkim z punktu widzenia sposobu konsumpcji niektórych dóbr i usług (np. Terminologia tury-
styczna…, 1995; Łazarek, Łazarek, 2002). Jednocześnie jednak przestrzenny aspekt całości ekono-
micznych skutków będących efektem ruchu turystycznego pozostaje poza polem zainteresowania 
większości autorów. 

W świetle powyższych rozważań można stwierdzić, że polska teoria gospodarki turystycznej 
charakteryzuje się w odniesieniu do ekonomicznego sensu pojęcia region turystyczny daleko posu-
niętą niejednorodnością poglądów. Co więcej, dotychczas – jak się wydaje – nie powstał dostatecz-
nie precyzyjny model morfologiczny i funkcjonalny takiego regionu. Stąd też wciąż celowe jest po-
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szukiwanie porządkującej definicji regionu turystycznego opartej na analogicznych przesłankach 
jak definicja regionu ekonomicznego. 

Koncepcja regionu turystycznego

Poszukiwanie uporządkowanej definicji regionu turystycznego powinno zmierzać do określenia 
jego istoty, struktury wewnętrznej i delimitacji. Istotę „ekonomicznego regionu turystycznego” na-
leży, jak się wydaje, definiować, wychodząc od, bardzo co prawda ogólnej, propozycji Zmyślonego, 
iż jest to region ekonomiczny o specjalności turystycznej. Przy czym „specjalność turystyczna” 
nie może być definiowana przez obecność turystów, lecz przez uczestnictwo funkcjonujących 
w danym obszarze podmiotów gospodarczych w gospodarce turystycznej. Zatem należy rozumieć, 
że „ekonomiczny region turystyczny” to obszar zdominowany przez działalność gospodarczą two-
rzącą podaż zaspokajającą potrzeby turystów przebywających w pewnym obszarze recepcji tury-
stycznej.

Tak rozumiana treść ekonomiczna regionu turystycznego rozstrzyga o jego delimitacji. W skład 
tak ujmowanego regionu turystycznego wchodzi więc nie tylko sam obszar recepcji turystycznej 
dysponujący atrakcjami turystycznymi (jak to proponuje wiele definicji regionu turystycznego), 
ale także obszary niebędące celem ruchu turystycznego, ale powiązane z nim ekonomicznie. Takie 
rozumienie „ekonomicznego regionu turystycznego” wynika implicite z koncepcji turystycznego 
mnożnika konsumpcyjnego (Panasiuk, 2006). Beneficjentami „wtórnego efektu mnożnikowego” 
mogą wszak być także podmioty niekontaktujące się bezpośrednio z turystami z racji swojego 
umiejscowienia – nie tylko strukturalnego, lecz i terytorialnego.

Strukturą wewnętrzna ekonomicznego regionu turystycznego jest w istocie pochodną jego 
obszaru. Durydiwka i Kowalczyk (2003) sugerują, w dużym stopniu trafnie, że region tury-
styczny ma charakter regionu węzłowego. Należy jednak jednocześnie uznać, że – z uwagi na 
swoje wyspecjalizowanie – jest to również w pewnym sensie region strefowy (w rozumieniu np. 
Kucińskiego). Jednak fakt składania się nań zarówno obszarów odwiedzanych, jak i nieodwie-
dzanych przez turystów tworzy zauważalne skutki dla jego struktury ekonomicznej i charakteru 
wewnętrznych powiązań. Część regionu mająca charakter „popytowy”, czyli będąca obszarem 
penetracji turystycznej, jest niewątpliwe strefowa w sensie braku dominacji wewnętrznych relacji 
przestrzennych opartych na zasadzie uzupełniania się (zwłaszcza w postaci: ośrodek obsługi–ob-
szar oddziaływania). Natomiast relacje uzupełniania się występują, choć w szczególnym sensie, 
pomiędzy obszarem recepcji turystycznej a resztą regionu. Obszar recepcji stanowiący struktural-
nie, a wielokrotnie także geograficznie rdzeń artykułuje bowiem popyt, natomiast pozostała część 
regionu tworzy odpowiadającą mu podaż.

Dla takiego rozumienia istoty ekonomicznego regionu turystycznego przydatna może być kon-
cepcja „regionu zaopatrzenia i zbytu” sformułowana przez Rychłowskiego (1967). O koncepcji 
ten wspomina na przykład Grabowski (2008), nie nawiązując jednak do niej we własnych propo-
zycjach. W ramach swojej koncepcji Rychłowski tworzy (choć nie definiuje) pojęcie region kon-
sumpcji. Region konsumpcji składa się z „bazy” stanowiącej obszar koncentracji konsumpcji oraz 
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z ciążącego do niej terytorium określanego jako zaplecze. Zaplecze wytwarza dobra materialne, 
które kończą swój bieg w bazie. Powiązania występujące wewnątrz regionu konsumpcji mają cha-
rakter wyraźnie węzłowy, a jego granice wynikają z zasięgu powiązań ośrodka konsumpcji z za-
opatrującymi go producentami.

Odnosząc powyższą koncepcję do gospodarki turystycznej, można przyjąć, że powszechne do-
tychczas spojrzenie na region turystyczny od strony popytu jest w dużym stopniu zasadne. Region 
taki jest bowiem jednym z możliwych typów „regionu konsumpcji”. „Bazą” regionu turystycznego 
jest zatem obszar recepcji turystycznej, natomiast zapleczem obszar produkcji dóbr konsumowa-
nych w obszarze recepcyjnym. Specyfiką regionu turystycznego jest fakt, że popyt generowany 
przez bazę jest w dominującym zakresie efektem jej funkcji egzogenicznych (por. np. Dziewoński, 
1967a). Nie ma to jednak istotnego znaczenia dla relacji bazy z zapleczem. Powiązania pomiędzy 
bazą a zapleczem mają przy tym charakter właściwy dla regionów węzłowych. Jednocześnie oby-
dwie te części składowe mają wewnętrznie charakter regionów powierzchniowych. Każda z nich 
charakteryzuje się jednorodnym, choć głównie w sensie genetycznym i pod względem zorientowa-
nia konsumpcyjnego, profilem gospodarczym. W bazie zauważalny jest dominujący udział sektora 
usług, natomiast zaplecze ma w większym stopniu profil produkcyjny. Na obszarze zaplecza funk-
cjonują jedynie te podmioty gospodarcze mieszczące się w sektorze usług, których działalność 
może się odbywać poza siedzibą zakładu (usługi transportowe, przewodnickie itp.).

Granice i obszar tak rozumianego ekonomicznego regionu turystycznego jako całości nie wią-
żą się z kształtem i charakterem jednostek fizycznogeograficznych. Warunki przyrodnicze mają 
znaczenie jedynie dla samego powstania i ekspansji obszaru recepcji turystycznej. Charakter de-
terministyczny ma jedynie „baza” regionu, natomiast jego zaplecze, a zatem i kształt regionu jako 
całości, są niewątpliwie indeterministyczne.

Przedstawione powyżej propozycje nie wyczerpują rzecz jasna całości zagadnień związanych 
z charakterem i mechanizmami funkcjonowania ekonomicznej strony regionu turystycznego. 
Struktura regionalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej zależy wszak od wielu czynników – 
charakteru atrakcji turystycznych, typu ruchu turystycznego, poziomu rozwoju gospodarczego itd. 
Jednak wydaje się, że powyższe analizy, choć mają w znacznym stopniu charakter porządkujący, 
mogą stać się istotnym przyczynkiem do polskiej teorii turyzmu, zwłaszcza zaś jego wpływu na 
rozwój regionalny.
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Abstract  The term “tourist region” is used in different meanings, including the economic one. However, the 
continued existence of the economic region, its delimitation and structure are identified by various 
authors based on very different criteria. What is more, non-economic issues are of key importance 
among these criteria. In this situation, it is appropriate to note that a tourist region, in the economic 
sense, should be understood as an area whose economy is predominantly impacted by the economic 
effects of tourist traffic. Such an area consists of the “base” (comprising the tourist reception area) 
and the “facilities”, i.e. the area where the goods consumed in the reception area are produced. The 
mutual relations between the “base” and the “facilities” are appropriate for a node region where as 
internally, each of these parts has the character of a zone region.
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Streszczenie  Pojęcie geoturystyka oznacza rodzaj turystyki, która wynika z zainteresowania turystów 
geologią i geomorfologią. Dotyczy tak zwanych geostanowisk i związane jest z zacho-
waniem georóżnorodności. Polega na odwiedzaniu obiektów geologicznych i geomorfo-
logicznych, poruszaniu się związanymi z nimi trasami turystycznymi (czasami w for-
mie zorganizowanych wycieczek), odwiedzaniu punktów widokowych oraz centrów 
edukacji geoturystycznej. Jak już wspomniano, kluczowym pojęciem dla geoturystyki 
jest termin geostanowisko. Geostanowisko jest rozumiane jako część geosfery, która 
ma szczególne znaczenie dla historii geologicznej Ziemi lub jest formą ukształtowania 
terenu ukazującą cechy rzeźby będącej następstwem procesów morfogenetycznych oraz 
podłoża geologicznego. Przy traktowaniu geostanowisk jako atrakcji turystycznych bar-
dzo istotne są różnego rodzaju urządzenia obsługujące turystów – nie tylko na miejscu, 
ale i w ich otoczeniu.

 Głównym zagadnieniem poruszonym w artykule jest kwestia infrastruktury turystycz-
nej w rejonie dwóch ważnych geostanowisk w Namibii – Twyfelfontein/Ui-//aes World 
Heritage Site oraz Burnt Mountains National Heritage Site (które faktycznie składa się 
z dwóch geostanowisk: Organ Pipes and Burnt Mountains). Oba znajdują się w północno- 

-zachodniej Namibii. Inwentaryzacja przeprowadzona na początku 2016 roku wykazała, 
że w regionie Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – Burnt Mountains National 
Heritage Site jest wiele urządzeń służących turystom. Są to hotele, kempingi, drogi, lą-
dowiska, a także inne urządzenia (np. muzeum etnograficzne). W trakcie badań prze-
prowadzonych na obszarze Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – Burnt Moun-
tains National Heritage Site oraz podczas analizy uzyskanych materiałów posłużono się 
koncepcją terytorialnych systemów rekreacyjnych (TSR), która zakłada istnienie pięciu 
podsystemów: 1) turystów; 2) zasobów przyrodniczych i kulturowych; 3) infrastruktury 
technicznej; 4) personelu obsługi oraz 5) organu administracyjnego odpowiedzialnego 
za turystykę.

teoretycZne proBLeMy roZwoju 
turystyki
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Wprowadzenie

Chociaż zainteresowanie obiektami geologicznymi i geomorfologicznymi towarzyszy turystyce 
niemal od zarania, stosunkowo niedawno w literaturze przedmiotu pojawiło się określenie geo-
turystyka, które zresztą jest różnie rozumiane. Przyjęło się uważać, że jednym z podstawowych 
obiektów interesujących turystów pasjonujących się geologią bądź geomorfologią są tak zwane 
geostanowiska. Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie problemów teoretycznych 
oraz rozwiązań praktycznych związanych z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym geo-
stanowisk. Autor przedstawianego tekstu uważa, że właściwe zagospodarowanie geostanowisk – 
ze względu na ich różne funkcje (przede wszystkim związane z ochroną dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego, dostarczaniem wiedzy, a także z powodów rekreacyjnych) – jest jednym 
z kluczowych zagadnień, aby stały się one atrakcyjne nie tylko dla turystów o odpowiednim przy-
gotowaniu w tym kierunku, ale również dla innych kategorii turystów. Dopiero wówczas geostano-
wiska zaczną odgrywać istotną rolę nie tylko w zaspokajaniu potrzeb turystów, ale też w rozwoju 
lokalnym (regionalnym).

W tytule prezentowanego artykułu użyto określenia zagospodarowanie turystyczno-rekre-
acyjne. Uczyniono tak dlatego, iż w wielu przypadkach geostanowiska występują na terenach od-
wiedzanych w celach stricte turystycznych (zgodnie z definicją turystyki), ale niekiedy znajdują 
się w miejscach zamieszkania turystów, a więc nie mieszczą się w formule turystyki rozumianej 
jako wyjazd poza miejsce zamieszkania. Zastąpienie terminu zagospodarowanie turystyczne okre-
śleniem zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne ma jednak znaczenie wyłącznie formalne 
i w kontekście dalszych rozważań nie ma znaczenia merytorycznego. Dlatego też – między innymi 
w celu uniknięcia powtórzeń – w prezentowanym artykule oba pojęcia będą stosowane zamiennie.

Przygotowując poniższy artykuł, posłużono się metodą badań terenowych (mających miej-
sce w lutym 2016 r.). W ich trakcie przeprowadzono wywiady nieustrukturyzowane (wywiady 
swobodne) z osobami zatrudnionymi w Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site i w Burnt 
Mountains National Heritage Site (dwa wywiady), w Damara Living Museum (jeden wywiad), 
w Aba-Huab Community Campsite (jeden wywiad) oraz z turystami (trzy wywiady). W Damara 
Living Museum posłużono się również techniką obserwacji uczestniczącej, a w przypadku obu 
geostanowisk dokonano kartowania terenu zgodnie z metodologią i metodyką opisaną w literatu-
rze przedmiotu dotyczącej geoturystyki. Poza badaniami w terenie przeprowadzono kwerendę ma-
jącą na celu znalezienie informacji o geostanowiskach i obszarze, na którym są one zlokalizowane. 
Uzyskany w wyżej opisany sposób materiał badawczy poddano analizie według założeń koncepcji 
terytorialnych systemów rekreacyjnych.

1. Pojęcie geostanowisko

Według Migonia (2012, s. 55) podstawowym rodzajem obiektu geoturystycznego jest geostano-
wisko, które należy traktować jako odpowiednik powszechnie stosowanego w anglojęzycznej li-
teraturze przedmiotu terminu geosite. Pod pojęciem tym można rozumieć „naturalne bądź stwo-
rzone przez ludzi odsłonięcia podłoża skalnego, formy rzeźby terenu, punkty widokowe, źródła 
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i inne obiekty hydrologiczne oraz obiekty górnicze. Funkcję geostanowiska o charakterze petro-
logicznym mogą też pełnić obiekty kulturowe, wzniesione z wykorzystaniem materiału skalnego” 
(Migoń, 2012, s. 57). 

Z zagospodarowaniem turystycznym geostanowisk wiąże się jednak istotny problem. Z przyto-
czonej wcześniej definicji nie wynika – dotyczy to zwłaszcza form rzeźby terenu – jaka może być 
powierzchnia terenu uznanego za „geostanowisko”. Zagadnienie to ma duże znaczenie praktyczne, 
gdyż dotyczy kwestii, jaki obszar powinien być objęty zagospodarowaniem turystycznym po to, 
aby geostanowisko spełniało swoją funkcję. Czy pod terminem zagospodarowanie turystyczne na-
leży rozumieć jedynie teren uznany za geostanowisko, czy też nieco większy obszar? Znalezienie 
odpowiedzi na tak postawione pytanie jest istotne, jeżeli geostanowiska uznamy za ważny element 
przestrzeni turystycznej, który nie tylko przyciąga ściśle określoną (i tym samym niezbyt liczną) 
grupę turystów zainteresowanych geologią (czy też geomorfologią), ale może stać się czynnikiem 
aktywizującym pod względem społeczno-gospodarczym dany obszar i mającym wpływ na poja-
wienie się oraz rozwój funkcji turystycznej. 

W pierwszym przypadku zagospodarowanie turystyczne geostanowisk obejmuje przede 
wszystkim urządzenia związane bezpośrednio z ich udostępnianiem dla turystów. Na ogół są to 
tablice informacyjne, wytyczone i oznakowane szlaki, platformy widokowe, zadaszenia, parkingi, 
toalety, urządzenia zabezpieczające (schody, poręcze), kosze na odpadki i inne urządzenia, zazwy-
czaj niewymagające zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Podane przykładowo 
urządzenia występują bądź na obszarze uznanego za geostanowisko, bądź w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie.

W drugim przypadku zagospodarowaniem turystycznym są także objęte tereny, które mogą 
być odległe od geostanowiska o kilka czy nawet kilkanaście kilometrów. Wówczas – poza poda-
nymi wyżej rodzajami urządzeń – na zagospodarowanie turystyczne mogą się składać obiekty 
noclegowe i gastronomiczne, sieć drogowa i stacje benzynowe, infrastruktura techniczna (teleko-
munikacyjna, energetyczna, wodno-ściekowa itp.), jak również obiekty paraturystyczne (np. punk-
ty pomocy medycznej).

To, co wyżej napisano, oznacza, że w kontekście zagospodarowania turystycznego geostano-
wisk definicja zaproponowana przez Migonia powinna być nieco zmieniona. W związku z tym 
w poniższym tekście termin geostanowisko jest rozumiany jako „naturalne bądź stworzone przez 
ludzi odsłonięcia podłoża skalnego, formy rzeźby terenu, punkty widokowe, źródła i inne obiekty 
hydrologiczne oraz obiekty górnicze, jak również obiekty kulturowe wzniesione z wykorzysta-
niem materiału skalnego, które zostały odpowiednio zagospodarowane z myślą o zaspokojeniu 
potrzeb turystów”.

2. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne geostanowisk – problemy teoretyczne

Jak twierdzi Rogalewski (1979, s. 7), pod pojęciem zagospodarowanie turystyczne mieści się „dzia-
łalność mająca na celu przystosowanie środowiska geograficznego do potrzeb turystyki”, a więc 
mówiąc o wykorzystaniu turystycznym geostanowisk, nie można pomijać ich zagospodarowania.
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Autorzy zajmujący się zagospodarowaniem turystycznym (Warszyńska, Jackowski, 1978; 
Rogalewski, 1979; Kowalczyk, Derek, 2010) wyróżniają wśród nich urządzenia (baza materialna 
turystyki) oraz związane z nimi usługi. Tym samym wydzielają oni cztery podstawowe kategorie 
urządzeń i usług turystycznych: 1) związane z potrzebą zapewnienia zakwaterowania (baza nocle-
gowa); 2) służące zaspokojeniu potrzeb żywieniowych (baza gastronomiczna); 3) pozwalające tu-
rystom na dotarcie do danej atrakcji oraz umożliwiające poruszanie się po odwiedzanym obszarze 
(baza komunikacyjna czy transportowa) oraz 4) umożliwiające podczas wyjazdów turystycznych 
zaspokojenie innych potrzeb (baza uzupełniająca lub towarzysząca). Jednak wracając do przyto-
czonej wyżej definicji Rogalewskiego, na kwestię zagospodarowania turystycznego (czy też zago-
spodarowania turystyczno-rekreacyjnego) można również spojrzeć w inny sposób.

Wychodząc od określenia, że istotną zagospodarowania turystycznego jest prowadzenie dzia-
łań mających przede wszystkim na celu „przystosowanie środowiska geograficznego” z uwzględ-
nieniem potrzeb turystów, należy się zastanowić, jaką formę mają mieć działania pozwalająca na 
to „przystosowanie” i jakie są te „potrzeby”. W kontekście geoturystyki, gdyż właśnie ta kategoria 
turystyki jest przedmiotem prezentowanego artykułu, warto w tym miejscu wspomnieć o wyni-
kach badań prowadzonych w Iranie, Kanadzie i Polsce, z których wynikało, że dla responden-
tów z Iranu szczególnie istotne przy podjęciu decyzji okazały się być dostępność komunikacyj-
na, infrastruktura turystyczna i odległość. Z kolei respondenci z Kanady na pierwszym miejscu 
wymieniali ex aequo odległość, przeszłość geologiczną, obecność zjawisk i form geologicznych 
oraz geomorfologicznych, jak również rodzaje formacji skalnych. Na drugim miejscu podawali 
obecność infrastruktury turystycznej i rzeźbę terenu, a na trzecim bezpieczeństwo. Jeszcze ina-
czej odpowiadali respondenci z Polski. Najważniejsze dla nich było bezpieczeństwo, na drugim 
miejscu wymieniali odległość, a na trzecim ex aequo dostępność komunikacyjną, infrastruktu-
rę turystyczną, a także obecność zjawisk i form geologicznych oraz geomorfologicznych (Siuki, 
Kowalczyk, 2012, s. 51–52).

Wyniki przytoczonych wyżej badań sprawiły, że na kwestię zagospodarowania turystyczne-
go postanowiono spojrzeć z innej strony – nie w ujęciu przedmiotowym, ale z uwzględnieniem 
funkcji, jakie poszczególne jego składowe spełniają wobec turystów kierujących się założeniami 
turystyki zrównoważonej, to znaczy takiej, której jednym z celów jest zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego (i związanego z działalnością człowieka). Wychodząc z przedstawionego założe-
nia, uznano, że elementy tworzące system urządzeń i usług zwanych zagospodarowaniem tury-
stycznym mają przede wszystkim spełniać cztery funkcje:

a) dostarczać informacji o obiekcie będącym przedmiotem zainteresowania turystów, a więc 
spełniać funkcję edukacyjną;

b) zapewniać komfort podczas pobytu turystów w wybranych przez nich miejscu, co oznacza 
zaspokojenie potrzeb bytowych – przede wszystkim związanych z zakwaterowaniem, wy-
żywieniem i możliwością poruszania się po odwiedzanym terenie;

c) zapewniać właściwą ochronę odwiedzanym przez turystów atrakcjom (zarówno przyrodni-
czym, jak i kulturowym);

d) zapewniać turystom bezpieczeństwo.
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Zaprezentowany wyżej punkt widzenia znalazł rozwinięcie w schemacie przedstawionym na 
rysunku 1, na którym przedstawiono najważniejsze składowe decydujące o atrakcyjności tury-
stycznej geostanowisk.

Rysunek 1. Elementy decydujące o walorach i atrakcyjności turystycznej geostanowiska

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z poglądem wyrażonym w schemacie przedstawionym na rysunku 1 atrakcyjność 
turystyczna geostanowisk zależy od dwóch czynników: 1) czynników decydujących o walorach 
geostanowiska, czyli określających jego potencjalną wartość dla turystów; oraz 2) czynników de-
cydujących o atrakcyjności geostanowiska, a więc określających rzeczywistą wartość geostanowi-
ska dla turystów. 

Na pierwszą grupę czynników składają się przede wszystkim położenie geograficzne geosta-
nowiska, jego cechy geologiczne (geomorfologiczne) oraz status prawny. Położenie geograficzne 
decyduje o tym, czy geostanowisko jest dostępne (w znaczeniu możliwości dotarcia) dla osób pra-
gnących je odwiedzić. Cechy geologiczne i geomorfologiczne świadczą o wartości geostanowiska 
w sensie merytorycznym. Składa się na nie wiele elementów, które w zagranicznej literaturze 
przedmiotu zostały opisane między innymi przez zespoły Bruschi i Cendrero (2005), Coratza 
i Giusti (2005) oraz Reynarda i in. (2007), jak również przez Erhatiča (2010), a w literaturze pol-
skiej na przykład przez Migonia (2012). Trzecim czynnikiem określającym potencjalną wartość 
geostanowiska dla turystyki jest jego status prawny. Dotyczy to zarówno kwestii związanej z wła-
snością terenu, ale i statusu prawnego wynikającego z działań podejmowanych w celu ochrony 
przyrody. Zdarza się, że niektóre miejsca o wyjątkowej wartości geologicznej bądź geomorfo-
logicznej są objęte szczególną ochroną, co z góry wyklucza, aby stały się one geostanowiskami 
w rozumieniu przedstawionej na wstępie definicji.

Druga grupa czynników – czynniki decydujące o atrakcyjności geostanowiska, a więc określa-
jące jego faktyczną wartość dla turystów – obejmuje przede wszystkim dostępność komunikacyj-
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ną geostanowiska, formę jego udostępniania, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne, a także 
działania promocyjne. Dostępność komunikacyjna geostanowisk określa możliwość dotarcia do 
niego nie tylko naukowców czy osób posiadających specjalne kwalifikacje (np. w zakresie wspi-
naczki wysokogórskiej, nurkowania, penetracji jaskiń itd.), ale tak zwanych przeciętnych turystów 
(np. podróżujących z dziećmi). Pod pojęciem forma udostępniania geostanowiska należy z kolei 
rozumieć faktyczną możliwość zetknięcia się z nim turystów. Na przykład w przypadku udostęp-
nianych turystom jaskiń są to godziny, kiedy są one otwarte dla zwiedzających. W tym miejscu 
należy dodać, że chociaż w przypadku wielu geostanowisk (może nawet większości) kwestia for-
my udostępniania nie istnieje, gdyż nie ma pod tym względem ograniczeń, w dobie coraz większej 
komercjalizacji turystyki część geostanowisk może być odwiedzana tylko po uiszczeniu opłaty, 
w wyznaczonych godzinach, po wyznaczonych trasach, w towarzystwie przewodnika itp. Trzecią 
składową wśród czynniki decydujące o atrakcyjności turystycznej geostanowiska jest zagospo-
darowanie turystyczno-rekreacyjne. Ponieważ zagadnienie to jest głównym celem przedstawia-
nego artykułu, problem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego będzie szerzej omówiony 
w dalszej części tekstu. Ostatnim czynnikiem w grupie czynników decydujących o atrakcyjności 
turystycznej geostanowiska są podejmowane w tym zakresie działania promocyjne, które w dużej 
mierze decydują o tym, iż dane geostanowisko jest spostrzegane przez turystów jako atrakcja tury-
styczna. Czynnik ten odgrywa mniejszą rolę w przypadku geostanowisk cieszących się zaintereso-
waniem osób uprawiających geoturystykę rozumianą jako jedna z form turystyki kwalifikowanej 
(specjalistycznej), ale ma bardzo duże znaczenie dla tak zwanej turystyki masowej1.

W przedstawionym na rysunku 1 schemacie został wyróżniony jeszcze jeden element – wiel-
kość obszaru uznawanego za geostanowisko. Jego usytuowanie w proponowanym schemacie 
świadczy o tym, iż obszar zajmowany przez geostanowisko jest kategorią niemieszczącą się ani 
w grupie czynników decydujących o walorach turystycznych geostanowiska, ani wśród czynników 
decydujących o jego atrakcyjności turystycznej. Jest on atrybutem przestrzeni geograficznej (czy 
też środowiska geograficznego) niezależnym od ocen dokonywanych przez specjalistów w zakre-
sie geologii i geomorfologii, jak również profesjonalistów zajmujących się turystyką czy wreszcie 
samych turystów. Jest jednak jeszcze inny powód wyodrębnienia zajmowanego przez geostano-
wisko obszaru jako osobnej kategorii. Jak już wcześniej wspomniano, kwestia ta ma istotne zna-
czenie praktyczne, gdyż decyduje o tym, jaki obszar powinien być objęty zagospodarowaniem 
turystyczno-rekreacyjnym po to, aby geostanowisko właściwie spełniało swoją funkcję.

1 Wodospady Niagara na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady czy Wielki Kanion Kolorado (Stany Zjednoczone) są 
jednymi z takich geostanowisk.
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3. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne geostanowisk – 
rozwiązania praktyczne (przykład z Namibii)

Sposoby rozwiązywania dylematów związanych z zagospodarowaniem turystycznym (w tym 
przypadku z pewnością nie „turystyczno-rekreacyjnym”) geostanowisk postanowiono przedsta-
wić, przywołując przykłady z Namibii, gdyż właśnie ten kraj – jak chyba żaden inny na świecie – 
swoją atrakcyjność turystyczną zawdzięcza przede wszystkim atrakcjom geoturystycznym. Już 
na wstępie można stwierdzić – może trochę na wyrost – że nawet turyści zagraniczni przyjeżdża-
jący do Namibii z innych powodów po przybyciu do niej stają się mimowolnie „geoturystami”. 
Może nie dotyczy to przyjazdów biznesowych (czy rodzinnych) do Windhoek, ale z pewnością 
zamieniają się w „geoturystów” osoby odwiedzających w celach służbowych i rodzinnych miasta 
Swakopmund, Walvis Bay, Tsumeb, Grootfontein czy Lüderitz.

W przedstawianym artykule jako przedmiot dalszych rozważań wybrano obszar położo-
ny w północno-zachodniej części Namibii, obejmujący dwie – leżące bardzo blisko siebie, acz-
kolwiek mające inny status prawny i nieco inny „sens” geoturystyczny – atrakcje turystyczne: 
Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site oraz Burnt Mountains National Heritage Site. Wybór 
tych właśnie geostanowisk nie był przypadkowy. Właśnie na ich przykładzie, poza różnymi 
rozwiązaniami praktycznymi stosowanymi w ramach zagospodarowania turystycznego, można 
dostrzec problem, jakiej wielkości może być obszar objęty działaniami inwestycyjnymi i orga-
nizacyjnymi, których efektem powinien być spójny system urządzeń i usług pozwalających tury-
stom zaspokoić ich różnorodne potrzeby przy równoczesnym zachowaniu wymogów związanych 
z ochroną środowiska zgodnie z ideą turystyki zrównoważonej.

3.1. Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site

Geostanowisko Twyfelfontein znajduje się w północno-zachodniej części Namibii (region Kunene) 
i jego położenie określają współrzędne 20°35’44”S i 14°22’21”E. Znajduje się ono w dolinie jedne-
go z epizodycznych dopływów rzeki Aba Huab.

Ogólna charakterystyka geostanowiska

Geostanowisko Twyfelfontein jest jednym z dwóch miejsc w Namibii wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO (drugim jest część pustyni Namib nazwana Namib Sand Sea), 
aczkolwiek podjęta w 2007 roku decyzja o tym zapadła w związku z dziedzictwem kulturowym, 
a nie przyrodniczym. Tym niemniej specyfika Twyfelfontein sprawia, iż można je uznać za geo-
stanowisko.

Główną atrakcją turystyczną Twyfelfontein jest 20752 rysunków naskalnych (petroglifów) wy-
rytych w skałach i namalowanych przez plemiona San (kultury wiltońska i Bergdama, inaczej 
Górscy Damara3). Rysunki te znajdują się na 212 mniejszych i 13 większych płaskich ścianach 

2 Twyfelfontein/Ui-//aes World…, 2006. Podana liczba pochodzi z inwentaryzacji przeprowadzonej w 2005 r. 
Wcześniejsze badania wykazały 2404 rysunki.
3 http://www.nhc-nam.org/sites/0161952-0.
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skalnych. Zostały one odkryte i opisane przez R. Maacka w 1921 roku (Twyfelfontein/Ui-//aes 
World…, 2006), ale później zapomniane. Dopiero po wojnie, gdy tereny te zostały przekazane 
pod farmy, zostały one ponownie odkryte w 1946 roku przez D. Levina (właściciela znajdującej 
się w tym miejscu farmy, której resztki można zobaczyć przy drodze między centrum informa-
cyjno-edukacyjnym a zboczem, na którym są rysunki naskalne), który w 1950 roku pokazał je 
E.R. Scherzowi (Twyfelfontein/Ui-//aes World…, 2006).

Obecność w Twyfelfontein tak dużej liczby rysunków naskalnych wynika w znacznym stop-
niu z budowy geologicznej tego terenu. Podłożem utworów geologicznych, w których występują 
petroglify, są łupki z formacji Kuiseb (Kuiseb Formation), która związana jest z mającą miejsce 
550 495 mln lat temu orogenezą Damara (neoproterozoik). Nad nimi zalegają znacznie młodsze 
łupki formacji Gai-As (Gai-As Formation, powstałe w istniejącym w permie i triasie zbiorniku 
Gai-As. Gai-As Lake), które przykrywają piaskowce formacji Etjo (Etjo Formation). Piaskowce 
te powstały w warunkach akumulacji eolicznej oraz fluwialnej. Zdecydowana większość rysun-
ków naskalnych została stwierdzona na skałach będących wynikiem akumulacji eolicznej, gdyż 
powstały w ten sposób piaskowiec nie jest tak twardy jak piaskowiec będący następstwem akumu-
lacji fluwialnej i składa się z dużych płyt, co ułatwiało tworzenie petroglifów (Twyfelfontein/Ui-//
aes World…, 2006).

W 1952 roku Twyfelfontein zostało objęte ochroną i nazwane Twyfelfontein Prehistoric Reserve4. 
Obecnie obszar objęty ścisłą ochroną wynosi 57 ha (Twyfelfontein/Ui-//aes World…, 2006), a stre-
fa otuliny (strefa buforowa) zajmuje 9194 ha5. Od 2004 roku teren ten pozostaje pod zarządem 
National Heritage Council of Namibia, a od 2007 roku jest na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO pod nazwą Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site (rys. 2).

Rysunek 2. Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site. Zdjęcie 2a – widok ogólny geostanowiska. Zdjęcie 2b – 
rysunki naskalne wykonane w piaskowcu przez ludy San (znaczna ich część przedstawia żyrafy)

Fot. Anna Kowalczyk.

4 http://www.nhc-nam.org/sites/0161952-0; Twyfelfontein/Ui-//aes World…, 2006.
5 http://www.nhc-nam.org/sites/0161952-0.
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Zagospodarowanie turystyczne geostanowiska

Twyfelfontein leży w miejscu, gdzie kończy się – odchodząca na południe od drogi D3234 (która 
także po kilku kilometrach za skrzyżowaniem kończy się) – droga D3214. Wspomniana droga 
D3234 jest boczną drogą wobec D2612, która łączy drogi C39 (na północy) z C35 (na wschodzie)6. 
Wszystkie podane drogi mają nawierzchnię szutrową.

Zagospodarowanie turystyczne Twyfelfontein składa się z wzniesionego w 2007 roku dużego 
obiektu informacyjno-edukacyjnego (Visitor Centre z pomieszczeniami administracyjnymi, ba-
rem i sklepem z pamiątkami), w którym na początku 2016 roku były zatrudnione 24 osoby, w tym 
17 przewodników7. Ponadto przy wejściu na teren objęty ścisłą ochroną znajduje się zadaszony 
parking dla 36 samochodów terenowych/osobowych oraz 4 autokarów. Opisane obiekty zostały 
zbudowane w 2005 roku (Twyfelfontein/Ui-//aes World…, 2006) (do tego czasu jedynym obiektem 
była wzniesiona w latach 1992–1993 wiata dla odwiedzających8) z uwzględnieniem zaleceń wyni-
kających z założeń turystyki zrównoważonej i wykorzystaniem proekologicznych rozwiązań tech-
nicznych, co znalazło odzwierciedlenie między innymi w zastosowanych materiałach budowlano-

-konstrukcyjnych (odłamki skalne w kolorze nawiązującym do otoczenia, blacha w czerwonawym 
kolorze z pustych beczek, pokrycie dachów nad miejscami parkingowymi ze słomy) i wykrzysta-
niu energii słonecznej. Na terenie udostępnionym turystom w niektórych miejscach zbudowano 
w latach 1993–19949 (metalowe, ale utrzymane w rdzawym kolorze) schody i wzniesiono platfor-
my (niektóre zadaszone) widokowe, z których można oglądać rysunki naskalne i które zapewniają 
turystom bezpieczeństwo (rys. 3).

Rysunek 3. Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site. Zdjęcie 3a – widok centrum informacyjno-edukacyjnego. 
Zdjęcie 3b – schody i platforma widokowa umożliwiające turystom oglądanie rysunków naskalnych. Schody 
i plaatforma zapewniają turystom bezpieczeństwo podczas zwiedzania, a jednocześnie pozwalają na lepszą 
ochronę geostanowiska

Fot. Anna Kowalczyk.

6 Droga C39 łączy Khorixas z położonym nad Oceanem Atlantyckim Torra Bay, natomiast C35 prowadzi z Kamanjab 
(na północy), przez Khorixas i Uis, do Henties Bay, skąd wzdłuż morza droga C24 wiedzie do Swakopmund.
7 Informacje uzyskane podczas wywiadu przeprowadzonego 4 lutego 2016 r.
8 http://www.nhc-nam.org/sites/0161952-0.
9 http://www.nhc-nam.org/sites/0161952-0.
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W odległości 2 km na północ od geostanowiska po drugiej stronie niewysokich wzgórz znajduje 
się obiekt noclegowy Twyfelfontein Country Lodge, który liczy 56 pokoi/apartamentów. Znajduje 
się w nim restauracja/bar, która jest dostępna także dla turystów niekorzystających z zakwatero-
wania w Twyfelfontein Country Lodge10.

Rocznie do Twyfelontein przybywa 40 tys. turystów11, co sprawia, że geostanowisko to należy 
do częściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Namibii.

3.2. Burnt Mountains National Heritage Site

Wchodzące w skład Burnt Mountains National Heritage Site geostanowiska Organ Pipes i Burnt 
Mountains znajdują się w północno-zachodniej Namibii (region Kunene) i mają współrzędne 
20°60’71”S i 14°41’92”E (Organ Pipes) oraz 20°35’24”S oraz 14°22’20”E (Burnt Mountains).

Ogólna charakterystyka geostanowiska

Jak już wspomniano, w rzeczywistości na Burnt Mountain National Heritage Site składają się dwa 
geostanowiska, które – chociaż są w pobliżu i powstały w podobnym czasie – są wynikiem zacho-
dzenia innych procesów.

Skały bazaltowe nazywane (z racji kształtu) Organ Pipes (w języku afrikaans Orellpype, co 
można przetłumaczyć jako Piszczałki Organowe) występują po obu stronach koryta epizodycznej 
rzeki (na ogół wyschniętej) i powstały 120 mln lat temu. Swoją nazwę Organ Pipes zawdzięczają 
słupom bazaltowym o wielokątnym, często regularnym przekroju – najczęściej heksagonalnym 
lub zbliżonym do sześciokąta, niekiedy również czworokątnym lub trójkątnym12. Wspomniane 
słupy są najczęściej w różnych odcieniach szarości, niekiedy brązu.

Geostanowisko nazywane Burnt Mountains składa się ze skał magmowych (diabaz albo ina-
czej doleryt) z epoki wulkanicznej Etendeka, które w wyniku intruzji w wielu miejscach rozsa-
dziły skały osadowe (mułowce z formacji Verbrande Berg), przyczyniając się w ten sposób do 
powstania skał metamorficznych (łupków). Opisane procesy miały miejsce 120–125 mln lat temu13. 
Wspomniane mułowce powstały w epoce zlodowaceń Karoo (200 mln lat temu) w wyniku sedy-
mentacji jeziornej (formacja Gai-As red mudstone) i zawierały liczne szczątki organiczne. W wy-
niku towarzyszącej intruzji wysokiej temperaturze (ponad 1000oC14) szczątki organiczne uległy 
wyparowaniu, dając łupkom charakterystyczne zabarwienie. Poza kolorami czarnym (w związku 
z obecnością związków manganu) i czerwonym (obecność związków żelaza) w niektórych miej-
scach skały nazywane Burnt Mountains mają różne odcienie szarości (niekiedy zbliżone nawet 
do bieli) oraz odcienie barwy żółtej. Ponieważ w krajobrazie dominują jednak czerń i odcienie 

10 http://www.twyfelfonteinlodge.com.
11 http://www.twyfelfonteinlodge.com.
12 http://www.namibia-1on1.com/organ-pipes.html.
13 http://www.namibweb.com/damaraland.htm.
14 http://www.namibweb.com/damaraland.htm.
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czerwieni, z racji skojarzenia z pożarem pozbawione szaty roślinnej wzniesienia zostały nazwane 
Burnt Mountains (Płonące Góry)15. 

W 1956 roku opisany obszar uzyskał status obszaru chronionego (National Monument) i od 
2004 roku pozostaje pod zarządem National Heritage Council of Namibia, mając oficjalną nazwę 
Burnt Mountains National Heritage Site16 (rys. 4).

Rysunek 4. Burnt Mountains National Heritage Site. Zdjęcie 4a – słupy bazaltowe tworzące geostanowisko Organ 
Pipes. Zdjęcie 4b – północna część geostanowiska Burnt Mountains

Fot. Anna Kowalczyk.

Zagospodarowanie turystyczne geostanowiska

Teren, na którym znajdują się geostanowiska Organ Pipes i Burnt Mountains, leży 3 km od skrzy-
żowania wspomnianych dróg D3214 i D3254. W miejscu, gdzie jest parking powyżej doliny, w któ-
rej znajdują się formacje skalne nazywane Organ Pipes (na północ od drogi), kończy się droga 
D3254. Na południe od parkingu jest niewielka budka, w której sprzedawane są bilety upoważnia-
jące do wstępu na teren obejmujący Organ Pipes oraz Burnt Mountains, które znajdują się 2 km da-
lej (prowadzi do nich gruntowa droga będąca przedłużeniem D3254). Obszar Organ Pipes – Burnt 
Mountains praktycznie nie jest zagospodarowany pod kątem potrzeb turystów. Poza wspomnia-
nym punktem kasowym w pobliżu Organ Pipes oraz dwoma (koło Organ Pipes i Burnt Mountains) 
wyrównanymi terenami mającymi spełniać rolę parkingów (każdy z nich może pomieścić kilka-
naście samochodów terenowych) jedynym elementem zagospodarowania są słupki drogowe, które 
mają za zadanie nie dopuścić do wjeżdżania samochodów w bezpośrednie sąsiedztwo wzniesień 
Burnt Mountains.

Chociaż w bezpośrednim sąsiedztwie geostanowisk nie ma obiektów noclegowych ani gastro-
nomicznych, 5–7 km (w linii prostej, drogami 8–10 km) na północny zachód znajduje się wspo-
mniany Twyfelfontein Country Lodge.

Wejście na teren Burnt Mountains National Heritage Site (łącznie z geostanowiskiem Organ 
Pipes) jest płatne, lecz zwiedzanie odbywa się bez udziału przewodnika (rys. 5).

15 http://www.nhc-nam.org/sites/0241956.
16 http://www.namibia-1on1.com/burnt-mountain.html.
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Rysunek 5. Burnt Mountains National Heritage Site. Zdjęcie 5a – punkt poboru opłat za wstęp. Zdjęcie 5b – słupki 
ustawione w taki sposób, aby turyści nie wjeżdżali samochodami na teren objęty ochroną

Fot. Anna Kowalczyk.

4. Zagospodarowanie turystyczne geostanowisk w ujęciu systemowym

Jak już wspomniano, tym co wyróżnia geostanowiska Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site 
oraz położone kilka kilometów na wschód Burnt Mountains National Heritage Site wśród innych 
obszarów atrakcyjnych pod względem geoturystycznym w Namibii, jest ich bliskość jednego 
względem drugiego (rys. 6).

Rysunek 6. Położenie geostanowisk Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site i Burnt Mountains National Heritage 
Site oraz występowanie znajdujących się w ich pobliżu urządzeń zagospodarowania turystycznego

Źródło: opracowanie własne.
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Położenie na stosunkowo niewielkim obszarze większej liczby geostanowisk oraz występo-
wanie w ich sąsiedztwie różnych urządzeń zagospodarowania turystycznego sprawia, że tworzą 
one układ przestrzenno-funkcjonalny, który można rozpatrywać w ujęciu systemowym. Oznacza 
to, że przedstawiony wyżej układ Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – Burnt Mountains 
National Heritage Site można poddać analizie nawiązującej do stworzonej przez radzieckich geo-
grafów koncepcji terytorialnych systemów rekreacyjnych (TSR)17, która jest jednym z podejść 
stosowanych w badaniach geograficznych w zakresie turystyki. Ponieważ koncepcja terytorial-
nych systemów rekreacyjnych została w swoim czasie dokładnie opisana w polskiej literaturze 
przedmiotu (Krzymowska-Kostrowicka, 1980; Warszyńska, Jackowski, 1978; Kowalczyk, 2000; 
Kowalczyk, Derek, 2010), warto przypomnieć, że zgodnie z nią na terytorialny system rekreacyjny 
składają się (zgodnie z nomenklaturą przyjętą w literaturze polskiej): 1) uczestnicy wypoczynku18; 
2) kompleksy przyrodnicze i historyczno-kulturalne; 3) systemy techniczne; 4) personel obsługi 
oraz 5) organ administracyjny. Wszystkie te elementy są ze sobą powiązane (każdy z każdym), 
tworząc spójny system, którego celem jest zaspokojenie potrzeb turystów oraz ochrona zasobów 
przyrodniczych i pozaprzyrodniczych, które stanowią o tym, iż dany obszar jest uznawany za 
atrakcyjny pod względem turystycznym.

Ponieważ omówieniu walorów (atrakcji) turystycznych obu geostanowisk poświęcono już wcze-
śniej nieco miejsca, podobnie jak i zagospodarowaniu terenów, na których one występują, przy-
bliżenia wymagają jedynie inne urządzenia i usługi składające się na infrastrukturę turystyczną 
obszaru Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – Burnt Mountains National Heritage Site.

Tabela 1. Obiekty noclegowe w rejonie Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – Burnt Mountains National 
Heritage Site (stan z początku 2016 r.) 19

Obiekt Liczba obiektów stałych lub pokoi/
apartamentów w obiektach stałych Liczba stanowisk dla namiotów/przyczep

Aba-Huab Community Campsite – 15

Camp Kipwe 10 –

Damaraland Camp19 10 –

Doro Nawas Camp 17 –

Mowani Mountain Camp & Campsite 15 7

Twyfelfontein Country Lodge 57 –

Źródło: Ch. McIntyre (2015), s. 350, 352); http://www.info-namibia.com/accommodation/kunene-damaraland/camp-kipwe; 
https://www.expertafrica.com/namibia/damaraland/damaraland-camp; http://www.mowani.com/facts_sheet.php; https:// www. 
expertafrica.com/namibia/damaraland/camp-kipwe/in-detail.
Uwaga: Część źródeł podawała, że w Doro Nawas Camp znajdowalo się 16 bungalowów (http://www.info-namibia.com/accom-
modation/kunene-damaraland/doro-nawas-camp).

17 Ponieważ opisywany przykład z Namibii dotyczy stricte turystyki, model terytorialnych systemów rekreacyjnych 
(TSR) ma bardziej charakter terytorialnego systemu turystycznego (czyli TST).
18 Podano określenia przyjęte przez Warszyńską i Jackowskiego (1978, s. 295, rys. 57).
19 Obiekt ten leży w nieco większej odległości od pozostałych i jest usytuowany na północny zachód od Doro Nawas 
Camp.
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Pierwszym spośród szczególnie ważnych elementów zagospodarowania turystycznego kom-
pleksu Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – Burnt Mountains National Heritage Site jest 
baza noclegowa. W tabeli 1 przedstawiono obiekty noclegowe, jakie znajdują się w rejonie sąsia-
dującym z Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site oraz Burnt Mountains National Heritage 
Site i są od nich oddalone co najwyżej o kilkanaście kilometrów (co w warunkach namibijskich 
oznacza, że są „w sąsiedztwie”). Z przeprowadzonej w 2016 roku inwentaryzacji wynikało, że 
łącznie było w nich 109 pokoi/apartamentów oraz 22 stanowiska dla przyczep turystycznych lub 
namiotów. Znajdujące się w opisywanym rejonie Aabadi Mountain Camp (20 km na wschód od 
Twyfelfontein, 5 stanowisk dla namiotów20) i Camp Xaragu były na początku 2016 roku wyłączone 
z użytkowania21 (rys. 7).

Rysunek 7. Aba-Huab Community Campsite. Jak wskazuje nazwa, obiekt należy do miejscowej wspólnoty 
plemiennej. Zdjęcie 7a – budynek, w którym mieszczą się bar, recepcja i pomieszczenia dla personelu. Zdjęcie 
7b – natryski dla turystów

Fot. Anna Kowalczyk.

Omawiając bazę noclegową w rejonie Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – Burnt 
Mountains National Heritage Site, należy stwierdzić, że podane w tabeli obiekty bądź posiadają 
bazę gastronomiczną (restaurację, bar, sklep z podstawowymi produktami spożywczymi), bądź 
dysponują urządzeniami pozwalającymi turystom na samodzielne przygotowanie posiłku (dostęp 
do wody i energii elektrycznej; miejsce do grillowania – tzw, braai). Niektóre z nich (Twyfelfontein 
Country Lodge, Mowani Mountain Camp & Campsite, Damaraland Camp) posiadają również ba-
seny, aczkolwiek o niezbyt dużych wymiarach.

Z punktu widzenia możliwości dotarcia do atrakcji geoturystycznych związanych z obszarem 
Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – Burnt Mountains National Heritage Site istotne zna-
czenie ma bliskość wspomnianej szosy C39 (zgodnie z obowiązującą w Namibii kategoryzacją 
najwyższy status mają szosy oznaczone literą B) (rys. 8). 

20 McIntyre, 2015, s. 350.
21 Informacje te pochodzą ze stron http://www.info-namibia.com/accommodation/kunene-damaraland/aabadi-moun-
tain-camp oraz http://www.info-namibia.com/camp-xaragu-closed. 
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Rysunek 8. Drogi w rejonie objętym badaniami terenowymi w lutym 2016 r. Zdjęcie 8a – prowadząca do 
geostanowisk Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site oraz Burnt Mountains National Heritage Site droga 
D3254 z tablicami informującymi o Damara Living Museum. Zdjęcie 8b – trakt wiodący przez pustynię żwirową 
w kierunku rzeki Huab (z widocznymi śladami słoni)

Fot. Andrzej Kowalczyk.

Zamożni turyści mają też możliwość dotarcia do rejonu Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage 
Site – Burnt Mountains National Heritage Site drogą lotniczą. W odległości 3 km od Twyfelfontein 
Country Lodge, w bezpośrednim sąsiedztwie Mowani Mountain Camp & Campsite, znajduje się 
lądowisko (jego współrzędne 20°32’40”S oraz 14°21’40”E, oznaczenie FYTF) o pasie startowym 
liczącym 1738 m długości22, które może przyjmować niewielkie samoloty. Drugie lądowisko, o pa-
sie 1000 m x 15 m, znajduje się w odległości 2 km od Doro Nawas Camp (współrzędne 20°26’85”S 
oraz 14°17’59”E, kod FYDN)23 i także jest dostępne dla samolotów mogących pomieścić do kilku-
nastu pasażerów (np. przeznaczony dla 14 pasażerów samolot Cessna 208 Caravan). Jest ono sze-
roko wykorzystywane dla lotów turystycznych głównie przez firmę Wilderness Safaris24 i w 2016 
roku miało połączenia z kilkoma lotniskami w Namibii (w tym lotniskiem międzynarodowym 
Hosea Kutako International Airport pod Windhoek)25 (rys. 9).

Omawiając kompleks Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – Burnt Mountains National 
Heritage Site z uwzględnieniem podejścia systemowego, należy również wspomnieć o leżącym 
w odległości 10 km na północ od rysunków naskalnych w Twyfelfontein obiekcie nazwanym 
Damara Living Museum. Powstało ono w 2010 roku i można się w nim zapoznać z tradycjami 
i życiem codziennym plemienia Górscy Damara (Bergdamara). W organizowanych dla turystów 
pokazach, których celem jest przybliżenie życia codziennego plemienia, bierze udział 28 osób 
(mężczyzn, kobiet i dzieci)26. Obiekt jest czynny codziennie (od godz. 8.30 do 17.00), a turyści mają 
możliwości wybrania jednego z trzech programów27: 1) codzienne życie wsi (czas trwania progra-

22 http://airportguide.com/airport/Namibia/Twyfelfontein-FYTF. 
23 https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=doro+nawas+airstrip.
24 http://www.awimaway.com/resorts/doro-nawas-camp.
25 http://www.newafricanfrontiers.com/namibia/country-info/namibian-national-parks/namib-naukluft-park/137-new-

-african-frontiers/countries/namibia/tours-safaris/tailor-made-travel/fly-in-safaris/circuit-charter-flight-schedules.
26 Stan z lutego 2016 r.
27 http://www.museums.com.na/museums/central/damara-living-museum.
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mu 1,5 godz.); 2) wędrówka przez busz (w trakcie której kobiety zbierają użyteczne dla człowieka 
rośliny, a mężczyźni pokazują sposoby wykorzystywane podczas łowów); 3) połączenie obu pro-
gramów28. Idea przyświecająca twórcom Damara Living Museum polegała nie tylko na podjęciu 
działań mających przybliżyć turystom tradycje ludu Górscy Damara, ale przede wszystkim dać 
możliwość mieszkańcom okolicznych wsi podjęcia pracy zarobkowej. Tym samym Damara Living 
Museum mieści się w koncepcji turystyki zrównoważonej (czy też koncepcji pro-poor tourism). 
Jak podaje Novelli (2016, s. 188), w 2012 roku odwiedziło je 6500 turystów, którzy pozostawili 
420 tys. N$ (równowartość 32 tys. euro) (rys. 10).

Rysunek 9. Doro Nawas Camp. Zdjęcie 9a – widok na obiekt noclegowy od strony północnej. Zdjęcie 9b – samolot 
Cessna 208 Caravan i zabudowania lotniska należącego do Doro Nawas Camp

Fot. Anna Kowalczyk.

Rysunek 10. Damara Living Museum. Zdjęcie 10a – ukryte wśród skał (piaskowiec) wejście do obiektu (kasa 
i tablica informacyjna o obiekcie). Zdjęcie 10b – przygotowany dla turystów pokaz tradycyjnych tańców 
plemiennych

Fot. Anna Kowalczyk.

Podsumowaniem rozważań nawiązujących do najważniejszych założeń koncepcji terytorial-
nych systemów rekreacyjnych/turystycznych jest tabela 2, w której poszczególne elementy syste-

28 http://www.info-namibia.com/activities-and-places-of-interest/kunene-damaraland/damara-living-museum. 
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mu Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – Burnt Mountains National Heritage Site zostały 
uwzględnione zgodnie z terminologią wprowadzoną przez autorów koncepcji TSR. Z tabeli tej wy-
nika, że na objętym badaniami terenie występują wszystkie główne części składowe opisane przez 
autorów modelu TSR (V.S. Preobraženski, Y.A. Vedenin, I.V. Zorin, L.I. Mukhina). Ponieważ 
koncepcja terytorialnych systemów rekreacyjnych//turystycznych w swoich założeniach dotyczy 
konkretnych obszarów, na rysunku 11 została ona przedstawiona w postaci uproszczonego modelu 
Terytorialnego Systemu Turystycznego „Twyfelfontein-Burnt Mountains”, w którym starano się 
zachować część relacji przestrzennych występujących między kluczowymi elementami systemu.

Tabela 2. Zagospodarowanie turystyczne obszaru Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – Burnt Mountains 
National Heritage Site w ujęciu nawiązującym do koncepcji terytorialnych systemów rekreacyjnych/
turystycznych

Główne części 
składowe systemu Podsystemy Elementy

Uczestnicy 40 tys. (?) turystów rocznie

Kompleksy

Przyrodnicze Burnt Mountains National Heritage Site

Historyczno-kulturowe
Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site

Damara Living Museum

Systemy 
techniczne

Obiekty noclegowe

Twyfelfontein Country Lodge

Mowani Mountain Camp & Campsite

Camp Kipwe

Doro Nawas Camp

Aba-Huab Community Campsite

Infrastruktura transportowa

Drogi publiczne C39, D2612, D3254, D3214

Lądowisko Twyfelfontein

Lądowisko Doro Nawas

Infrastruktura wodociągowo- 
-kanalizacyjna Własne ujęcia wody z zasobów artezyjskich

Infrastruktura energetyczna
Ogólnokrajowa sieć NamPower

Własne systemy zasilania (energia solarna, generatory)

Personel obsługi
28–30 osób zatrudnionych w Damara Living Museum
95 zatrudnionych w obiektach noclegowych

24 osoby zatrudnione29 w Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site oraz 
zatrudnieni (2–3 osoby) w Burnt Mountains National Heritage Site

Organ 
administracyjny

Zasoby
National Heritage Council of Namibia

The Living Culture Foundation Namibia

Obiekty

Spółki joint-venture z udziałem wspólnot lokalnych

Ministry of Works & Transport

Ministry of Environment & Tourism

Źródło: opracowanie własne na podstawie przytoczonych w tekście źródeł oraz inwentaryzacji w terenie przeprowadzonej w lu-
tym 2016 r.29

29 Kilka lat wcześniej liczba zatrudnionych wynosiła 19 osób.
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Rysunek 11. Schemat terytorialnego systemu turystycznego w rejonie Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – 
Burnt Mountains National Heritage Site

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

W przedstawionym artykule starano się wykazać, że o możliwości właściwego wykorzystywana 
geostanowisk dla potrzeb turystyki decydują nie tylko zasoby geologiczne i geomorfologiczne 
(po dokonaniu oceny ich wartości naukowej i edukacyjnej traktowane jako walory turystyczne, 
a z chwilą pojawienie się w ofercie turystycznej stające się atrakcjami), ale również zagospoda-
rowanie turystyczno-rekreacyjne. Bez odpowiedniego udostępnienia turystom walory geotury-
styczne mogą stanowić atrakcję (czy raczej przedmiot badań) jedynie dla bardzo wąskiego grona 
specjalistów. 

Tym samym należy przyjąć, że zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne jest niezbędnym 
elementem, aby geostanowisko mogło być traktowane jako atrakcja turystyczna. Oznacza to, iż 
o atrakcyjności turystycznej geostanowisk decydują łącznie ich walory geologiczne/geomorfolo-
giczne oraz odpowiednie zagospodarowanie, przy czym stopień i forma zagospodarowania tury-
styczno-rekreacyjne zależą od cech turystów odwiedzających geostanowisko. Im bardziej geosta-
nowisko stanowi atrakcję turystyczną dla turystyki masowej, tym bardziej rośnie znaczenie jego 
zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego i tym bardziej złożony i rozwinięty jest stopień tego 
zagospodarowania. 

Zgodnie z zaproponowanym podziałem infrastruktury i usług składających się na zagospoda-
rowanie turystyczne według pełnionych funkcji na objętym badaniami obszarze Twyfelfontein/
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Ui-//aes World Heritage Site – Burnt Mountains National Heritage Site wystąpiły urządzenia zwią-
zane z wszystkimi czterema kategoriami:

a) przykładem urządzeń dostarczających informacje o geostanowisku mogą być tablice infor-
macyjne w centrum informacyjno-edukacyjnym Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site;

b) za urządzenia mieszczące się w kategorii infrastruktury, mające zapewniać komfort, należy 
z pewnością uznać obiekty noclegowe, ale również lądowiska, drogi i parkingi, baseny czy 
urządzenia gastronomiczne; 

c) z kolei urządzeniami, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony geostano-
wiskom traktowanym jako obiekt objęty ochroną prawną, są barierki oddzielające ścieżki 
piesze od szczególnie wartościowych rysunków naskalnych w Twyfelfontein/Ui-//aes World 
Heritage Site czy też słupki oddzielające geostanowisko Burnt Moustains od miejsca, gdzie 
zatrzymują się samochody z turystami;

d) natomiast za urządzenia mające zapewnić turystom bezpieczeństwo należy przede wszyst-
kim uznać schody i platformy widokowe na terenie Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage 
Site.

Należy też stwierdzić, że w przypadku geostanowisk będących atrakcją turystyczną dla tu-
rystyki masowej zagospodarowanie turystyczne obejmuje większy obszar niż w przypadku geo-
stanowisk budzących zainteresowanie osób uprawiających turystykę kwalifikowaną. Wynika to 
przede wszystkim z konieczności zorganizowania bazy noclegowej (w mniejszym stopniu bazy ga-
stronomicznej) oraz zapewnienia możliwości dotarcia do geostanowiska (zwiększenie ich dostęp-
ności przestrzennej). Wspomniane badania potwierdziły również słuszność tezy, iż zagospodaro-
wanie turystyczno-rekreacyjne geostanowisk powinno być kompleksowe i powinno uwzględniać 
potrzeby różnych typów turystów. To z kolei oznacza, że udostępnianie turystom geostanowisk 
wymaga uwzględniania ich zróżnicowanych potrzeb w planach przestrzennego zagospodarowania 
turystyczno-rekreacyjnego. W związku z tym wydaje się być celowe nawiązywanie w pracach 
planistycznych podejmowanych nad udostępnianiem geostanowisk (i nie tylko) do koncepcji tery-
torialnych systemów rekreacyjnych, które niekiedy mogą mieć charakter terytorialnych systemów 
turystycznych.
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tourist and recreational facilities of geosites. theory and 
practice

Keywords geoturism, geosite, Namibia, tourist facilities, territorial recreational systems

Abstract The term geotourism means a kind of tourism that specifically focuses on geology and geomorphology. 
It promotes tourism to so-called geosites and the conservation of geo-diversity. These are achieved 
through visits to geological and geomorphological features, use of geo-trails (some times on 
guided tours) and view points, and geosite visitor centers. As it was mentioned above, one of the 
fundamental terms in geotourism context is term „geosite”. Geosite is defined as part of geosphere 
that presents a particular importance for the Earth history from geological perspective or a landform 
which represents the specific aspects of the relief determined by the morphogenetic processes and 
the geological sublayer. For geosites as a tourist attractions very important are different service 
facilities – not only in-situ but in sourroundings too.
The main topic of article is a organization of tourist infrastructure in and around two important 
geosites in Namibia – Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site and Burnt Mountains National 
Heritage Site (which in fact has two geosites: Organ Pipes and Burnt Mountains). Both geosites 
are located in the north-western part of Namibia. The inventory provided in early 2016 shows 
that there are many tourist facilities in the region Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – 
Burnt Mountains National Heritage Site. There are hotels, campings, roads, airstrips as well as 
other facilities (as ethnographic museum). The methodology used for study and analysis area of 
Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – Burnt Mountains National Heritage Site was the 
territorial recreational systems approach (TRS) which includes five main sub-systems: 1) tourists; 
2) natural and cultural tourist resources; 3) technical infrastructure; 4) staff employed in tourist 
facilities, and 5) institutions responsible for tourism sector.

Translated by Andrzej Kowalczyk

JEL codE N57, Q26, Z32
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Słowa kluczowe  region turystyczny, destynacja turystyczna

Streszczenie Region jest pojęciem szeroko stosowanym zarówno w życiu codziennym, jak i w polity-
ce, gospodarce, administracji, zarządzaniu i poznaniu naukowym. Występuje w języku 
potocznym, medialnym, politycznym, gospodarczym, a przede wszystkim w nauko-
wych. Celem artykułu jest pokazanie ewolucji pojęcia region turystyczny oraz wskaza-
nie kontrowersji w jego definiowaniu i nazywaniu. 

 Większość specjalistów zajmujących się geografią turyzmu uważa region turystyczny 
za kategorię istniejącą obiektywnie i dającą się wydzielić zarówno na podstawie analizy 
rozmieszczenia ruchu turystycznego, jak i zjawisk z nim związanych (np. walorów tury-
stycznych, zagospodarowania turystycznego, podaży usług turystycznych). 

 W literaturze oprócz terminu region turystyczny używa się zamiennie takich określeń, 
jak obszar turystyczny, obszar recepcji turystycznej, destynacja turystyczna. Termin 
tourism (tourist) destination, tłumaczony jako obszar recepcji turystycznej, określa do-
słownie miejsce migracji i penetracji turystycznej. Pojęcie to stosowane jest w większości 
przypadków do analizy zjawisk turystycznych w wymiarze lokalnym lub regionalnym 
w odniesieniu do miejscowości, mikroregionów lub regionów bez specjalnej potrzeby 
definiowania. W artykule porównano znaczenie i zakresy tych terminów, zestawiając 
je w tabeli 1. Wypracowanie ujednoliconych standardów terminologicznych jest aktual-
nym wyzwaniem dla naukowców badających różnorodne aspekty zjawisk turystycznych 
lokowane w przestrzeni geograficznej.

Wprowadzenie

Region jest pojęciem wieloznacznym, ponieważ termin ten używany jest przez wiele dyscyplin 
naukowych, z których każda zajmuje odmienne stanowisko interpretacyjne, co prowadzi do cha-
osu terminologicznego. Dla uzyskania ogólnie akceptowanej definicji trzeba ustalić takie cechy, 
które są wspólne dla systemów pojęciowych każdej z nich (Mazurski, 2014). Najważniejszą cechą 

teoRetyczne PRoBLeMy Rozwoju 
tuRystyKi
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jest kategoria przestrzeni, ale tej realnej, pragmatycznej, a nie mitycznej czy abstrakcyjnej (Wallis, 
1990). Zawiera ona bowiem obiekty i zjawiska odnotowane w rzeczywistej przestrzeni geograficz-
nej, w tym obiekty i zjawiska turystyczne, co pozwala na operowanie pojęciem region turystyczny. 
W dyskursie nad regionami przyjmuje się, że region to wyodrębniona część przestrzeni o określo-
nych cechach, ale różnorodne i dyskusyjne są parametry służące delimitacji regionów. 

Pogłębioną prezentację różnorodnych aspektów teoretycznych i praktycznych regionu 
i regionalizacji znajdziemy w pracy Brzezińskiej-Wójcik i Świecy (2016, s. 9–37). Autorzy ana-
lizują ewolucję pojęcia region od czasów greckich i rzymskich po współczesne, wydzielając dwa 
odmienne ontologicznie typy regionów – region fizycznogeograficzny, zwany też naturalnym albo 
fizycznym, oraz region społeczno-ekonomiczny. Ten drugi, jak piszą autorzy przywołanej pracy, 
odnosi się do świata człowieka (region demograficzno-społeczny), świata rzeczy (region ekono-
miczny) bądź do stanu świadomości (regiony wyobrażone). 

Cel, jaki podjęty został w niniejszym artykule, sprowadzony został do prezentacji różnych 
podejść w kwestii definiowania pojęcia region turystyczny (jest on zaliczany najczęściej do regio-
nów społeczno-ekonomicznych), a także pokazania różnorodności i wieloznaczności używanej 
terminologii. Artykuł oparty jest na analizie poglądów zawartych w krajowej i zagranicznej litera-
turze. Studia nad literaturą posłużyły do identyfikacji kontrowersji w definiowaniu i pojmowaniu 
regionu turystycznego. Opisano szerzej jedną z nich – stosowanie nazwy destynacja turystyczna 
zamiast region turystyczny. 

Region turystyczny w literaturze – przegląd definicji

Wydzielane i opisywane regiony turystyczne mieszczą się we wszystkich wymienionych wcześniej 
koncepcjach. W literaturze fachowej napotykamy również poglądy negujące zasadność wydzie-
lania regionów turystycznych (Bartkowski, 1982; Durydiwka-Kowalczyk, 2003). Większość jed-
nak specjalistów zajmujących się geografią turystyki (np. Mileska, 1963; Deja, 1982; Kostrowicka, 
1982; Warszyńska, Jackowski, 1979; Kowalczyk, 2000; Liszewski, 2003, 2009) uważa region tury-
styczny za kategorię istniejącą obiektywnie i dającą się wydzielić zarówno na podstawie analizy 
rozmieszczenia ruchu turystycznego, jak i zjawisk z nim związanych (np. walorów turystycznych, 
zagospodarowania turystycznego, podaży usług turystycznych).

W ubiegłym wieku w powszechnym użyciu była definicja regionu turystycznego zapropono-
wana przez Warszyńską i Jackowskiego (1978, s. 72). Uważali oni za region turystyczny „obszar 
pełniący funkcję turystyczną na zasadzie pewnej jednorodności cech środowiska geograficznego 
oraz wewnętrznych powiązań usługowych, obejmujący na ogół obszary o wysokich walorach tury-
stycznych i dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej i dostępności komunikacyjnej”.

Podobną definicję stworzyli Kornak i Rapacz (2001, s. 44–45). Według nich region turystycz-
ny to obszar różniący się od innych określonymi, wspólnymi cechami charakterystycznymi oraz 
spełniający następujące podstawowe warunki:

a) posiada określone walory turystyczne, których ilość, struktura i jakość decydują o jego atrak-
cyjności dla turystów, co znajduje swój wyraz w wielkości i natężeniu ruchu turystycznego;
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b) posiada sieć dróg kolejowych, drogowych lub wodnych oraz system połączeń transporto-
wych umożliwiających dotarcie do niego;

c) dysponuje określonym zagospodarowaniem turystycznym, czyli urządzeniami i obiektami 
zachęcającymi do pobytu na tym obszarze i wykorzystania jego walorów.

Duże znaczenie dla redefiniowania pojęcia region turystyczny miała dyskusja terminologiczna 
zamieszczona na łamach „Turyzmu” (2003, t. 13, z. 1). W swoim krytycznym artykule Bachvarov 
(2003) widział wartość praktyczną regionów turystycznych jedynie w zarządzaniu i planowaniu 
strategicznym oraz w procesie dydaktycznym. Nową formę regionu turystycznego, tworzonego 
z punktu widzenia marketingowego, zaproponowali Stasiak i Włodarczyk (2003), odnosząc jego 
kreację do roli produktu turystycznego miejsca. Zakładają oni, że w określonym obszarze może 
wyraźnie dominować jeden szczególny produkt, co jest podstawą do wydzielenia regionu homoge-
nicznego, natomiast w drugim przypadku przyjmują występowanie kilku jednakowo ważnych pro-
duktów tworzących region heterogeniczny. Region turystyczny pojawia się w pracach ekonomistów 
(Gołembski, 1999; Kornak, Rapacz, 2001; Zmyślony, 2003). Jest on dla ekonomisty narzędziem 
działania służącym tworzeniu systemu organizacji przestrzennej, który obejmuje: skład, otoczenie 
i strukturę. Funkcjonowanie regionu turystycznego zdaniem Zmyślonego nie wynika tylko z roz-
mieszczenia podmiotów czy urządzeń świadczących usługi dla turystów, ale oparte jest na współ-
zależności ekonomicznej przedsiębiorstw i organizacji działających na rzecz turystyki. Dodaje, że 
region turystyczny to twór przestrzenno-fazowy (zmieniający się w czasie). Zastosowanie dwóch 
podejść badawczych – koncepcji klastrów oraz ogólnej teorii systemów – pozwala spojrzeć na 
region turystyczny jako na kompleks podmiotów i obiektów pozostających w ciągłej interakcji 
i współzależności. W klastrach kładzie się nacisk na analizę wewnętrzną funkcjonowania regio-
nu poprzez podkreślanie współzależności i specjalizację poszczególnych jednostek wchodzących 
w jego skład, w teorii systemów uwaga zwrócona jest na analizę zewnętrzną poprzez badanie 
wpływu otoczenia na region (Zmyślony, 2009).

Liszewski (2003) proponuje, aby „regionem turystycznym nazwać taką część ogólnej prze-
strzeni geograficznej, na której koncentruje się ruch turystyczny (sensu largo)”. Jest zwolenni-
kiem funkcjonalnego, a nie krajobrazowego podziału przestrzeni geograficznej. Opierając się na 
koncepcji przestrzeni turystycznej, zmierza tym samym do wykreowania uniwersalnego pojęcia 
regionu związanego z działalnością turystyczną jako zjawiskiem przestrzennym, ekonomicznym 
i społecznym. Syntetycznym miernikiem funkcji turystycznej jest kompleksowa analiza migracji 
turystycznych (ruchu turystycznego) obejmująca wielkość ruchu, jego sezonowość, strukturę de-
mograficzną i społeczną, cele i zasięg geograficzny.

„Folia Turistica” poświęca odrębny numer problematyce regionów turystycznych (2009, nr 21), 
albowiem w naukach o turystyce region jest ważną płaszczyzną badań. Na łamach tego czasopi-
sma problematyka regionu rozpatrywana jest z punktu widzenia przedstawicieli różnych nauk, 
sformułowane zostały odmienne, często diametralnie różne sądy, stosowane różne metody badań. 
Konfrontacja zamieszczonych w „Folia Turistica” poglądów w kwestii definiowania regionów, ich 
delimitacji i funkcjonowania inspiruje do rozwoju interdyscyplinarnych badań regionalnych. Na 
uwagę zasługują rozważania Mazurskiego (2009, s. 11) na temat samego pojęcia region turystycz-
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ny i jego propozycje kryteriów delimitacji (krajoznawcze, czysto turystyczne, mieszane krajo-
znawczo-turystyczne i atrakcyjności turystycznej obszaru). 

Punktem wyjścia koncepcji podziału Polski na regiony turystyczne Liszewskiego (2009, s. 26) 
była analiza przestrzeni turystycznej. Poglądy ekonomistów na regiony turystyczne prezentuje 
artykuł przygotowany przez Nawrota i Zmyślonego (2009), dotyczący międzynarodowej konku-
rencyjności regionów. Wskazano też na rolę regionu turystycznego w procesie edukacji (Kruczek, 
2009, s. 68), zwracając uwagę na to, że region nie tylko tworzy ramy przestrzenne do opisu walo-
rów czy atrakcji turystycznych, ale jest przedmiotem analizy wielu zjawisk turystycznych. Inny 
punkt widzenia na region turystyczny prezentuje Mikos von Rohrscheidt (2009, s. 72 i n.), oce-
niając region głównie jako cel współczesnej turystyki kulturowej. Różne aspekty użyteczności 
pojęcia region turystyczny analizuje Kozak (2009, s. 185 i n.), opowiadając się za definicją regionu 
turystycznego identyfikowanego z jednostkami administracyjnymi. 

Kontrowersje w definiowaniu i nazywaniu 

Wiedząc już zatem, jak wielką dyskusję odnośnie do znaczenia, definiowania, nazywania, postrze-
gania, a nawet rzeczywistego bądź abstrakcyjnego istnienia może wywołać w pewnych kręgach 
użycie terminu region turystyczny, dodajmy, że nie są to jedyne kontrowersyjne określenia stoso-
wane w stosunku do turystycznych jednostek przestrzennych.

W tabeli 1 zebrano używane w literaturze fachowej inne określenia związane z regionem tury-
stycznym. Warto zwrócić większą uwagę na trzy z nich, najczęściej stosowane: obszar turystyczny, 
obszar recepcji turystycznej oraz zdobywającą coraz większą popularność destynację. 

Pierwsze z nich – obszar turystyczny – określa niesprecyzowaną płaszczyznę przestrzenną 
mającą określoną funkcję, co wyklucza istnienie w jego ramach jakiegokolwiek systemu powią-
zań i zależności ekonomicznych. Ze względu na ogólnikowość i umowność znaczenia trudne jest 
jednoznacznie usytuować go w hierarchii jednostek przestrzennych, co podkreślili Warszyńska 
i Jackowski (1978, s. 72), stwierdzając, że „wyższą hierarchicznie jednostką przestrzenną od miej-
scowości turystycznej jest region turystyczny” (nie wspominając nic w tym zdaniu o obszarze 
turystycznym). W niektórych opracowaniach można jednak spotkać zmienioną interpretację tych 
słów umieszczającą obszar turystyczny w hierarchii przestrzennej jako jednostkę niższą od regio-
nu turystycznego (Gołembski, 1999; Kruczek, Sacha, 1999, s. 6; Niezgoda, 2006, s. 51). W lite-
raturze anglojęzycznej jego odpowiednikiem jest termin tourist (tourism) area wykorzystywany 
w pracach o charakterze opisowym lub aplikacyjnych (Butler, 1980; Haywood, 2006). Jego zna-
czenie jest bardziej uniwersalne w porównaniu z tourist destination, a zakres terytorialny bardziej 
szeroki. Może odnosić się do krajów, miast, obszarów niezurbanizowanych, obszarów bogatych 
w walory i atrakcje kulturowe lub przyrodnicze, parków rozrywki, kurortów czy nawet targów 
i miejsc spotkań biznesowych (Haywood, 2006, s. 52). 
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Tabela 1. Pojęcia określające turystyczne jednostki przestrzenne

Typ Charakterystyka

Miejscowość
turystyczna

– podstawowa jednostka osadnicza (miasto, osiedle, wieś), która ze względu na walory turystyczne, 
infrastrukturę turystyczną i dostępność komunikacyjną stanowi punkt migracji turystycznych  
(Warszyńska, Jackowski, 1978)

– najniższy szczebel w hierarchii turystycznych jednostek przestrzennych (Plan kierunkowy…, 1971),

Rejon turystyczny – część regionu, w której występuje zgrupowanie walorów turystycznych i miejscowości połączonych trasami 
lub szlakami (Bar, Doliński, 1976)

– może go tworzyć zespół miejscowości turystycznych powiązanych ze sobą, ze wspólnym węzłem 
rozrządowym ruchu turystycznego i bazą zaopatrzeniową (Plan kierunkowy…, 1971)

– jednostka przestrzenna niższego rzędu niż region turystyczny (inaczej: podregion)
– termin rzadko stosowany

Obszar turystyczny

Tourist (tourism) 
area

– część przestrzeni pełniąca funkcję turystyczną, która nie zawiera ściśle określonego kryterium delimitacji 
(Warszyńska, Jackowski, 1978)

– jednostka przestrzenna o jednorodnym typie kompleksu walorów i jednakowej randze walorów mająca 
dobre potencjalne warunki rozwoju turystyki (Plan kierunkowy…, 1971)

– ze względu na ogólnikowość i umowność znaczenia nie może stanowić określonego rzędu w ogólnej 
hierarchii przestrzeni geograficznej

– pojęcie to należy stosować dla określenia terenów niespełniających wymagań dotyczących regionu 
turystycznego, przede wszystkim z powodu braku kryterium ich delimitacji, aczkolwiek wyodrębnionych dla 
potrzeb określonego badania

Obszar recepcji
turystycznej

Tourism (tourist) 
destination

– miejsce, do którego kieruje się ruch turystyczny (Dziedzic, 1998)
– fragment przestrzeni, który turysta wybiera jako miejsce docelowe podróży i które zawiera wszystkie 
niezbędne w czasie pobytu urządzenia i usługi, co umożliwia turyście pozostanie na tym obszarze (Niezgoda, 
2006)

– jego zasięg – zależnie od przedmiotu analizy w konkretnej sytuacji – może dotyczyć kraju, poprzez regiony, 
gminy, do miejscowości lub jej dzielnicy, a nawet obiektu turystycznego  
(Dziedzic, 1998; Niezgoda, 2006; Żemła, 2010; Nawrocka, 2013)

– jego granice mogą być określone z punktu widzenia podziału administracyjnego kraju, samorządów 
lokalnych, a także przez granice geograficzne czy nawet postrzeganie subiektywne turysty

Przestrzeń
(podprzestrzeń)
turystyczna

– przestrzeń rzeczywista, na której następuje realizacja zjawiska turystyki (rozumiana jako fragment ogólnej 
przestrzeni turystycznej świata) (Liszewski, 2006)

– termin może być używany w kategoriach konkretnego miejsca/obszaru (w określonych ramach 
terytorialnych i czasowych) w analizie i charakterystyce obserwowanych tam aktywności i działań na rzecz 
turystyki (Włodarczyk, 2006)

– biorąc jako kryterium charakter działalności turystycznej oraz stopień kształtowania przez nią przestrzeni 
geograficznej, rozróżnia się pięć typów przestrzeni turystycznej, które prezentują etapy stopniowego 
zawłaszczania przestrzeni geograficznej przez działalność turystyczną oraz jej uciążliwość dla środowiska 
naturalnego: przestrzeń eksploracji turystycznej, penetracji turystycznej, asymilacji turystycznej, kolonizacji 
turystycznej oraz przestrzeń urbanizacji turystycznej (Liszewski, 2003, 2006)

Teren turystyczny – pojęcie ogólne odnoszące się do wycinka przestrzeni geograficznej nieokreślonej bliżej granicami  
(Iwicki, 1999)

Destynacja
turystyczna

– neologizm, próba dosłownego tłumaczenia terminu tourism (tourist) destination przez praktyków –  
branżę turystyczną

– pojęcie opisowe oznaczające miejsce, do którego kieruje się ruch turystyczny  
(Majewski, 2007; Mikos von Rohrscheidt, 2008; Kruczek, Zmyślony, 2014)

Źródło: Kruczek, Zmyślony (2014). 

Drugi z terminów – obszar recepcji turystycznej – jest określeniem bardziej szczegółowym od 
poprzedniego (Dziedzic, 1998, s. 9–10; Niezgoda, 2006, s. 51–57; Żemła, 2010; Nawrocka, 2013) 
i odpowiada stosowanemu w literaturze anglojęzycznej terminowi tourist (tourism) destination, 
który dosłownie określa miejsce migracji i penetracji turystycznej. Jak stwierdza Niezgoda (2006, 
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s. 52), zasięg obszaru recepcji turystycznej jest definiowany poprzez cel i motyw podróży, a więc 
zgodnie z czynnikami popytowymi. Jego zasięg może zatem dotyczyć różnych poziomów geogra-
ficznych. Buhalis (2000) uważa natomiast tourist destination za zdefiniowany region geograficzny, 
który jest przez odwiedzających rozpoznawany jako indywidualna jednostka posiadająca politycz-
ną i legislacyjną ramę dla marketingu turystycznego i planowania; oferuje on mieszankę produk-
tów i usług turystycznych podciągniętych pod markę, którą jest nazwa danego regionu. 

Pojęcie to stosowane jest w większości przypadków do analizy zjawisk turystycznych w wymia-
rze lokalnym lub regionalnym w odniesieniu do miejscowości, mikroregionów lub regionów (m.in. 
Fyall, Garrod, 2005; Middleton, Clarke, 2001; Palmer, Bejou, 1995; Ritchie, 2000; Vanhove, 2005; 
Machiavelli, 2001; Petrić, Mrnjavac, 2003; Tzu-Kuan Hsu, Yi-Fan Tsai, Herg-Huey Wu, 2009) bez 
specjalnej potrzeby definiowania. Zwykle bowiem jest używane w dwóch uzupełniających się wy-
miarach: geograficznym (przestrzennym) oraz percepcyjnym, spójnym ze sposobem postrzegania 
go przez turystów (Jeffries, 2001, s. 134–136; Jackson, Murphy, 2002). Jak zatem słusznie zauważa 
Kozak (2009, s. 195), podejmowany w polskiej literaturze problem definicji regionu turystycznego 
właściwie zniknął z literatury światowej, a wyjaśnienie tego fenomenu może się wiązać z tym, że 
w dojrzałych gospodarkach rynkowych większy nacisk kładzie się na rzeczywiste zachowania 
przestrzenne turystów oraz produkty turystyczne jako przedmioty konsumpcji niż w jakikolwiek 
sposób definiowane regiony. W gruncie rzeczy bowiem obszar recepcji turystycznej to tylko taki 
obszar, w którym turyści rzeczywiście realizują swoje cele.

Zgodnie z określeniem Komisji Europejskiej (2000) termin tourism destination określa dwie 
komplementarne płaszczyzny: płaszczyznę wewnętrzną (strukturę), czyli określony w przestrzeni 
spójny system współdziałających ze sobą podmiotów podejmujący suwerenne decyzje, oraz płasz-
czyznę zewnętrzną opartą na wizerunku i sposobie postrzegania przez podmioty spoza tego ob-
szaru, przede wszystkim turystów. Zaletą tego określenia jest uwzględnienie zarówno czynników 
podażowych, jak i spojrzenie od strony popytu turystycznego. Może się bowiem zdarzyć, że dany 
obszar może nie być postrzegany w świadomości turystów jako odrębny region turystyczny pomi-
mo istnienia wyraźnych cech (przyrodniczych, gospodarczych, historycznych lub funkcjonalnych), 
które go wyróżniają.

Pojawiający się w literaturze popularnej, przekazach promocyjnych i ofertach turystycznych 
termin – destynacja turystyczna – jest neologizmem, próbą dosłownego tłumaczenia z języka 
angielskiego określenia tourist destination. W środowisku praktyków branży turystycznej jest 
już swobodnie używany, przez naukowców wciąż jeszcze bywa rzadko stosowany, tym niemniej 
z roku na rok przybywa opracowań naukowych, w których takie sformułowanie występuje (np. 
Majewski, 2007; Mikos von Rohrscheidt, 2009; Kruczek, Zmyślony, 2014). Jak wiele innych anglo-
języcznych terminów, jest on po prostu bardziej uniwersalny i prostszy w użyciu, a jego znaczenie 
wynika zwykle z kontekstu, w jakim jest użyty. Można zatem przypuszczać, że w niedalekiej 
przyszłości będzie on stopniowo wypierał termin region turystyczny.
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Podsumowanie

Ten pobieżny przegląd literatury wskazuje na brak wspólnej definicji regionu turystycznego 
(Sobotka, 2014). W omawianych definicjach pojawiają się cechy, które pozwalają na wyróżnienie 
takich regionów. Najczęściej wymieniana jest jednorodność obszaru pod względem fizycznoge-
ograficznym, wielkość ruchu turystycznego, zagospodarowanie turystyczne i powiązania komu-
nikacyjne. 

Obecnie coraz częściej definiuje się region jako duże terytorium z pewną charakterystyczną kom-
binacją cech przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych (Knox, 1998). Również w odniesieniu do 
turystyki mimo dużej żywotności tradycyjnego podejścia fizjograficznego w kontekście rozwoju 
turystyki kulturowej i innych kreowanych współcześnie jej form obserwujemy zwrot w stronę 
stosowania regionów społeczno-ekonomicznych (Kozak, 2009, s. 197). Uznaje się też region tu-
rystyczny za swoistą dezagregację regionów fizycznogeograficznych i społeczno-ekonomicznych 
(Brzezińska-Wójcik, Świeca, 2016, s. 34). 

Stosowany od niedawna termin destynacja turystyczna przyjął się wśród praktyków branży 
turystycznej, operują nim touroperatorzy, hotelarze i przewoźnicy oraz administracja turystyczna. 
Natomiast w polskiej literaturze fachowej tłumaczony jest on jako obszar recepcji turystycznej 
(ORT). Co prawda termin region turystyczny prawie zniknął z literatury światowej (Kozak, 2009), 
trudno jednak wyrokować o jego wymarciu. Obszar recepcji turystycznej jest terminem opiso-
wym, relatywnym, ma w związku z tym ograniczony charakter poznawczy oraz aplikacyjny, nie 
można go bowiem w pełni stosować jako narzędzia działania w przestrzeni ze względu na brak 
jasnego określenia jego granic i rzędu wielkości. W polskich realiach studia nad turystyką opar-
te są na tradycyjnym pojmowaniu regionu i regionalizacji jako narzędzia bardziej precyzyjnego 
niż obszar recepcji turystycznej. Nawiązując do cytowanych powyżej poglądów Knoxa, Kozaka, 
Brzezińskiej-Wójcik i Świecy, można region turystyczny uznać za efekt dezagregacji regionów 
fizycznogeograficznych i społeczno-ekonomicznych. 

Analizowana w artykule różnorodność terminologiczna zmusza badaczy zjawisk turystycz-
nych do szerokiej interpretacji nazewnictwa, utrudnia komunikację i wymianę myśli naukowych, 
jest także przyczyną wielu kontrowersji w rozumieniu i wyodrębnianiu regionów turystycznych. 
Wypracowanie ujednoliconych standardów terminologicznych jest nadal aktualnym wyzwaniem 
dla naukowców badających różnorodne aspekty zjawisk turystycznych lokowane w przestrzeni 
geograficznej. 
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politics, the economy and above all in academia. The aim of this article is to describe the evolution of 
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Słowa kluczowe turystyka szkolna, hotelarstwo, schroniska młodzieżowe

Streszczenie Artykuł koncentruje się na kwestii znaczenia turystki w rozwoju dzieci i młodzieży. 
Przedstawiono w nim istotę i funkcje turystki szkolnej. Ponadto dokonano analizy ofer-
ty obiektów noclegowych dedykowanych tej formie ruchu turystycznego (tj. schronisk 
młodzieżowych). W opracowaniu scharakteryzowano wymagania prawne w tego typu 
obiektach odnośnie do wyposażenia oraz w zakresie świadczonych usług. Ponadto za-
prezentowano strukturę ilościową schronisk młodzieżowych w Polsce w 2016 roku.

 Opracowanie jest wynikiem wykorzystania metody badawczej desk research w postaci 
analizy literatury przedmiotu oraz analizy materiałów wtórnych udostępnionych przez 
instytucje zajmujące się analizą bazy noclegowej w Polsce.

Wprowadzenie

Turystyka dzieci i młodzieży w Polsce stanowi nieodłączny element procesu kształcenia oraz wy-
chowania realizowanego w szkołach na różnych poziomach edukacyjnych. 

Terminem produkt turystyki szkolnej można określić zestaw dóbr i usług umożliwiających 
uczniom przybycie do miejsca występowania atrakcji turystycznych, pobyt i ich wykorzystanie. 
Istotnym składnikiem produktu turystycznego jest baza noclegowa, Uczniowie w tym zakresie 
szukają przede wszystkim tanich obiektów o średnim standardzie. Na taką charakterystykę zapo-
trzebowania odpowiadają schroniska młodzieżowe.

teOretyczne PrOBlemy rOzwOju 
turystyki
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Celem artykułu jest próba identyfikacji roli turystyki w rozwoju dzieci i młodzieży oraz cha-
rakterystyka schronisk młodzieżowych jako jednego z najczęściej wykorzystywanych w turystyce 
szkolnej typów obiektów noclegowych.

Opracowanie jest wynikiem wykorzystania metody badawczej desk research w postaci analizy 
literatury przedmiotu, doniesień branżowych oraz analizy materiałów wtórnych udostępnionych 
przez instytucje zajmujące się analizą bazy noclegowej w Polsce.

Istota i funkcje turystyki szkolnej

Pojęcie turystyki jest wieloznaczne, a jego liczne modyfikacje były skutkiem zmian dokonujących 
się w zakresie samej turystyki, jej form uprawiania, wielkości uczestnictwa, jak również wzrostu 
znaczenia w życiu społecznym i gospodarczym. 

Klasyczną definicję turystyki zaproponował W. Hunziker, według którego jest to „zespół sto-
sunków i zjawisk wynikających z podróży i pobytu osób przyjezdnych, o ile w związku z tym nie 
nastąpi osiedlanie się i podjęcie pracy zarobkowej” (Różycki, 2006, s. 9).

Definicja ta charakteryzuje turystykę taką, jaką postrzegano ją w XX wieku, gdy do wyjazdów 
turystycznych nie zaliczano wyjazdów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych. 
Współcześnie, w dobie komercjalizacji turystyki oraz zacierania się wyraźnej różnicy między cza-
sem pracy a czasem wolnym w rozwiniętych gospodarczo społeczeństwach, dopuszcza się wśród 
motywów podróży turystycznych także cele zarobkowe, szczególnie związane z wykonywaniem 
zawodu. Powyższa zmiana podejścia do kwestii pojęcia turystyki znalazła odzwierciedlenie mię-
dzy innymi w stanowisku Światowej Organizacji Turystyki, która zaproponowała, aby przez tury-
stykę rozumieć „ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, 
służbowych i innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem z wy-
łączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest działalność zarobkowa” (Terminologia tury-
styczna…, 1995, s. 5). 

Turystyka przeniesiona na grunt szkoły i uprawiana przez dzieci i młodzież uczącą się określa-
na jest mianem turystyki szkolnej. Polega ona na wykorzystaniu zróżnicowanych form działania 
w środowisku przyrodniczym i kulturowym, z uwzględnieniem elementów krajoznawstwa i re-
kreacji. Realizowana jest pod kierunkiem opiekuna (nauczyciela) w celu osiągnięcia planowanych 
założeń dydaktyczno-wychowawczych (Janowski, 2003, s. 14).

Do najbardziej rozpowszechnionych form turystyki szkolnej należą wycieczki i obozy wę-
drowne. Wycieczki można zdefiniować jako „formę pracy dydaktycznej szkoły, umożliwiającą 
uczniom bezpośrednie poznanie, przeżywanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju 
ojczystego, krajów Europy i świata, ich właściwości historycznych, geograficznych, społeczno- 

-ekonomicznych i kulturowych” (Denek, 2002, s. 139). Obozy wędrowne są specyficzną formą 
uprawiania turystyki kwalifikowanej polegającą na pokonywaniu określonej trasy pieszo lub środ-
kami lokomocji, czyli za pomocą roweru, kajaku, żaglówki, „z dopuszczalnymi dwoma wariantami 
organizacji noclegów i wyżywienia – na podstawie własnego (przenoszonego lub przewożonego) 
sprzętu biwakowego (namioty, śpiwory, przybory kuchenne) lub na bazie trwałej infrastruktury 
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turystycznej” (Grobelny, 2007, s. 12). Elementem takiej infrastruktury są schroniska młodzieżowe 
świadczące usługi hotelarskie.

Turystyka przez swoje wielokierunkowe oddziaływanie spełnia ważne zadania w kształceniu 
i wychowaniu dzieci i młodzieży, utrwalając poznane wartości, postawy, wiedzę i umiejętności 
oraz wpływając na osobowościowy, społeczny i intelektualny rozwój, a także stwarzając wiele 
okazji do wyzwalania pozytywnych emocji i uczuć. 

Analiza głównych celów turystyki dzieci i młodzieży pozwala na wyodrębnienie podstawo-
wych funkcji, które ma ona do spełnienia (Chowaniec, Michalska-Harasimiuk, Szczęsna, Trystuła, 
Wolska, 2016, s. 19–23). Ze względu na związek turystyki szkolnej dzieci i młodzieży z edukacją, 
a także jej znaczącą rolę w procesie kształcenia na pierwszy plan wysuwa się funkcja poznaw-
cza. Turystyka jest jedną z najbardziej efektywnych i lubianych przez dzieci i młodzież form na-
uczania. Poprzez obcowanie z realnym środowiskiem przyrodniczym i kulturowym uczniowie 
mają możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy teoretycznej z rzeczywistością, uzupełnienia 
i utrwalenia, ale także zdobycia zupełnie nowych wiadomości. Kształceniu podczas różnych form 
turystyki sprzyja prowadzenie obserwacji obiektów, procesów i zjawisk w naturalnych warunkach, 
wykrywanie, a następnie porównywanie zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy różnymi 
elementami środowiska, wreszcie wykonywanie różnego rodzaju pomiarów i badań (Janowski, 
2004, s. 26–28). 

Nadrzędną wartością kształcenia w terenie jest holistyczne postrzeganie otaczającego świata 
pozwalające na łączenie informacji z różnych dziedzin, co sprawia, że ogląd świata i zdobywana 
przez uczniów wiedza są spójne i całościowe. Turystyka szkolna pozwala na kształtowanie wielu 
cennych umiejętności umysłowych (analizowania, uogólniania, wnioskowania, uzasadniania, po-
rządkowania informacji, wartościowania i innych) oraz praktycznych, niemożliwych do uzyskania 
w szkole, podczas zajęć z oddzielnych przedmiotów.

Z funkcją poznawczą turystyki łączy się ściśle funkcja kształtująca. Różne formy aktywności 
turystycznej stwarzają duże możliwości wychowawcze, sprzyjają rozwijaniu osobowości uczniów 
i kształtowaniu pożądanych społecznie postaw. Cechy, których młodzież nabywa podczas upra-
wiania turystyki, to: umiejętność współdziałania w grupie, solidarność, odpowiedzialności za sie-
bie i innych, altruizm, empatia, otwartość, samodzielność, wytrwałość, zaradność, umiejętność 
planowania i organizacji, gotowość pokonywania trudności, kreatywność, spostrzegawczość, zdy-
scyplinowanie, tolerancja dla odmienności i wiele innych. Właściwie pod względem wychowaw-
czym realizowana turystyka szkolna wspiera w wychowaniu rodzinę, a w przypadku młodzieży ze 
środowisk zagrożonych patologią stanowi często jedną z nielicznych okazji do nabywania prawi-
dłowych wzorców zachowania w środowisku społecznym i przyrodniczo-kulturowym, natomiast 
dla młodzieży z problemami natury moralnej i społecznej może być jednym ze sposobów resocja-
lizacji (Chowaniec i in., 2016, s. 20).

Obcowanie z przyrodą i kulturą w ramach turystyki szkolnej stwarza możliwości kształtowa-
nia u uczniów postawy poszanowania środowiska naturalnego i dziedzictwa historyczno-kulturo-
wego i uczy właściwego korzystania z tych zasobów. Ponadto przebywanie na łonie natury, w oto-
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czeniu zabytków, dzieł architektury i sztuki jest źródłem pozytywnych przeżyć emocjonalnych 
i estetycznych, dzięki czemu kształtuje się u młodych ludzi wrażliwość na piękno. 

Poprzez realizację zajęć na świeżym powietrzu oraz konieczną aktywność fizyczną uczestni-
ków turystyka szkolna spełnia także bardzo ważną funkcję zdrowotną. Uczniowie uprawiający tu-
rystykę hartują organizm, wyrabiają tężyznę fizyczną i poprawiają kondycję oraz funkcjonowanie 
wielu układów organizmu: krążeniowo-oddechowego, mięśniowo-kostnego, a także nerwowego, 
ponieważ ruch na świeżym powietrzu sprzyja relaksacji, usuwa napięcie i redukuje stres. Ponadto 
przyzwyczajanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w turystyce pomaga w kształto-
waniu zdrowego stylu życia.

Z funkcją zdrowotną łączy się również funkcja rekreacyjno-rozrywkowa turystyki dzieci 
i młodzieży. Ten aspekt aktywności turystycznej młodego pokolenia jest nie mniej ważny od wy-
mienionych powyżej. Wycieczki i inne formy turystyki są postrzegane przez uczniów jako naja-
trakcyjniejsze zajęcia organizowane w ramach edukacji szkolnej. Stanowią one okazję do wspól-
nego spędzenia czasu z rówieśnikami w warunkach nieformalnych – poza murami szkoły. Dają 
sposobność udziału we wspólnych grach terenowych, organizacji wspólnych ognisk, zabaw itd., 
przyczyniając się w ten sposób do kształtowania pozytywnych wzorców zachowań społecznych. 
Dodatkowo udział w różnorodnych formach krajoznawstwa i turystyki przyzwyczaja uczniów do 
aktywnego, zdrowego i wartościowego wykorzystywania czasu wolnego.

Turystyka szkolna pełni też ważną funkcję integrującą mającą pozytywny wpływ na funk-
cjonowanie społeczności klasowej i szkolnej. Wspólne spędzanie czasu w przyjemnej atmosferze, 
często przez kilka dni, sprzyja lepszemu poznaniu się uczniów w warunkach odmiennych niż 
szkolne, nawiązywaniu trwalszych więzów i przyjaźni, uspołecznieniu się uczniów. Wyjazdy tu-
rystyczne angażują młodych ludzi w zupełnie innych sferach niż życie szkolne, dzięki temu dają 
sposobność do zaprezentowania ich predyspozycji, cech i talentów nieujawnionych w codziennym 
życiu szkolnym.

Wymienione powyżej funkcje turystyki dzieci i młodzieży są najważniejsze w procesie kształ-
cenia oraz wychowania, należy jednak pamiętać, że warunkiem spełnienia tych funkcji jest wła-
ściwa organizacja i prowadzenie imprez turystyki szkolnej, których istotnym elementem są usługi 
hotelarskie.

Usługi hotelarskie a potrzeby uczniów korzystających z oferty schronisk młodzieżowych 

Zgodnie z Ustawą (1997) usługa hotelarska jest rozumiana jako krótkotrwałe, ogólnie dostępne wy-
najmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów 
lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych. 

Usługi hotelarskie są w swojej istocie i specyfice produkcji uniwersalne, to znaczy nie są przy-
pisane tylko do jednego rodzaju obiektu hotelarskiego lub konkretnej działalności hotelarskiej. 
W Polsce na terenie całego kraju obowiązuje jednolity system klasyfikacji i kategoryzacji obiek-
tów noclegowych. Rodzaje i kategorie obiektów precyzuje Ustawa (1997), a szczegółowe kryteria 
ustalane są przez ministra właściwego do spraw turystyki (Sidorkiewicz, Pawlicz, 2015, s. 66–67). 
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Według wspomnianej już ustawy w Polsce wyróżnia się następujące rodzaje obiektów noclego-
wych:

a) hotele – obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach 
jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów;

b) motele – obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 
10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych;

 – pensjonaty – obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów 
całodzienne wyżywienie;

c) kempingi (campingi) – obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach 
mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, par-
kowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te 
mogą dodatkowo oferować nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych;

d) domy wycieczkowe – obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane 
do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem 
klientów;

e) schroniska młodzieżowe – obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki 
młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów;

f) schroniska – obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach tury-
stycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;

g) pola biwakowe – obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.
W przypadku hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych oraz schronisk 

młodzieżowych w Polsce przyznawane są dodatkowo kategorie. Zgodnie z art. 37 Ustawy (1997) 
ustala się dla: 

a) hoteli, moteli i pensjonatów – pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami;
b) kempingów (campingów) – cztery kategorie oznaczone gwiazdkami;
c) domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych – trzy kategorie oznaczone cyframi 

rzymskimi.
Usługa hotelarska zazwyczaj nie jest celem konsumpcji samym w sobie. Usługa ta umożli-

wia, a co najmniej ułatwia odbycie podróży i pobyt w miejscu docelowym podróży (Turkowski, 
2003, s. 34). Stanowi odpowiedź na potrzeby ludzkie rozumiane jako poczucie braku czynnika 
niezbędnego człowiekowi do dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Bardziej szczegó-
łowo można rozpatrywać tę problematykę w kontekście najpopularniejszej teorii hierarchii potrzeb 
ludzkich autorstwa A. Maslowa. Sformułował on założenie, że każdy człowiek posiada podstawo-
we potrzeby (inaczej – dyspozycje motywacyjne): 

 – potrzeby fizjologiczne, 
 – potrzeby bezpieczeństwa, 
 – potrzeby przynależności i miłości, 
 – szacunku,
 – potrzeby samourzeczywistnienia się. 
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Pierwsze dwie potrzeby Maslow określa jako potrzeby niższego rzędu, natomiast pozostałe to 
potrzeby wyższego rzędu (Bańka, 2002, s. 185). Twierdzi on, że jeżeli nie zostaną zaspokojone po-
trzeby niższego rzędu, to nie może być mowy o zaspokojeniu potrzeb wyższego rzędu. O zachowa-
niu człowieka w głównej mierze decydują potrzeby niższego rzędu. Jeżeli nie są one zaspokojone, 
dominują nad pozostałymi potrzebami, spychając je na dalszy plan (http://www.anacco.pl). W kon-
tekście turystyki szkolnej mowa tu o niemożności zrealizowania celu wyjazdu edukacyjnego bez 
zaspokojenia potrzeb podstawowych. 

Reasumując, należy podkreślić, że obiekt hotelarski daje człowiekowi możliwość zaspokojenia 
dwóch najważniejszych poziomów potrzeb łącznie: bezpiecznego zaspokojenia fizjologicznej po-
trzeby snu (Piasta, 2007, s. 18). Kontynuując rozważania i skupiając się na sednie tychże dwóch po-
trzeb, warto podkreślić ich istotę. Potrzeby fizjologiczne stanowią podstawowe potrzeby przetrwa-
nia, zaspokojenia głodu, wody, tlenu, snu czy biologicznego funkcjonowania człowieka, natomiast 
potrzeby bezpieczeństwa to potrzeby środowiska psychicznego i emocjonalnego. Obejmują one 
między innymi takie elementy, jak zapewnienie bezpieczeństwa prywatnego w obiekcie, porządku 
czy wyeliminowania zagrożeń. 

W przypadku usług hotelarskich świadczonych w schroniskach młodzieżowych czynności 
i działania obsługowe składają się z:

a) zapewnienia uczniom i ich opiekunom odpowiedniego zakwaterowania, które polega na 
zorganizowaniu odpowiedniej liczby, rodzaju i jakości pomieszczeń, ich wyposażenia, wy-
stroju, oświetlenia, ogrzewania i wentylacji; z odpowiednim zakwaterowaniem wiąże się 
utrzymanie pomieszczeń noclegowych w należytej gotowości użytkowej, porządku, czysto-
ści oraz higienie;

b) umożliwienia uczniom i ich opiekunom wyżywienia w postaci odpowiednio wyposażonych 
i przygotowanych punktów gastronomicznych;

c) świadczenia innych usług uzupełniających jak możliwość skorzystania ze świetlicy wyposa-
żonej w sprzęt ułatwiający przeprowadzenie lekcji.

Analiza jakościowo-ilościowa oferty schronisk młodzieżowych w Polsce

W tej części artykułu zostanie przedstawiona analiza jakościowo-ilościowa oferty schronisk mło-
dzieżowych w Polsce. W ujęciu jakościowym analiza oferty będzie dotyczyć wymagań odnośnie 
do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla schronisk młodzieżowych wynikających 
z przepisów prawnych, natomiast w ujęciu ilościowym – stanu liczbowego obiektów funkcjonują-
cych na polskim rynku turystycznym pod tego rodzaju prawnie chronioną nazwą.

Analizę jakościową oferty schronisk młodzieżowych należy rozpocząć od omówienia aspek-
tów prawnych funkcjonowania tego rodzaju obiektu noclegowego na rynku turystycznym. W po-
przedniej części artykułu przytoczono „ustawową” definicję schroniska młodzieżowego, jednak 
nie wskazano wymagań odnośnie do świadczonej oferty, które tego rodzaju obiekt musi spełniać, 
chcąc zaspokajać potrzeby potencjalnych klientów. Wymagania te określone są w Rozporządzeniu 
(2004), a dokładnie w załączniku nr 5 pod tytułem Wymagania co do wyposażenia oraz zakre-
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su świadczonych usług dla schronisk młodzieżowych (http://img.iap.pl/). Dokument ten z jednej 
strony wskazuje prowadzącym schronisko młodzieżowe, jak powinna wyglądać ich podstawowa 
oferta usługowa, a z drugiej pozwala również zróżnicować tę ofertę pod względem jakościowym, 
dzieląc dany produkt hotelarski na trzy kategorie.

Analizowany załącznik nr 5 ww. Rozporządzenia składa się z 15 wymogów, które podzielone 
są na trzy sekcje: wymagania ogólne, część mieszkalna, część gastronomiczna.

Do zakresu wymagań ogólnych co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług należą 
(w zależności od kategorii schroniska) takie aspekty, jak:

a) samodzielny budynek lub wydzielona część budynku;
b) pomieszczenia noclegowe organizowane doraźnie (w internacie, w izbach lekcyjnych itp.);
c) bieżąca zimna i ciepła woda przez całą dobę;
d) bieżąca zimna woda całą dobę i ciepła woda o ustalonych porach rano i wieczorem; 
e) ogrzewanie zapewniające utrzymanie temperatury 19°C; 
f) świetlica wyposażona w odpowiednie materiały i sprzęt (telewizor, magnetofon, rzutnik, 

aparat projekcyjny lub wideo, a także inny sprzęt do gier i zabaw);
g) przechowywanie pieniędzy, przedmiotów wartościowych, bagażu i sprzętu turystycznego;
h) pomieszczenie do suszenia odzieży; 
i) apteczka zaopatrzona w leki i artykuły sanitarne.
Do zakresu wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług w części mieszkal-

nej należą (w zależności od kategorii schroniska) takie aspekty, jak:
a) minimalna powierzchnia sypialni na jedną osobę w m2 (dokładnie w przypadku łóżek jed-

nopoziomowych jest to 2,5 m2, a w przypadku łóżek piętrowych 1,5 m2);
b) minimalny procent miejsc noclegowych w salach mniejszych niż ośmioosobowe (np. 50% 

takich pomieszczeń w przypadku schronisk młodzieżowych i kategorii);
c) urządzenia higieniczno-sanitarne (maksymalna liczba miejsc noclegowych na jedno urzą-

dzenie, takich jak umywalka z blatem lub półką i lustrem, natryski czy WC);
d) wyposażenie pokoju:

 – łóżka lub stelaże wyposażone w materace,
 – na osobę: poduszka, kołdra lub dwa koce,
 – bielizna pościelowa,
 – szafy ubraniowe,
 – szafy ubraniowe lub wieszaki,
 – szafki nocne lub półki przy każdym łóżku,
 – stół,
 – krzesła lub taborety (po jednym na osobę), lub ławy,
 – lustro i kosz na śmieci.

Do zakresu części gastronomicznej co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług 
(w zależności od kategorii schroniska) należą takie aspekty, jak:

a) kuchnia samoobsługowa wyposażona w sprzęt kuchenny (płyty do gotowania, garnki, czaj-
niki, patelnie, lodówkę);
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b) jadalnia zaopatrzona w sprzęt stołówkowy (stoły, krzesła lub ławy, talerze głębokie i płytkie, 
łyżki, widelce, noże, szklanki, kubki); w mniejszych schroniskach II kategorii jadalnia może 
spełniać dodatkowo funkcję świetlicy.

W kontekście analizy ilościowej oferty schronisk młodzieżowych w Polsce zostaną zaprezen-
towane dane Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (http://www.msport.gov.pl/ewidencje-

-i-rejestry-turystyka) udostępnione przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na 10 września 2016 
roku. Według tych danych w Polsce funkcjonuję 73 schroniska młodzieżowe, co stanowi jedynie 
2,1% całej bazy hotelarskiej1 sklasyfikowanej zgodnie z Ustawą (1997), w tym większość, bo 63, 
ma charakter stały, a pozostałe działają tylko sezonowo. Strukturę procentową schronisk młodzie-
żowych w Polsce ze względu na charakter prowadzonej działalności przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Struktura schronisk młodzieżowych w Polsce ze względu na charakter działalności

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich.

Analizując strukturę schronisk młodzieżowych pod względem jakościowym, należy podzielić 
je – zgodnie z art. 37 Ustawy (1997) – na trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi (tab. 1).

Na podstawie informacji zawartych w tabeli 1 można zauważyć, iż najwięcej, bo 39 schro-
nisk młodzieżowych oferuje usługi o najwyższym poziomie jakości, czyli posiada kategorię I. 
Następnie funkcjonują 23 obiekty kategorii II oraz 11 obiektów kategorii III, czyli reprezentują-
cej najniższy standard. Na rysunku 2 przedstawiono strukturę procentową zbiorowości schronisk 
młodzieżowych w Polsce w podziale na wyżej wymienione kategorie.

1 Na 10 września 2016 r. w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich widnieje 3465 obiektów hotelarskich sklasyfi-
kowanych zgodnie z Ustawą (1997). 
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Tabela 1. Struktura schronisk młodzieżowych według kategorii w poszczególnych województwach

Lp. Województwo
Liczba schronisk młodzieżowych

Kategoria I Kategoria II Kategoria III Razem
1 dolnośląskie 12 6 2 20
2 kujawsko-pomorskie 0 0 0 0
3 lubelskie 0 0 0 0
4 lubuskie 1 1 2 4
5 łódzkie 2 3 1 6
6 małopolskie 3 1 1 5
7 mazowieckie 4 0 0 4
8 opolskie 0 0 0 0
9 podkarpackie 2 0 0 2

10 podlaskie 0 1 0 1
11 pomorskie 4 3 1 8
12 śląskie 8 1 1 10
13 świętokrzyskie 0 0 1 1
14 warmińsko-mazurskie 0 0 1 1
15 wielkopolskie 0 0 0 0
16 zachodniopomorskie 3 7 1 11

Razem 39 23 11 73

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://turystyka.gov.pl/cwoh/index.

Rysunek 2. Struktura schronisk młodzieżowych w Polsce według kategorii

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich.
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Rozmieszczenie schronisk młodzieżowych jest dość nierównomierne. Najlepiej rozwiniętą 
bazę noclegową dla potrzeb turystyki szkolnej mają województwa dolnośląskie (20 schronisk mło-
dzieżowych), zachodniopomorskie (11 obiektów) i śląskie (10 obiektów).

Zgodnie z informacjami z Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich na 10 września 2016 
roku w czterech województwach (kujawsko-pomorskim, lubelskim, opolskim i wielkopolskim) 
schroniska młodzieżowe w ogóle nie funkcjonują. Przyczyną tego faktu może być to, że na rynku 
turystycznym działa bardzo konkurencyjny rodzaj obiektu noclegowego. Tę alternatywę stanowi 
hostel, który nie należy do zbiorowości obiektów hotelarskich sklasyfikowanych zgodnie z Ustawą 
(1997). Zgodnie z definicją opracowaną na potrzeby własne GUS hostel to „obiekt noclegowy 
o standardzie różniącym się od obiektów hotelowych głównie liczbą miejsc noclegowych w poko-
jach, łóżkami piętrowymi i współdzieleniem części wyposażenia oraz pomieszczeń przeznaczo-
nych dla gości, np. wspólna kuchnia/łazienka (http://stat.gov.pl). Charakterystyczne dla hostelu jest 
wynajmowanie łóżka, a nie pokoju. Hostel wpisuje się w potrzeby dzieci i młodzieży ze względu 
na przystępną cenę.

Podsumowanie

Turystyka szkolna pełni ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dzieci i młodzieży. 
Jej rozwój zależy od elementy strukturalnych, związanych z czynnikami przestrzennymi, oraz 
funkcjonalnych, związanych z działaniami podmiotów bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych 
w działalność turystyczną. Obie grupy elementów są niezbędne dla rozwoju turystyki i ich łączne 
występowanie może się przyczyniać do jej rozwoju. Wydaje się jednak, że podstawowe znacze-
nie mają elementy strukturalne obejmujące walory turystyczne i zagospodarowanie turystyczne 
obszaru, zwłaszcza baza noclegowa. Obejmuje ona obiekty różnego typu, o różnym zakresie dzia-
łalności usługowej, różnym standardzie i różnych konkretnych funkcjach w obsłudze ruchu tury-
stycznego. W przypadku turystyki szkolnej nadrzędną rolę pełnią schroniska młodzieżowe.
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of tourism school. theoretical-empirical approach
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Abstract This article focuses on the importance of tourism in the development of children and youth. It 
presents the role and functions of school tourism. In addition, an analysis of the accommodation offer 
dedicated to this form of tourism (ie. youth hostels). The article describes the legal requirements in 
this type of objects relating to the equipment and in service delivery. Furthermore they presented 
a quantitative structure of youth hostels in Poland in 2016.
The content of the study results from using primarily, in the theoretical part, desk research in the 
form of an analysis of literature on the subject and, in the empirical part, an analysis of secondary 
materials provided by the institutions dealing with the analysis of tourist accommodation in Poland.
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Słowa kluczowe powiązania społeczne, turystyka, wartość dodana w turystyce, zaufanie

Streszczenie Kapitał społeczny w kontekście turystyki najczęściej badany jest pod kątem wpływu 
turystyki na kapitał społeczny. Ukazywanie odwrotnych relacji należy do rzadko podej-
mowanej problematyki badawczej, stąd też celem niniejszego opracowania jest zapre-
zentowanie ontologicznych podstaw badania wpływu kapitału społecznego na kształ-
towanie wartości dodanej w turystyce przy uwzględnieniu roli, jaką w kreacji kapitału 
społecznego odgrywają główni interesariusze innowacyjnego łańcucha wartości w tu-
rystyce (IŁWT), czyli przedsiębiorstwa turystyczne, jednostki edukacyjne i samorząd 
terytorialny.

 Niniejszy artykuł ma charakter koncepcyjny, a zaprezentowane w nim analizy będą pod-
stawą dalszych uszczegółowionych badań empirycznych nad istotą problemu.

Wprowadzenie

Turystyka jest ogromnym sektorem gospodarki, w którym dokonują się szybkie zmiany trendów, 
preferencji klientów, co powoduje konieczność ciągłej koncentracji na kształtowaniu nowej 
wartości dodanej. W odniesieniu do turystyki wartość dodana najczęściej postrzegana jest przez 
pryzmat jej udziału w PKB, liczby zatrudnionych w sektorze ludzi itp. (Bednarczyk, Wszendybył- 

-Skulska, 2014), co powoduje stosunkowo wąskie jej pojmowanie. Wartość dodaną turystyki należy 
rozpatrywać znacznie szerzej, w odniesieniu do klientów, pracowników, akcjonariuszy, udziałow-
ców, członków organizacji czy też całego społeczeństwa (Brilman, 2002, s. 38). Jest to szczególnie 
istotne nie tylko w odniesieniu do przedsiębiorstw turystycznych, ale także regionalnej gospodarki 
turystycznej. Jeśli przyjąć, że wartość dodana oznacza osiągnięcie zamierzonych celów przy wy-
korzystaniu jak najmniejszych nakładów, nie tylko finansowych, ale i społecznych oraz organiza-
cyjnych, dostrzec można rolę, jaką w jej kształtowaniu odgrywa kryterium innowacyjności.

K apitał społeczny a 
Kształtowanie wartości dodanej 
w turystyce
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Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w turystyce pozwala na uzyskiwanie wymiernych ko-
rzyści, między innymi obniżenia kosztów, zwiększenia efektywności działania i poziomu zy-
sków, łatwości w zaspakajaniu zmieniających się potrzeb konsumentów, zwiększonej elastycz-
ności w dostosowywaniu podaży do zmieniającego się profilu popytu, pomagając podmiotom/ 
regionom wyróżnić się na rynku poprzez komunikowanie swojej przewagi. Jak twierdzi Hjalager 
(1997, s. 36), zwiększające się wymagania konsumentów, mieszkańców regionów i władz pro-
wokują podejmowanie innowacyjnych działań w sektorze turystycznym. Dzisiaj konsumenci 
szukają korzystniejszego stosunku jakości do poniesionych kosztów, nowych rozwiązań, nowej, 
lepszej wartości. Według Olearnika (2015, s. 90) „innowacje w turystyce są niekwestionowanym 
kierunkiem rozwoju ofert turystycznych”. Oznacza to, że współcześnie innowacyjność stała się 

„jedną z kluczowych dróg do turystyki nowej generacji, w której dominują nowe, nieznane dotąd 
możliwości uczestnictwa w niej”.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że we współczesnym świecie podstawą funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw turystycznych jest kształtowanie i utrzymywanie przez nie przewag konkuren-
cyjnych na bazie działalności innowacyjnej (Bednarczyk, 2006; Chesbrough, 2003; Chesbrough, 
Crowther, 2006; Gassmann, Enkel, 2004). Jednocześnie liczne prezentowane wyniki badań po-
kazują, że sektor turystyczny charakteryzuje się względnie niskim poziomem innowacyjności 
(Hjalager, 2002; Trigo, Vence, 2012; Bednarczyk, Najda-Janoszka, 2014; Sundbo, Orfila-Sintes, 
Sørensen, 2007). Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się w wielu czynnikach, spośród któ-
rych najczęściej wskazywanymi jest wielkość przedsiębiorstw (Hjalager 2002; Sundbo i in., 2007) 
i niski stopień kooperacji (Hjalager, 2002; Bednarczyk, 2006; Keller, 2006). Faktem jest, że sektor 
turystyczny jest zdominowany przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa konkurujące ze sobą 
w tym samym otoczeniu, dostarczając często produkty komplementarne (Greffe, 1994; Hjalager, 
1999; Pavlovich, 2003), ale jednocześnie mające stosunkowo mocno ograniczone możliwości reali-
zacji procesów badawczo-rozwojowych, a tym samym osiągania wyższej wartości dodanej, głów-
nie ze względu na ograniczony dostęp do zasobów (Najda, Kopera, 2014). 

Mimo formalnej niezależności kluczową cechą podmiotów turystycznych działających w okre-
ślonym regionie jest współzależność (Palmer, Bejou, 1995). Działanie na tym samym obsza-
rze i złożony charakter produktu turystycznego prowadzą często do niezamierzonej kooperacji 
(Kylanen, Rusko, 2011) wynikającej z silnego uzależnienia poszczególnych podmiotów od siebie 
nawzajem. Mimo to jednak tego typu kooperacja „przypadkowa” nie przekłada się na wzrost po-
ziomu innowacyjności sektora.

Rozwiązaniem tego istotnego dla sektora problemu (niskiego poziomu jego innowacyjności) 
może być świadome współtworzenie innowacji przez przedsiębiorstwa turystyczne z podmiotami 
lokalnego biznesu turystycznego i generowanie w ten sposób wyższej wartości dodanej nie tyl-
ko samych przedsiębiorstw, ale i regionów (Hjalager, 2002; Bednarczyk, Najda-Janoszka, 2014). 
Proces rozwoju innowacji przebiega w trzech etapach: kreatywność (idea), wdrażanie pomysłu 
w praktyce oraz dyfuzja i jest uwarunkowany kapitałem społecznym, który jest odpowiedzialny 
za wszystkie te trzy fazy rozwoju innowacyjności (Skawińska, 2015, s. 50). 
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Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie ontologicznych podstaw badania wpły-
wu kapitału społecznego na kształtowanie wartości dodanej w turystyce przy uwzględnieniu roli, 
jaką w kreacji kapitału społecznego odgrywają główni interesariusze innowacyjnego łańcucha 
wartości w turystyce (IŁWT), czyli przedsiębiorstwa turystyczne, jednostki edukacyjne i samo-
rząd terytorialny.

Niniejszy artykuł ma charakter koncepcyjny, a zaprezentowane w nim analizy będą podstawą 
dalszych uszczegółowionych badań empirycznych nad istotą problemu.

Idea budowy wartości w turystyce

Opracowany przez Bednarczyk (2014) model turystyki IŁWT (rys. 1) wskazuje na przenikanie 
się w nim trzech wymiarów: sprawności zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, jakości 
lokalnego otoczenia biznesu oraz lokalnych platform współpracy w celu najefektywniejszego wy-
korzystania efektu synergicznego (Bednarczyk, Najda-Janoszka, 2014, s. 57). Taka perspektywa 
spojrzenia na IŁWT pozwala dostrzec, że tak naprawdę jest on złożony z łańcucha wewnętrznego 
oraz zewnętrznego. W każdym z tych łańcuchów proces innowacji przebiega w trzech klasycznych 
etapach: idea, wdrażanie oraz dyfuzja. Celem zarówno łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrzne-
go jest generowanie wyższej wartości dodanej nie tylko dla klienta/turysty, ale i przedsiębiorstwa 
czy całego regionu.

Rysunek 1. Model zintegrowanego innowacyjnego łańcucha wartości turystyki regionalnej

Źródło: Bednarczyk (2014), s. 57.

 

 

 

Ko
m

er
cja

liz
ac

ja
   

 

Interesariusze regionalnego otoczenia 
biznesu turystycznego 

Ko
nc

ep
cja

   
   

  
 

Ks
zt

ał
to

w
an

ie
   

   
 

Pr
ze

st
rz

eń
 e

du
ka

cy
jn

a 

MMSPT 

W
ew

nę
tr

zn
e 

źr
ód

ła
 zd

ol
no

śc
i d

o 
in

no
w

ac
ji 

Ze
w

nę
tr

zn
e 

źr
ód

ła
 zd

ol
no

śc
i d

o 
in

no
w

ac
ji 

Pr
ze

st
rz

eń
 w

sp
ół

pr
ac

y 

Innowacyjność 
MMSPT 

Efekty synergii – innowacyjność regionu 

Czynniki zewnętrzne Czynniki zewnętrzne 

Impulsy  

Impulsy  

Region  

Impulsy  

Utracone    korzyści 



64 Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (37) 2017 

Ewa Wszendybył-Skulska

Patrząc na model IŁWT, trudno nie dostrzec, że proces rozwoju innowacji w łańcuchu we-
wnętrznym, i zewnętrznym uwarunkowany jest kapitałem społecznym, bowiem podstawą rozwoju 
innowacji w turystyce jest umiejętność współdziałania i kooperacji. Wynika to z samej istoty pro-
duktu turystycznego tworzonego zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i regionu. 

Produkt turystyczny regionu ma bowiem charakter złożony, zawiera w sobie elementy mate-
rialne i niematerialne (Pritchard, Morgan, 2001; Palmer, Bejou, 1995). Jest zbiorem różnych to-
warów, usług, takich jak między innymi: zakwaterowanie, gastronomia, transport, atrakcje kul-
turalne, artystyczne, obiekty i imprezy sportowe, z których każda jest oferowana turystom przez 
formalnie niezależne podmioty (Wang, Fesenmaier, 2007). Turyści korzystają z poszczególnych 
elementów tworzących w sumie produkt turystyczny, ale ich zadowolenie zależy od jakości i po-
strzeganej wartości produktu jako całości (Rigall-I-Torrent, Fulvia, 2011; Thrane, 2005). W efekcie 
końcowym wybory konsumenckie na rynku turystycznym zależą od kombinacji wartości dodanej 
generowanej zarówno przez podmioty prywatne, jak i sferę publiczną, gdyż obie grupy determinu-
ją końcową wartość dodaną turystyki w regionie (Rigallem-I-Torrent, Fulvia, 2011). Zgodnie z tym 
podejściem ogólne zadowolenie turysty, wartość dodana dla niego, zależy nie tylko od produktów 
oferowanych przez przedsiębiorstwa turystyczne (hotele, restauracje itp.), ale również od dostęp-
ności produktów oferowanych przez innych uczestników rynku, nie tylko turystycznego (trans-
port publiczny, sklepy itp.), działających w danym regionie. Jak wspomniano wcześniej, produkt 
turystyczny regionu jest złożony, w związku z czym jego wytwarzanie wymaga wkładu różnych 
przedsiębiorstw i organizacji, które specjalizują się w różnych działaniach (zakwaterowanie, trans-
port, rozrywka, sport itd.). Sinclar i Stabler (1997, s. 58) twierdzą, że produkt turystyczny musi być 
traktowany jako „zbiór przemysłów, branż”. W rzeczywistości wszystkie jego elementy są osobne, 
niezależne, ale w tym samym czasie są one połączone i razem tworzą wartość dodaną.

Jak więc widać, produkt turystyczny implikuje wielostronną współzależność podmiotów. Ta 
współzależność z kolei stanowi punkt wyjścia do tworzenia struktur kooperacyjnych usprawnia-
jących transfer wiedzy (Najda-Janoszka, 2014, s. 94) pomiędzy wszystkimi współtworzącymi łań-
cuch wartości w turystyce. Transfer wiedzy jest uwarunkowany poziomem i strukturą kapitału 
społecznego stwarzającego (lub nie) klimat dla innowacyjności. Dowodem na to jest rozwijają-
ca się w ostatnim czasie idea otwartych innowacji. Zdaniem Chesbrougha (2001) społeczeństwo 
uczące się, sieciowe, a przede wszystkim epoka inteligencji sieciowej [czyli wikinomii – nauki 
i sztuki rozwijania innowacyjności poprzez masową współpracę (Tapscott, Williams, 2011, s. 35)] 
charakteryzuje się pięcioma zasadami: współpracy, otwartości, współdzielenia (wymiany wiedzy), 
uczciwości, współzależności (wzajemnej zależności). Właśnie te zasady będące podstawą rozwoju 
innowacji są warunkowane cechami jakości kapitału społecznego. 

Z punktu widzenia budowy IŁWT istotne wydają się być takie cechy kapitału społecznego, 
które będą sprzyjały wspólnemu dążeniu do kreowania wartości zarówno przedsiębiorstw, jak 
i regionów. Dodatkowo należy zauważyć, że kreatorami wartości w turystyce z punktu widzenia 
IŁWT są nie tylko przedsiębiorstwa, samorządy lokalne, ale i sami turyści, mieszkańcy regionów, 
społeczeństwo. Łańcuch wartości w turystyce zależy od wspólnych wysiłków i relacji wszystkich 
interesariuszy. To podkreśla wagę problematyki wpływu kapitału społecznego (na jego poszcze-
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gólnych poziomach mikro, mezo, makro), jego szczególnych cech i wymiarów na kształtowanie 
wartości w turystyce. 

Istota kapitału społecznego

Kapitał społeczny stał się powszechnie akceptowanym pojęciem w naukach z zakresu ekonomii 
i zarządzania dzięki pracom między innymi takich naukowców, jak: Bourdieu, Coleman, Putnam, 
Fukuyama. To oni stali się prekursorami koncepcji kapitału społecznego, która początkowo roz-
wijała się na gruncie nauk socjologicznych i politycznych, a obecnie jest przywoływana przez 
przedstawicieli różnych dziedzin nauki. W tabeli 1 zaprezentowano wybrane definicje kapitału 
społecznego.

Tabela 1. Wybrane definicje kapitału społecznego

P. Bourdieu Zbiór rzeczywistych i/lub potencjalnych zasobów, które są związane z posiadaniem trwałej sieci mniej  
lub bardziej zinstytucjonalizowanych form znajomości i wzajemnego uznania (związanych z przynależnością  
do grupy), które umożliwiają każdemu ze swych członków wsparcie w postaci kapitału będącego w posiadaniu 
całej grupy. 

J. Coleman Aspekt struktury społecznej ułatwiający niektóre działania jednostek, które są wewnątrz takiej struktury. Kapitał 
społeczny odnosi się do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą 
zwiększyć sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania. Tak jak i inne postacie kapitału, 
kapitał społeczny jest produktywny, umożliwia bowiem osiągnięcie pewnych celów, których nie dałoby się 
osiągnąć, gdyby go zabrakło.

D.R. Putnam Odnosi się do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy, powiązania, które mogą zwiększyć 
sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania.

F. Fukuyama Umiejętność współpracy poprzez nieformalne reguły i normy między ludźmi w obrębie grupy oraz organizacji 
w celu realizacji interesów wyznawanych przez członków.

S. Knack Wspólne wartości, normy, nieformalne sieci i uczestnictwo w stowarzyszeniach, które wpływają na zdolność 
jednostek do zbiorowego działania na rzecz osiągania wspólnych celów.

P. Colllier Nierynkowe interakcje między agentami, które dają ekonomiczne rezultaty w postaci efektów zewnętrznych.

Ch. Grootaert,  
T. van Basteler 

Zespół instytucji, relacji, stosunków oraz wartości, które regulują interakcje między ludźmi oraz przyczyniają się 
do rozwoju społeczno-gospodarczego.

M. Bugdol, Wiedza, która jest osadzona w relacjach i stosunkach społecznych.

A. Matysiak Zbiór dóbr oraz wartości niematerialnych, które poprzez działanie, interakcje między podmiotami nabierają 
uprawnionego znaczenia „kapitału” oraz przynoszą korzyści w sferze gospodarowania.

J. Działek Sieci powiązań społecznych różnego rodzaju łączące jednostki lub grupy z tych samych lub różnych środowisk, 
którym towarzyszą normy zaufania i wzajemności.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bourdieu (1986), s. 241–258; Coleman (1990); Putnam (1995), s. 258; Fukuyama 
(1997), s. 24; Knack (1990); Collier (2002), s. 41; Grootaert, van Bastelaer (2002), s. 3–4; Bugdol (2007); Matysiak (2008), s. 51; 
Działek (2011), s. 30.

Putnam, bazując na oryginalnej koncepcji opracowanej przez Bourdieu’a (1986) oraz Colemana 
(1988), rozszerzył pojęcie kapitału społecznego na szczebel regionu, co doprowadziło do powstania 
koncepcji społeczeństwa, które pozwala ludziom współpracować dla osiągania wspólnych celów 
(van Oorschot, Arts, Gelissen, 2006). Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia kształtowania 
wartości dodanej w turystyce, gdzie podstawą jest współpraca i kooperacja. 
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Jak więc widać, kapitał społeczny można rozpatrywać na poziomie mikro (Burt, 1992; 
Theiss, 2007; Sztaudynger, 2009), mezo (Nahapiet, Ghoshal, 1998; Herbst, 2007; Działek, 2011) 
i makro (Dakhli, De Clecq, 2004; Sztaudynger, 2005; Czapiński, Panek, 2009). Na poziomie in-
dywidualnym (mikro) ma wpływ na tworzenie kapitału ludzkiego, na poziomie mezo umożliwia 
wymianę zasobów i innowacji, a na poziomie makro wpływa na rozwój i wzrost gospodarczy 
(Zhang, Fung, 2006).

W teorii kapitału społecznego przyjmuje się, iż jego istotę stanowią wiedza i umiejętności, 
a więc kapitał ludzki, ale najistotniejszym elementem jest skłonność do łączenia się poszczegól-
nych osób w grupy w celu realizacji wytyczonych celów. Miarą tego kapitału jest powstawanie sie-
ci obywatelskiego zaangażowania, udział w pracach organizacji dobroczynnych i charytatywnych, 
a także aktywność w lokalnych stowarzyszeniach. Zależność między kapitałem ludzkim a kapita-
łem społecznym jest istotna, a nagromadzone i właściwie pożytkowane zasoby kapitału ludzkie-
go mogą wzmacniać kapitał społeczny poprzez działanie efektu synergii (Sucháček, Koľveková, 
2005; Bednarczyk, Wszendybył-Skulska, 2014), a ten powstaje w wyniku zwiększania kompeten-
cji współdziałania wszystkich zainteresowanych wzrostem wartości dodanej w turystyce.

Badania z zakresu kapitału społecznego pokazują, że zwiększa on aktywność gospodarczą, 
ułatwia negocjacje, obniża koszty transakcji, skraca proces inwestycyjny, zmniejsza korupcję, 
zwiększa rzetelność kontrahentów, sprzyja długoterminowym inwestycjom i dyfuzji wiedzy, 
zapobiega nadużywaniu dobra wspólnego i zwiększa solidarność międzygrupową (Fukuyama, 
1997; Coleman, 1990; Knack, Keefer, 1997; Sztompka, 2007; LaPorta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, 
Vishny, 1997; Glaeser, Laibson, Sacerdote, 2002; Putnam, 2000). Brak kapitału społecznego lub 
niski jego poziom wpływa natomiast na wzrost niepewności będący istotną przeszkodą w podej-
mowaniu działalności gospodarczej oraz współpracy między ludźmi i organizacjami (Fukuyama, 
1997).

Współpraca oparta na nieformalnych normach pozostaje obecnie ważną częścią nowoczesnej 
gospodarki turystycznej. Najważniejszą funkcją kapitału społecznego jest koordynacja działań in-
dywidualnych i grupowych w gospodarce. Jeśli ludzie sobie ufają i nie boją się innowacji organi-
zacyjnych, kapitał społeczny zwiększa możliwość spontanicznego działania ludzi, przez co zwięk-
sza się chęć podejmowania ryzyka oraz efektywność współdziałania jako rezultat współpracy tak 
ważnej dla budowy wartości dodanej w turystyce.

Zaufanie i powiązania społeczne jako miary kapitału społecznego kształtującego wartość dodaną w turystyce – 
propozycja badań

Kapitał społeczny ze względu na swą niematerialność i wielowymiarowość jest trudno mierzalny. 
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele propozycji pomiaru kapitału społecznego na róż-
nych jego poziomach. 

Większość badaczy zajmujących się badaniem i analizą kapitału społecznego zwraca uwagę na 
dwa elementy tegoż kapitału: normatywny (zaufanie) i strukturalny (powiązania społeczne). Jest 
to związane z tym, iż oba potencjalnie pozytywnie wpływają na większą efektywność. Stąd też 
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do najczęściej wykorzystywanych miar w badaniach poświęconych kapitałowi społecznemu, re-
alizowanych na różnym poziomie (ESS, Dakhli, de Clarcq, 2004; Dohi, Acs, 2010; Putnam, 2000; 
Coleman, 1990) należą zaufanie i powiązania społeczne (Czapiński, 2011). 

Zaufanie jest różnie definiowane w literaturze przedmiotu. Według Andersona i Narusa (1990) 
zaufanie oznacza przekonanie, że inny podmiot będzie podejmował działania, których skutki będą 
pozytywne dla przedsiębiorstwa, a nie będzie podejmował działań mogących zaszkodzić partne-
rowi biznesowemu. Z kolei Moorman, Zaltman, Deshpande (1992, s. 315) definiują zaufanie jako 
gotowość do powołania się na partnera biznesowego, do którego ma się zaufanie. Najbardziej wy-
mierne korzyści płynące z wysokiego zaufania występują w sferze ekonomicznej. Potwierdzeniem 
tej powszechnie przytaczanej tezy są wyniki raportu przygotowanego przez pracowników 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej 
Firmy w 2015 roku. Wykazały one, że 47 % polskich przedsiębiorców rezygnuje z części umów, 
ponieważ nie ma zaufania do potencjalnych kontrahentów, a 35% uważa, że wiele transakcji nie do-
chodzi do skutku, ponieważ jest traktowane przez innych przedsiębiorców jako firma „niespraw-
dzona”, a tym samym niewiarygodna. Efektem tego jest kwota 281 mld zł utraconych korzyści. 
Stanowi to równowartość 13% polskiego PKB (281 miliardów złotych strat przez brak zaufania, 
2015). Takie są straty polskiej gospodarki wynikające z tego, że Polacy są jednym z najbardziej 
nieufnych narodów w Europie (Domański, 2014, s. 11–12).

Zaufanie prowadzi do obniżania kosztów transakcji poprzez skrócenie czasu negocjacji i ła-
twiejsze porozumiewanie się stron, mniejszą potrzebę kontroli partnera biznesowego oraz przebie-
gu samej transakcji (Uslaner, Dekker, 2001; Łopaciuk-Gonczaryk, 2008). 

Zaufanie rozwija poczucie sprawiedliwości, zwiększa poziom satysfakcji i poprawia jakość re-
lacji (Beugeldsdijk, van Schaik, 2005, s. 301–324). Stanowi podstawowy atut ułatwiający współpra-
cę, gdyż tworzy środowisko do rozwijania współpracy pomiędzy interesariuszami (Lui, Ngo, Hon, 
2006, s. 466–474). W tym względzie zaufanie odgrywa dużą rolę zwłaszcza przy przypadkowych, 
luźnych powiązaniach (często występujących w gospodarce turystycznej), gdzie brak stałych, bez-
pośrednich kontaktów może wywoływać nieufność między stronami transakcji (Beugeldsdijk, van 
Schaik, 2005, s. 301–324). 

Zaufanie stanowi zarówno element wejściowy, jak i wyjściowy procesu współpracy, odgry-
wa ono bowiem kluczową rolę we wspieraniu rozwoju stosunków w czasie (Pansiri, 2008) oraz 
w zwiększaniu lojalności wśród partnerów biznesowych (Sirdeshmuk, Singh, Sabol, 2002). 

Ekonomiczna wartość normatywnego elementu kapitału społecznego, czyli zaufania, wynika 
z jego ścisłego powiązania z aspektami strukturalnymi – powiązaniami społecznymi (Działek, 
2011, s. 35). Zaufanie mobilizuje ludzi do działania, uwalniając kreatywną, innowacyjną, swobod-
ną, przedsiębiorczą aktywność. Jeśli ludzie darzą się zaufaniem, zmniejsza się ich lęk i obawa, a in-
terakcje z innymi uczestnikami rynku stają się bardziej otwarte i spontaniczne (Sztompka, 2005), 
co ułatwia rozwijanie współpracy. Jak wskazują Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz 
(2010, s. 74–75), ograniczone zaufanie „oparte jest na znajomości i partykularnych normach, któ-
re konstytuują klany o ograniczonych zdolnościach do kreatywnego, innowacyjnego działania. 
Ta ciemna strona jest zaprzeczeniem produktywności i oznacza zacofanie”. Niski poziom za-
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ufania lub jego brak powodują rozwój praktyk korupcyjnych (Grudzewski, Hejduk, Sankowska, 
Wańtuchowicz, 2009, s. 133–134) i tak zwanej szarej strefy (Borowiec, 2008, s. 35), co bez wątpie-
nia negatywnie wpływa na kształtowanie wartości dodanej w turystyce. 

Zaufanie wzmacnia zarówno więzi jednostki ze wspólnotą (powiązania społeczne wiążące), 
prowadząc do współpracy, jak i tolerancję oraz akceptację obcych (powiązania społeczne pomo-
stowe) (Sztompka, 2005). Oba te aspekty są bardzo ważne w turystyce. Zaufanie ułatwia przepływ 
informacji, co wpływa na poprawę komunikacji i współpracy pomiędzy ludźmi (pracownicy, tu-
ryści, społeczność lokalna) i organizacjami (m.in. przedsiębiorstwami turystycznymi, jednostkami 
samorządu terytorialnego, jednostkami edukacyjnymi). Tolerancja (wobec innych pracowników 
i klientów) z kolei jest podstawową cechą każdego pracownika sektora turystycznego. Ponadto 
jeśli społeczność danego regionu nie jest tolerancyjna i nie akceptuje obcych na swoim terenie, 
rozwój turystyki jest tam niemożliwy.

Równie istotna w budowie wartości dodanej w turystyce wydaje się rola strukturalnego wy-
miaru kapitału społecznego – powiązań społecznych. Ekonomiczne znaczenie powiązań społecz-
nych wynika z tego, że pozwalają one uczestnikom sieci korzystać z zasobów zgromadzonych 
przez innych. Tym samym zarówno ludzie, jak i organizacje dzięki uczestnictwu w sieciach nie 
muszą ograniczać się do wykorzystywania tylko i wyłącznie swoich zasobów, ale mają możliwość 
skorzystania z zasobów będących w posiadaniu innych. Wydaje się to tym bardziej istotne, że we 
współczesnej gospodarce turystycznej ważną rolę odgrywa transfer wiedzy w sieciach powiązań. 
Jeśli sieć jest zamknięta i oparta na mocnych więziach, to dostęp do wiedzy i innych zasobów jest 
mocno ograniczony. Zablokowanie dopływu informacji, jak zauważył Portes (1998), może stano-
wić ograniczenie kreatywności i przedsiębiorczości ludzi. Natomiast otwarcie powiązań i oparcie 
ich na luźnych, nieformalnych więziach umożliwia większy i łatwiejszy dostęp do informacji oraz 
innych zasobów. Z punktu widzenia kształtowania wartości w turystyce istotna staje się umie-
jętność doceniania zalet obu form powiązań społecznych stanowiących swoiste rodzaje kapitału 
społecznego wiążącego i pomostowego. Współistnienie obu rodzajów powiązań w odpowiednich 
proporcjach może dodatnio wpłynąć na zwiększenie pozytywnych wrażeń turystów z pobytu 
w danym regionie poprzez oferowanie im kompleksowego produktu turystycznego, ale i zwiększe-
nie efektywności działania każdego z zaangażowanych podmiotów. 

Problematyka kapitału społecznego w turystyce najczęściej badana jest w kontekście wpły-
wu turystyki na kapitał społeczny (Johannesson, Skaptadottir, Benediktsson, 2003; Jones, 2005; 
Nordin, Westlund, 2009; Wang, Xiang, 2007). Badań pokazujących odwrotną relację jest stosun-
kowo niewiele. Nieliczne są też badania poświęcone tematyce zaufania i powiązań społecznych 
w turystyce. Najczęściej zaufanie badane jest w kontekście lojalności klienta (turysty), choć poja-
wiły się i takie badania, które zwracają uwagę na rolę zaufania w turystycznym e-commerce (Kim, 
Chung, Lee, 2011) czy też wzmocnieniu współpracy pomiędzy operatorami w branży hotelarskiej 
(Marcoz, Mauri, Maggioni, Cantu, 2016). Zasadne zatem wydaje się podjęcie badań poświęco-
nych wpływowi kapitału społecznego na kształtowanie wartości dodanej w turystyce, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dwóch wcześniej omawianych miar – zaufania i powiązań społecznych. 
Określając wymiary tych miar, należy zwrócić uwagę na fakt, iż zarówno zaufanie, jak i powią-
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zania społeczne stanowią swoiste elementy/warunki wejściowe, uruchamiające proces współpracy, 
i wyjściowe, pozwalające na jej dalsze rozwijanie. 

Na podstawie literatury przedmiotu (Beugeldsdijk, van Schaik, 2005; http://www.european-
socialsurvey.org/; Fukuyama, 1997; Działek, 2011; Moorman i in., 1992; Portes, 1998; Skawińska, 
2012) wytypowano atrybuty zaufania oraz powiązań społecznych, które podlegać będą szczegóło-
wym analizom (tab. 2). 

Tabela 2. Architektura atrybutów (wymiarów) zaufania i powiązań społecznych

Atrybuty (wymiary) zaufania Atrybuty (wymiary) powiązań społecznych

kompetencje
odpowiedzialność
szczerość
elastyczność
uczciwość
zaangażowanie
pewność

liczba powiązań
częstotliwość kontaktów
różnorodność podmiotów, z którymi nawiązuje się relacje
uczestnictwo (ewentualnie chęć) w nieformalnych sieciach
otwartość na bezpośrednie kontakty
rodzaj komunikacji (luźna, swobodna, sztywna, formalna)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Beugeldsdijk, van Schaik (2005), s. 301–324; http://www.europeansocialsurvey.org/; 
Fukuyama (1997); Działek (2011); Moorman, Zaltman, Deshpande (1992), s. 314–328; Portes (1998), s. 1–24; Skawińska (2012).

Wielopłaszczyznowość kapitału społecznego, jak również rozbudowana grupa interesariuszy za-
angażowanych w budowanie wartości dodanej w turystyce powoduje konieczność przeprowadzenia 
badań zarówno z perspektywy kapitału społecznego indywidualnego, jak i grupowego. W pierw-
szej kolejności badaniami należy objąć te grupy interesariuszy, pomiędzy którymi współpraca jest 
niezbędna dla zapoczątkowania procesów innowacyjnych. Bez wątpienia do takich należą: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny stanowi organizację 
społeczności lokalnej i regionalnej, realizując zadania mające na celu zaspokojenie jej 
potrzeb administracyjnych i reprezentowania interesów publicznych. Jednostki samorządu 
terytorialnego są najbliżej społeczności lokalnej i przedsiębiorców, najlepiej znają 
problemy na poziomie lokalnym, to one są odpowiedzialne za zarządzanie turystyką na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, co wynika z powierzonych im ustawami zadań z tego 
zakresu. Jednocześnie badania prowadzone wśród przedsiębiorców sektora turystycznego 
wskazują na niski stopień ich kooperacji i współdziałania z samorządami terytorialnymi 
(Bednarczyk, 2011, 2014).

2. Jednostki edukacyjne. Gospodarka turystyczna oparta na wiedzy wymaga wykształconych, 
kompetentnych pracowników potrafiących ze sobą współpracować, dzielić się wiedzą 
i uczciwie konkurować. System kształcenia jest najważniejszym długoterminowym 
czynnikiem rozwoju ukierunkowanego na innowacyjność (Wszendybył-Skulska, 2014 
za: Grudzewski, Hejduk, 2008, s. 244), dlatego tak ważne jest podnoszenie kwalifikacji 
kadr dla turystyki poprzez rozwijanie ich kreatywności, umiejętności pracy zespołowej, 
zaangażowania oraz partnerską współpracę z wszystkimi interesariuszami. Zasadniczą 
rolę w tym zakresie wydają się pełnić nie tylko kadra zarządzająca szkołami i uczelniami 
kształcącymi kadry dla turystyki, ale i nauczyciele oraz wykładowcy.
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3. Przedsiębiorstwa turystyczne. Stanowią podstawę rozwoju rynku turystycznego. Zarówno 
ich wewnętrzne łańcuchy wartości, jak i umiejętności kooperacji z innymi interesariuszami 
pozwalają na budowę wartości w turystyce w ujęciu regionalnym. 

Podsumowanie

Istotą kapitału społecznego jest wartość zespołowa oparta na wzajemnych relacjach ludzi i pod-
miotów. Znaczenie kapitału społecznego jako potencjalnego źródła budowy wartości dodanej pod-
miotów/regionów rośnie. Jest to związane z jednej strony z unikatowością tegoż kapitału, którego 
nie da się kupić i niemożliwe jest jego naśladowanie, powielanie czy też zastępowanie, z drugiej 
zaś wynika z rosnącego znaczenia szybkiego transferu wiedzy, kreatywności, elastyczności, a tak-
że współdziałania i kooperacji. Z badań Westlunda i Adama (2010) wynika, że kapitał społeczny 
pozytywnie wpływa na sukces ekonomiczny przedsiębiorstw. A zatem posiadanie większego ka-
pitału społecznego może stanowić przewagę konkurencyjną nie tylko przedsiębiorstw, ale i całych 
regionów turystycznych. 

Rozwój współpracy pomiędzy podmiotami turystycznymi działającymi na tym samym obsza-
rze ma pozytywny wpływ na efektywność lokalnej branży turystycznej, ale i pozwala na wypraco-
wywanie większej wartości dodanej będącej wspólnym wysiłkiem ponoszonym przez wszystkich 
interesariuszy. Współpraca odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu rozwoju turystyki (Dickinson, 
Ramaseshan, 2008). Tworzenie wartości dodanej w turystyce wymaga współpracy pomiędzy in-
teresariuszami, przy czym zaufanie i powiązania społeczne jako kluczowe aspekty budowania 
współpracy w sektorze turystycznym jak dotąd nie zostały wystarczająco zbadane.

Niniejsze opracowanie i naszkicowane ontologiczne podstawy badań stanowią wstęp do szer-
szych analiz wpływu kapitału społecznego na budowanie wartości dodanej w turystyce.
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Streszczenie Artykuł dotyczy problematyki wpływu sharing economy na gospodarkę lokalną miast 
turystycznych na przykładzie stolicy Katalonii – Barcelony. Omówiono w nim kierunki 
oddziaływania rozwijającego się trendu społeczno-gospodarczego na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw, budżet lokalny i życie mieszkańców. Szczególną uwagę zwrócono na 
negatywne skutki społeczno-ekonomiczne funkcjonowania platform pośredniczących 
w wymianie oferty sharing economy, takich jak: Airbnb i Uber. Skutki te motywują 
władze samorządowe do wprowadzania zmian w lokalnej polityce turystycznej. W przy-
padku Barcelony zmiany te mają charakter przede wszystkim prawny i są zorientowane 
na uregulowanie działalności podmiotów funkcjonujących w ramach sharing economy 
w celu z jednej strony zwiększenia kontroli nad nimi, a z drugiej przeciwdziałania nie-
uczciwej konkurencji.

Wprowadzenie

Początek zjawiska sharing economy we współczesnym jego wymiarze wiąże się ściśle z rozwojem 
internetu, a zwłaszcza wdrożeniem rozwiązania Web 2.0, które stworzyło możliwość dzielenia się 
zasobami informacyjnymi pomiędzy jego użytkownikami (np. Wikipedia). W ślad za tym zaczęły 
powstawać platformy cyfrowe ułatwiające wymianę różnych zasobów, takich jak towary, środki 
finansowe, praca i usługi. Dynamiczny rozwój zjawiska obserwowany jest szczególnie w obszarze 
turystyki, w tym zwłaszcza w zakresie usług noclegowych i transportowych.

proBlemy rynku uSług 
turyStycznych 
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Celem artykułu jest rozpoznanie kierunków wpływu rozwoju sharing economy na gospodarkę 
lokalną oraz zidentyfikowanie działań podejmowanych w związku z nim przez władze lokalne. 
Jako obiekt badań wybrano Barcelonę. Podstawową metodą badawczą była kwerenda literatury 
i analiza treści źródeł wtórnych, w tym przede wszystkim zasobów internetowych o tematyce 
sharing economy, czyli stron internetowych Airbnb i Ubera, gazet lokalnych, oficjalnych portali 
miasta Barcelona, a także portalu Unii Europejskiej zajmującego się problematyką gospodarki 
dzielenia. Wybór obiektu badawczego był podyktowany następującymi przesłankami: po pierwsze, 
Barcelona jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miast Europy, po drugie, w 2014 
roku w obiektach zbiorowego zakwaterowania w mieście zanocowało 8,4 mln turystów, a udział 
turystyki w jego przychodach oscyluje wokół 12–14%; po trzecie, dla jednej z największych na 
świecie platform pośredniczących w dzieleniu się noclegami Airbnb Barcelona jest jednym z naj-
ważniejszych rynków oraz po czwarte, działa tu najwięcej w Europie platform sharing economy, 
a największe z nich (Airbnb, SocialCar) mają w mieście swoje przedstawicielstwa. Wszystko to 
tworzy w Barcelonie przyjazny klimat dla powstawania nowych startupów w obszarze sharing 
economy i dynamicznego rozwoju tego zjawiska. Ponadto Hiszpanie jako naród mocniej niż inne 
dotknięty skutkami kryzysu finansowego z 2008 roku są bardziej otwarci na udział w konsumpcji 
wspólnej i – jak podaje agencja badawcza Nielsen – 53% z nich gotowych jest dzielić się własnymi 
zasobami (Moran, 2016). 

Istota sharing economy

Omawiając istotę sharing economy (gospodarki dzielenia), warto zauważyć, że jest ona rozpa-
trywana przez wiele dyscyplin naukowych. Oprócz wspomnianego terminu na jego oznaczenie 
używa się również haseł ze zbioru terminologii informatycznej (the mesh, peer-to-peer economy), 
socjologicznej (connected consumption, access-based consumption) i ekonomicznej (collaborative 
consumption, collaborative economy, owner-less economy, non-ownership economy, access-based 
economy)1. Wszystkie metafory użyte w przytoczonych wyżej mianach mają swój istotny ładunek 
informacyjny i podkreślają ważkie wyróżniki zjawiska sharing economy. Na gruncie informatyki 
akcentowany jest jej związek i silna zależność od rozwoju technologii informacyjno-komunikacyj-
nych (ICT). Socjolodzy wskazują na sposób konsumowania oraz jego trwały i rozwojowy charakter, 
uznając sharing economy za techniczno-społeczny trend. Ekonomiści zauważają natomiast korzy-
ści i zagrożenia ekonomiczne dla tradycyjnej gospodarki wynikające z rozwoju nowego zjawiska. 
Istotą (głównym filarem) sharing economy jest konsumpcja wspólna (collaborative consumption), 
która oddziałuje na sferę produkcji, podziału i wymiany. Z tego też względu w literaturze te dwa 
terminy są bardzo często stosowane jako synonimy2 (tab. 1).

1 Próby wyjaśnienia różnic między niektórymi z wymienionych w niniejszym artykule pojęć dokonuje Botsman (2010).
2 Przykładowo: Rudawska (2016), s. 181–185.
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Tabela 1. Wybrane definicje sharing economy

Pojęcie Autor Definicja

Sharing economy 
(gospodarka 
dzielenia)

Lessig (2008), s. 143–176
„Alokacja zasobów pomiędzy stronami wymiany oparta nie na pieniądzu, 
lecz na relacjach międzyludzkich i motywowana bardziej społecznymi niż 
ekonomicznymi czynnikami”. 

Sharing economy Matovska (2015), za: Dredge, 
Gyimothy (2015), s. 286–302

„Społeczno-ekonomiczny ekosystem, którego rdzeniem jest dzielenie się 
i współpraca. Obejmuje on wspólne kreowanie, produkcję, dystrybucję, 
wymianę i konsumpcję dóbr i usług przez różnych ludzi i organizacje”.

Collaborative 
consumption 
(konsumpcja 
wspólna)

Bostman, Rogers (2011), s. xv–xvi

„Tradycyjne dzielenie się, barter, pożyczanie, handlowanie, wynajem, 
dawanie i zamiana, ujęte na nowo za sprawą technologii i wspólnoty, 
umożliwiające ludziom w wyniku dostępu (bez przenoszenia prawa 
własności) do produktów i usług, realizowanie wielu korzyści: oszczędność 
pieniędzy, czasu, przestrzeni, nawiązywanie przyjaźni i bycie aktywnym”.

Collaborative 
consumption Belk (2014), s. 1595–1600

„Colaborative consumption to model ekonomiczny oparty na 
skoordynowanym procesie dzielenia się, zamiany, handlowania lub 
wynajmowania, umożliwiającym dostęp (bez przenoszenia prawa własności) 
do produktów i usług za opłatą lub inną formą wynagrodzenia”.

Collaborative 
consumption

Hamari, Sjöklint, Ukkonen (2015), 
s. 2047–2059

„Aktywność typu peer-to-peer polegająca na uzyskiwaniu, dawaniu 
i dzieleniu się dostępem do dóbr i usług, koordynowana przez serwisy 
społecznościowe online”.

Źródło: opracowanie własne.

Krótki przegląd definicji pozwala stwierdzić, że sharing economy jest alternatywną formą do-
stępu do dóbr i usług realizowaną poza tradycyjnie rozumianym rynkiem, na przykład finanso-
wym (w miejsce usług banku – co-funding), hotelarskim (w miejsce usług hotelu – oferta wolnego 
pokoju w mieszkaniu właściciela) czy usług transportowych (w miejsce usług taxi – oferta wol-
nego miejsca w prywatnym samochodzie). Sharing economy rozwija się na szeroką skalę dzięki 
nowym technologiom informacyjno-komunikacyjnym, powstawaniu cyfrowych platform pośred-
niczących (np. Uber, Airbnb, Couchsurfing, BlaBlaCar) oraz potrzebie przynależności do grup 
społecznych. Działalność opiera się na sieciach społecznościowych, których członkowie przyjmują 
role konsumentów-oferentów i konsumentów-użytkowników w procesie dzielenia się. Podmioty 
sharing economy cechują się następującymi atrybutami: 

a) korzystają z platform cyfrowych dostępnych przez aplikacje na urządzenia mobilne w celu 
ułatwienia transakcji typu peer-to-peer (opartych na wzajemności, równorzędności użyt-
kowników platform i współpracy między nimi);

b) opierają się na wzajemnym zaufaniu, które nabiera zdecydowanie większego znaczenia 
w aktach kupna-sprzedaży w porównaniu do transakcji w gospodarce tradycyjnie rozumia-
nej, przyjmując funkcję pieniądza jako dodatkowego środka wymiany;

c) aktywnie korzystają ze współtworzonych przez siebie systemów kontroli jakości, za pośred-
nictwem których dzielą się między sobą opiniami na temat oferty sharing economy;

d) oferenci świadczący usługi za pośrednictwem platformy sharing economy czynią to w naj-
bardziej dogodnym czasie i przestrzeni, a usługobiorcy dostosowują się do warunków oferty 
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(w gospodarce tradycyjnie rozumianej elastyczna oferta dostosowuje się do oczekiwań na-
bywcy);

e) wzajemnie świadczą sobie usługi na bazie zasobów należących przynajmniej do jednego 
z nich (bez przekazywania praw własności).

Praktyka pokazuje, że zjawisko rozwija się bardzo dynamicznie w dużych aglomeracjach miej-
skich na świecie, szczególnie w USA i Europie. Nie pozostaje to bez wpływu na gospodarkę tych 
miast, niosąc ze sobą również negatywne konsekwencje, zwłaszcza w odniesieniu do działalno-
ści hotelarskiej i transportu pasażerskiego. Ujawnione negatywne społeczno-ekonomiczne skutki 
sharing economy stanowią silną przesłankę wprowadzania zmian w lokalnej polityce turystycznej.

Rozwój sharing economy w Barcelonie i działania władz lokalnych 

Jak wspomniano we wstępie, w Barcelonie działa najwięcej platform sharing economy (tab. 2), 
a największe z nich (Airbnb, SocialCar) mają tu swoje przedstawicielstwa. Ich oferta zaspokaja 
różnorodne potrzeby turystów, w tym przede wszystkim: odpoczynku, przemieszczania się, wy-
żywienia, a także poznania. Wymienione w tabeli 2 platformy działają w różnej formule. Wśród 
nich są takie, które oferują usługi płatne (Airbnb), jak i bezpłatne (MyTwinPlace). Najwięcej z nich 
operuje na rynku usług hotelarskich i transportowych. W Barcelonie, jak i w innych hiszpańskich 
miastach, nie działa Uber – jedna z największych na świecie platform oferujących usługi przewo-
zu osób. Jest to spowodowane restrykcyjnymi przepisami prawa transportowego Hiszpanii3 i na-
ciskami lobby taksówkarskiego ze względu na przynależność oferty Ubera i korporacji taxi do 
grupy bliskich substytutów (np. ustalone taryfy przewozów, regularność, komercyjny charakter). 
W przypadku drugiej – bardzo popularnej – działającej w obszarze transportu platformy BlaBlaCar 
pomimo próby dowiedzenia przez Spanish Confederation of Bus Transportation (Confebús), że 
nieuczciwie konkuruje ona z tradycyjnymi przewoźnikami autokarowymi na 74 trasach w całej 
Hiszpanii4, sąd nie zakazał jej prowadzenia działalności, nie uznając platformy za przejaw nie-
uczciwej konkurencji (ze względu na skalę, sposób i cel).

Tabela 2. Najważniejsze platformy sharing economy w Barcelonie działające w turystyce

Usługi Platformy sharing economy

Noclegowe Airbnb, HomeAway, Nightswapping, MyTwinPlace, Knok

Transportowe Avancar, SocialCar, Drivy, BlaBlaCar, Amovens, Bicing, LetMeSpace

Gastronomiczne EatWith, LeftOverSwap

Przewodnickie Trip4ReaL

Źródło: opracowanie własne.

3 https://newsroom. uber.com/spain/mwc16-en/.
4 https://www.thelocal.es/20150812/blablacar.
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Z punktu widzenia rozwoju turystyki obok usług transportowych najważniejszą rolę odgrywa-
ją usługi noclegowe. W tym obszarze największą platformą w skali globalnej jest Airbnb, dla której 
Barcelona pod względem liczby mieszkań oferowanych do wynajmu jest obecnie czwartym ryn-
kiem na świecie i trzecim w Europie. Potencjał usługowy Airbnb przewyższa znacznie możliwości 
innych pośredników wymiany noclegów działających w mieście (tab. 3). W tabeli 3 przedstawiono 
wielkość oferty Airbnb i dla porównania HomeAway – drugiej co do wielkości platformy pośred-
niczącej w wynajmowaniu mieszkań w Barcelonie. Pojemność usługowa Airbnb, mierzona liczbą 
mieszkań do wynajęcia, bardzo szybko przyrasta, jak bowiem wynika z danych publikowanych na 
platformie, już w marcu 2016 roku osiągnęła ona 16 tys. ofert5. 

Tabela 3. Szacunkowa liczba mieszkań dostępnych w 2015 r. na dwóch wybranych platformach funkcjonujących 
w miastach Europy o dynamicznym rozwoju sharing economy

Platforma sharing economy Paryż Londyn Berlin Barcelona Amsterdam

Airbnb

Liczba mieszkań 40 000 20 000–
30 000 12 000 12000 11 000

Udział względny miasta 
w ofercie pięciu miast 40% 25% 12% 12% 11%

HomeAway

Liczba mieszkań 8000 4500 1900 5000 1700

Udział względny miasta 
w ofercie pięciu miast 38% 21% 9% 24% 8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Arribas, Steible, De Bondt (2016), s. 24. 

Z danych zamieszczonych w tabeli 3 wynika, że oferta mieszkań Airbnb do wynajęcia 
w Barcelonie jest ponad trzykrotnie mniejsza niż w Paryżu i dwukrotnie niż w Londynie. W przy-
padku HomeAway rynek barceloński jest relatywnie ważniejszy i stanowi 1/4 liczby mieszkań 
oferowanych w pięciu miastach Europy. 

Rozwój sharing economy ma istotny wpływ na gospodarkę lokalną Barcelony. Biorąc pod 
uwagę jedynie przypadek Airbnb, rezydenci Barcelony oferujący swoje mieszkania na wynajem 
w 2015 roku przyjęli 900 tys. gości. Oszacowano, że turyści ci wydali w mieście 740 mln euro6. 
Zarówno strumień gości, jak i strumień przychodów z najmu mieszkań w Barcelonie za pośred-
nictwem Airbnb szybko rosną. Dla porównania według statystyk wspomnianej platformy w 2013 
roku liczby te osiągnęły odpowiednio 277 tys. osób i 128 mln euro7. Należy również wspomnieć, 
że dla zdecydowanej większości oferentów Airbnb przychody przez nich osiągane są dodatkowym 
źródłem dochodów (73% oferentów posiada jedno mieszkanie do wynajęcia) i istotnie uzupełniają 
ich budżety, ponieważ 75% oferentów dysponuje całkowitymi dochodami niższymi od średniej dla 

5 https://www.airbnbcitizen.com/airbnb-community-boosts-barcelona-economy-by-e740-million.
6 https://www.airbnbcitizen.com/airbnb-community-boosts-barcelona-economy-by-e740-million.
7 https://www.airbnbcitizen.com/airbnb-community-boosts-barcelona-economy-by-e740-million.
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Katalonii, a 25% dzięki przychodom z wynajmu może utrzymać swoje mieszkania, uchronić się 
przed eksmisją, a co więcej – nawet przed wykluczeniem społecznym8.

Przychody – o których mowa powyżej – trafiają w większości bezpośrednio do właścicieli 
mieszkań, którzy często naruszają prawo lokalne i nie odprowadzają do budżetu miejskiego sto-
sownych podatków od swej działalności. Jak twierdzi burmistrz Barcelony, w niektórych jej dziel-
nicach na 1 km2 funkcjonuje 70 nielegalnych kwater turystycznych9. Nie sposób jednak nie zauwa-
żyć, że efekty mnożnikowe działania dodatkowego strumienia pieniądza wygenerowanego przez 
sharing economy mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarki lokalnej miasta. Chociaż 
wspomniane efekty ograniczane są w przypadku, gdy właściciele wynajmowanych mieszkań po-
zostają poza Barceloną (tzw. wycieki pieniądza z danego rynku). Niestety nie można oszacować 
wielkości tego „wyciekającego” pieniądza, ponieważ nie dysponujemy danymi pokazującymi, ilu 
oferentów Airbnb mieszka poza Barceloną. Wiadomo jedynie, że nieco powyżej 2/3 ofert dotyczy 
lokali zamieszkałych na stałe przez ich właścicieli. 

Według statystyk Airbnb użytkownicy platformy wydają 2,3 raza więcej pieniędzy i pozo-
stają w mieście 2,4 raza dłużej niż przeciętny turysta (Moran, 2016). Warto zwrócić uwagę na to, 
że przyrost długości pobytu w mieście przewyższa przyrost wydatków turystycznych na turystę 
Airbnb. A ponadto dłuższy pobyt pociąga za sobą wyższe koszty obsługi ruchu turystycznego 
ponoszone przez Barcelonę, na przykład sprzątania miasta, wywozu śmieci, utylizacji odpadów, 
zużycia wody itp. Oznacza to niższą efektywność ekonomiczną funkcjonowania miasta.

Oficjalne statystyki pojemności bazy noclegowej w Barcelonie podają, że w 2014 roku wszyst-
kich licencjonowanych kwater prywatnych było 9606 i oferowały one 41 555 miejsc noclegowych. 
Jest to bardzo ważny segment podażowej strony rynku hotelarskiego w Barcelonie, gdyż reali-
zuje on 50% ogółu liczby udzielonych noclegów w mieście i odznacza się również największą 
dynamiką wzrostu tej liczby (ok. 60% w 2014 r. w stosunku do 2013 r.) w porównaniu z innymi 
typami zakwaterowania (hotele – 3,7%, aparthotele – 5,9%, pensjonaty i hostele – 10%) (Turisme 
a Barcelona…, 2014, s. 13). Natomiast dane przedstawione w tabeli 3 wskazują, że oferta prywat-
nych mieszkań do wynajęcia, biorąc pod uwagę jedynie dwie platformy, jest dwukrotnie wyższa 
(17 tys. w 2015 r.). Liczby te wskazują, że pośród podmiotów działających w sharing economy jest 
wiele takich, które nie są zarejestrowane w oficjalnych ewidencjach i:

a) działają w szarej strefie;
b) stanowią nieuczciwą konkurencję dla tych, którzy prowadzą działalność zarejestrowaną ob-

ciążoną kosztami administracyjnymi, podatkowymi i osobowymi;
c) wypierają droższe usługi komercyjne (przede wszystkim taxi i hoteli), obniżając tym sa-

mym przychody firm je świadczących;
d) powodują zatem obniżenie wpływów do budżetów lokalnych i krajowych;
e) zwiększają ogólny popyt na dobra i usługi turystyczne w Barcelonie mogący spowodować 

przekroczenie chłonności turystycznej obszaru;

8 http://blog.airbnb.com/economic-impact-airbnb/. 
9 http://biznes.onet.pl/wiadomosci/turystyka/barcelona-peka-w-szwach-pod-naporem-turystow-i-zaczyna-sie- 

-buntowac/zxkcdx/.
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f) przyczyniają się do wzrostu liczby pobytów nierejestrowanych prowadzących do spadku 
dochodów z turystyki przy wyższych kosztach związanych z oczyszczaniem i rewitalizacją 
miasta, co powoduje, że władze lokalne zmuszone są do podnoszenia opłat i podatków lo-
kalnych dla legalnie działających przedsiębiorców;

g) powiększają lukę dochodową między przedsiębiorstwami działającymi legalnie a niereje-
strowanymi oferentami funkcjonującymi w sferze sharing economy;

h) powodują zagęszczenie ruchu turystycznego i spadek jakości produktów turystycznych ofe-
rowanych w mieście;

i) podnoszą stopień asymetrii informacji – większy jej zasób po stronie oferenta działającego 
w formule sharing economy, a w konsekwencji podwyższają – w porównaniu z tradycyjnie 
nabywanymi produktami – niepewność co do ostatecznej ich jakości i wartości (wyższe 
ryzyko np. noclegu w złych warunkach, podróży w nieodpowiednim towarzystwie);

j) przyczyniają się do zmniejszenia poziomu integracji społecznej (liczne protesty mieszkań-
ców dzielnic, np. w dzielnicy Barceloneta);

k) przyciągają segmenty nagannie zachowujących się turystów (zakłócających spokój, wszczy-
nających bójki);

l) nie charakteryzują się właściwymi predyspozycjami psychospołecznymi do świadczenia 
usług (np. kradzieże, pobicia przez usługodawcę itp.).

Powyżej przedstawione negatywne efekty zewnętrzne powodują także szkody wizerunkowe 
dla Barcelony, która zaczyna być postrzegana przez turystów jako miejsce niebezpieczne, zatło-
czone, zanieczyszczone, co z jednej strony może obniżać poziom zadowolenia turystów z pobytu, 
a z drugiej „odstraszyć” potencjalnych odwiedzających. 

Efekty zewnętrzne rozwoju sharing economy stały się przesłanką do podjęcia przez wła-
dze lokalne Barcelony działań prewencyjnych ograniczających jej negatywne oddziaływanie. 
Koncentrują się one głównie na wypełnianiu luk w prawie lokalnym, które wykorzystywane są 
przez platformy cyfrowe sharing economy. Świadomość władz lokalnych skutków negatywnych 
sharing economy przyczyniła się do wprowadzenia obowiązku rejestracji kwater w tak zwanej 
Katalońskiej Ewidencji Turystycznej (KET), a także zamknięcia wielu nielicencjonowanych kwa-
ter Airbnb w popularnej turystycznie nadmorskiej dzielnicy Barceloneta. Zwiększono też kontrolę 
mieszkań do wynajęcia i rozpoczęto monitorowanie stron internetowych platform pośredniczą-
cych w nim w celu zidentyfikowania nowych nielegalnych kwaterodawców. Ponadto wezwano 
Airbnb do współpracy wyłącznie z legalnie działającymi oferentami noclegów i wprowadzono 
karę grzywny dla nielicencjonowanych kwaterodawców oraz dla platformy Airbnb za łamanie 
lokalnego prawa10. Pomimo tego platforma już dwukrotnie została ukarana karą pieniężną za nie-
stosowanie się do tego nakazu – w lipcu 2014 roku zapłaciła 30 tys. euro i 60 tys. euro w grudniu 
2015 roku (Moran, 2016).

Z uwagi na częste przypadki wynajmowania kilku mieszkań przez danego właściciela wpro-
wadzono nakaz jego obecności w trakcie wynajmu mieszkania turystom. Ze względu na niekon-

10 http://www.informationweek.com/government/the-sharing-economy-not-what-you-think-it-is/a/d-id/1321270/.
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trolowany wzrost pojemności usługowej bazy noclegowej zagrażający środowisku społecznemu 
i przyrodniczemu Barcelony wprowadzono czasowe zamrożenie wydawania pozwoleń dla właści-
cieli wynajmujących turystom mieszkania oraz podjęto decyzję o zawieszeniu przynajmniej na rok 
udzielania koncesji na budowę nowych hoteli.

Podsumowanie

Sharing economy rozwija się bardzo gwałtownie, niosąc za sobą wiele różnorakich konsekwencji 
oddziałujących z różną siłą na lokalną gospodarkę. Wśród tych oddziaływań można wyróżnić za-
równo pozytywne, jak i negatywne. W związku z tym stosunek władz lokalnych do działalności 
platform sharing economy jest zróżnicowany w zależności od rodzaju oferowanych usług, skali 
zagrożenia dla tradycyjnie działających przedsiębiorców oraz równowagi budżetowej Barcelony. 
Inną postawę przyjęły władze miasta wobec Ubera, a inną wobec Airbnb. Działalność Ubera, za-
grażając bardzo istotnie funkcjonowaniu licencjonowanych taksówkarzy (powodując znaczny spa-
dek popytu na ich usługi, a co za tym idzie – i rentowności) i uszczuplając wyraźnie wpływy do 
budżetu lokalnego (z wykupu licencji taksówkarskich), została zakazana. Natomiast mniejsze za-
grożenie ze strony Airbnb dla hotelarzy (relatywnie mniejszy spadek rentowności funkcjonowania 
w stosunku do działalności taksówkarskiej), a także większe znaczenie działalności polegającej 
na udostępnianiu turystom mieszkań za pośrednictwem platformy dla mieszkańców miasta jako 
dodatkowego źródła ich dochodów spowodowało prawne jej uregulowanie. Oferentów mieszkań 
zobowiązano do zgłoszenia działalności do ewidencji KET i wprowadzono warunek ograniczający 
skalę tej działalności, polegający na konieczności obecności właściciela w wynajmowanym lokalu. 
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Góry Żytawskie (Łużyckie)

Streszczenie Do jednych z najważniejszych aspektów zarządzania obszarami chronionymi należy 
odpowiednia organizacja ruchu turystycznego, która będzie godziła potrzeby ochrony 
przyrody z interesami turystów i stałych mieszkańców regionu. Zagadnienie to zostało 
w niniejszym artykule przedstawione na przykładzie Parku Krajobrazowego Gór Ży-
tawskich leżącego w południowo-wschodnich Niemczech. Wskazano ośrodki rozrzą-
dowe ruchu turystycznego, przeanalizowano rolę szlaków turystycznych i komunikacji 
zbiorowej w kształtowaniu kierunków przemieszczania się turystów, a także zwrócono 
uwagę na integrację tego przygranicznego Parku z Republiką Czeską. Badany obszar 
jest bardzo intensywnie zagospodarowany, a szczególną rolę w organizacji ruchu tury-
stycznego odgrywa wyjątkowo rozbudowana sieć pieszych szlaków turystycznych. Do 
potrzeb turystów nie w pełni dostosowana jest za to oferta transportu publicznego, co 
należy uznać za problem, biorąc pod uwagę duży ruch samochodowy i niedobór miejsc 
parkingowych.

Wprowadzenie, cel i metody pracy

Właściwa organizacja ruchu turystycznego jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed 
zarządcami obszarów chronionych (Kowalczyk, 2009, s. 15–17; Kowalczyk, Kowalczyk, Kulczyk, 
2010, s. 58–68). Stopień ich udostępnienia zależy między innymi od stanu zachowania środowi-
ska i ewentualnych jego zagrożeń, atrakcyjności terenu i natężenia ruchu turystycznego. Wiąże 
się to zwykle z typem obszaru chronionego – w parkach narodowych i rezerwatach penetracja 
turystyczna jest z reguły najbardziej ograniczona, zaś na obszarach, gdzie przedmiotem ochrony 
jest krajobraz (czyli np. w stanowiącym przedmiot niniejszego artykułu Parku Krajobrazowym 
Gór Żytawskich), narzucone rygory są znacznie słabsze. Niemniej zawsze najważniejszym za-
daniem jest „znalezienie równowagi między zadaniami, jakie są przed nimi [obszarami chronio-
nymi – przyp. K.K.] stawiane ze względu na ochronę przyrody, a potrzebami odwiedzających je 
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turystów oraz interesami ludności zamieszkującej tereny sąsiadujące z obszarami chronionymi” 
(Kowalczyk i in., 2010, s. 66). Jednym z podstawowych problemów jest odpowiednie kierowa-
nie ruchu turystycznego, co – jak podkreślają Bajda-Gołębiewska (2011, s. 60, 63), Kurek (2005, 
s. 129) czy Styperek (2002, s. 29) – można realizować, odpowiednio kształtując sieć szlaków, stąd 
temu tematowi poświęcono w niniejszym opracowaniu więcej miejsca. Szczególną rolę znakowa-
nych tras w parkach krajobrazowych podkreślają Ptaszycka-Jackowska i Baranowska-Janota (1989, 
s. 66–67). W organizacji przestrzeni obszarów chronionych może być też pomocna koncepcja stre-
fowania przestrzennego lub udostępniania na zasadzie przeciwieństwa koncentracji i rozproszenia 
(Kowalczyk, 2009, s. 21–30; Kowalczyk, Derek, 2010, s. 183–195).

Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie i ocena organizacji ruchu turystyczne-
go w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich (niem. Landschaftsschutzgebiet Zittauer Gebirge). 
Uwzględniono zarówno teren obszaru chronionego, jak i jego otoczenie, które może wpływać na 
kierunki przemieszczenia się turystów (Kotlina Żytawska i Pogórze Łużyckie). Wzięto pod uwagę 
dominujące na tym terenie formy turystyki, a także dość długą historię rozwoju infrastruktury 
turystycznej. Przy opracowywaniu zagadnienia wykorzystano bezpośrednie i pośrednie źródła 
danych. W pierwszym przypadku podstawą były badania terenowe z lata 2016 roku skupiające się 
na inwentaryzacji stanu szlaków turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich zagospoda-
rowania. Pozwoliły one na określenie zasad kształtowania sieci szlaków, głównych kierunków wę-
drówek i odcinków tras szczególnie popularnych. Poczyniono wówczas też obserwacje związane 
z komunikacją zbiorową. Wykorzystano także wtórne źródła danych (literatura przedmiotu, mapy 
turystyczne, materiały promocyjne, rozkłady jazdy). Prace były prowadzone metodą analityczno-

-opisową, której celem było wskazanie głównych punktów rozrządowych ruchu turystycznego, 
określenie roli szlaków i transportu publicznego w kształtowaniu kierunków przemieszczeń tury-
stów, a także analiza znaczenia współpracy transgranicznej, w szczególności skutków zwiększenia 
liczby miejsc przekraczania granicy.

Charakterystyka obszaru badań

Landschaftsschutzgebiet Zittauer Gebirge położony jest w południowo-wschodniej części Niemiec 
i jednocześnie kraju związkowego Saksonia, na obszarze Sudetów Zachodnich, na południowy 
zachód od styku granic Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej (przy czym badany obszar rozciąga 
się wyłącznie wzdłuż granicy niemiecko-czeskiej). Na powierzchni około 5940 ha obejmuje góry 
średnie zbudowane przeważnie z piaskowców poprzecinanych skałami wulkanicznymi wylew-
nymi (bazalty, fonolity), związanymi z trzeciorzędowym wulkanizmem (Naturpark…, 2012, s. 6; 
Lehrpfade…, b.r.w., s. 6). W niemieckiej nomenklaturze geograficznej (a także turystycznej) na 
określenie badanego terenu używa się pojęcia Góry Żytawskie (niem. Zittauer Gebirge)1, nato-
miast Czesi kontynuację tego pasma po swojej stronie granicy nazywają – podobnie jak stosuje się 
w Polsce (por. Kondracki, 1978, s. 384; Migoń, 2005, s. 22) – Górami Łużyckimi (czes. Lužické 

1 Ponadto czasem w materiałach promocyjnych spotyka się określenie Gebirgsidylle – górska idylla, odnoszące się do 
dużej atrakcyjności regionu, a jednocześnie dobrze rozwiniętej bazy turystycznej.
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hory) (Chráněná…, 2015). Rodzi to pewne komplikacje w przypadku odnoszenia się do całego 
terenu po obu stronach granicy. Autor niniejszego opracowania w takiej sytuacji będzie stosował 
określenie Góry Łużyckie zgodnie z praktyką polskiej geografii. Pod względem rygoru ochrony 
przyrody niemiecki Landschaftsschutzgebiet można porównać do polskiego parku krajobrazowe-
go – pomimo niewątpliwych walorów przyrodniczych na jego terenie znajdują się bowiem miej-
scowości czy nieuciążliwy przemysł, zaś do głównych celów zarządzania Parkiem należy jego 
udostępnienie turystyczne. Penetracja turystyczna ograniczona jest tylko na terenie trzech poło-
żonych w Górach Żytawskich rezerwatów przyrody (niem. Naturschutzgebiet), przy czym ich po-
wierzchnia jest niewielka, a obszary bardziej interesujące dla turystów (część skalnego miasta koło 
Jonsdorfu – niem. NSG Jonsdorfer Felsenstadt oraz NSG Lausche obejmujący najwyższy szczyt 
pasma – 793 m n.p.m.) i tak przecinają szlaki turystyczne. Prezentowany park krajobrazowy razem 
z położonym na północnym zachodzie Landschaftsschutzgebiet Mandautal i terenami sąsiednimi 
tworzy Park Przyrodniczy Gór Żytawskich (niem. Naturpark Zittauer Gebirge)2, w ostatnim cza-
sie dość intensywnie promowany. Poza właściwymi górami twór ten obejmuje teren pagórkowaty 
lub falisty Pogórza Łużyckiego z wyższymi wzgórzami powulkanicznymi tej samej genezy co 
w Górach Łużyckich oraz fragment Kotliny Żytawskiej.

Choć Warszyńska (1990, s. 245) uznaje Góry Żytawskie za region wypoczynkowy (o czym 
chyba przesądziło istnienie tu trzech miejscowości uzdrowiskowych), to teren ten jest także celem 
turystyki krajoznawczej i aktywnej. Do głównych atrakcji analizowanego obszaru chronionego 
należą śmiałe krajobrazy wyrzeźbione w piaskowcach w postaci pojedynczych ostańców, na przy-
kład Scharfenstein (569 m n.p.m.) lub Falkenstein (ok. 530 m n.p.m.), wyeksponowanych masy-
wów, na przykład wzgórze zamkowe w Oybinie (515 m n.p.m.), Nonnenfelsen obok Jonsdorfu (ok. 
480 m n.p.m.), lub skalnych miast, na przykład otoczenie schroniska Töpfer (ok. 570 m n.p.m.) 
lub okolice Carolafelsen (ok. 550 m n.p.m.). Ukształtowanie terenu umożliwiło powstanie wielu 
punktów widokowych (naturalnych i stworzonych przez człowieka), z których można podziwiać 
tak same Góry Łużyckie i okoliczne fragmenty Sudetów Zachodnich (Góry Izerskie, Karkonosze, 
Grzbiet Jesztedzko-Kozakowski), jak i ich północne przedpole ze wzgórzami powulkanicznymi, 
Żytawą i wyrobiskami węgla brunatnego w Bogatyni3. Dwie z ważniejszych atrakcji Parku są 
przykładem wykorzystania zasobów przyrody i przekształcania krajobrazu przez człowieka na 
przestrzeni kilku wieków. Nad Oybinem wśród piaskowcowych skał wznoszą się ruiny zamku 
Karola IV Luksemburskiego (1316–1378)4 z 1364 roku i wzniesionego w 1369 roku także na jego 

2 Łączna powierzchnia Naturpark Zittauer Gebirge to 13 337 ha, zaś Landschaftsschutzgebiet Mandautal – 2 137 ha 
(Naturpark…, 2012, s. 6).
3 Park Krajobrazowy Gór Żytawskich położony jest po południowo-zachodniej stronie kopalni węgla brunatnego i elek-
trowni Turów, a także na południe od nieczynnych już kopalni i elektrowni niemieckich koło Görlitz i Hagenwerder. Taka 
lokalizacja spowodowała, że przy przeważającym wietrze z kierunków zachodnich nad Góry Łużyckie nie napływały 
w aż takim natężeniu zanieczyszczenia, które spowodowały klęskę ekologiczną w Górach Izerskich i Karkonoszach.
4 Karol IV kilkanaście razy przebywał na Górnych Łużycach, czego wyrazem było wybudowanie zamku w Oybinie 
(a w zasadzie przebudowa konstrukcji z początku XIV w.), który stał się jego osobistą rezydencją. Kazał też wznieść dla 
ochrony drogi z doliny Nysy do Jablonnego v Podještědí zamek Karlsfried (Fokt, b.r.w., s. 68), także położony na terenie 
dzisiejszego parku krajobrazowego, ale znacznie słabiej zachowany.
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polecenie konwentu celestynów, zaś koło Jonsdorfu położone są malownicze wyrobiska piaskowca 
i bazaltu – efekt działalności datowanej od XVII wieku. Celem turystów są dwa wspomniane już 
uzdrowiska (niem. Kurort): Oybin i Jonsdorf oraz nieco mniejszy Luftkurort Lückendorf. Te za-
dbane miejscowości posiadają liczne tereny zielone i ciekawą architekturę pensjonatową, głównie 
z przełomu XIX i XX wieku. Walorem kulturowym regionu jest także tradycyjne łużyckie budow-
nictwo przysłupowe5 (Kłopotowski, 2016, s. 135) oraz kolei wąskotorowa zwana Dzwoneczkową, 
uruchomiona w 1890 roku i obsługiwana do dziś pociągami parowymi. Kursuje prawie przez 
cały rok z Żytawy do Oybinu i Jonsdorfu. Na tym terenie znajduje się kilka muzeów (m.in. kra-
joznawczo-etnograficzne w Waltersdorfie czy kolejowe w Oybinie), a także Dom Motyli (niem. 
Schmetterlingshaus) w Jonsdorfie.

Park Krajobrazowy Gór Żytawskich jest obszarem niezwykle intensywnie zagospodarowa-
nym turystycznie, zarówno jeśli chodzi o bazę noclegową i gastronomiczną, jak i pod względem 
szlaków turystycznych, miejsc odpoczynkowych czy nawet parków rozrywki. Wynika to z jednej 
strony z atrakcyjności tego terenu, na którym skupione są liczne walory krajoznawcze przyrodni-
cze i kulturowe (często ze sobą wzajemnie powiązane), zaś z drugiej – z niewielkiej powierzchni 
obszaru chronionego. Niemiecka część Gór Łużyckich stanowi bowiem w przybliżeniu około 15% 
obszaru całego pasma, do tego jest ona niejako wciśnięta w tereny czeskie (granica państwowa 
wyznacza ramy Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich aż z trzech stron z wyjątkiem północ-
nej, gdzie granicę Parku poprowadzono u podnóża gór w części wschodniej lub ich przedpolem – 
obejmując kilka wzgórz powulkanicznych – w części zachodniej). Można powiedzieć, że sytuacja 
w Górach Łużyckich jest zbliżona do Tatr, których polski fragment jest zdecydowanie mniejszy 
(22,3% ogólnej powierzchni), intensywniej zagospodarowany i bardziej obciążony ruchem tury-
stycznym niż słowacki.

Ośrodki rozrządowe ruchu turystycznego

Dla Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich można wskazać ośrodki rozrządowe ruchu turystycz-
nego dwóch kategorii: regionalnej i lokalnej (rys. 1). W pierwszym przypadku mowa o Żytawie, 
która jest ważnym węzłem przesiadkowym dla turystów zmierzających nie tylko w Góry Żytawskie, 
ale także w inne części Górnych Łużyc (np. klasztor St. Marienthal w Ostritz) czy do Republiki 
Czeskiej, której przygraniczna część ze względów historycznych jest bardzo popularna wśród 
Niemców (turystyka sentymentalna). Choć miasto położone jest nieco ponad 3 km na północ od 
granic badanego Parku (i np. 7,5 km od Oybinu), to przez nie przejeżdżają prawie wszyscy tury-
ści niezmotoryzowani i większość zmotoryzowanych udających się w niemieckie Góry Łużyckie. 
Z Żytawy pociągi pasażerskie odjeżdżają w pięciu kierunkach, w tym wspomniana kolej wąskoto-
rowa do Oybinu i Jonsdorfu oraz regularna linia przebiegająca u podnóża zachodniej części pasma, 
a następnie wkraczająca do Czech. Bardzo rozbudowana jest sieć autobusów lokalnych, ale rów-
nież jedna z linii miejskich dociera do granic badanego Parku (por. tab. 1). Do wad Żytawy jako 
ośrodka rozrządowego – czy turystycznego w ogólności – należy słabo rozwinięta baza noclegowa 

5 Na obszarze Naturpark Zittauer Gebirge znajduje się 1576 domów przysłupowych (Naturpark…, 2012, s. 6).
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(nieliczne i raczej drogie hotele6) oraz dość ograniczona baza gastronomiczna (Kłopotowski, 2016, 
s. 133). Mało korzystne są godziny otwarcia punktu informacji turystycznej w ratuszu. Dziwi to 
tym bardziej, że Żytawa jest bardzo atrakcyjnym miastem słynącym przede wszystkim z unikato-
wych płócien wielkopostnych (Kłopotowski, 2016, s. 128–134).

Uwagi: Przedstawiono tylko szlaki piesze długodystansowe i lokalne okrężne, pomijając gęstą sieć innych lokalnych szlaków 
pieszych, a także trasy dla innych form aktywności.

Rysunek 1. Wybrane aspekty organizacji ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Českosaské Švýcarsko…, 2015; Chráněná…, 2015.

Można wskazać cztery lokalne ośrodki rozrządowe ruchu turystycznego, wszystkie położone 
już na terenie Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich: Oybin, Jonsdorf, Waltersdorf i Olbersdorf 
(rys. 1). Trzy pierwsze miejscowości są jednocześnie celem zwiedzania, ale układ dróg publicz-
nych, dostępne parkingi, oferta komunikacji zbiorowej, a przede wszystkim sieć szlaków powodu-

6 Być może inne obiekty nie wytrzymują konkurencji ze strony właściwych Gór Żytawskich, gdzie oferta domów wy-
poczynkowych, pensjonatów, pokoi gościnnych i mieszkań wakacyjnych jest bardzo rozbudowana.
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ją, że to z nich turyści rozpoczynają wędrówki po regionie. Znajdują się w nich też dość dobrze 
zaopatrzone punkty informacji turystycznej, w których można dowiedzieć się o celach wycieczek 
lub zarezerwować nocleg7. Najbardziej rozbudowane centrum, połączone z wystawą poświęconą 
przyrodzie i historii regionu (niem. Naturparkhaus), funkcjonuje w położonym najdalej na za-
chód Waltersdorfie, co ma na celu przyciągnięcie turystów w tę pozornie mniej atrakcyjną (brak 
skałek) część pasma. Trzeba jednak podkreślić, że centrum to związane jest z szerszym obsza-
rem Naturpark Zittauer Gebirge (Naturpark…, 2012, s. 8). Cała wystawa jest dostępna dla osób 
na wózkach inwalidzkich, a teksty są przygotowane w czterech językach (niemieckim, polskim, 
czeskim i angielskim). Każda z tych trzech miejscowości odznacza się bardzo rozbudowaną bazą 
noclegową i gastronomiczną, choć po sezonie ulega ona pewnemu ograniczeniu. Olbersdorf to 
miejscowość położona między Żytawą a Oybinem (jest to w zasadzie jeden ciąg zabudowań). 
Chociaż brak tu centrum informacji turystycznej8, znacznie mniejsza jest też oferta usług nocle-
gowych i gastronomicznych, o uznaniu jej za ośrodek rozrządowy zdecydowało znaczenie w sieci 
komunikacji zbiorowej. To w tym miejscu rozwidla się szosa i linia kolei wąskotorowej z Żytawy, 
prowadząc następnie na południe do Oybinu lub na południowy zachód do Jonsdorfu. W efekcie 
na jednym z dwóch tutejszych dworców muszą się przesiadać niezmotoryzowani turyści podróżu-
jący wewnątrz regionu, a w weekendy także ci przyjeżdżający z zewnątrz. Pozostałe miejscowości 
mają niewielkie znaczenie w kształtowaniu kierunków przemieszczania się turystów. Roli ośrodka 
rozrządowego nie można przypisać położonemu na północnym zachodzie, dość dużemu miastu 
Großschönau z racji jego peryferyjnego położenia i ograniczonej infrastruktury turystycznej.

Sieć szlaków turystycznych

Sieć szlaków turystycznych, zwłaszcza pieszych, jest w Górach Żytawskich niezwykle rozbudowa-
na. Zauważalne jest to, porównując zarówno z czeską częścią Gór Łużyckich, jak i innymi regiona-
mi turystycznymi Niemiec, na przykład położoną dość blisko Szwajcarią Saksońską, która uzna-
wana jest za jeden z najbardziej atrakcyjnych zespołów krajobrazowych Niemiec (Warszyńska 
1990, s. 243). Wynika to przede wszystkim z niewielkiego obszaru badanego terenu i dużego ru-
chu turystycznego, ale ma też swoje uwarunkowania historyczne i kulturowe. Po pierwsze, trzeba 
pamiętać, że klasyczna niemiecka turystyka górska ma inny charakter niż polska (por. Potocki, 
2004, s. 76, 100). Dominują tam raczej krótkie wędrówki (maksymalnie kilkanaście kilometrów, 
ale z reguły kilka) lub nawet spacery, najczęściej w formie pętli (powrót do miejsca zamieszkania 
lub na parking), przy czym ważnym elementem aktywności – a czasem nawet jej celem – jest 
wizyta w górskiej restauracji (schronisku), najlepiej atrakcyjnie położonej. Oczywiście jest to ge-
neralizacja odpowiadająca zwłaszcza niemieckiej turystyce w XIX i pierwszej połowie XX wieku, 
ale taka tradycja do dziś jest dość powszechna w społeczeństwie, dodatkowo utrwalana przez 

7 W Oybinie – poza biurem informacyjnym u podnóża zamku – na stacji kolei wąskotorowej działa centralny dla Gór 
Żytawskich punkt pośrednictwa w sprzedaży miejsc noclegowych (mający też wersję internetową).
8 Przy głównym, węzłowym przystanku autobusowym znajduje się za to rozbudowany zestaw tablic dotyczących sieci 
szlaków pieszych.
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literaturę piękną czy dawne przewodniki. Różnica w sposobie uprawiania górskich wędrówek 
między turystami niemieckimi i polskimi była szczególnie łatwo zauważalna przed transformacją 
w naszym kraju w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, od tego czasu bowiem polska turystyka 
górska sukcesywnie odchodzi od modelu wypracowanego przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
i upodabnia się do sytuacji w Niemczech (Dudziak, Potocki, 1995, s. 117). Innym uwarunkowa-
niem historycznym znacznego rozwoju sieci szlaków w Górach Żytawskich są długie tradycje 
spędzania wolnego czasu i zwiedzania9 nieprzerwane po II wojnie światowej – jak to miało miejsce 
w ówczesnej Czechosłowacji – okresem utrudnionej penetracji strefy nadgranicznej (oczywiście 
w Niemieckiej Republice Demokratycznej również istniały podobne obostrzenia, ale nie były one 
tak surowe i obejmowały węższy pas terenu). W czechosłowackich Górach Łużyckich i na obsza-
rach leżących dalej na południe (Ralska pahorkatina) istniały bazy i poligony Armii Radzieckiej, 
co dodatkowo utrudniało lub nawet uniemożliwiało zwiedzanie tych terenów i – w konsekwen-
cji – rozwój infrastruktury turystycznej. Te różnice między stroną niemiecką i czeską – pomimo 
kilkudziesięciu już lat od zmiany ustroju – są nadal dobrze widoczne. Kolejnym czynnikiem wa-
runkującym znaczny rozwój sieci szlaków w Górach Żytawskich są położone tam miejscowości 
uzdrowiskowe i krajoznawcze z długim stażem, co nie ma z kolei miejsca po południowej stronie 
granicy, a przekłada się na ruch turystyczny oraz liczbę i jakość infrastruktury.

Najlepszym odzwierciedleniem niemieckiego modelu turystyki górskiej jest sieć szlaków pie-
szych na omawianym terenie, która liczy około 150 km (rys. 1). Jest na tyle gęsta, że węzły roz-
mieszczone są z reguły częściej niż co 1 km, a w otoczeniu trzech miejscowości rozrządowych 
(Oybin, Jonsdorf, Waltersdorf) odległość ta spada nawet do 0,5 km. Trzeba przy tym dodać, że 
uzupełnieniem dla szlaków znakowanych10 są liczne drogi i ścieżki, które co prawda nie posiadają 
przygotowanych wzdłuż nich żadnych symboli prowadzących turystę, ale na ich krańcach lub 
skrzyżowaniach ustawiono drogowskazy, stąd mogą być z powodzeniem wykorzystywane nawet 
przez wędrowców nieposiadających dokładnych map. Na sieć znakowanych tras dla turystów pie-
szych składają się trzy grupy szlaków (rys. 1):

9 Do popularyzacji Gór Żytawskich przyczynili się w XVIII i XIX w. malarze romantyzmu, m.in. J.A. Thiele, 
C.D. Friedrich i C.G. Carus, którzy zachwycali się tutejszymi krajobrazami.
10 Znakowanie szlaków pieszych w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich odbywa się za pomocą symboli podobnych 
do stosowanych w Polsce czy Republice Czeskiej, co jest ułatwieniem w wędrówkach transgranicznych. Najczęściej znaki 
składają się z trzech poziomych pasków, z których zewnętrzne są białe, zaś wewnętrzny – w kolorze szlaku (czerwony, 
zielony, niebieski lub żółty). Symbol ma łączne wymiary 10×10 cm. Szlaki okrężne posiadają zaś znaki w formie białego 
kwadratu o takich samych wymiarach, na którym znajduje się koło w odpowiednim kolorze (zestaw jak wyżej). Czasami 
takie symbole stosuje się też dla szlaków łącznikowych. Ścieżki dydaktyczne są znakowane identycznie jak w Polsce 
(biały kwadrat o wymiarach 10 × 10 cm z zieloną przekątną). Znaki – rozmieszczone wyraźnie rzadziej niż w polskich 
górach – są malowane na drzewach i skałach lub mają formę plastikowych plakietek, przy czym te ostatnie są czasem 
niszczone. Zdecydowanie lepiej oznakowane są szlaki główne i te najbardziej popularne (tu częściej pojawiają się plasti-
kowe plakietki), zaś na odcinkach prowadzących przez mniej atrakcyjne rejony (np. przedpole gór) znaki są już z reguły 
zniszczone i pojawiają się tylko na węzłach lub skrzyżowaniach dróg.
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1. Szlaki długodystansowe: Górnołużycka Droga Okrężna11 (niem. Oberlausitzer Ringweg), 
Górnołużycka Droga Górska12 (niem. Oberlausitzer Bergweg) i Łużycki Wąż (niem. 
Lausitzer Schlange).

2. Szlaki lokalne zwykłe, prowadzące z punktu A do punktu B.
3. Szlaki lokalne okrężne, poprowadzone wokół głównych ośrodków turystycznych, przy 

czym wokół Oybinu, Lückendorfu i Waltersdorfu istnieją nawet po dwie takie trasy. 
W przypadku pierwszej miejscowości jedna prowadzi bliżej zabudowań, u podnóża stoków 
i wychodni skalnych otaczających uzdrowisko, zaś druga, znacznie dłuższa, w górnej 
części stoków, przebiegając przez skalne miasta i liczne punkty widokowe. Szlaki te łączą 
wszystkie najważniejsze atrakcje w otoczeniu miejscowości i są najlepszym wyborem dla 
turystów chcących zwiedzić góry w krótkim czasie.

Niektóre szlaki posiadają dodatkowe odgałęzienia, stąd z jednego węzła mogą się rozchodzić 
więcej niż dwie drogi znakowane w taki sam sposób. Jest to wynik znacznego rozbudowania sieci 
i zbyt dużej liczby tras w stosunku do używanych symboli i kolorów. Pomocą jednak są jednolite 
stylistycznie i czytelne drogowskazy ustawiane na każdym węźle szlaków, a także na skrzyżo-
waniach z drogami nieznaczonymi. Na obszarze Parku wyznaczono też siedem ścieżek dydak-
tycznych o bardzo różnej długości (1–20 km), z czego jedna na przedgórzu i dwie transgraniczne 
(Lehrpfade…, b.r.w., s. 10–35).

Szlaki piesze z reguły prowadzą drogami leśnymi, jednak na obszarach wychodni piaskowców 
znaczący jest udział odcinków wybudowanych specjalnie na potrzeby turystów, przy czym cza-
sem już w XIX wieku. Do tradycyjnych i szczególnie popularnych szlaków tego typu należy Duża 
i Mała Uliczka Skalna (niem. Große/Klein Felsengasse) oraz Uliczka Lodowa (niem. Eisgasse) – 
wszystkie trzy na dłuższej pętli wokół Oybinu, a także Ścieżka Alpejska (niem. Alpenpfad) koło 
Jonsdorfu. Występują na nich liczne kamienne schodki (ułożone z bloków i wykute w skałach) oraz 
ciągi barierek. Najliczniejsze zabezpieczenia i ułatwienia (drabinki, poręcze, łańcuchy, podesty) 
dotyczą jednak położonych na skałach punktów widokowych, przy czym trzeba podkreślić, że na 
większość z nich nie prowadzą formalnie znakowane szlaki. Biegną one tylko u ich podnóża, zaś 
o możliwości wejścia na skały informują drogowskazy. Ma to być może sugerować, że wspinanie 
się po skałach jest trudniejsze niż standardowa wędrówka górska i zarządca szlaku nie bierze 
odpowiedzialności za skutki przeceniania swoich umiejętności. Specjalne ułatwienia zdarzają się 
również na ścieżkach nieznakowanych, co wskazuje, że powstały wcześniej, niż ukształtowała się 
współczesna sieć szlaków w Górach Żytawskich. Szczególne ich zgrupowanie znajduje się także 

11 Ze względu na okólny przebieg Oberlausitzer Ringweg posiada znakowanie szlaku okrężnego (biały kwadrat z czer-
wonym kołem). Dwa pozostałe szlaki długodystansowe posiadają znaki pasowe z paskiem prowadzącym (środkowym) 
koloru (odpowiednio) niebieskiego i czerwonego.
12 Górnołużycka Droga Górska ma 118 km długości. Związane są z nią wybrane obiekty noclegowe (niem. Oberlausnitzer 
Wanderhotels), które są specjalnie przygotowane na przyjęcie turystów pieszych. Przez Park przebiegają także szlaki 
długodystansowe wykorzystujące inne, wcześniej istniejące znakowane trasy. Przykładem jest tzw. Szlak Grzbietowy 
(niem. Kammweg, czes. Hřebenovka), który powstał w ramach współpracy transgranicznej i łączy czeskie Góry Izerskie 
z Górami Łużyckimi po obu stronach granicy. Jest to nawiązanie do najdłuższej przedwojennej znakowanej trasy 
w Czechach, która wiodła z niemieckiego Blankenstein an der Saale, przez m.in. Rudawy, Czeską Szwajcarię, Góry 
Izerskie, Karkonosze, Góry Orlickie, Masyw Śnieżnika, aż na szczyt Pradziada (Hřebenovka…, 2013).
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na dwóch krótkich trasach typu via ferrata13, jednej na południowy wschód od Oybinu (koniec 
na skale Monchkanzel, długość około 100 m), drugiej w masywie skalnym Nennenfelsen na za-
chód od Jonsdorfu (trudniejsza, zwłaszcza w końcowym odcinku, ok. 300 m długości). Co cieka-
we, pomimo niewątpliwej atrakcyjności tych tras i unikatowości w tej części Europy nie są one 
zbyt promowane i dość słabo oznaczone jest dojście do ich punktów początkowych. Trzeba jednak 
podkreślić, że przed wejściem na obie via ferraty znajdują się szczegółowe tablice instruktażowe 
i regulaminowe w językach niemieckim, polskim i czeskim. Poza odcinkami wymienionymi po-
wyżej do popularnych tras wędrówek należą szlaki prowadzące do schroniska Töpfer z Oybinu 
i Olbersdorfu, łączące Oybin i Lückendorf (wszystkie z odcinkami wyposażonymi w kamienne 
schody), prowadzące na góry Hochwald (750 m n.p.m.) i Lausche (wszystkie bez ułatwień) oraz 
gęsta sieć szlaków i ścieżek dydaktycznych w Jonsdorfer Felsenstadt i masywie Nennenfelsen. 
Z kolei najmniej turystów spotyka się na obszarze między Waltersdorfem a Jonsdorfem, między 
Jonsdorfem a Olbersdorfem oraz na wschód od Lückendorfu. Są to tereny nieposiadające lub z nie-
licznymi formami skałkowymi, o mniej urozmaiconej rzeźbie i pokryte lasami. Jednak również te 
części Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich cechują się rozbudowaną siecią szlaków pieszych.

Uzupełnienie sieci szlaków pieszych stanowią trasy rowerowe, narciarskie i konne. Są one 
wyraźnie mniej liczne, co wynika przede wszystkim z krótszego okresu ich tworzenia – zaczę-
ły powstawać w drugiej połowie XX wieku, a głównie dopiero na przełomie XX i XXI wieku. 
Wszystkie prowadzą z reguły szerokimi leśnymi drogami, bardzo rzadko doprowadzając do zgru-
powań skałek lub punktów widokowych. Nieco częściej zdarza się to – co może być zaskaku-
jące – w przypadku tras dla turystyki konnej. Sieć tych ostatnich jest mimo wszystko na tyle 
rozbudowana, że na badanym terenie można wyznaczyć kilkanaście węzłów14. Szlaki te wiodą 
drogami leśnymi i wąskimi ścieżkami zarówno w wyższych partiach gór, jak i na bardziej rów-
ninnym przedpolu. Problemem jednak jest dość częste pokrywanie się szlaków konnych z pie-
szymi (w skali badanego Parku jest to co najmniej 15 km), co może rodzić niebezpieczeństwo 
zwłaszcza dla użytkowników tych drugich. Najmniej atrakcyjna wydaje się oferta dla rowerzystów, 
co wiąże się z małą popularnością tej formy aktywności wśród Niemców15. Najwięcej tras tego 
typu poprowadzono drogami publicznymi o nawierzchni asfaltowej, tylko nieliczne wykorzystują 
drogi leśne, ale te położone są w niższych partiach gór lub u ich podnóża, gdzie deniwelacje są 

13 Nazwa via ferrata pochodzi z łaciny i oznacza „żelazną drogę”. Pierwsze trasy tego typu wybudowali w Alpach żoł-
nierze i partyzanci podczas I wojny światowej (kolejne powstały w trakcie II wojny światowej). Składały się z zespołów 
stalowych lin, łańcuchów, poręczy, stopni, drabin i mostów, które pozwalały na pokonywanie bardzo stromych ścian 
skalnych i znacznych przewyższeń. Jako że jednocześnie udostępniały bardzo atrakcyjne fragmenty gór i pozwalały 
na podziwianie dalekich widoków, po zakończeniu II wojny światowej zostały otwarte dla turystów. Z czasem zaczęły 
powstawać też nowe odcinki tego rodzaju.
14 W ostatnim czasie sieć szlaków konnych uległa jeszcze rozbudowaniu, stąd nie przestawiają jej w pełni dostępne 
mapy turystyczne. Konsekwencją są trudności z wyznaczeniu dokładnej liczby węzłów, a także w planowaniu wycieczek. 
Problemem w użytkowaniu tych tras jest również mała liczba stajni, gdzie można wypożyczyć konie lub przenocować 
własne. Położone są głównie na przedpolu gór, co zmusza do urządzania długich wędrówek, jeśli chce się dotrzeć w naj-
ciekawsze partie regionu. Innym rozwiązaniem jest przewóz koni w miejsce startu wycieczki.
15 Jedyna wypożyczalnia i serwis rowerowy na terenie Parku znajduje się w Jonsdorfie, zaś inna tego typu infrastruktura 
w pobliżu – w Żytawie.
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niewielkie. W wyżej leżących częściach parku krajobrazowego trasy te pojawiają się prawie wy-
łącznie na przełęczach, przez które przebiegają drogi asfaltowe (są to z reguły szosy prowadzące 
do Czech), zaś jedyny odcinek udostępniający górne partie stoków i grzbiet górski, a jednocześnie 
wiodący drogą nieutwardzoną, łączy Herrenwalde z najwyższą częścią Waltersdorfu (przebiega 
m.in. po stokach góry Lausche). Problem jednak w tym, że na długości ponad 8 km pokrywa się 
on ze szlakiem pieszym, co również jest potencjalnie niebezpieczne. Dla narciarzy przygotowano 
cztery szlaki w formie pętli (krótka na łąkach koło Lückendorfu, dłuższe pomiędzy Oybinem 
a Jonsdorfem i wokół Hochwaldu – w tym jedna transgraniczna), a ponadto szlaki o przebiegu li-
niowym – łącznikowe i dwa dłuższe, prowadzące do Czech. Wykorzystują one drogi i ścieżki leśne 
różnych kategorii, a częściowo nie pokrywają się z drogami, są bowiem przygotowywane przez 
ratraki, które zostawiają tak zwany ślad16. Warto jeszcze zwrócić uwagę na trasy przeznaczone dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wyznaczono je w północno-wschodniej części 
Parku, gdzie deniwelacje są niewielkie, ale nadal występują lasy. Prowadzą szerokimi drogami 
gruntowymi, ale także – co nie jest właściwe – drogami publicznymi, gdzie występuje dość duży 
ruch samochodowy, w tym kursują autobusy. Trasy te są oznaczone na niektórych mapach (np. 
Chráněná…, 2015), ale w terenie można spotkać tylko pojedyncze znaki z piktogramem osoby na 
wózku inwalidzkim (być może reszta uległa zniszczeniu).

Oferta komunikacji zbiorowej

Na ofertę komunikacji zbiorowej składa się regularny transport kolejowy i autobusowy17 oraz 
środki transportu nastawione na obsługę turystów (linia kolei wąskotorowej z Zittau do Oybinu 
i Jonsdorfu oraz różne pojazdy spalinowe kursujące po Parku, zwłaszcza z Oybinu do okolicznych 
atrakcji). Kolei normalnotorowa ma większe znaczenie tylko w przypadku dojazdu do regionu, 
a nie poruszania się w jego obrębie (rys. 1). Zapewnia częste połączenia do Żytawy z różnych 
części Saksonii (w szczególności z Drezna i Görlitz), a także z przygranicznych rejonów Czech 
(Liberec, Varnsdorf, Rybniště). Co prawda lokalna linia przebiega po północno-zachodniej stronie 
badanego obszaru, ale w odległości około 4–5 km od gór, więc nie stanowi atrakcyjnej oferty dla 
turystów chcących dostać się do Waltersdorfu i Jonsdorfu oraz na tamtejsze szlaki. Wybiorą oni 
raczej komunikację autobusową, która oplata region dość gęstą siatką połączeń. W tym przypad-
ku prawie wszystkie linie zaczynają się w Żytawie i rozchodzą promieniście do poszczególnych 
miejscowości. Z jednej strony ułatwia to dojazd do gór osobom, które przybyły z zewnątrz regionu 
(gdyż prawie na pewno punktem przesiadkowym będzie dla nich właśnie Żytawa), ale z drugiej – 
utrudnia przemieszczanie się po samych Górach Żytawskich, ponieważ przejazd z jednej doliny do 
drugiej z reguły wymaga korzystania z dwóch autobusów, pokonania dłuższej drogi przez przed-
górze i zajmuje czasem nawet ponad 2 godz. ze względu na nie zawsze korzystne skomunikowania 

16 Wypożyczalnie i serwisy sprzętu narciarskiego są liczniejsze niż rowerowego. Znajdują się w Oybinie-Hain, Jonsdorfie, 
Waltersdorfie i Żytawie.
17 Pierwsze regularne połączenie autobusowe między Żytawą i Oybinem uruchomiono już w 1926 r., co wskazuje na 
znaczący ruch turystyczny w tamtym czasie.
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w głównym mieście regionu. Jedynie dwie linie kursują wzdłuż pasma górskiego, przy czym jedna 
z nich (nr 3) czyni to tylko w dni nauki szkolnej (maksymalnie cztery kursy), zaś druga (nr 13, 
określana jako linia górska – niem. Gebirgslinie) wykonuje tylko dwa kursy w dni robocze i cztery 
w dni wolne (tab. 1).

Zwraca uwagę, że rozkład dostosowany jest przede wszystkim do potrzeb uczniów, stąd więk-
szość linii ma częstotliwość znacznie gorszą w wakacje i ferie niż podczas roku szkolnego, zaś 
w weekendy oferowane są tylko pojedyncze kursy (tab. 1). Nie do końca korzystne są też godziny 
przejazdów autobusów – w ciągu całego tygodnia mało jest kursów wieczornych, które umożliwia-
łyby powrót z dłuższej wycieczki, zaś w dni wolne pierwsze kursy są dość późno (nawet w okoli-
cach godz. 11.00). W efekcie na wędrówkę pozostaje tylko kilka godzin, a jeśli uwzględni się czas, 
który zajmują przesiadki w Żytawie, wiele miejsc dla turystów niezmotoryzowanych pozostaje 
niedostępnych. Nie zachęca to także do pozostawienia samochodu i skorzystania w zamian z ko-
munikacji zbiorowej, co byłoby pożądane z racji dużego ruchu na drogach i częstego braku miejsc 
na parkingach, zwłaszcza w Oybinie. Zresztą sposób dojazdu autobusem do tej miejscowości i do 
Jonsdorfu w dni wolne tym bardziej zniechęca do tego środka lokomocji. Z Żytawy można się 
wtedy dostać bezpośrednio tylko do Olbersdorfu, skąd dalsze połączenia zapewnia rzadko kursu-
jąca linia nr 13. Zachętą do korzystania z publicznej komunikacji zbiorowej są za to bilety dzienne 
obejmujące również część terytorium Republiki Czeskiej i Polski w ramach Euroregionu Nysa18.

Tabela 1. Częstotliwość linii autobusowych obsługujących Park Krajobrazowy Gór Żytawskich

Numer linii autobusowej wraz z relacją
Liczba kursów dziennie1)

dni robocze 
w roku szkolnym

dni robocze  
w ferie i wakacje soboty niedziele

1: Żytawa – Groβschönau – Walterdorf 11–13 11–13 5 4

3: Olbersdorf – Jonsdorf – Waltersdorf – Groβschönau 1–42) 02) 02) 02)

4: Żytawa – Bertsdorf 13 9 0 0

5: Żytawa – Olbersdorf – Jonsdorf 17–20 10–11 0 0

6: Żytawa – Olbersdorf – Oybin 19–20 9 83) 83)

7: Żytawa – Lückendorf 7 5 1 1

13: Waltersdorf – Jonsdorf – Olbersdorf – Lückendorf 2 2 4–6 4–6

C: Żytawa – Hartau (linia miejska) 13 13 10 7

Uwagi: 
1) W niektórych przypadkach podawane są przedziały wartości, co wynika z różnej liczby kursów na poszczególnych odcinkach 
lub w każdym z kierunków. 
2) Linia nr 3 z Groβschönau kontynuuje się do Seifhennersdorfu, Neugersdorfu i Oppach, gdzie kursuje nieco częściej, ale nie ma 
to już większego znaczenia dla obsługi komunikacyjnej badanego regionu. 
3) Kursy tylko na odcinku Żytawa – Olbersdorf.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.kvg-zittau.de/fahrplaene/fahrplaene.htm.

18 Bilet ten obejmuje też kolej wąskotorową z Żytawy do Oybinu i Jonsdorfu, ale trzeba wnieść dodatkową opłatę za 
korzystanie z historycznego środka transportu.
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Alternatywą dla zwykłych autobusów jest komunikacja nastawiona na obsługę turystów, ale nie 
dociera ona do wszystkich części regionu. Największą popularnością cieszy się wspominana już 
kolej wąskotorowa, która ma gęsto rozmieszczone stacje i przystanki powiązane z siecią szlaków 
turystycznych (rys. 1) oraz kursuje z dość dużą częstotliwością zależną jednak od sezonu (w let-
nie weekendy nawet dziewięć kursów w każdym z kierunków, zimą od dwóch do czterech). Brak 
jednak także połączeń wieczornych. Jest to ponadto propozycja wyraźnie droższa, obsługująca 
tylko środkowo-wschodni fragment analizowanego Parku, a ponadto przejazd między Jonsdorfem 
a Oybinem również z reguły wymaga przesiadki na stacji Bertsdorf (zlokalizowanej w praktyce 
na obrzeżach Olbersdorfu). Z Oybinem – najpopularniejszą miejscowością na badanym terenie – 
związane są z kolei „pociągi turystyczne” (niem. Oybiner Gebirgsexpress), czyli stylizowane trak-
tory z przyczepami, oraz autobusy udające stare pojazdy, kursujące do maja do października. Co 
ciekawe – pomimo pełnej komercyjności tego projektu i wątpliwej estetyki – docierają one nie tyl-
ko pod zamek Oybin, ale też do atrakcji położonych w głębi gór, korzystając z niepublicznych dróg 
leśnych. Dzięki nim co godzinę można się dostać do schroniska Töpfer i na szczyt Hochwaldu (750 
m n.p.m.). Korzystna z racji łączenia sąsiednich dolin jest – obsługiwana zwykle piętrowym auto-
busem – linia z Oybinu, przez Hain, Jonsdorf, Waltersdorf, do parku rozrywki TRIXI-Park koło 
Großschönau (pięć kursów dziennie). Raz w tygodniu oferowana jest też wycieczka do czeskiego 
Cvikova. Połączenia te nie są jednak uwzględnione w wyszukiwarkach internetowych obejmują-
cych kompleksowo całą południowo-wschodnią Saksonię.

Powiązanie niemieckiej i czeskiej strony gór

Przed wejściem Republiki Czeskiej do strefy Schengen pod koniec 2007 roku dostęp do bada-
nego obszaru z południa prowadził przez drogowe przejścia graniczne Varnsdorf/Großschönau 
oraz – przecinając teren Polski koło Porajowa – z Hrádka nad Nisou do Żytawy. Z czasem powsta-
wały kolejne przejścia, w tym o charakterze turystycznym, między innymi łączące Krompach 
z Jonsdorfem i Petrovice z Lückendorfem. Nie do wszystkich zakątków niemieckiej części Gór 
Łużyckich Czesi mieli jednak korzystny dostęp. Sytuację poprawiło właśnie wejście Republiki 
Czeskiej do strefy Schengen, dzięki czemu granicę można przekraczać, korzystając ze wszyst-
kich dostępnych dróg. Skutkiem tego była integracja sieci szlaków turystycznych po obu stro-
nach granicy wyrażająca się w zmianach przebiegu niektórych tras (np. poprowadzenie czeskiego 
czerwonego szlaku na stokach góry Hochwald po stronie niemieckiej, gdzie była wygodniejsza 
ścieżka i dzięki czemu doprowadza on teraz do wieży widokowej) i wyznaczaniu nowych szlaków, 
również o przebiegu okrężnym (np. trasa narciarska wokół granicznej góry Hochwald). W efek-
cie istnieje obecnie piętnaście miejsc wejścia z Republiki Czeskiej bezpośrednio na obszar Parku 
Krajobrazowego Gór Żytawskich i przynajmniej trzy kolejne w jego bliskim sąsiedztwie (rys. 1). 
Trzeba przy tym pamiętać, że sieć szlaków po czeskiej stronie jest słabiej rozwinięta, stąd to nie-
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mieckie trasy częściej docierają do granicy państwowej, nie zawsze znajdując swoje odpowiedniki 
u południowych sąsiadów. Czesi przekraczają granicę w celach typowo krajoznawczych, z reguły, 
by zwiedzić zamek w Oybinie i wędrować wśród piaskowcowych skał, natomiast Niemcy korzy-
stają z czeskich szlaków często tylko na krótkich dystansach, docierając do restauracji, które dość 
licznie powstały w odległości około 1–2 km od granicy19.

Podsumowanie i wnioski

Park Krajobrazowy Gór Żytawskich ze względu na swoją atrakcyjność i długą historię rozwoju tu-
rystyki jest bardzo licznie odwiedzany i intensywnie zagospodarowany. Jeżeli chodzi o dotarcie do 
regionu, głównymi czynnikami kształtującymi kierunki przemieszczania się turystów są drogi pu-
bliczne, koleje (w tym wąskotorowa o charakterze typowo turystycznym) i sieć linii autobusowych, 
zaś we wnętrzu Parku – głównie szlaki turystyczne, gdyż połączenia autobusowe wzdłuż pasma 
są mało korzystne. Rozkłady jazdy nie zachęcają do pozostawienia samochodu, co byłoby bardzo 
pożądane, biorąc pod uwagę potrzeby ochrony przyrody oraz pojawiające się już obecnie kor-
ki na drogach dojazdowych i trudności z parkowaniem. Turyści niezmotoryzowani mogą z kolei 
mieć problem ze zwiedzeniem pewnych fragmentów analizowanego obszaru chronionego. Baza 
komunikacyjna i transport publiczny powodują, że większość turystów dociera w Góry Żytawskie 
przez Żytawę, następnie przemieszczając się do poszczególnych dolin i ośrodków turystycznych, 
przy czym największą popularnością cieszą się Oybin i Jonsdorf, do których droga wiedzie przez 
Olbersdorf. Sieć szlaków jest tak zaprojektowana, by za pomocą okrężnych tras odwiedzić najważ-
niejsze atrakcje w okolicy. Istnieją jednak także szlaki długodystansowe i dłuższe szlaki lokalne, 
które umożliwiają dalsze wędrówki. Biorąc pod uwagę wymienione powyżej wady, organizacji 
ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich nie można uznać za wzorcową. 
Jakkolwiek oferta dla turystów pieszych jest bardzo dobra (gęsta – miejscami chyba nawet za gę-
sta – sieć szlaków, bogate ich wyposażenie), to nastawienie na korzystanie z własnego samochodu 
w ramach przemieszczeń po regionie jest niewłaściwe, pamiętając o zadaniach ochronnych, jakie 
stoją przed administracją parku krajobrazowego.

Badania nad sposobami organizacji ruchu turystycznego na wybranych obszarach chronionych 
(np. Kołodziejczyk, 2015, 2016) mogą posłużyć wypracowaniu wzorców takiego zagospodarowa-
nia tych cennych przestrzeni, które będzie odpowiadać potrzebom ochrony przyrody, turystów 
i osób tam stale mieszkających. Potrzeba do tego jeszcze dalszych prac prowadzonych dla różnych 
form ochrony przyrody i w różnych regionach, a jednym z kroków pośrednich powinno być wypra-
cowanie klasyfikacji obszarów cennych przyrodniczo nie tyle ze względu na reżim ochronny, ale 
właśnie uwzględniając sposób udostępnienia turystycznego. W poszczególnych państwach istnieją 
bowiem różne typy obszarów chronionych, a nawet w obrębie jednego kraju teoretycznie te same 
formy mogą mieć diametralnie inne sposoby organizacji ruchu turystycznego. Dowodem może 

19 Czynnikiem przyciągającym są przede wszystkim ceny – obiad w Czechach jest dwu- lub trzykrotnie tańszy niż po 
niemieckiej stronie, i to nawet pomimo faktu, że lokale położone w pobliżu granicy są wyraźnie droższe od tych w innych 
częściach Gór Łużyckich.



98 Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (37) 2017 

Krzysztof Kołodziejczyk

być porównanie sytuacji po niemieckiej i czeskiej stronie Gór Łużyckich (oba obszary chronione 
odpowiadają polskiemu parkowi krajobrazowemu), ale też skonfrontowanie polskich parków naro-
dowych Tatrzańskiego i Magurskiego, gdzie istnieją zupełnie odmienne uwarunkowania rozwoju 
turystyki oraz inne są natężenie i charakter ruchu.
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Organisation of tourist movement in the Landscape Park 
zittauer gebirge

Keywords tourist movement, tourist infrastructure, tourist trails, protected area, Zittau (Lusatia) Mountains

Abstract One of the most important aspects of managing protected areas is a proper organisation of tourist 
movement that will reconcile the needs of protecting nature with the interests of tourists and 
permanent inhabitants of a region. This issue was presented in the article on the example of the 
Landscape Park Zittauer Gebirge, located in southeast Germany. Tourist movement distribution 
centres were indicated, the role of tourist trails and public transport in shaping the directions of 
tourist movement was analysed, as well as the integration of this Park – located near the state border – 
with the Czech Republic was pointed out. The studied area is well-developed in terms of tourist 
infrastructure and a crucial role in the organisation of tourist movement plays the exceptionally 
complex network of hiking trails. However, the offer of public transport does not fully caters the 
needs of tourists, what is quite problematic taking into account considerably big passenger car 
traffic and deficiency of parking places.

Translated by Krzysztof Kołodziejczyk
JEL Codes L83, Z32, Z38





101Problemy rynku usług turystycznych 

EPT 1 (37) 2017 | ISSN: 1644-0501 | website: www.wzieu.pl/EPT | DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-08 | 101–111

Motywy wyboru studiów, satysfakcja 
z nich or az plany zawodowe studentów 
turystyki i rekreacji uniwersytetu 
k aziMierza wielkiego w bydgoszczy

Mirosława szark-eckardt1 
beata augustyńska2 
wioletta Łubkowska3 
Maria alicja nowak4

1 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
e-mail: szark@ukw.edu.pl
2 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy
e-mail: august@cm.umk.pl
3 Uniwersytet Szczeciński
e-mail: wioletta.lubkowska@usz.edu.pl
4 Uniwersytet Szczeciński
e-mail: maria-nowak@wp.pl

Słowa kluczowe motywy wyboru studiów, satysfakcja ze studiów, plany zawodowe

Streszczenie Chęć zdobycia wyższego wykształcenia jest przejawem postawy przedsiębiorczej. Py-
tanie o motywy studiowania nieodłącznie wiąże się z odpowiedzią dotyczącą warto-
ści wykształcenia we współczesnych realiach. Celem podjętych badań było poznanie 
motywów wyboru studiów, satysfakcji z nich oraz planów zawodowych studiujących 
turystykę i rekreację w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Celowym 
doborem objęto 136 respondentów (69% kobiet i 31% mężczyzn). Zastosowano metodę 
sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem technik: ankiety (kwestionariusz własnego 
autorstwa), wywiadu i obserwacji. We wnioskowaniu statystycznym posłużono się fre-
kwencją cech oraz testem niezależności chi-kwadrat. Stwierdzono, że najczęściej wska-
zywanymi motywami wyboru studiów turystyka i rekreacja w Uniwersytecie Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy były: zamiłowanie do podróżowania i chęć poznawania 
świata, perspektywa ciekawej pracy, możliwość zatrudnienia w jednostce turystycznej 
oraz zainteresowanie rekreacją fizyczną. Większość studentów była zadowolona z wy-
branego kierunku studiów, zwłaszcza kierujący się motywami sportowymi, uprawia-
niem turystyki kwalifikowanej oraz motywami prozawodowymi i autotelicznymi. Swo-
ją przyszłość zawodową w jednostce turystycznej planowało ponad dwukrotnie więcej 
kobiet niż mężczyzn. Mężczyźni częściej w porównaniu z kobietami chcieliby pracować 
w innym zawodzie związanym z kulturą fizyczną.

probleMy rynku usŁug 
turystycznych 
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Wprowadzenie

Turystyka współcześnie stała się zjawiskiem wielowymiarowym, przejawiającym się niemal we 
wszystkich sferach życia człowieka. Jej prężny rozwój w ostatnich dziesięcioleciach jest charak-
terystyczny dla społeczeństw państw wysoko rozwiniętych (Gołembski, 2009). Odgrywa ona 
istotne znaczenie w strukturze gospodarek narodowych oraz gospodarki globalnej (Meyer, 2008; 
Panasiuk, 2014). Turystyczny rynek pracy okazał się wiodący na świecie pod względem generowa-
nia liczby miejsc zatrudnienia. Gospodarka turystyczna stanowi ważny segment rynku, w którym 
pracę znajduje 8,9% wszystkich zatrudnionych na świecie osób (Travel…, 2014). Rola tego sektora 
w gospodarce Polski jest zdecydowanie niższa, niemniej stale rośnie. Zatrudnienie w gospodarce 
turystycznej w 2013 roku wynosiło 5,1% wszystkich pracujących (Seweryn, 2015). Warto odnoto-
wać, że nie zawsze dane statystyczne przedstawiające tendencje światowe lub krajowe pokrywają 
się z sytuacją panującą w poszczególnych województwach. Według branży turystycznej najwięk-
sze zapotrzebowanie dotyczy osób pracujących w branży gastronomicznej i zajmujących się or-
ganizacją czasu wolnego turystów. Zauważalny jest deficyt instruktorów rekreacji (Ziółkowski, 
2013), a także osób związanych z obsługą turystyczną i rekreacyjną seniorów oraz preseniorów 
(Sawińska, 2014).

Praca w turystyce wymaga wielopłaszczyznowego i wielokierunkowego wykształcenia. 
W sektorze tym niezbędne jest stałe podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności, kwalifikacji oraz 
kompetencji społecznych, bez których trudno jest osiągnąć sukces. „Dobre praktyki” wyniesione 
ze szkoły, rozwijane na dalszym etapie kształcenia, a następnie w pracy zawodowej, są warto-
ścią coraz bardziej pożądaną przez pracodawców (Paczyńska-Jędrycka, Łubkowska, Jońca, 2015). 
Interdyscyplinarny charakter turystyki powoduje, że specjalistów w zakresie turystyki i rekreacji 
kształci się w wielu obszarach, dziedzinach i dyscyplinach naukowych, między innymi: społecz-
nych, ekonomicznych, przyrodniczych, medycznych, nauk o zdrowiu czy nauk o kulturze fizycz-
nej. Uprawnienia w zakresie szeroko rozumianej turystyki uzyskało wiele szkół prywatnych oraz 
państwowych, a także ośrodków naukowych niemających do tej pory tradycji uniwersyteckich. 
Wyróżniają się uczelnie wychowania fizycznego mające bogaty dorobek w zakresie kształcenia 
studentów turystyki i rekreacji (Buchta, Skiert 2008). Przyszłych adeptów branży turystycznej, 
chociażby w zakresie turystyki uzdrowiskowej, można znaleźć także na uczelniach medycznych 
wśród studentów, którzy szczególną uwagę poświęcają zdrowiu i kondycji fizycznej (Szark-Eckardt, 
Perzyńska, Żukowska, Zegarski, 2015).

Programy studiów turystycznych są permanentnie rozwijane i modernizowane na podsta-
wie ewaluacji celów i metod kształcenia (Sitarska, Janowski, Droba, 2009), innowacyjnych form 
nauczania (Łubkowska, 2014; Łubkowska, Tarnowski, 2015), współpracy z interesariuszami 
zewnętrznymi (Krajewska-Smardz, 2014) i zmieniającym się rynkiem pracy (Panasiuk, 2008). 
Wszystko to ma służyć wypracowaniu jak najlepszego modelu kreowania kadr dla gospodarki 
turystycznej, komplementarnego i reaktywnego w stosunku do oczekiwań tej gałęzi gospodar-
ki, która podlega nieustannemu rozwojowi i zmianom. Stąd tak istotne jest powiązanie polityki 
kształcenia na kierunkach turystycznych z konkretnymi oczekiwaniami biznesu turystycznego. 
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Obecny niż demograficzny, silna konkurencja w zakresie pozyskiwania studentów, środków na 
badania i rozwój oraz konieczność dostosowania procedur obowiązujących w szkolnictwie wyż-
szym do standardów Unii Europejskiej wymuszają na uczelniach większą koncentrację na aspira-
cjach studiującej młodzieży oraz lepsze zarzadzanie dotychczasowymi relacjami z nimi. Uczelnie 
systematycznie dostosowują umiejętności i kwalifikacje kadr do potrzeb nowoczesnej gospodarki 
opartej na wiedzy (Łubkowska, Eider, 2014). Dobre wyniki w nauce – w oczywisty sposób wciąż 
bardzo pożądane – nie są jednak automatyczną przepustką do sukcesu zawodowego (Paczyńska, 
Łubkowska, Jońca, 2015). Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które uzyskuje absol-
went studiów, zależą nie tylko od programów studiów i stosowanych metod kształcenia, ale rów-
nież od indywidualnego podejścia studenta wyrażającego się jego zainteresowaniem i zaangażo-
waniem w studiowanie. A te ściśle są związane z motywami wyboru danego kierunku studiów 
(Hibszer, Tracz, Hibszer, 2012) oraz z ogólną postawą wobec turystyki (Pasek, Dróżdż, 2014).

W krajowym piśmiennictwie poświęconym jakości kształcenia akademickiego wskazuje 
się między innymi na potrzebę badania motywów podjęcia studiów (Depta, Półturzycki, 2004; 
Radzińska, Nowak, Nowak, 2016a), satysfakcji z wyboru studiów i planów zawodowych (Radzińska, 
Nowak, Nowak, 2016b). Tematyka motywów wyboru studiów turystycznych na uczelniach wycho-
wania fizycznego pojawiała się między innymi w pracach: Olszewskiej-Matz i Siwińskiego (1987), 
Surówki-Fenczyn (1992), Buchty i Skierty (2008, 2009) oraz Haczka i Kłosa (2012). 

Motywacja podjęcia studiów może podlegać zmianie, a jej diagnozowanie służyć powinno 
działaniom mającym na celu modyfikację programów kształcenia, jak również oferowaniu no-
wych specjalności w ośrodkach kształcenia (Hibszer i in., 2012). Badania jakości kształcenia w po-
szczególnych uczelniach wynikają z założeń procesu bolońskiego. Wyniki prezentowanych ba-
dań stanowią fragment projektu dotyczącego ewaluacji jakości kształcenia na kierunku turystyka 
i rekreacja prowadzonego przez dwa ośrodki uniwersyteckie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
i Uniwersytet Szczeciński. 

Celem prezentowanych badań było poznanie motywów podjęcia studiów, satysfakcji z nich oraz 
planów zawodowych studentów Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Demograficzno-społeczny profil młodzieży akademickiej

Badaniami objęto studiujących w trybie dziennym kierunek turystyka i rekreacja w Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego. Po kontroli merytoryczno-formalnej kwestionariuszy ankiet do dalszej 
analizy zakwalifikowano 136 prawidłowo wypełnionych. Ocenę struktury badanej zbiorowości 
młodzieży akademickiej przeprowadzoną według płci przedstawiono na rysunku 1, a według kry-
terium roku studiów – na rysunku 2. Stan cywilny rozkładał się następująco: 92,4% stanu wolnego, 
4,6% w wolnym związku, 3,0% żonatych/zamężnych.
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Rysunek 1. Struktura badanej zbiorowości młodzieży akademickiej przeprowadzona według płci

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Struktura badanej zbiorowości młodzieży według kryterium roku studiów

Źródło: opracowanie własne.

W grupie badanej nieco ponad 22% młodzieży akademickiej wywodziło się ze środowisk wiej-
skich, a prawie 78% wskazało na miasto jako miejsce swojego zameldowania. Niemal 17% studen-
tów pochodzenia wiejskiego było płci żeńskiej, a 5,2% płci męskiej. W środowiskach miejskich 
udział studiujących kobiet stanowił 51,5% badanych, mężczyzn 25,9%. 

Istotną, uwzględnioną w badaniu zmienną mogącą mieć wpływ na jakość życia młodzieży 
akademickiej był jej stosunek do pracy (tylko studiuje, studiuje i pracuje dorywczo, studiuje i pra-
cuje na stałe). Wykazano, że wśród studentów dominowały osoby studiujące i pracujące dorywczo 
(54,8%). Udział młodzieży akademickiej, która tylko studiuje, wynosił 28,9%. Osoby, które pod-
jęły pracę o stałym charakterze, stanowiły 16,3% respondentów. Poszukiwanie związku pomię-
dzy stosunkiem do pracy a płcią studentów wskazało istotną statystycznie zależność (p = 0,002). 
Wśród kobiet najliczniejszy był udział osób, które pracowały dorywczo (59,8%). Jedynie 8,7% mło-
dzieży płci żeńskiej podjęło pracę o charakterze stałym, a 31,5% tylko studiowało, bez podejmo-
wania pracy. Wśród młodzieży męskiej – podobnie – najliczniejsza była grupa osób studiujących 
i pracujących dorywczo (42,9%). Tylko 23,8% nie pracowało w czasie studiów, natomiast 33,3% 
mężczyzn pracowało na stałe i studiowało.
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Analiza poziomu zamożności rodzin studentów według klasy miejscowości stałego zamiesz-
kania nie wykazała istotnych statystycznie różnic. Najwięcej (51,5%) badanych bardzo dobrze 
oceniło sytuację materialną swojej rodziny. Spośród osób mieszkających na stałe na wsi 54,8% 
deklarowało sytuację materialną rodziny jako bardzo dobrą. Podobnie odpowiedziało 50,5% osób 
mieszkających w miastach. Nie było złych i bardzo złych ocen sytuacji materialnej. Wysoka ocena 
sytuacji materialnej rodzin studentów może świadczyć o relatywnie korzystnej sytuacji finan-
sowej rodzin studentów, ale też może wynikać ze skłonności studentów do zawyżania oceny tej 
sytuacji.

Metody badań

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki audy-
toryjnej, wywiadu nieskategoryzowanego oraz analizy dokumentów. Podstawowym narzędziem 
badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Materiał empiryczny poddano anali-
zie statystycznej z wykorzystaniem pakietu SPSS 23 (IBM USA). Ustalono charakterystykę roz-
kładów odpowiedzi oraz istotność różnic na podstawie testu niezależności chi-kwadrat. Za istotne 
statystycznie przyjęto wskaźniki spełniające warunek, że p ≤ 0,05. 

Motywy wyboru studiów i satysfakcja z wybranego kierunku

Analiza motywów wyboru kierunku studiów pozwoliła wyłonić najważniejsze z nich (tab. 1). 
Najczęściej wskazywanym motywem było zamiłowanie do podróżowania i chęć poznawania świa-
ta (76,5%). Perspektywa ciekawej pracy (54,1%), praca w jednostce turystycznej (49,3%) oraz za-
interesowanie rekreacją fizyczną (45,9%) to kolejne motywy będące podstawą decyzji o wyborze 
tego kierunku studiów. Przekonaniem o wysokim prestiżu wybranego zawodu oraz namową ro-
dziców i przyjaciół kierowała się stosunkowo nieliczna grupa badanych (odpowiednio: 7,4 i 9,6%). 

Analiza zależności wpływu płci na motywy wyboru kierunku studiów wykazała istotną sta-
tystycznie różnicę w zakresie: perspektywy ciekawej pracy (p = 0,033), pracy w jednostce tury-
stycznej (p = 0,030), zainteresowania rekreacją fizyczną (p = 0,000), możliwości rozwijania wła-
snego biznesu w zakresie rekreacji (p = 0,043), konieczności uzyskania jakiegokolwiek wyższego 
wykształcenia (p = 0,015), przekonania o łatwości dostania się na studia i studiowania (p = 0,000).

Zainteresowanie rekreacją fizyczną i możliwość rozwijania własnego biznesu w zakresie rekre-
acji jako motywy wyboru studiów wskazywali częściej mężczyźni (odpowiednio: 73,8 i 28,6%) niż 
kobiety (odpowiednio: 33,3 i 14,0%). Mężczyźni dwukrotnie częściej w porównaniu z kobietami 
kierowali się takimi motywami, jak: konieczność uzyskania jakiegokolwiek wyższego wykształ-
cenia (odpowiednio: 40,5 i 20,4%) oraz przekonanie o łatwości dostania się na studia i studiowania 
(odpowiednio: 45,2 i 15,1%). Zmotywowane perspektywą ciekawej pracy i pracą w jednostce tury-
stycznej były częściej kobiety (odpowiednio: 60 i 40%).
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Tabela 1. Motywy wyboru studiów w zależności od płci (test niezależności χ2)

Motywy wyboru studiów
Kobiety Mężczyźni Ogółem p 

dla χ2 N % N % N %
Zamiłowanie do podróżowania i chęć poznawania świata 71 76,3 32 76,2 104 76,5 0,984
Perspektywa ciekawej pracy 56 60,2 17 40,6 73 54,1 0,033
Praca w jednostce turystycznej 52 55,9 15 35,7 67 49,3 0,030
Zainteresowanie rekreacją fizyczną 31 33,3 31 73,8 62 45,9 0,000
Praca w jednostce rekreacyjnej 34 36,6 19 45,2 53 39,0 0,339
Przekonanie o atrakcyjności studiów 36 38,7 17 40,6 53 39,0 0,846
Duże możliwości rozwoju w branży turystycznej 35 37,6 11 26,2 47 34,6 0,194
Chęć propagowania zdrowego stylu życia poprzez aktywną rekreację 29 31,2 15 35,7 44 32,4 0,603
Możliwość rozwijania własnego biznesu w zakresie turystyki 33 35,5 10 23,8 44 32,4 0,178
Własne doświadczenie turystyczne – zagraniczne 25 26,9 14 33,3 40 29,4 0,444
Konieczność uzyskania jakiegokolwiek wyższego wykształcenia 19 20,4 17 40,5 37 26,7 0,015
Posiadanie predyspozycji do pracy z ludźmi 25 26,9 11 26,2 36 26,5 0,933
Własne doświadczenie turystyczne – krajowe 25 26,9 10 23,8 35 25,7 0,706
Przekonanie o łatwości dostania się na studia i studiowania 14 15,1 19 45,2 33 24,4 0,000
Możliwość rozwijania własnego biznesu w zakresie rekreacji 13 14,0 12 28,6 25 18,5 0,043
Uprawianie turystyki kwalifikowanej 13 14,0 9 21,4 22 16,2 0,278
Chęć pracy w innych instytucjach 14 15,1 6 14,3 20 14,7 0,907
Niższe koszty utrzymania w porównaniu z innymi miastami 13 14,0 7 16,7 20 14,7 0,702
Namowa przyjaciół, znajomych, rodziców 11 11,8 2 4,8 13 9,6 0,198
Przekonanie o wysokim prestiżu tego zawodu 8 8,6 2 4,8 10 7,4 0,430

Źródło: opracowanie własne.

Zadowolenie ze studiów (tab. 2) wyrażali studenci, którzy kierowali się motywami sportowy-
mi: uprawianiem turystyki kwalifikowanej (p = 0,035) oraz motywami prozawodowymi – pracą 
w jednostce rekreacyjnej (p = 0,033), w innym zawodzie związanym z kulturą fizyczną (p = 0,015), 
jak i niezwiązanym z turystyką i rekreacją (p = 0,018), oraz środowiskowymi lub zewnętrznymi – 
namową przyjaciół, znajomych, rodziców (p = 0,025), niższymi kosztami utrzymania w porówna-
niu z innymi miastami (p = 0,039).

Tabela 2. Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich i deklaracje ponownego wyboru* (test niezależności χ2)

Motywy wyboru Zadowolenie Ponowny wybór
Chęć propagowania zdrowego stylu życia p = 0,035
Uprawianie turystyki kwalifikowanej p = 0,035
Przekonanie o wysokim prestiżu społecznym tego zawodu p = 0,045
Namowa przyjaciół, rodziców, znajomych p = 0,025
Niższe koszty utrzymania w porównaniu z innymi miastami p = 0,039
Praca w jednostce rekreacyjnej p = 0,033 p = 0,021
Praca w innym zawodzie związanym z kulturą fizyczną p = 0,015
Praca w zawodzie niezwiązanym z turystyką p = 0,018 p = 0,012

* W celu uzyskania przejrzystości wyników w tabeli zamieszczono tylko te zmienne i wartości, które różnicowały istotnie staty-
stycznie opinie badanych.

Źródło: opracowanie własne.
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O ponownym wyborze kierunku studiów decydowały głównie motywy sportowe: chęć propa-
gowania zdrowego stylu życia (p = 0,035), motywy prozawodowe – praca w jednostce rekreacyjnej 
(p = 0,021), praca w innym zawodzie niezwiązanym z turystyką (p = 0,012), i motywy autoteliczne 
(przekonanie o wysokim prestiżu społecznym tego zawodu) (p = 0,045) (tab. 2).

Nie znaleziono istotnej statystycznie różnicy w zadowoleniu ze studiów w zależności od płci 
(p = 0,944). Tylko co dwudziesty respondent oceniał swoje zadowolenie nisko i bardzo nisko (4,4%) 
Większość studentów była zadowolona z wybranego kierunku studiów (wysokie i bardzo wysokie 
oceny stanowiły 77,8%). Mężczyźni, podobnie jak kobiety, swoje zadowolenie deklarowali zbliżo-
ną liczbą ocen wysokich i bardzo wysokich (odpowiednio: 78,6 i 77,4%). 

Pomimo ogólnego zadowolenia ze studiowanego kierunku większość badanej grupy (79,5%) 
nie jest zdecydowana co do jego ponownego wyboru. Niepewność ponownego wyboru kierunku 
studiów mężczyźni i kobiety wyrażają podobnie (odpowiednio: 80,0 i 79,3%). Zdecydowanych na 
ponowne studiowanie turystyki i rekreacji jest zaledwie 16,7% badanych. Również ta ocena roz-
kłada się wśród mężczyzn i kobiet równomiernie (odpowiednio: 17,5 i 16,3%).

Plany zawodowe badanych

Plany zawodowe łączyło z pracą w jednostce turystycznej 53% respondentów (tab. 3). Stwierdzono 
statystycznie istotne różnice w zależności od płci w planach zatrudnienia w jednostce turystycznej 
(p = 0,000) oraz innej pracy związanej z kulturą fizyczną (p = 0,032).

Swoją przyszłość zawodową w jednostce turystycznej planuje ponad dwukrotnie więcej kobiet 
(64,5%) niż mężczyzn (28,6%). Znacznie więcej natomiast mężczyzn (40,5%) niż kobiet (22,6%) 
chciałoby pracować w innym zawodzie związanym z kulturą fizyczną.

Tabela 3. Plany zawodowe badanych (test niezależności χ2)

Plany zawodowe 
Kobiety Mężczyźni Ogółem p 

dla χ2N % N % N %
W jednostce turystycznej 60 64,5 12 28,6 72 53,0 0,000
W jednostce rekreacyjnej 43 46,2 24 57,1 67 49,3 0,241
W ośrodku wypoczynkowym 47 50,5 16 38,1 64 47,1 0,180
Planuję czasowy wyjazd poza granice kraju w celach zarobkowych 26 28,0 13 30,1 40 29,4 0,722
Innym związanym z kulturą fizyczną 21 22,6 17 40,5 38 28,2 0,032
W innych instytucjach związanych m.in. z turystyką 19 20,4 8 19,0 27 19,9 0,853
Planuję jeszcze zdobycie innego, uzupełniającego wykształcenia 17 18,3 7 16,7 24 17,6 0,820
Chciałbym pracować w turystyce i/lub rekreacji, ale nie widzę szans zatrudnienia 11 11,8 9 21,4 20 14,7 0,146
W zawodzie niezwiązanym z turystyką i rekreacją 7 7,5 7 16,7 14 10,3 0,107
Planuję wyjazd na stałe poza granice kraju 10 10,8 5 11,9 15 11,0 0,844
Nie jestem jeszcze zdecydowany, nie mam planów na przyszłość zawodową 7 7,5 5 11,9 12 8,8 0,408

Źródło: opracowanie własne.

Stwierdzono statystycznie istotne zależności między planowaniem pracy w jednostce tury-
stycznej a prozawodowymi motywami studiów (możliwość rozwijania własnego biznesu w zakre-
sie turystyki p = 0,000; duże możliwości rozwoju w branży turystycznej p = 0,010), motywami 
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autotelicznymi (zamiłowanie do podróżowania i chęć poznawania świata p = 0,000; zaintereso-
wanie rekreacją fizyczną p = 0,000) oraz motywami środowiskowymi (konieczność uzyskania 
jakiegokolwiek wyższego wykształcenia p = 0,031; przekonanie o łatwości dostania się na studia 
i studiowania p = 0,017) (tab. 4). Osoby zainteresowane pracą w jednostce rekreacyjnej wybierały 
kierunek turystyka i rekreacja, kierując się motywami prozawodowymi (perspektywa ciekawej 
pracy p = 0,024; chęć pracy w innych instytucjach p = 0,019; posiadanie predyspozycji do pra-
cy z ludźmi p = 0,026; własne doświadczenie turystyczne – krajowe p = 0,004 lub zagraniczne 
p = 0,032; możliwość rozwijania własnego biznesu w zakresie rekreacji p = 0,000; duże możliwości 
rozwoju w branży turystycznej p = 0,026) i prozdrowotnymi (chęć propagowania zdrowego sty-
lu życie poprzez aktywną rekreację p = 0,000) oraz motywami autotelicznymi (zainteresowanie 
rekreacją fizyczną p = 0,000). Studenci planujący pracę w innym związanym z kulturą fizyczną 
zawodzie, wybierając omawiany kierunek studiów, motywowali to celami prozawodowymi (praca 
w jednostce turystycznej p = 0,029 lub rekreacyjnej p = 0,000; własne doświadczenie turystyczne – 
krajowe p = 0,012 lub zagraniczne p = 0,030; możliwość rozwijania własnego biznesu w zakresie 
rekreacji p = 0,000; duże możliwości rozwoju w branży turystycznej p = 0,014), prozdrowotnymi 
(chęć propagowania zdrowego stylu życie poprzez aktywną rekreację p = 0,000); motywami auto-
telicznymi (zainteresowanie rekreacją fizyczną p = 0,000) (tab. 4).

Tabela 4. Zależności między motywami wyboru studiów a planami zawodowymi* (test niezależności χ2)

Motywy wyboru studiów
Plany zawodowe 

w jednostce 
turystycznej

w jednostce 
rekreacyjnej

w innej jednostce 
związanej z KF

Perspektywa ciekawej pracy p = 0,024
Praca w jednostce turystycznej p = 0,029
Praca w jednostce rekreacyjnej p = 0,000
Chęć pracy w innych instytucjach p = 0,019
Zamiłowanie do podróżowania i chęć poznawania świata p = 0,000
Zainteresowanie rekreacją fizyczną p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000
Posiadanie predyspozycji do pracy z ludźmi p = 0,026
Chęć propagowania zdrowego stylu życie poprzez aktywną rekreację p = 0,000 p = 0,000
Własne doświadczenie turystyczne – krajowe p = 0,004 p = 0,012
Własne doświadczenie turystyczne – zagraniczne p = 0,032 p = 0,030
Możliwość rozwijania własnego biznesu w zakresie turystyki p = 0,000
Możliwość rozwijania własnego biznesu w zakresie rekreacji p = 0,000 p = 0,000
Duże możliwości rozwoju w branży turystycznej p = 0,010 p = 0,026 p = 0,014
Konieczność uzyskania jakiegokolwiek wyższego wykształcenia p = 0,031
Przekonanie o łatwości dostania się na studia i studiowania p = 0,017

* W celu uzyskania przejrzystości wyników w tabeli zamieszczono tylko te zmienne i wartości, które różnicowały znamiennie 
statystycznie opinie badanych. Wybrano te związki, w których zależności statystycznie były najliczniejsze. 

Źródło: opracowanie własne.



109Problemy rynku usług turystycznych 

Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich oraz plany zawodowe studentów turystyki i rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów

Pozycję społeczną zawodu specjalisty w zakresie turystyki i rekreacji mężczyźni i kobiety oce-
niali najczęściej przeciętnie (56,4%); nie wykazano tutaj istotnej statystycznie zależności (tab. 5). 
Natomiast prawie 1/3 respondentów wysoko i bardzo wysoko oceniła pozycję społeczną zawodu 
specjalisty z zakresu turystyki i rekreacji (30,1%). Niemal dwukrotnie wyżej oceniają zawód spe-
cjalisty kobiety (35,2%) niż mężczyźni (19,1%). Najmniej wskazań dotyczyło bardzo niskiej oceny 
w tym zakresie (3% ogółu).

Swoje szanse znalezienia pracy w zawodzie specjalisty z zakresu turystyki i rekreacji i w in-
nym zawodzie zarówno kobiety jak i mężczyźni ocenili w większości przeciętnie. Co czwarty 
badany wysoko ocenił szanse pracy w zawodzie specjalisty turystyki i rekreacji (24,1% ogółu); ko-
biety i mężczyźni ocenili swoje szanse zatrudnienia podobnie (odpowiednio: 28,6 i 22,0%). Prawie 
co trzeci badany (27,1%) wskazał na wysoką szansę zdobycia pracy w innym zawodzie (odpowied-
nio: 31,0 i 26,1%).

Tabela 5. Perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów (test niezależności χ2)

Perspektywy 
Kobiety Mężczyźni Ogółem

p dla χ2
N % N % N %

Pozycja społeczna zawodu specjalisty z zakresu turystyki i rekreacji 48 52,3 27 64,3 75 56,4 0,299
Szanse znalezienia pracy w zawodzie specjalisty z zakresu turystyki 
i rekreacji 48 52,3 21 50,0 69 51,9 0,889

Szanse znalezienia pracy w innym zawodzie 57 62,0 24 57,1 81 60,4 0,947

Źródło: opracowanie własne.

Zaprezentowana analiza wskazuje, że najczęściej wskazywanymi motywami przy wyborze 
kierunku studiów turystyka i rekreacja były zamiłowanie do podróżowania i chęć poznawania 
świata, jak również perspektywa ciekawej pracy, praca w jednostce turystycznej oraz zaintere-
sowanie rekreacją fizyczną. To dobry prognostyk warunkujący osiąganie wysokiego poziomu 
kształcenia. Motywami środowiskowymi (sugestie rodziców, przyjaciół) kierowała się stosunko-
wo nieliczna grupa badanych. Analiza motywów wyboru kierunku studiów turystyka i rekreacja 
wykazała istnienie istotnych różnic w zależności od płci. Mężczyźni jako motyw wyboru studiów 
wskazywali częściej niż kobiety zainteresowanie rekreacją fizyczną oraz możliwość rozwijania 
własnego biznesu w tym zakresie. Oni także dwukrotnie częściej kierowali się takimi motywami, 
jak: konieczność uzyskania jakiegokolwiek wyższego wykształcenia oraz przekonanie o łatwości 
dostania się na studia i studiowania. Kobiety bardziej były zmotywowane perspektywą ciekawej 
pracy oraz pracą w jednostce turystycznej. Swoją przyszłość zawodową w jednostce turystycznej 
planowało ponad dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Znacznie więcej natomiast mężczyzn 
niż kobiet chciałoby pracować w innym zawodzie związanym z kulturą fizyczną.

Większość studentów była zadowolona z wybranego kierunku studiów. Zadowolenie ze stu-
diów wyrażali studenci, którzy kierowali się głównie motywami prozawodowymi i autotelicznymi. 
Swoje szanse znalezienia pracy w zawodzie specjalisty z zakresu turystyki i rekreacji studenci oce-
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nili w większości przeciętnie. Plany dotyczące pracy w jednostce turystycznej, rekreacyjnej i zwią-
zanej z kulturą fizyczną są silnym przekonaniem studentów co do swojej przyszłości zawodowej. 

Swoją przyszłość zawodową w jednostce turystycznej planowało ponad dwukrotnie więcej ko-
biet niż mężczyzn. Mężczyźni częściej w porównaniu z kobietami chcieliby pracować w innym 
zawodzie związanym z kulturą fizyczną. Duże zainteresowanie respondentów rekreacją fizyczną 
oraz obserwowanym przez nich rozwojem branży turystycznej determinuje plany zawodowe bada-
nych w poszczególnych jednostkach.

Badania wskazały konieczność cyklicznego diagnozowania motywów wyboru kierunku stu-
diów turystyka i rekreacja. Ich realizacja dostarczałaby sukcesywnej informacji służącej wdra-
żaniu zmian w programach studiów bardziej spójnych z biznesem turystycznym, zaspokajaniu 
oczekiwań studentów i planowaniu przez nich kierunkowego zatrudnienia po studiach.
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reasons behind choosing a field of study, satisfaction 
with studies and career plans of students of tourism and 
recreation at the kazimierz wielki university in bydgoszcz

Keywords reasons behind choosing fields of study, satisfaction with studies, career plans

Abstract Willingness to complete higher education is a manifestation of an enterprising attitude. Reasons 
behind seeking higher education are inseparably connected with the value of education in 
today’s realities. The aim of this study was to determine the reasons behind the choice of study, 
satisfaction with studies and career plans of students of Tourism and Recreation at the Kazimierz 
Wielki University in Bydgoszcz. 136 respondents (69% of women and 31% men) were chosen by 
nonprobability sampling. The method of diagnostic survey was used, which incorporated a survey 
(author’s questionnaire), interview and observation techniques. For the statistical inference, the 
incidence of features and the chi-square test for independence were used. It was found that the most 
common reasons to choose Tourism and Recreation at the UKW were: passion for travel and desire 
to explore the world, the prospect of interesting work, employment opportunities in tourism, and 
interest in physical recreation. Most of the students were satisfied with the chosen field of study, 
especially those who were motivated by sport, qualified tourism, carrier prospects and autotelic 
reasons. Twice as many women than men planned their professional future in tourism. Men were 
more likely to prefer professions related to physical culture. 
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Streszczenie Poza zawodową armią skoszarowaną głównie w bazach wojskowych przemysł obron-
ny i armie świata zatrudniają szereg osób wykonujących zadania związane z logistyką, 
informatyką, teleinformatyką, nowymi technologiami itp. Osoby pracujące dla wojska 
w tych sektorach podobnie jak pozostali turyści korzystają z infrastruktury turystycznej. 
Aktywność prowadzona przez sektor wojskowy wpisuje się zatem w wysoce dochodowy 
nurt turystyki biznesowej, którym od dawna interesują się samorządy wielu destynacji. 
Centrum Szkoleniowe NATO Joint Force Training Centre (JFTC) w Bydgoszczy, które-
go dotyczy niniejszy artykuł, może być tego przykładem. Celem artykułu jest analiza 
wpływu obecności JFTC na sektor turystyczny Bydgoszczy. Autorzy opierają się na 
badaniach kwestionariuszowych dotyczących struktury i charakteru wydatków, któ-
re uczestnicy szkoleń JFTC ponoszą w czasie pobytu w Bydgoszczy, materiałach we-
wnętrznych JFTC oraz informacjach pochodzących z Convention Center w Bydgoszczy. 
Wnioski uzupełnione zostały analizą finansową jednego z czterogwiazdkowych hoteli 
w centrum Bydgoszczy, z którego usług korzystają uczestnicy szkoleń. Wyniki wskazu-
ją, że udział wydatków poniesionych przez uczestników szkoleń JFTC jest dla sektora 
turystycznego Bydgoszczy bardzo istotny, a dla niektórych podmiotów wręcz kluczowy.

Wprowadzenie

Większość dużych ośrodków miejskich rywalizuje o miano destynacji turystyki biznesowej 
(Kachniewska, 2014). W Polsce od wielu lat w tej dziedzinie dominują takie metropolie, jak 
Warszawa, Kraków czy Trójmiasto. Do rywalizacji o turystę biznesowego przystępują również 
Poznań, Katowice, Wrocław czy Bydgoszcz. Poza galami sportowymi, festiwalem Camerimage 
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oraz innymi wydarzeniami przemysłu spotkań Bydgoszcz przyciąga szczególny typ turysty po-
dróżującego w interesach. Są to uczestnicy ćwiczeń dla oficerów oraz żołnierzy organizacji po-
lityczno-wojskowej traktatu północnoatlantyckiego NATO w centrum szkoleniowym Joint Force 
Training Centre (JFTC). 

Bydgoski ośrodek jest jedynym miejscem na mapie Polski oraz jednym z trzech w Europie 
stanowiącym cel podróży dla żołnierzy i pracowników cywilnych szkolących się przed misjami 
politycznymi NATO. Każdego roku do Bydgoszczy przyjeżdża około 2000–5000 żołnierzy, a ich 
wizyty trwają nawet dwa tygodnie. Uczestnicy szkoleń korzystają z zaplecza hotelowego oraz re-
stauracyjnego, transportu publicznego i różnego rodzaju usług. Dodatkowo na stałe w Bydgoszczy 
mieszka ok. 100 pracowników ośrodka wraz z rodzinami, wynajmując domy i mieszkania. Dla 
miasta, które stopniowo buduje markę destynacji turystyki biznesowej, JFTC stanowi dużą grupę 
tworzącą tę gałąź turystyki na lokalnym rynku. 

Celem opracowania jest określenie znaczenia działalności centrum szkoleniowym JFTC dla 
sektora turystycznego Bydgoszczy. Artykuł opiera się na badaniach kwestionariuszowych przepro-
wadzonych wśród 100 uczestników szkoleń organizowanych przez JFTC. Ankieta zawierała pyta-
nia dotyczące między innymi długości pobytu, struktury i charakteru wydatków, czasu wolnego, 
udziału w życiu kulturalno-rozrywkowym. Najistotniejsze z punktu widzenia wpływu na lokalną 
gospodarkę były wydatki poniesione bezpośrednio w miejscu docelowym, czyli w Bydgoszczy. 

Badania uzupełnione zostały analizą finansową jednego z czterogwiazdkowych hoteli w cen-
trum Bydgoszczy – Mercure Bydgoszcz Sepia, z którego usług korzystają uczestnicy szkoleń. 
Badania przeprowadzone zostały na przełomie 2015 i 2016 roku.

Żołnierze – turyści biznesowi

Pomimo niepodważalnej roli, jaką turystyka biznesowa odgrywa w gospodarce, jednoznaczne 
ustalenie jej zakresu do dziś budzi kontrowersje. Po pierwsze, wiąże się ona przeważnie z uzy-
skiwaniem dochodów w związku z pobytem w destynacji i odbywa się w ramach obowiązków 
służbowych (The Association…, 2008; Rogers, 2006; Sidorkiewicz, 2011; www.iccaworld.com). 
Już to stawia pod znakiem zapytania samo zaliczenie aktywności biznesowych do turystyki 
(Terminologia…, 1995). Głównymi aspektami, na tle których występują rozbieżności podglądów, 
są pojęcia czas wolny versus czas pracy oraz obowiązek tudzież dobrowolność wyjazdu. Jak jed-
nak zauważa Nawrocka (2013), kryterium czasu wolnego powoli osłabia się ze względu na zmiany, 
jakie niesie ze sobą globalizacja i nowe warunki społeczeństwa informacyjnego. Zdecydowana 
większość autorów używa dziś sformułowania turystyka biznesowa, co interesujące – określenia 
tego używa nawet sama UNWTO w różnego typu analizach statystycznych (www.unwto.com). 

Cope i Davidson (2003) wśród typów turystyki biznesowej wyszczególniają konferencje, semi-
naria, podróże motywacyjne, premiery produktów (business events), wystawy, pokazy dla klientów, 
targi, pokazy dla branży oraz turystykę korporacyjną (mobilizowanie najlepszych pracowników 
i oferowanie im luksusowych produktów turystycznych podczas wyjątkowych wydarzeń kultu-
ralnych bądź sportowych, wysyłanie ich do miejsc atrakcyjnych turystycznie). Używają również 
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określenia podróże służbowe (związane z pracą bądź interesami podróżującego), nie zaliczają ich 
jednak do turystyki biznesowej, gdyż nie mają one charakteru dowolności. Swichtenberg (2004) 
uważa z kolei, że podróże służbowe są związane z wykonywaniem określonej pracy, zatem czas 
spędzony podczas podróży zalicza się do czasu pracy. Autorzy używają również akronimu MICE 
(meeting, incentive, conferences, exhibiotions) oznaczającego: spotkania, wyjazdy motywacyjne, 
konferencje i wystawy. Świątecki (2005) w ramach szeroko pojętego przemysłu spotkań MICE 
wyróżnił kongresy, konferencje, imprezy motywacyjne, targi, imprezy konsumenckie, wyjazdy 
gratyfikacyjne, wyjazdy integracyjne, szkolenia, spotkania firmowe i wszelkiego rodzaju podró-
że biznesowe (typu delegacje służbowe pojedynczych lub kilku pracowników). Terminu przemysł 
spotkań MICE w swoich opracowaniach używał również Różycki (2009).

Zdaniem socjologa Przecławskiego (1997) turystyka nie musi mieć charakteru nieobowiąz-
kowego czy nawet przyjemnościowego. Według Kodeksu pracy pracodawca może zobowiązać 
pracownika do uczestniczenia w określonych szkoleniach, kursach, które na przykład miałyby 
podnosić jego kwalifikacje zawodowe (Ustawa, 1974, art. 128, 100, art. 151 par. 1, art. 2373 par. 3).

Misje pokojowe oraz działania wojenne często wiążą się z przemieszczaniem żołnierzy poza 
stałe miejsce zamieszkania. Skoszarowanych daleko od swojego domu, pod presją i stresem dzia-
łań wojennych ludzi trudno nazwać turystami biznesowymi, mimo iż wyjazd ten związany jest 
z ich pracą zawodową. W bardziej pokojowych warunkach w przypadku ćwiczeń, szkoleń oraz 
manewrów odbywających się w granicach państw sojuszniczych sytuacja ta wygląda inaczej. Poza 
zawodową armią skoszarowaną głównie w bazach wojskowych przemysł obronny i armie świata 
zatrudniają szereg osób wykonujących zadania związane z logistyką, informatyką, teleinforma-
tyką, nowymi technologiami itp. Osoby pracujące dla wojska w tych sektorach często korzystają 
z infrastruktury turystycznej, można ich zatem nazwać turystami biznesowymi. Dla zobrazowa-
nia wielkości przemysłu wojennego przybliżyć można wydatki całego świata na obronność, które 
w 2015 roku wyniosły 1,7 bln USD. Najwięcej na wydatki związane z obronnością od wielu lat 
przeznaczają Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – w roku 2015 było to 596 mld USD. Są 
też doskonałym przykładem tego, jak przedsiębiorstwo wojskowe wpływa na rozwój turystyki. 
Weaver (2011) w opracowaniu Tourism and the Military: Pleasure and the War Economy wskazuje 
na zależność między armią Stanów Zjednoczonych Ameryki i przemysłem turystycznym nie tyl-
ko w sferze bezpieczeństwa, ale również nowoczesnej mobilności i ukierunkowanej na turystykę 
konsumpcji. Stwierdza, iż wpływ przemysłu wojskowego na branżę turystyczną odzwierciedla 
dynamikę kapitalizmu. Ogromne środki przeznaczane na obronność stymulują wzrost gospodar-
czy, co pośrednio wpływa też na turystykę biznesową i przemysł spotkań. Z kolei Nassani, Zaman, 
Aldakhil i Abro (2016) uważają, że eksport broni i wzrost wydatków na cele militarne ma negatyw-
ny wpływ na turystykę międzynarodową. Chociaż statystyki wskazują na pozorne zwiększenie 
międzynarodowego ruchu turystycznego (dane zawierają bowiem „podróże” podejmowane w ce-
lach militarnych), obniżeniu ulega jednak dochód z turystyki sensu largo w skali międzynarodowej. 

Na świecie w różnych krajach prowadzone są dyskusje na temat ilości wydawanych pieniędzy 
na obronność. Ekonomiści wskazują zarówno ich pozytywne skutki na gospodarkę światową czy 
krajową, jak i negatywne. Niezależnie od tego w skali globalnej odnotowuje się wzrost ilości pie-
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niędzy przeznaczanych na wojsko. W 2015 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost 
wydatków na zbrojenia o 1%. W skali lokalnej stwarza to dobrą perspektywę dla jednostki szko-
leniowej NATO – JFTC, której działalność finansowana jest przez państwa członkowskie Paktu 
Północnoatlantyckiego, w tym w dużej mierze Stany Zjednoczone. 

Joint Force Training Center w Bydgoszczy

Bydgoszcz od wielu lat jest ośrodkiem administracji wojskowej z tradycjami i drugim co do wiel-
kości garnizonem w Polsce. Wraz z zamknięciem struktur Układu Warszawskiego i przystąpie-
niem Polski do Paktu Północnoatlantyckiego nastąpiły wielkie zmiany w garnizonie bydgoskim. 
Od 2001 roku Pomorski Okręg Wojskowy objął całą północną połowę kraju, a po jego rozformowa-
niu w 2011 roku jego obowiązki i tradycje przejął ulokowany w Bydgoszczy Inspektorat Wsparcia 
Sił Zbrojnych. 

W 2004 roku powstała 1. Pomorska Brygada Logistyczna, która swoje zadania realizowała 
także w misjach pokojowych ONZ oraz operacjach sojuszniczych NATO poza granicami kraju. 
Doświadczenie to najwyraźniej przyczyniło się do decyzji o ulokowaniu w Bydgoszczy pierwszej 
struktury wojskowej NATO w Polsce: Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) powstałego 
w 2004 roku (Komorowski, 2008). W Europie istnieją tylko trzy tego rodzaju centra szkolenio-
we NATO. Drugim jest Joint Warfare Centre w Stavanger w Norwegii. Razem z Joint Analysis 
and Lessons Learned Centre w Lizbonie w Portugalii tworzą sieć szkoleniową Sojuszniczego 
Dowództwa ds. Transformacji (Allied Command Transformation). JFTC w Bydgoszczy bardzo 
szybko zaczęło odgrywać ważną rolę w sieci szkoleń podległej Sojuszniczemu Dowództwu ds. 
Transformacji. Pierwotnie zadaniem Centrum było szkolenie Sił Odpowiedzi NATO, a od 2008 
roku statutową misją są szkolenia dla żołnierzy i sztabów przed ich wyjazdem do Afganistanu. Od 
grudnia 2013 roku dowódcą JFTC jest generał brygady Wojciech Grabowski – pierwszy polski do-
wódca Centrum. Wcześniej funkcję tę sprawował słowacki generał Pavel Macko. W JFTC pracuje 
obecnie 105 oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych NATO z 17 krajów członkowskich 
Sojuszu (Albanii, Bułgarii, Czech, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Niemiec, 
Norwegii, Polski, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Węgier i Włoch) oraz jednego kraju 
Partnerstwa dla Pokoju (Gruzji). Zatrudnienie znalazło tu także 30 cywilnych pracowników lokal-
nych. Większość zagranicznego personelu mieszka ze swoimi rodzinami w Bydgoszczy i pobli-
skich miejscowościach (www.jftc.nato.int). 

JFTC służy jako punkt odniesienia dla połączonych wspólnych operacji i działań wojennych 
NATO na poziomie taktycznym w celu wspierania transformacji sił alianckich i partnerskich. 
JFTC obejmuje dowódcę, grupę dowodzenia i trzy funkcjonalnie uzupełniające się oddziały:

 – Oddział Wsparcia Siedziby Głównej (The Headquarters Support Division),
 – Oddział Szkoleniowy (The Training Division),
 – Oddział Wsparcia Szkoleń (The Training Support Division).
Dodatkowo w wypełnianiu i realizacji swoich misji JFTC jest wspierane przez Agencję 

Komunikacji i Informacji NATO (NCIA Bydgoszcz CIS Squadron) oraz Jednostkę Wsparcia przez 
Państwo-Gospodarza (Host Nation JFTC Support Unit). 
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Ośrodek szkoleniowy NATO podległy jest Sojuszniczemu Dowództwu ds. Transformacji 
(Allied Command Transformation), którego siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki w stanie Wirginia, w Norfolk. Jest jednym z dwóch dowództw strategicznych NATO zaj-
mujących się transformacją zdolności wojskowych oraz organizacji do nowych wymagań geopoli-
tycznych (www.act.nato.int). Największym i najważniejszym wydarzeniem jednostki szkoleniowej 
NATO jest ćwiczenie CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXercise, eXamination, eXperi-
mentation, eXploration), które gromadzi rokrocznie około tysiąca uczestników. Prowadzone jest 
w formie warsztatów interoperacyjności. Ukierunkowane jest na wytyczanie nowych kierunków 
rozwoju technologii, testowanie i weryfikację zastosowanych rozwiązań w celu zapewnienia inte-
roperacyjności systemów teleinformatycznych w środowisku sojuszniczym.

Najlepszym dla Bydgoszczy rokiem pod względem szkoleń zorganizowanych przez JFTC był 
rok 2012. W bydgoskich hotelach przyjętych zostało wówczas około 5 tys. uczestników szkoleń, 
z czego 80% pobytów stanowiły pobyty co najmniej dwutygodniowe. W 2014 roku szkolenia or-
ganizowane przez JFTC miały 10,50% udziału w przemyśle spotkań w Bydgoszczy. Rok 2015 
z liczbą 3500 uczestników dał wynik 8,1% (tab. 1).

Tabela 1. Liczba zorganizowanych wydarzeń w JFTC w latach 2012, 2014 oraz 2015

Rok Duże wydarzenia – 
szkolenia

Wydarzenia niższej rangi – 
konferencje, kursy, seminaria

Inne – w tym wizyty 
VIP-ów Liczba uczestników

2012 9 30 b.d. ok. 5000
2014 6 23 53 ok. 3000
2015 6 30 50 ok. 3500

Źródło: opracowanie własne na podstawie oficjalnych danych prezentowanych na konferencjach prasowych JFTC. 

Podane dane liczbowe dają ogólny obraz wielkości udziału JFTC w rynku spotkań w Bydgoszczy, 
nie biorą jednak pod uwagę czasu trwania danego wydarzenia, co ma najistotniejszy wpływ na tu-
rystykę biznesową i lokalną gospodarkę (www.visitbydgoszcz.pl). Średni czas trwania większości 
imprez biznesowych organizowanych przez firmy nie przekracza dwóch dni. Imprezy targowe 
oraz wystawy trwają nieco dłużej, nie przekraczając jednak z reguły pięciu dni (Badanie pilota-
żowe…; www.bctw.pl). Natomiast szkolenia organizowane przez JFTC trwać mogą nawet dwa ty-
godnie. Poza szkoleniami odbywają się ponadto liczne spotkania VIP-ów, konferencje, seminaria. 
Spotkania te uznać można za osobne wydarzenia towarzyszące, statystki jednak tego nie odnoto-
wują, traktując wszystko jako jedno wydarzenie (www.convention.bydgoszcz.pl).

Badania własne

Badania kwestionariuszowe przeprowadzone zostały na przełomie 2015 i 2016 roku wśród 100 
uczestników szkoleń organizowanych przez JFTC w Bydgoszczy. Największą grupę narodowo-
ściową wśród ankietowanych stanowili Niemcy (25%), Włochy reprezentowało 11%, trzecią naj-
większą grupę stanowili ex aequo Amerykanie i obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii. Uczestnicy pochodzący z Holandii i Polski to grupa po sześć osób z każdego kraju. 
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Z Gruzji, Hiszpanii, Grecji oraz Francji pochodziły po cztery osoby. Nieduża liczba osób pocho-
dziła z Węgier, Afganistanu, Republiki Czech, Holandii oraz Chorwacji (odpowiednio po trzy 
osoby) oraz Szwecji, Danii, Albanii i Belgii (dwóch uczestników z każdego kraju). Najmniejszą 
jednoosobową przebadaną grupą narodowościową byli Rumunii oraz Kanadyjczycy (rys. 1).

Rysunek 1. Kraj pochodzenia uczestników szkoleń JFTC w Bydgoszczy

Źródło: opracowanie własne.

Najpopularniejszym środkiem transportu, za pomocą którego uczestnicy szkoleń JFTC dostali 
się do Polski, był samolot (78%). Podróż odbywała się w poszczególnych konfiguracjach: samo-
lot i pociąg (34%), samolot i autobus (12%), najrzadziej samolot i samochód (3%). Bezpośrednio 
samolotem do Bydgoszczy przyleciało 25% ankietowanych. Respondenci, którzy nie skorzystali 
z samolotu, przyjechali odpowiednio: samochodem (13%), pociągiem (8%) oraz autokarem (1%) 
(rys. 2).

Najczęściej wykorzystywaną linią lotniczą, z której skorzystanie zdeklarowało 26% ankieto-
wanych, była niemiecka Lufthansa. Drugie miejsce zajęła irlandzka niskobudżetowa linia lotnicza 
Rayanair z liczbą 17% przewiezionych pasażerów. Popularność tych dwóch przewoźników wska-
zywać może na przylot lub wylot z międzynarodowego lotniska w Bydgoszczy, gdyż są to dwa 
główne połączenia lotnicze tego portu. Z polskiego narodowego przewoźnika LOT skorzystało 
jedynie 9% respondentów (rys. 3).
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Zdecydowaną większość badanych stanowili mężczyźni (94%). Średnia wieku uczestników 
szkoleń wyniosła 40 lat (rys. 6).

Rysunek 2. Środek transportu wykorzystany w celu dostania się do Bydgoszczy przez uczestników szkoleń JFTC 

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3. Linie lotnicze, z których skorzystali uczestnicy szkoleń JFTC w celu dostania się do Bydgoszczy

Źródło: opracowanie własne.

Największą grupę zawodową ankietowanych uczestników szkoleń JFTC stanowili wojskowi – 
żołnierze (87%). Wśród pozostałych 13% zawodów niezwiązanych ze służbą wojskową znaleźli 
się informatycy (4%), pracownicy cywilni (3%), pracownicy telekomunikacji (3%) oraz policjanci 
(3%) (rys. 5).

 
 

 

 

1 osoba       3 osoby         

4 osoby          6 osób        od 7 do 25 osób           

 

 

1 

 

 
 
2 

36

25

13 12
10

3 1
SAMOLOT I 
POCIĄG

SAMOLOT SAMOCHÓD SAMOLOT I 
AUTOBUS

POCIĄG SAMOLOT I 
SAMOCHÓD

AUTOBUS

 
 

                

 

Rysunek 3 

 

 

 

 

Rysunek 5 

 

 

        

 

Rysunek 6.  

25

17

9 7 6 5 4 4 3 3 1 1 1

12 %

34 %
39[W

15 %

do 30 lat 31 - 41 lat 41 - 50 lat 51 +

Żołnierz/
wojskowy 

87%

Informaty
k 4%

Policjant
3%

Pracownik 
cywilny 

3%
Pracownik 
telekomu
nikacji 3%



120 Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (37) 2017 

Marcin Woźniak, Anna Dłużewska

Rysunek 5. Zawód uczestników szkoleń JFTC w Bydgoszczy

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 6. Struktura wieku uczestników szkoleń JFTC w Bydgoszczy

Źródło: opracowanie własne.

Jedno z pytań ankiety dotyczyło liczby wcześniej odbytych przyjazdów do Bydgoszczy. 
Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 76%, była tu już wcześniej (rys. 7). 

Według danych JFTC każdego roku około 80% przyjeżdżających „NATO-wców” spędza 
w Bydgoszczy co najmniej dwa tygodnie (www.jftc.nato.int). Wyniki badań ankietowych wskazu-
ją na nieco krótszy pobyt. Średnio wyniósł on 8,7 dnia. Najliczniejsza grupa osób (41%) spędziła 
w Bydgoszczy 5–9 dni (rys. 8). Niezaprzeczalnie można jednak stwierdzić, że pobyt uczestników 
szkoleń JFTC jest zdecydowanie dłuższy, niż ma to miejsce w przypadku większości zagranicz-
nych turystów w Polsce niezależnie od celu przyjazdu (w 2015 roku średnia wyniosła 5,5 dnia) 
(www.pot.gov.pl). 
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Rysunek 7. Częstotliwość przyjazdów uczestników szkoleń

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 8. Długość pobytu badanych

Źródło: opracowanie własne.

Podczas pobytu w Bydgoszczy uczestnicy szkoleń spędzają czas bardzo aktywnie. Korzystają 
z restauracji, klubów oraz dyskotek (82%). Popularne jest też odwiedzanie galerii i centrów handlo-
wych (42%) oraz podejmowanie aktywności fizycznej (45%). Najczęściej wskazywano na uprawia-
nie sportu na basenach i w siłowniach. 41% ankietowanych bywa w kinach, teatrach oraz w operze. 
Odpowiedź „festiwale i koncerty” zaznaczyło zaledwie 25% respondentów, na obniżenie wyniku 
wpływa jednak sezonowość tego typu eventów nie zawsze przypadających na okres pobytu bada-
nych w Bydgoszczy. Muzea i wystawy odwiedza 24%, z usług spa i masażu skorzystało natomiast 
23%. Najmniej popularny okazał się tramwaj wodny oraz rower miejski (rys. 9).
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Rysunek 9. Sposób spędzania wolnego czasu przez ankietowanych uczestników szkoleń JFTC w Bydgoszczy

Źródło: opracowanie własne.

Średnia suma wydatków poniesionych przez uczestników szkoleń podczas pobytu w Polsce wy-
niosła 1130,20 euro, co oznacza, że w ciągu jednego dnia badani wydali 129,90 euro. Największym 
wydatkiem jest zakwaterowanie. W pytaniu o nocleg przedziały odpowiedzi zaczynały się od 

„500 euro i mniej” do „1501 euro i więcej”. Kolejną wymienioną w ankiecie kategorią z najwyż-
szymi wartościami było wyżywienie, wyniki wskazały jednak, że nie stanowiło ono drugiej naj-
większej grupy wydatków poniesionych przez ankietowanych. Badani wydawali na wyżywienie 
w ciągu całego pobytu niespełna 250 euro. Wynikać to może z faktu, że część całodziennego 
wyżywienia to śniadanie zawarte w wydatkach na nocleg (większość hoteli oferuje zakwaterowa-
nie na zasadach BB) oraz że w przypadku pozostałych posiłków mają możliwość stołowania się 
w bufecie Centrum. Środki finansowe przeznaczone na wyżywienie to trzecia największa grupa 
wydatków. Drugą pod względem wielkości grupę wydatków stanowił transport. Ankietowani naj-
częściej zaznaczali odpowiedzi z najwyższymi wartościami w tej kategorii, czyli 501 euro i więcej. 
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że koszty związane z transportem ponoszone są głównie 
przed podróżą, w krajach stałego zamieszkania. Niewielki procent tych wydatków to transport 
publiczny funkcjonujący w Polsce. Jak już wspomniano, linie lotnicze, jakimi podróżują osoby 
uczestniczące w szkoleniach, to linie z zagranicznym kapitałem. Bardzo mała liczba osób zdecy-
dowała się skorzystać z polskiego narodowego przewoźnika LOT. Wydatki w tej grupie nie zasilają 
zatem przeważnie polskiego budżetu, a tym bardziej budżetu Bydgoszczy.

Istotną częścią ponoszonych wydatków była rozrywka. Na ten cel uczestnicy szkoleń wydali 
najczęściej od 250 do 151 euro. Najmniejsze kwoty przeznaczano na usługi pralnicze oraz zakup 
pamiątek z podróży (rys. 10).
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Rysunek 10. Struktura wydatków uczestników szkoleń JFTC (euro)

Źródło: opracowanie własne.
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Stopień wykorzystania miejsc noclegowych dla powiatu bydgoskiego kształtuje się na pozio-
mie zaledwie 31,7% w skali roku (GUS). Daje to ostanie miejsce wśród wszystkich miast woje-
wódzkich w Polsce. Udział turystów odwiedzających Bydgoszcz w celach krajoznawczych jest 
nieduży, tym większe znaczenie mają tu zatem eventy związane z turystyką biznesową. 

Analizie finansowej pod kątem udziału JFTC w całkowitym obłożeniu poddany został czte-
rogwiazdkowy hotel Mercure Bydgoszcz Sepia posiadający 90 pokoi – położony w centrum 
Bydgoszczy (rys. 11). Miesiące, w których w hotelu przebywało najwięcej żołnierzy, to: czerwiec, 
lipiec, sierpień. Spowodowane jest to odbywającym się w tym okresie największym ćwiczeniu 
interoperacyjności w NATO – CWIX. W styczniu, lutym, wrześniu hotel nie odnotował obecności 
uczestników szkoleń NATO, co nie oznacza że wówczas nie odbywają się szkolenia w jednostce. 
W miesiącach tych obecność „NATO-wców” odnotować mogły pozostałe hotele w Bydgoszczy. 
Na tak znaczny udział w rocznym zestawieniu finansowym wpływ miała średnia cena pokojonocy. 
Dla gości indywidualnych wynosiła ona 210 zł za dobę, natomiast dla gości biznesowych aż 348 zł. 
Różnica ta wynika ze sposobu ustalania cen dla poszczególnych segmentów gości hotelowych. 
Pakiety dla gości biznesowych tworzone są głównie z uwzględnieniem śniadań, w przypadku go-
ści indywidualnych najczęściej jest to usługa noclegowa z możliwością dokupienia śniadania, więc 
liczona jest osobno. Poza tym polityka cenowa stosowana wobec gości indywidualnych ustalana 
jest w odniesieniu do spodziewanego obłożenia hotelu w nadchodzących miesiącach, jak również 
wydarzeń odbywających się w Bydgoszczy, takich jak: targi, koncerty, konferencje, wystawy itp. 

Udział JFTC w wykorzystaniu miejsc noclegowych w badanym hotelu w skali całego roku jest 
znaczący. Wydatki poniesione przez uczestników szkoleń JFTC w 2015 roku stanowiły 11,89% 
rocznego dochodu hotelu uzyskanego tylko ze sprzedaży miejsc noclegowych (room revenue). 
JFTC to również największa i najbardziej dochodowa grupa wśród rezerwacji grupowych z wyni-
kiem 42% sprzedanych pokojonocy.

Rysunek 11. Udział JFTC w całkowitym obłożeniu czterogwiazdkowego hotelu w centrum Bydgoszczy w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów z oprogramowania hotelowego Opera.

 
 

 

Rysunek 11.  
 



125Problemy rynku usług turystycznych 

Rola „militarnej turystyki biznesowej”  – na przykładzie aktywności NATO Joint Force Training Center w Bydgoszczy

Podsumowanie

Bydgoski ośrodek szkoleniowy jest dobrym przykładem na to, że żołnierze zawodowi mogą być 
również określani mianem turystów biznesowych. Uczestnicy szkoleń zatrzymują się w bydgo-
skich hotelach, korzystają z infrastruktury turystycznej miasta oraz uczestniczą w życiu kultural-
no-rozrywkowym. Obecność JFTC przynosi znaczne korzyści finansowe hotelarzom, restaurato-
rom, handlowcom. Pośrednie korzyści odnotowuje międzynarodowy port lotniczy w Bydgoszczy, 
wszelkiego rodzaju usługodawcy, a nawet osoby prywatne (wynajem mieszkań). 

Częstotliwość przyjazdów żołnierzy już teraz wskazuje na potrzebę stałego, regularnego szko-
lenia do kolejnych misji Paktu. Zapowiada to perspektywę ich dalszych wizyt. Zważywszy na 
ostatnie napięcia polityczne między Rosją a państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, można 
przypuszczać, że centrum szkoleniowe NATO w Bydgoszczy będzie zyskiwało na znaczeniu. 
Spodziewane jest zwiększenie liczby oraz wielkości szkoleń organizowanych przez JFTC, a zatem 
powiększenie ich udziału w rynku spotkań. Przy liczebności wojsk NATO oscylującej w granicach 
3,5 mln etatowych żołnierzy daje to ogromne szanse rozwoju JFTC oraz samej Bydgoszczy. 

W związku powyższym stały monitoring zjawisk zachodzących w otoczeniu mikroekonomicz-
nym JFTC oraz dalsze badania w tym kierunku stają się koniecznością. Badania dotyczące jako-
ści usług turystycznych, składowych produktu turystycznego oraz następujące na ich podstawie 
działania oraz akcje marketingowe doprowadzą z pewnością do jeszcze lepszego wykorzystania 
szansy, jaką daje Bydgoszczy pozycja jedynego centrum szkoleniowego NATO w Polsce i jednego 
z trzech w Europie.
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the role of „military tourism industry” – an example of nato 
joint Force training center in bydgoszcz
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Abstract Except marines, settled in military campuses, the defense industries and armies all around the 
world employ an important number of non-military staff responsible for the logistic, informatics, 
communication, new technologies issues and other. People working for the military industry, when 
being on business trip, use the typical tourism infrastructure. The military activity fits than into 
business tourism, considered as the most profitable for receptive destinations. The NATO Joint 
Force Training Centre (JFTC) in Bydgoszcz (a topic of the paper above) can serve as an example. 
The aim of the paper is the analysis of impact of trainings organized by JFTC on tourism industry in 
Bydgoszcz. The article is based on statistics published by JFTC and Bydgoszcz Convention Center, 
as well as on own field studies: questionnaire interviews with training participants, concerning 
the amount and structure of their expenses, and the finance analysis of an example 4 star hotel 
accommodating the JFTC trainees. The results shows that the impact of JFTC trainings is of 
high importance for the whole Bydgoszcz tourism sector. Moreover for some actors can be even 
considered as the key one.
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Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wykorzystania mediów społecznościo-
wych (MS) jako źródeł informacji użytecznych w poszczególnych fazach tworzenia, 
wdrażania i monitorowania planów rozwoju turystyki w skali regionalnej. W pierwszej 
części opracowanie ma charakter przeglądowy, zawiera syntetyczne omówienie tema-
tów badań związanych z wykorzystaniem MS w turystyce. Przegląd ten daje obraz 
możliwości wykorzystania MS jako narzędzi pozyskiwania i przekazywania informacji 
przydatnych w procesie planowania rozwoju turystyki. Omówiono także podstawowe 
etapy planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej, przyjmując schemat zapropo-
nowany przez Coopera, Fletchera, J., Fyalla, A., Gilberta i Wanhilla (2005). Druga część 
artykułu przedstawia koncepcję wykorzystania MS jako źródeł informacji użytecznych 
w kluczowych etapach planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej. Koncepcja 
ta ukazuje z jednej strony perspektywy praktycznego wykorzystania baz danych gene-
rowanych w MS, natomiast z drugiej strony wyzwania związane z potrzebą dalszego 
pogłębiania badań nad metodami planowania turystyki adekwatnymi do dynamicznie 
zmieniających się uwarunkowań jej rozwoju. 

Wprowadzenie

Turystyka określana mianem biznesu szczęścia (https://www.tripadvisor.in/) w skali globalnej zaj-
muje trzecie miejsce (po paliwach i substancjach chemicznych) w zakresie generowania eksportu 
i pozyskiwania dewiz (UNWTO, 2016). Odgrywa również istotną rolę w gwarantowaniu zatrud-
nienia. Waga turystyki w życiu społecznym i gospodarczym, ale także wzrost konkurencyjności na 
rynku turystycznym wymaga nowego strategicznego myślenia w planowaniu pożądanych efektów 
jej rozwoju. Planowanie to współcześnie stanowi duże wyzwanie, napotyka szereg trudności zwią-
zanych przede wszystkim ze specyfiką samego systemu turystyki określanego jako „turbulentny”, 

„chaotyczny” czy nielinearny (Philips, Moutinho, 2014). System ten złożony jest z wielu grup in-
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teresariuszy (turystów, mieszkańców, przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji i organizacji za-
angażowanych w działalność turystyczną), ponadto zasobów materialnych i niematerialnych. Jego 
stan zależy od sytuacji ekonomicznej, politycznej, społecznej, uwarunkowań przyrodniczych, tak 
wewnętrznych, jak i w coraz większym stopniu zewnętrznych, o charakterze globalnym.

Zespoły pracujące nad planami, strategiami rozwoju turystyki w skali regionalnej spotykają 
się z ogromnym problemem związanym z gromadzeniem i analizą szerokiego banku danych na 
poszczególnych etapach obejmujących proces tworzenie planów, ich implementacji i monitorowa-
nia osiąganych efektów. Kolejnym wyzwaniem jest coraz większy wpływ globalizacji na inter-
nacjonalizację popytu turystycznego, a także pojawianie się nowych konkurencyjnych regionów. 
W warunkach tych coraz większe znaczenie ma odpowiednia reaktywność i elastyczność w po-
dejmowaniu decyzji, tak zwane zwinne zarządzanie (agile management). Podstawę tych działań 
stanowi dostęp do szerokiego, aktualnego banku informacji opisującego dane zjawisko. Coraz czę-
ściej bank ten stanowią zróżnicowane zasoby internetu, w tym media społecznościowe (MS) trak-
towane jako główne źródło danych lub uzupełniające luki informacyjne. Jednak pomimo coraz 
powszechniejszego wykorzystania MS w turystyce w literaturze nadal brak jest opracowań kom-
pleksowych, które ukazałyby potencjał tego typu baz danych w procesie planowania turystycznego. 

Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania MS jako źródeł in-
formacji użytecznych na poszczególnych etapach tworzenia, wdrażania i monitorowania planów 
rozwoju turystyki w skali regionalnej1. Artykuł w pierwszej części ma charakter przeglądowy, 
zawiera syntetyczne omówienie tematów badań związanych z wykorzystaniem MS w turystyce. 
Daje ono obraz bardzo szerokiej problematyki dotyczącej kluczowych elementów systemu tury-
styki, jak również coraz większej popularności wykorzystania MS jako bazy danych w badaniach 
jego różnych aspektów. Następnie przedstawiono podstawowe etapy planowania rozwoju turysty-
ki w skali regionalnej, przyjmując uniwersalny, podręcznikowy schemat zaproponowany przez 
Coopera, Fletchera, Fyalla, Gilberta i Wanhilla (2005). Druga część artykułu przedstawia kon-
cepcję wykorzystania MS jako źródeł informacji użytecznych w kluczowych etapach planowania 
rozwoju turystyki w skali regionalnej. Koncepcja ta ukazuje z jednej strony perspektywy prak-
tycznego wykorzystania baz danych generowanych w MS, natomiast z drugiej strony wyzwania 
związane z potrzebą dalszego pogłębiania badań dotyczących metod planowania turystyki ade-
kwatnie do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań jej rozwoju. 

Media społecznościowe w turystyce – przegląd literatury

Media społecznościowe są pojmowane jako interakcje między ludźmi w zakresie tworzenia 
oraz udostępniania informacji i pomysłów w wirtualnych społecznościach oraz sieciach (Zeng, 
Gerritsen, 2014, s. 27). Kaplan i Haenlein (2010, s. 59) definiują MS jako grupę aplikacji opar-
tych na technologii sieciowej, bazujących na ideologicznych i technologicznych podstawach Web 
2.0 pozwalających tworzyć i wymieniać treści generowane przez użytkowników (user-generated 

1 Za region turystyczny uważa się obszar pełniący funkcję turystyczną dzięki pewnej jednorodności cech środowiska 
przyrodniczego i społeczno-kulturowego oraz wewnętrznym powiązaniom usługowym (Kurek, Mika, 2007, s. 28).
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content – UGC). Cohen (2011) na podstawie przeglądu wielu definicji mediów społecznościowych 
sformułowanych z różnych perspektyw wyróżnił ich trzy podstawowe cechy:

a) MS stanowią narzędzia internetowe, aplikacje, platformy i media, a więc zależą od techno-
logii informacyjnych; 

b) MS służą bezpośredniej wymianie informacji między pojedynczymi użytkownikami (pe-
er-to-peer – P2P), tworzą kanały komunikacji, które umożliwiają interaktywne tworzenie 
treści internetowych, współpracę i wymianę informacji przez aktywnych w generowaniu 
treści użytkowników oraz biernych użytkowników internetu, przez co wprowadzają znacz-
ne i wszechobecne zmiany w komunikacji między organizacjami, społecznościami i jed-
nostkami;

c) MS łączą użytkowników, tworząc wirtualną społeczność, wpływają na zachowania ludzi 
i realne życie.

Tym, co wiąże wszelkie definicje tego zjawiska, jest połączenie technologii i interakcyjności, 
w wyniku którego tworzone są nowe treści. MS, podobnie jak media tradycyjne, mają zdolność 
do „przyciągania” znacznej liczby odbiorców (Dorenda-Zaborowicz, 2012), różnią się natomiast 
od tradycyjnych między innymi ceną (są raczej niedrogie, umożliwiają każdemu, niezależnie od 
statusu, dostęp do informacji – zarówno do jej odbioru, jak i publikowania). Ponadto wśród cech 
odróżniających MS od tradycyjnych można wymienić:

Zasięg – zarówno media tradycyjne, jak i MS mają możliwość dotarcia do licznych odbiorców. 
Media tradycyjne jednak na ogół wykorzystują typowe ramy organizacyjne dla produkcji i roz-
przestrzeniania informacji, podczas gdy MS są z natury bardziej zdecentralizowane oraz mniej 
zhierarchizowane.

1. Dostęp – środki produkcji mediów tradycyjnych zazwyczaj należą do rządu lub prywatnych 
właścicieli. MS są powszechnie dostępne licznym odbiorcom bezpłatnie lub za niewielką 
opłatą.

2. Użytkowanie – tworzenie treści przekazywanych przez media tradycyjne zwykle 
wymaga wyspecjalizowanych umiejętności i wykształcenia. Nadawanie komunikatów za 
pośrednictwem MS nie wymaga takich umiejętności – wystarczy tu zdolność korzystania 
z nowych technologii.

3. Natychmiastowość – czas, który upływa pomiędzy nadaniem komunikatu za pośrednictwem 
tradycyjnych mediów a jego odbiorem, może sięgać nawet miesięcy. MS stanowią przestrzeń 
natychmiastowej reakcji, będąc wzorem dla mediów tradycyjnych starających się sprostać 
wymogom narzucanym przez użytkowników sieci.

4. Trwałość – raz wyemitowany przekaz w mediach tradycyjnych jest niemożliwy do zmiany 
(nie sposób wprowadzić modyfikacji w artykule, który ukazał się drukiem), podczas gdy 
przekazy w MS mogą ulegać zmianom niemal w tym samym momencie, w którym zostały 
opublikowane – zarówno przez funkcję edycji, jak i dodawania komentarzy do tekstu 
(Gladwell, Shirky, 2011; Dorenda-Zaborowicz, 2012, s. 60).

W ciągu ostatnich 15 lat internet zrewolucjonizował możliwości interaktywnego przekazy-
wania informacji. MS odgrywają coraz większą rolę w wielu aspektach związanych z turysty-



130 Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (37) 2017 

Alina Zajadacz

ką, zwłaszcza w wyszukiwaniu informacji (Fotis, 2012) i promocji turystycznej (Bradbury, 2011; 
Think Social Media, 2012; Pawlicz, 2015; Szromek, 2016). Wiele organizacji turystycznych (desti-
nation marketing organisations – DMOs) wykorzystuje MS jako istotne narzędzia działań marke-
tingowych.

Internet umożliwia dostęp do niemal nieograniczonej liczby informacji przy stosunkowo mi-
nimalnych nakładach wysiłku i pieniędzy. Zalety te powodują, że MS mają coraz większy wpływ 
na planowanie podróży oraz podejmowanie decyzji. Podróżni mają dostęp do szerokiego banku 
informacji turystycznych stworzonego przez innych podróżnych. Informacje te są traktowane za-
zwyczaj jako bardziej wiarygodne niż opinie przedstawicieli branży i punktów informacji tury-
stycznej (Gretzel, Yoo, 2008; Fotis, Buhalis, Rossides, 2012; Kachniewska, 2013; Amaro, Duarte, 
Henriques, 2016). Podróżni mają również możliwość reagowania na przedstawiane treści, dziele-
nia się swoimi doświadczeniami z innymi.

Badania naukowe z zakresu wykorzystania mediów społecznościowych w turystyce stanowią 
nowy nurt rozwijający się od kilku lat. Zeng i Gerritsen (2014) w przeglądowym artykule pod 
tytułem What do We Know about Social Media in Tourism? A Review, wykorzystując analizę bi-
bliometryczną publikacji z zakresu turystyki, ustalili, że pierwsze artykuły poruszające ten temat 
ukazały się w 2007 roku. Od tego momentu następował systematyczny wzrost liczby opracowań 
(279 publikacji do listopada 2013 r. – okresu objętego badaniami) skoncentrowanych na różnych 
problemach, takich jak:

 – MS a zachowania turystów,
 – generowanie treści przez użytkowników (UGC) i ich konsekwencje,
 – MS w marketingu i zarządzaniu destynacjami,
 – MS a sytuacje kryzysowe w turystyce,
 – wpływ MS na kulturę i rozwój wiedzy na temat podróży turystycznych,
 – problemy dotyczące wykorzystania MS w turystyce.
Problematyka badań MS a zachowania turystów dotyczyła głównie określenia cech różnych 

segmentów użytkowników MS (Amaro i in., 2016) oraz próby odpowiedzi na pytanie, kto i dlacze-
go zamieszcza relacje ze swoich podróży turystycznych w MS, jak również jaki wpływ mają tego 
typu informacje na podejmowane decyzji przez innych turystów czy potencjalnych turystów w po-
szczególnych etapach podróży: od planowania, przez realizację, po relacje z wyjazdu (Gretzel, Yoo, 
2008; Xiang, Gretzel, 2010; Hudson, Thal, 2013; Fotis i in., 2012; Sigala, Christou, Gretzel, 2012; 
Bynum Boley, Magnini, Tuten, 2013). Ponadto analizie poddawano migracje turystów, wzory ich 
zachowań w czasie i przestrzeni turystycznej (Chua, Servillo, Marcheggiani, Vande Moere, 2016). 
Przedmiotem badań było także zjawisko autoprezentacji i autokreacji poprzez zamieszczanie 
w MS selfies z podróży turystycznych (Ok Lyu, 2016) określane mianem inscenizacji wirtualnej 
tożsamości (Munar, Jacobsen, 2014). Zwracano uwagę na użyteczność informacji generowanych 
przez turystów w MS (w zmniejszaniu niepewności dotyczących podróży planowanej przez innych 
internautów) oraz możliwość dzielenia się swoimi wrażeniami, poczucia bycia częścią wirtualnej 
społeczności (Gretzel, Fesenmaier, O’Leary, 2006; Wang Yu, Fesenmaier, 2002). Wyniki badań 
dotyczące osób zamieszczających zdjęcia z podróży w MS (trip picture posters – TPPs) wykazały 
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na przykład, że są one bardziej skłonne do zakupu lokalnych i regionalnych produktów, pamiątek 
z podróży niż osoby, które nie dzielą się takimi zdjęciami (Bynum Boley i in., 2013). Wskazywano 
również na szereg motywów związanych z indywidualnymi cechami (takimi jak altruizm, towa-
rzyskość, zaufanie do innych, wiek) osób, które są aktywne w serwisach turystycznych MS (Parra-

-López, Bulchand-Gidumal, Gutiérrez-Taño, Díaz-Armas, 2011).
Wykorzystanie MS w turystyce może mieć różny cel w zależności od rodzaju segmentu rynku 

turystycznego. Verma i McCarthy (2012) sugerują, że osoby podróżujące służbowo najczęściej 
wybierają hotel zgodnie z zaleceniem swojej firmy, ale wielu z nich korzysta również z wyszu-
kiwarek lub biur podróży, aby rozszerzyć swoją wiedzę na temat oferty hotelu i odwiedzanego 
miejsca. Natomiast dla turystów podróżujących w czasie wolnym, dla przyjemności, opinie przy-
jaciół i współpracowników, a także informacje na stronach internetowych związane z podróżami 
mają istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca docelowego wyjazdu. Także 
różni użytkownicy MS wywierają różny wpływ na internautów. Można zauważyć „liderów opinii” 
(Vasiliki, Kostas, 2010; Yoo, Gretzel, Zach, 2011), których siła oddziaływania wynika z wielu 
czynników, między innymi takich, jak autorytet (doświadczeni podróżnicy dostarczający wia-
rygodnych, pragmatycznych informacji) wzbudzający zaufanie odbiorców informacji (Yoo i in., 
2011), ponadto duża aktywność w dostarczaniu informacji, jak również ułatwianie w dotarciu do 
istotnych danych poprzez zamieszczanie szeregu linków prowadzących do użytecznych źródeł 
(Vasiliki, Kostas, 2010).

MS stanowią ważne źródło informacji, pozwalają także na generowanie treści przez użyt-
kowników (UGC) i interaktywne komunikowania się z innymi (Drews, Schemer, 2010; Cabiddu, 
De Carlo, Piccoli, 2014), przy czym za najbardziej atrakcyjne treści generowane przez użytkow-
ników uznawane są zdjęcia. Treści graficzne umożliwiają też analizę subiektywnego postrzegania 
danego miejsca przez autora fotografii (Stepchenkova, Zhan, 2013). 

Ponadto wykazano (Simms, 2012), że wyższy odsetek turystów zamieszcza informację o po-
dróży, jeśli jest to pierwsza wyprawa do danego miejsca, jak również w przypadku wyjazdów 
zagranicznych. Jednak pomimo rosnącego entuzjazmu co do możliwości wykorzystania MS w ba-
daniach podróży turystycznych dotychczasowe wyniki (Ayeh, Au, Law, 2013) wykazują, że więk-
szość użytkowników internetu nie korzysta z UGC w planowaniu podróży. Nadal do słabo rozpo-
znanych należą czynniki determinujące UGC, jak również ich wpływ na podejmowanie decyzji 
odnośnie do planowania podróży (Ayeh i in., 2013).

W analizach zjawiska UGC zwraca się uwagę na różnice międzypokoleniowe, przypisując oso-
bom młodym większą skłonność zarówno do generowania informacji, jak i korzystania z efektów 
UGC. Istotny jest także stopień wiarygodności informacji generowanych na zasadach P2P (Zeng, 
Gerritsen, 2014). W tym przypadku zauważono, że młodsze pokolenie użytkowników przypisuje 
większą wiarygodność do tego typu danych i jest bardziej podatne na ich wpływ, jak również 
zaangażowane w UGC w porównaniu do starszych generacji (Rodríguez, 2009). Inne badania 
skłonności do dzielenia się informacją online wykazują, że młodzi podróżujący będą bardziej 
skłonni do publikowania UGC na własnych, prywatnych kontach w MS niż na oficjalnych stronach 
internetowych organizatorów lub pośredników usług turystycznych (Murphy, Gil, Schegg, 2010).
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Z kolei badania przeprowadzone w Australii sugerują, że istnieją różnice w poziomie zaufania 
do informacji online na temat podróży zamieszczanych na różnych stronach. Najwyższym zaufa-
niem cieszyły się informacje turystyczne umieszczone na stronach internetowych rządu stanowego. 
Wyniki te wykazują, że za bardziej wiarygodne uznawane są także komentarze online, gdy są 
one zamieszczane na oficjalnych stronach związanych z informacją turystyczną, niż gdy są one 
generowane w ogólnych serwisach społecznościowych. Respondenci wyrażali mniejszy stopień 
zaufania do komentarzy podróżników udostępnianych na blogach i prywatnych kontach w MS 
(Burgess, Sellitto, Cox, Buultjens, 2011). 

Media społecznościowe stają się coraz popularniejszym narzędziem w marketingu i zarządza-
niu destynacjami (Sigala i in., 2012; Haysa, Pageb, Buhalis, 2013; Pawlicz, 2015; Minazzi, 2015). 
Fotis, Rossides i Buhalis (2010) zwrócili uwagę, że wzrost popularności MS może być spowodowa-
ny rosnącą nieufnością do tradycyjnych taktyk marketingowych. Klienci ufają innym użytkowni-
kom internetu bardziej niż reklamie czy sprzedawcy (Kachniewska, 2013). Jak wskazuje wielu au-
torów (Sotiriadis, van Zyl, 2013; VTIC, 2012; Chenga, Edwardsa, 2015; Shao, Li, Morrison, 2016), 
MS mogą być skutecznie wykorzystywane w zintegrowanej komunikacji i marketingu usług tu-
rystycznych. Zeng i Gerritsen (2014) przedstawili inicjatywy podejmowane na poziomie rządu 
krajów (takich jak Australia, USA czy Słowenia) w celu zachęcenia branży turystycznej, a zwłasz-
cza organizacji zajmujących się marketingiem destynacji (DMOs), do wykorzystywania w swojej 
działalności wielu narzędzi dostarczanych przez MS. Należy do nich między innymi możliwość 
przedstawiania spersonalizowanej oferty adresowanej do indywidualnego turysty. Kolejne istot-
ne dla branży możliwości to budowa bazy danych Otwartego Globalnego Systemu Marketingu 
Destynacji2 (Matloka, Buhalis, 2010). Valls, Ouro, Freund i Andrade (2013) wskazują, że zastoso-
wanie MS może stanowić nową strategię marketingową online firm turystycznych, które skupiają 
się bardziej na wykorzystaniu interaktywnej relacji z użytkownikami i konsumentami. MS ustana-
wiają nowe relacje między usługodawcami i usługobiorcami, które mogą generować sprzedaż po-
przez uproszczenie łańcucha wartości (Valls, Ouro, Freund, Andrade, 2013), a także przyczyniać 
się do sukcesywnego budowania lojalności klientów (Senders, Govers, Neuts, 2013) oraz tworzenia 
marki produktów i destynacji turystycznych (Hudson, Roth, Madden, Hudson, 2015; Dijkmans, 
Kerkhof, Beukeboom, 2015).

Integracja MS z bardziej tradycyjnymi formami marketingu online wraz ze wspólnymi ini-
cjatywami promocyjnymi przyczynia się do lepszej współpracy na zasadzie partnerstwa intere-
sariuszy zaangażowanych w zarządzanie daną destynacją turystyczną (Tham, Croy, Mair, 2013). 
Najbardziej znamienne trendy w aktywności związanej z partnerstwem interesariuszy pojawiły 
się w dwóch obszarach: przesunięcia działalności offline w kierunku online oraz stworzenia no-
wych możliwości współpracy poprzez dostępność mediów online (Ružić, Bilos, 2010). Organizacje 
odpowiedzialne za marketing danej destynacji turystycznej (DMOs) mogą reagować na zmiany 
w sposobie zachowania turystów, wchodząc z nimi w interakcje poprzez narzędzia MS. Jednak jak 
dotąd pomimo wielu możliwości, jakie stwarzają MS, w tym UGC dla działań marketingowych 

2 Open Global Destination Marketing System – OGDMS.
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i zarządzania turystyką, zarówno Narodowe Organizacje Turystyczne (NTO), jak i organizacje 
w skali regionalnej czy lokalnej nie wykorzystują ich w pełni (Stankov, Lazić, Dragićević, 2010; 
Dwivedi, Yadav, Venkatesh, 2011). 

Problematyka MS a sytuacje kryzysowe w turystyce stanowi nowy temat. Dotychczasowe ba-
dania dotyczyły między innymi zarządzania kryzysowego w sytuacjach katastrofalnych. Do przy-
kładowych należy awaria na platformie wiertniczej Deepwater Horizon powodująca wyciek ropy 
naftowej w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku, co spowodowało poważne problemy związane 
ze stanem czystości wody w tym regionie w szczycie sezonu turystycznego (Pennington-Gray, 
London, Cahyanto, Klages, 2011). W takich sytuacjach UGC dostarczają w sposób natychmiasto-
wy aktualnych informacji w zakresie ryzyka związanego z zagrożeniem na przykład przestępczo-
ścią, chorobami, awariami technicznymi, kataklizmami przyrodniczymi czy niestabilną sytuacją 
społeczną, gospodarczą lub polityczną (Schroeder, Pennington-Gray, Donohoe, Kiousis, 2013). 
Sigala (2011) wykazał, że z informacji tych korzystają zarówno przedsiębiorstwa, organizacje tu-
rystyczne, jak i sami turyści. MS stanowią coraz częściej wykorzystywane narzędzie w zarządza-
niu kryzysowym w turystyce (Pennington-Gray i in., 2011; Sigala, 2011). Inne badania naukowe 
koncentrowały się z kolei na wpływie MS w zarządzaniu opinią na temat destynacji czy związa-
nych z nią miejsc, obiektów i usług (Horster, Gottschalk, 2012), jak również na zarządzaniu marką 
(Hede, Kellett, 2012; Barreda, Nusair, Bilgihan, Okumus, 2013).

Badano także wpływ MS na kulturę i rozwój wiedzy na temat podróży turystycznych. Prace 
Paris (2011, 2012a, 2012b) skoncentrowane były na backpackersach. Opisując ich zachowania 
związane z wykorzystaniem MS we wszystkich etapach związanych z podróżą, wprowadzono 
nowe określenie flashpacker. Wykazano, że MS stają się integralną częścią realnych wypraw 
i przyczyniają się do tworzenia nowej kultury podróżowania (Paris, 2012a). Z badań związanych 
z aktywnością backpackersów w MS wyłoniło się wiele aktualnych tematów, takich jak: kon-
ceptualizacja „połączeń” i braku „połączeń” społecznych, wpływ technologii na tradycyjne, fi-
zyczne przestrzenie penetrowane przez backpackersów, jak również interakcje społeczne i rosnący 
przepływ informacji oraz doświadczeń pomiędzy „turystami” i „nie-turystami” (Paris, 2012b). 
Przestrzeń turystyczna ulega permanentnym zmianom poprzez MS, które przyczyniają się do 
kreowania „medialnego krajobrazu” oraz rozwijania „turystycznej wyobraźni” (Amersdorffer, 
Bauhuber, Oellrich, 2012). Sieci online pozytywnie przyczyniają się do wymiany informacji, two-
rzenia wiedzy w wirtualnej społeczności P2P. Media społecznościowe, w tym UGC, są źródłem 
między innymi ocen, rankingów atrakcji, usług hotelowych, przez co tworzą pewien system 
rekomendacji (Bustos, Lopez, Rebollo, 2009; Fenza, Fischetti, Furno, Loia, 2011). MS stały się 
także narzędziem prowadzenia badań naukowych związanych z turystyką i hotelarstwem (Illum, 
Iwanow-Liang, 2010; Fjelstul, Wang, Xu, 2012). Kolejnym nowym wątkiem jest również wyko-
rzystanie MS w edukacji turystycznej, przy czym zwraca się uwagę na fakt, że studenci są jedną 
z głównych grup użytkowników MS, w szczególności Facebooka (Zehrer, Grabmüller, 2012). MS 
stanowią zatem środowisko, w którym są dobrze zorientowani. Jednak wykorzystanie MS w pro-
cesie dydaktycznym wiąże się także z pewnymi wyzwaniami, takimi jak własność intelektualna 
czy wiarygodność danych pochodzących z MS (Liburd, 2012).
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Rozważając problemy dotyczące wykorzystania MS w turystyce z punktu widzenia wymiany 
informacji w szerokiej międzynarodowej skali, zwrócono uwagę na kwestie języka opisu. W świe-
cie zdominowanym przez język angielski turyści i praktycy, którzy nie znają tego języka, są 
w niekorzystnej sytuacji w zakresie korzystania z MS, planowania zagranicznych podróży i mar-
ketingu międzynarodowego (Hsu, 2012). Kolejny problem jest związany z pomijaniem wpisów 
w językach narodowych (innych niż angielski) w analizach dotyczących na przykład satysfakcji 
z pobytu (w odniesieniu do atrakcji, noclegów czy destynacji), co prowadzi do ignorowania opinii 
części gości. Istnieje zatem potrzeba rozwijania narzędzi umożliwiających korzystanie z wieloję-
zycznych stron internetowych, doskonalenia projektowania stron internetowych i technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych (ICT) (Ghose, Ipeirotis, Li, 2012).

Istotnym utrudnieniem w korzystaniu z baz danych zawartych w MS jest rozległość zbiorów 
danych3. Generowanie przez użytkowników w ilościach masowych treści powoduje, że stają się 
one także potężnym kanałem dystrybucji plotek (Munar, Jacobsen, 2014) o pozytywnym lub nega-
tywnym zabarwieniu. Stawia to przed branżą turystyczną istotne wyzwanie związane z zarządza-
niem informacjami w MS, tak by nie powodowały one dla destynacji negatywnych konsekwencji 
(Hédé, Kellett, 2012). Z drugiej strony istnieje możliwość sprawdzania wiarygodności UGC po-
przez wiele ponownych wyszukiwań i porównywania informacji (Chung, Buhalis, 2008; Fotis i in., 
2012; Munar, Jacobsen, 2013; Tham i in., 2013). Pewnym rozwiązaniem w zawężeniu pola analiz 
zasobów MS związanych z turystyką jest wykorzystanie serwisów typowo turystycznych UGC, 
takich jak na przykład: Yelp, TripAdvisor4, VirtualTourist, IgoUgo. Inne wskazywane bariery, 
które ograniczają efektywne wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
w tym MS, to brak umiejętności, wiedzy, czasu i odpowiednich zasobów niezbędnych do posłu-
giwania się nimi (Schaffera, 2015). Pomimo wskazanych problemów MS uznawane są obecnie za 
kluczową innowację dla branży turystycznej nie tylko dlatego, że pozwalają na wymianę informa-
cji wśród turystów (Xiang, Gretzel, 2010) i mogą wpływać na doświadczenia turystów czy proces 
podejmowania decyzji, ale także ze względu na ich zdolność do pobudzenia dalszych innowacji. 

Efektem coraz większego znaczenia w turystyce MS jest proliferacja badań związana z uży-
tecznością MS w kategoriach baz danych, kanałów dystrybucji informacji i narzędzi interakcji 
społecznych. Przedstawiona w zarysie tematyka badań związanych z wykorzystaniem MS w tury-
styce ukazuje szerokie spektrum zagadnień odnoszących się zwłaszcza do rozpoznania uwarunko-
wań zachowań współczesnych turystów, a także konieczności nowego podejścia do strategicznego 
planowania oraz marketingu działalności turystycznej (Leung, Bai, 2013; Pawlicz 2015). Uwaga 
badaczy skupiała się jednak jak dotąd na wąskich problemach nieuwzględniających złożoności 
systemu turystyki i planowania jej rozwoju w ujęciu holistycznym.

3 Obecnie do najpopularniejszych platform mediów społecznych są zaliczane takie, jak: Facebook, YouTube, Google+, 
Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest (http://www.globalwebindex.net/hubfs/Reports/GWI_Social_Report_-_Q3 _ 2015 

_ Summary.pdf).
4 TripAdvisor jest uważany za największą wirtualną społeczność podróżnych na świecie, z ponad 200 mln użytkowni-
ków w skali miesiąca i ponad 100 mln recenzji i opinii dla 2,5 mln obiektów noclegowych, restauracji, atrakcji w skali 
świata (Cabiddu i in., 2014).
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Proces planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej

Koncepcje planowania dotyczą organizowania wybranych przyszłych wydarzeń, aby osiągnąć 
wcześniej określone cele. Ulegały one ewolucji wraz z rozwojem ruchu i zagospodarowania tu-
rystycznego obserwowanego szczególnie intensywnie od połowy minionego wieku. Ewolucja ta 
została przedstawiona w wielu opracowaniach, między innymi w przeglądowym artykule Critical 
Review of Strategic Planning Research in Hospitality and Tourism (Phillips, Moutinho, 2014) czy 
monografii Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod (Krupski, 2014). Na przestrzeni lat 
w miarę rozwoju różnych podejść do planowania turystyki (od bezkrytycznego, przez ekonomicz-
ne, funkcjonalne, do społecznego; por. Pawlikowska-Piechotka, 2014) coraz większego znacze-
nia nabierała partycypacja społeczeństwa wpisana w zasady zrównoważonego rozwoju turystyki. 
Współcześnie, na podstawie wcześniejszych doświadczeń, w procesie planowania można wyróżnić 
kilka kluczowych etapów związanych z diagnozą uwarunkowań rozwoju turystyki, formułowa-
niem celów strategicznych, wyborem optymalnych scenariuszy rozwoju, ich realizacją oraz oceną 
osiąganych efektów (Cooper i in., 2005). W cyklu tym coraz większą rolę odgrywają konsultacje 
społeczne (uwzględniające opinie turystów, mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji i organi-
zacji zaangażowanych w rozwój turystyki na danym obszarze). Konsultacje społeczne (choć nie 
są wolne od wad; por. Pawlikowska-Piechotka, 2014) prowadzą do poszukiwania kompromisów, 
optymalnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki poprzez formułowanie 
celów akceptowanych i wspieranych przez wiele grup interesariuszy. Wymagają one sprawnych 
narzędzi komunikowania się w gęstej sieci powiązań w systemie turystyki. Współczesne planowa-
nie rozwoju turystyki ma charakter zintegrowany i kompleksowy. Łączy w sobie wszystkie formy 
planowania czynników ekonomicznych, fizycznych, społecznych i kulturowych. Planowanie to 
nie jest „statyczną koncepcją”, obejmuje raczej „elastyczną sekwencję działań” podejmowanych, 
by wdrożyć najlepszą strategię przy zmieniających się wpływach wewnętrznych i zewnętrznych. 
Pomimo że proces planowania stanowi dynamiczną koncepcję, można w nim jednak wyróżnić 
pewną uporządkowaną strukturę działań. Jako bazę do dalszych rozważań przyjęto etapy postępo-
wania zgodne ze schematem zaproponowanym przez Coopera i in. (2005) (rys. 1.).

Etap wstępny – przygotowanie badań – obejmuje rozpoznanie nastawienia istotnych w procesie 
planowania podmiotów (przedstawicieli władz państwowych, prywatnych przedsiębiorstw, spo-
łeczności lokalnej) do rozwoju funkcji turystycznej. Pozwala na ustalenie, czy turystyka jest pożą-
daną opcją rozwoju społeczno-gospodarczego danego regionu oraz czy istnieje potrzeba tworzenia 
strategii jej rozwoju. Uznanie, że strategia ta jest konieczna, jest ważnym dowodem świadomości 
przedstawicieli władz państwowych, gospodarki i społeczeństwa złożoności sektora usług tury-
stycznych i potrzeby ich koordynacji.

Ustalenie celów strategii jest niezbędne w początkowej fazie prac. Obejmuje ono jasne okre-
ślenie głównych efektów, jakie mają być osiągnięte poprzez rozwój turystyki. Częstym błędem 
w formułowaniu planów jest „stracenie z pola widzenia” powodów, dla których turystyka została 
wybrana jako opcja rozwoju danego regionu. Jeśli przyjęto, że turystyka jest postrzegana jako 
najbardziej odpowiednie „koło napędowe” dla generowania dochodów i zatrudnienia, to cele te 
powinny być sprecyzowane na początku prac związanych z tworzeniem strategii. Pozwala to unik-



136 Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (37) 2017 

Alina Zajadacz

nąć problemów, jakie pojawiają się, gdy cele są określone na przykład pod względem liczby odwie-
dzających lub liczby noclegów. Niektóre główne cele powszechnie spotykane w planach rozwoju 
turystyki są określone jako:

a) rozwijanie sektora turystyki we wszystkich aspektach i na wszystkich poziomach przy za-
chowaniu wysokiej jakości produktów i usług, choć niekoniecznie wysokimi kosztami na-
kładów;

b) zachęcanie do wykorzystania turystyki zarówno w zakresie wymiany kulturalnej, jak i go-
spodarczej;

c) dystrybucja korzyści ekonomicznych związanych z turystyką, zarówno bezpośrednich, jak 
i pośrednich, wśród społeczności lokalnej – tak szeroka, jak to tylko możliwe;

d) zachowanie zasobów kulturowych i przyrodniczych w ramach rozwoju turystyki poprzez 
odpowiednie projektowanie architektoniczne i krajobrazowe, które odzwierciedli lokalne 
tradycje;

e) odwołanie się do specyfiki i potrzeb szerokiej gamy segmentów rynku turystycznego (za-
granicznego i krajowego) za pośrednictwem polityki oraz programów rozwoju miejsc i in-
frastruktury;

f) zmaksymalizowanie zysków z pozyskania zagranicznych walut w celu zapewnienia należy-
tego bilansu płatniczego;

g) rozwijanie atrakcyjności rynku turystycznego dla turystów o wysokich wydatkach;
h) zwiększanie szans zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy;
i) wspomaganie regionów peryferyjnych poprzez podniesienie dochodów i zatrudnienia, a tym 

samym spowolnienie lub powstrzymanie emigracji.
Istotne jest, aby cele określone w planie rozwoju były jasne, jednoznaczne, by nie było między 

nimi konfliktów. Przykładowe wyżej wymienione cele mają dość ogólny charakter, a więc trud-
no byłoby ocenić, czy dany cel rzeczywiście został osiągnięty. Ponadto niektóre cele mogą być 
sprzeczne, szczególnie te odnoszące się do różnych typów turystów. W przypadku, gdy cele są 
niejasne i/lub sprzeczne, plan rozwoju turystyki jest skazany od początku na porażkę.

Przegląd istniejących danych wtórnych stanowi pierwszy etap gromadzenia danych. Rzetelny 
przegląd baz danych zapobiega powielaniu badań (co generuje zbyteczne koszty, pochłania czas), 
jak również wywoływaniu zniechęcenia czy irytacji na przykład wśród przedstawicieli branży, 
którzy po raz kolejny muszą dostarczać tych samych danych czy odpowiadać na te same pytania 
w wywiadach.

Przeprowadzenie badań, gromadzenie danych pierwotnych obejmuje uzupełnianie luk infor-
macyjnych występujących w banku danych wtórnych. Badania te mogą dotyczyć:

 – charakterystyki ruchu turystycznego,
 – atrakcji turystycznych,
 – bazy noclegowej i innych elementów infrastruktury turystycznej,
 – dostępności i użytkowania gruntów,
 – struktury ekonomicznej – wszystkich sektorów,
 – potrzeb w zakresie edukacji i szkoleń,
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 – wskaźników stanu środowiska,
 – charakterystyki społeczno-ekonomicznej,
 – inwestycji i dostępnego kapitału – dla wszystkich sektorów gospodarki,
 – organizacji państwowych oraz prywatnych, 
 – istotnych aktów prawnych i regulacji.

Rysunek 1. Kluczowe etapy planowania rozwoju turystyki

Źródło: opracowanie własne na podstawie Cooper i in. (2005), s. 316.

Wszystkie te czynniki są rozpatrywane zarówno w odniesie-
niu do aktualnego stanu, jak i stanów przewidywanych w trakcie 
tworzenia i wdrażania planu rozwoju turystyki w przyjętym ho-
ryzoncie czasu. Tworzenie banku danych wtórnych i pierwotnych 
powinno generować świadomość znaczenia dobrej jakości danych 
dla procesu skutecznego planowania. Władze powinny wdrożyć 
strategię długofalowej poprawy tworzenia banku danych poprzez 
budowę systemu informacji ułatwiającego zarządzanie. System 
ten powinien z jednej strony gwarantować stałość metodyki gro-
madzenia i przetwarzania danych umożliwiającą ich porównywa-
nie i śledzenie dynamiki zmian zachodzących w czasie, a z drugiej 
strony powinien być wystarczająco elastyczny, by dostosować się 
do gromadzenia nowych danych, gdy staną się one istotne i dostęp-
ne, a obejmują zagadnienia niekoniecznie wskazane w aktualnych 
zapisach strategii.

Analiza to kolejny etap związany z diagnozą potencjału tury-
stycznego. Po sprecyzowaniu celów planowania, zgromadzeniu 
banku danych należy dokonać wyboru sposobu i stopnia szcze-
gółowości analizy danych pierwotnych oraz wtórnych. Obejmują 
one szeroki wachlarz zagadnień dotyczący czterech zasadniczych 
kwestii, takich jak ocena aktywów, analiza rynku turystycznego, 
planowanie rozwoju oraz analiza wpływu realizacji planu na stan 
destynacji:

1. Ocena aktywów – ten obszar analizy ocenia istniejące oraz potencjalne aktywa, możliwości 
i ograniczenia ich rozwoju. Ocena ta powinna obejmować również w szerokim zakresie 
infrastrukturę w celu ustalenia, czy konieczne są dalsze inwestycje. Analiza aktywów 
powinna się zaczynać od kompleksowego podejścia do istotnych sektorów gospodarki 
i ich alternatywnych użytkowników w danym regionie. Następnie analizę i ocenę należy 
skoncentrować na walorach turystycznych i ich najlepszym wykorzystaniu w świetle 
przyjętych celów.
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2. Analiza rynku turystycznego stanowi istotny element planu rozwoju, często jednak jest 
prowadzona w zbyt wąskim zakresie, co utrudnia podejmowanie optymalnych decyzji. 
Zagadnienia wstępne, które muszą być uwzględnione, dotyczą globalnych, regionalnych 
i krajowych trendów na rynku turystycznym, z uwzględnieniem jego różnych segmentów. 
Innym podstawowym pytaniem jest: Dlaczego turyści przyjeżdżają do danej destynacji? 
W tworzeniu planów należy rozpatrzyć, czy proponowane zmiany są ukierunkowane na 
właściwe rynki i ich segmenty (z uwzględnieniem poziomu cen). Analiza rynku musi też 
obejmować rozwój sytuacji na rynkach konkurencyjnych, z uwzględnieniem rozwoju 
środków transportu. Podsumowanie analizy konkurencyjności stanowi często analiza 
SWOT.

3. Planowanie rozwoju – podstawowym problemem jest ustalenie horyzontu czasu oraz 
poszczególnych faz gwarantujących skuteczne wdrożenie przyjętych zadań. Na tym 
etapie ustalane są także możliwe źródła finansowania przyjętych działań, w tym 
poziom finansowania zagranicznego. Etap ten obejmuje formułowanie założeń strategii 
marketingowych oraz analizy: zachęt inwestycyjnych, struktur organizacyjnych czy 
istniejących i planowanych programów szkoleniowych.

4. Analiza wpływu powinna obejmować całokształt prawdopodobnych skutków realizacji 
planu w odniesieniu do społeczności lokalnej, środowiska przyrodniczego, gospodarki, 
z uwzględnieniem kluczowych wskaźników (zatrudnienie, dochody mieszkańców, dochody 
publiczne, przepływ środków zagranicznych) i prawdopodobnej ekonomicznej stopy zwrotu 
poniesionych nakładów. Analiza powinna również zbadać potencjalne ryzyko i wrażliwość 
planowanych wyników w stosunku do zmian założeń. Integracja analizy skutków 
gospodarczych, środowiskowych i społeczno-kulturowych jest istotnym narzędziem 
planowania turystyki w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Wprowadzenie modelu 
prognostycznego pozwala na minimalizowanie ryzyka negatywnych skutków rozwoju 
turystyki (gospodarczych, środowiskowych czy społecznych).

Przedstawiony zakres analiz obejmuje zarówno badania o charakterze ilościowym, jak i jako-
ściowym. Ich wyniki powinny stanowić podstawę do formułowania kierunków rozwoju turystyki.

Formułowanie polityki i planu działań – wyniki analiz prawdopodobnie nie umożliwią uzyska-
nia jednoznacznych, unikatowych rozwiązań, będą natomiast sugerować szereg możliwości dla 
budowania strategii rozwoju. Dla każdego wariantu polityki ustalonego na podstawie przeprowa-
dzonych analiz formułowany jest plan działań. Alternatywne plany oceniane są pod względem ich 
potencjalnych kosztów oraz korzyści ekonomicznych, przyrodniczych i społeczno-kulturowych 
wraz z ewentualnymi obszarami problemowymi, które mogą mieć wpływ na realizację danego 
planu. Następnie są wybierane i sporządzone w pełnym zakresie plany, które rokują osiągnięcie 
największych rezultatów, jednocześnie nie narażając destynacji na poważne problemy. Ostatecznie 
preferowany plan prowadzi do formułowania polityki działań. 

Rekomendacje – sporządzony plan, który został wybrany na podstawie przeprowadzonych ana-
liz, jest kierowany do zespołu władz, ekspertów z zakresu turystyki w celu dopracowania szczegó-
łów. Na tym etapie sprzężenie zwrotne pomiędzy władzami i zespołem ekspertów jest niezbędne 
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w celu wyboru kwestii i obszarów działań godnych uwagi oraz eliminacji obszarów o mniejszym 
znaczeniu. W procesie tej dyskusji formułowany jest ostateczny kształt planu rozwoju. Dlatego 
etap rekomendacji powinien stanowić okres dialogu pomiędzy zespołem ekspertami z zakresu 
turystyki a władzami decydującymi o polityce rozwoju.

Implementacja planu – metody realizacji planu rozwoju będą się odnosiły do wielu jego pozio-
mów, między innymi do zgromadzonego banku danych wtórnych obejmującego zbiór istotnych 
aktów prawnych i regulacji mających wpływ na możliwości realizacji planu. Na etapie wdrażania 
szczególną uwagę należy zwrócić na stopniowe wprowadzanie planu i krytyczną analizę zjawisk, 
które mogą być powodem do niepokoju. Istotne jest także stosowanie metod umożliwiających de-
batę publiczną dotyczącą obserwowanego stanu rozwoju turystyki. 

Monitoring, ewaluacja i weryfikacja działań – służą wykrywaniu ewentualnych odchyleń od 
przewidywanej ścieżki rozwoju, które mogą wystąpić. Wszelkie odstępstwa, które prawdopodob-
nie będą występować, muszą być analizowane po to, by ocenić, w jaki sposób wpływają one na 
realizacje przyjętych w planie celów. Wyniki tej analizy powinny być opracowane przez zespół 
planistów w formie rekomendacji dla podmiotów wdrażających plan, które pozwolą na osiągnięcie 
przyjętych celów. Na skuteczność realizacji strategii mają wpływ zarówno czynniki wewnętrzne, 
jak i zewnętrzne. System monitoringu powinien umożliwiać zespołowi badaczy dostęp do pełnej 
informacji o wszystkich istotnych szansach rozwoju. W realizacji nawet najlepiej opracowanych 
planów mogą mieć miejsce niespodziewane wydarzenia. Istotne w implementacji planu są zatem 
umiejętności właściwego reagowania zespołu planistów oraz decydentów zaangażowanych w jego 
realizację. Opracowanie planu, jak i jego „elastyczne” wdrażanie wymaga także dużej intuicji ze 
strony wszystkich podmiotów zaangażowanych w ten proces.

Media społecznościowe jako narzędzia i bazy danych wypełniające luki informacyjne w procesie planowania rozwoju 
turystyki

Planowanie rozwoju turystyki w skali regionalnej wymaga we wszystkich przedstawionych eta-
pach podejścia systemowego, uwzględniającego dynamikę zmieniających się uwarunkowań tego 
rozwoju (tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych). Zarządzanie turbulentnym w swej naturze sys-
temem turystyki wymaga adekwatnych (dotyczących rzeczywistego stanu jego składowych, wy-
stępujących powiązań i przemian), jak i aktualnych informacji. Gromadzenie tego typu szerokiego 
zbioru informacji w sposób ciągły stanowiło dotąd jeden z głównych problemów prac planistycz-
nych. Współcześnie pomoc w jego niwelowaniu mogą stanowić MS traktowane jako baza danych 
użyteczna w działaniach indukcyjnych (bottom-up), jak i kanały dystrybucji informacji w inicjaty-
wach „odgórnych” (top-down). Przedstawiony przegląd badań związanych z wykorzystaniem MS 
w turystyce wskazuje na coraz większe dostrzeganie ich potencjału jako narzędzi pozyskiwania 
danych pierwotnych, a także baz danych wypełniających luki informacyjne. Mogą one na poszcze-
gólnych etapach procesu planowania (tab. 1) stanowić:

a) narzędzia interakcji społecznych (dialogu, konsultacji społecznych);
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b) bazy danych na temat stanu destynacji turystycznej, destynacji konkurencyjnych (m.in. ran-
kingi atrakcji turystycznych, usług noclegowych, gastronomicznych, wizerunek destynacji), 
cech ruchu turystycznego (m.in. rozkład przestrzenny ruchu turystycznego, segmentacja 
rynku turystycznego), opinii turystów (UGC) na temat oferty turystycznej;

c) narzędzia działań marketingowych, wdrażania zaplanowanych scenariuszy rozwoju;
d) narzędzia monitorowania efektów realizowanych planów, bazy danych do przeprowadzania 

ewaluacji osiąganych rezultatów w ujęciu cyklicznym i globalnym (ocena całości realizacji 
planu).

Tabela 1. Media społecznościowe jako źródło danych w planowaniu rozwoju turystyki

Etapy planowania Kluczowe kwestie Wykorzystanie MS

Etap wstępny, 
przygotowanie badań

Rozpoznanie potrzeb dotyczących 
tworzenia strategii

(I) Konsultacje społeczne z głównymi interesariuszami: 
mieszkańcami i podmiotami zaangażowanymi w rozwój 
turystyki: z sektora państwowego oraz prywatnego

Ustalenie celów strategii Dlaczego chcemy rozwijać turystykę? (I) Konsultacje społeczne z głównymi interesariuszami: 
mieszkańcami i podmiotami zaangażowanymi w rozwój 
turystyki: z sektora państwowego oraz prywatnego

Przegląd istniejących 
danych (wtórnych)

Jakie dane są dostępne? (BD) Rozpoznanie cech popytu – opinii turystów, cech 
destynacji (miejsca koncentracji ruchu turystycznego, 
drogi migracji turystów, stopnia zadowolenia 
z aktualnej oferty turystycznej)

Przeprowadzenie badań, 
gromadzenie danych 
pierwotnych

Uzupełnianie luk informacyjnych (I) Identyfikacja głównych problemów rozwoju 
turystyki w opinii: mieszkańców i podmiotów 
zaangażowanych w rozwój turystyki: z sektora 
państwowego oraz prywatnego

Analiza danych wtórnych 
i pierwotnych

Uwzględnianie danych jakościowych 
i ilościowych

–

Inicjowanie polityki, 
formułowanie planu 
działań

Sprecyzowanie wizji, misji, hierarchii celów (KD) Informowanie o założeniach formułowanego 
planu działań 

Rekomendacje Wybór scenariuszy działań spośród kilku 
rekomendacji

(I) Konsultacje społeczne proponowanych scenariuszy 
rozwoju wśród: mieszkańców i podmiotów 
zaangażowanych w rozwój turystyki: z sektora 
państwowego oraz prywatnego

Implementacja Realizacja zadań przez zróżnicowaną grupę 
podmiotów zaangażowanych w rozwój 
turystyki w skali regionalnej,  
w przyjętej sekwencji, w danym horyzoncie 
czasu.

(KD) Działania marketingowe

Monitoring, ewaluacja 
i weryfikacja działań

Monitoring, ewaluacja – informacja 
zwrotna dla kolejnych etapów planowania 
i prowadzenia polityki turystycznej

(BD) Ocena efektów realizacji przyjętych celów 
w zakresie rozwoju promowanych segmentów turystyki

Media społecznościowe jako: 
I – narzędzia komunikacji interaktywnej (dialogu), KD – kanały dystrybucji informacji, BD – bank danych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie etapów rozwoju turystyki według Coopera i in. (20050, s. 316.

Regiony turystyczne są otwartymi, złożonymi systemami i wykazują cechy adaptacyjne do 
zmieniających się warunków (Rodriguez-Diaz, Espino-Rodriguez, 2008). Podobne właściwości 
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można przypisać sieciom MS. Monitorowanie generowanych w nich informacji umożliwia lep-
sze zrozumienie adaptacji systemu turystyki do aktualnych uwarunkowań. Zrozumienie to może 
utorować drogę do efektywnych powiązań (w tym współpracy) pomiędzy różnymi interesariu-
szami (Phillips, Moutinho, 2014), od których zaangażowania zależą efekty realizowanych planów. 
Istotnym atutem MS traktowanych jako interaktywne narzędzie przekazywania lub pozyskiwana 
informacji jest ich spontaniczny, ciągły rozwój, równoległy i aktualny w stosunku do etapów przy-
gotowywania i realizacji planów rozwoju turystyki.

Odpowiadając na pytanie, jakie są aktualne potrzeby dotyczące rozwoju metod i teorii plano-
wania turystyki, Phillips i Moutinho (2014) wskazują, że podstawowym wyzwaniem jest włącze-
nie w większym stopniu kwestii społecznych do strategicznych ram planowania. Przestarzałe pro-
cedury wymagają zastąpienia „świeżymi dowodami empirycznymi”, z wykorzystaniem narzędzi 
technologicznych, jakie obecnie stwarzają także MS. 

Możliwość interakcji, wieloetapowości konsultacji społecznych prowadzi do podejmowania 
decyzji w większym stopniu odpowiadających oczekiwaniom mieszkańców i przedstawicieli bran-
ży oraz instytucji zaangażowanych w rozwój sektora usług turystycznych. Możliwość przepro-
wadzania serii czy cyklicznych dyskusji ułatwia wypracowanie kompromisu w zakresie działań 
akceptowanych przez różne grupy interesariuszy, a przez to realizację zasad zrównoważonego 
rozwoju oraz zwiększenie wydajności w osiąganiu pożądanych efektów.

Wykorzystanie MS w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej oprócz wska-
zanych atutów nie jest pozbawione mankamentów. Do podstawowych należą:

a) bariery językowe w zakresie wpisów w MS – interpretacja wpisów w różnych językach na-
rodowych jest trudna, zwłaszcza gdy stosowane są skróty czy występuje charakterystyczny 
dla internetu chatspeak; może to powodować, że część opinii jest ignorowana;

b) „zalew informacji” generowanych nieustannie w skali masowej w różnych portalach MS;
c) wiarygodność danych – rozprzestrzenianie się wirtualnych plotek, zamieszczanie wpisów, 

rekomendacji przez pseudoturystów – de facto przedstawicieli branży, którzy wykorzystują 
MS jako narzędzia promocji czy niwelowania negatywnych opinii na temat własnej działal-
ności; prowadzi to do dużego chaosu informacyjnego.

Istotną kwestię jest także fakt, że jedynie część turystów jest aktywna w MS w zakresie dziele-
nia się informacjami na temat podróży turystycznych. Zawarte w MS w danym momencie opinie 
nie są opiniami kompletnymi. Jednak badania związane z wykorzystaniem MS w kontekście UGC 
z uwzględnieniem grup wiekowych wykazują dużą aktywność w tym zakresie młodego pokolenia. 
Można zatem prognozować, że trendy dotyczące wzrastającej popularności wykorzystania w po-
dróżach turystycznych urządzeń mobilnych i aktywności UGC w MS będą się rozwijać.

Podsumowanie

Przedstawiona koncepcja planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej opiera się na znanych 
założeniach dotyczących jego poszczególnych etapów. Stanowi kontinuum wypracowanego mo-
delu postępowania, wzbogacając je o nowe możliwości wykorzystania narzędzi MS, które mogą 
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dostarczać danych dla zarządzania nastawionego na większą partycypację społeczną, bardziej 
elastycznego i „zwinnego” w dostosowaniu do dynamicznie zmieniającego się, turbulentnego sys-
temu turystyki. MS mogą dostarczać informacji wypełniających luki informacyjne w zakresie 
rozwoju turystyki analizowanego w kontekście danego regionu. Mogą się również przyczyniać 
do zmniejszania luk informacyjnych między teorią a praktyką planowania. Ten nowy paradygmat 
stanowi wyzwanie zarówno dla przedstawicieli świata nauki w zakresie włączania do metod oraz 
teorii nowych, dynamicznych zjawisk, jak i świata praktyki, nakładając coraz większą współodpo-
wiedzialność za stan rozwoju turystyki w danym regionie.

Wiele kwestii nadal pozostaje bez odpowiedzi. Do podstawowych należy szukanie narzędzi 
uproszczenia, usprawnienia procesu planowania, generowania banku informacji (o wysokim stop-
niu wiarygodności i wysokiej jakości), aby wyciągane na jego podstawie wnioski pozwalały na 
wybór optymalnych decyzji bez tracenia czasu i środków na gromadzenie, analizy i syntezy roz-
budowanych baz danych. Stwarza to potrzebę rozwoju technologii umożliwiających sprawną se-
lekcję, analizę i syntezę danych zawartych w MS, wykorzystywanych w poszczególnych etapach 
planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej.

Planowanie rozwoju turystyki jest zadaniem trudnym. Dążenie do sukcesów w zakresie re-
alizacji przyjętych celów wymaga nieustannego uczenia się, także poprzez odkrywanie nowych 
zjawisk społecznych, na które ogromny wpływ wywierają współcześnie technologie informa-
cyjne. Zespoły planistów muszą się wykazywać zarówno znajomością teorii turystyki, praktyki 
i etyki biznesu turystycznego, gromadzenia i analizy kompleksowych baz danych, jak i umie-
jętnością zarządzania strategicznego, w tym „zwinnego” zarządzania (agile management) zmia-
ną. Zintegrowane zarządzanie wymaga zdecydowanie elastyczności (zdolności do uwzględniania 
nowych i alternatywne decyzji), a także przejrzystości w procesach decyzyjnych, ponadto intuicji. 
Stanowi to niewątpliwie nowe wyzwania dla metodyki planowania. 
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social media in the planning process of tourism development 
on a regional scale
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Abstract The aim of the article is to present the concept of using social media (SM) as sources of information 
useful in the various phases of development, implementation and monitoring of plans for the 
development of tourism on a regional scale. The first part presents a review containing a synthetic 
overview of research topics related to the use of SM in tourism. This review gives a picture of the 
use of SM as a tool to collect and communicate information useful in planning process of tourism 
development. The basic stages of planning of tourism development on a regional scale have also 
been discussed, using the scheme proposed by Cooper et al. (2005). The second part of the article 
presents the concept of using SM as sources of information useful in the key stages of the planning 
of tourism development on a regional scale. This concept shows both the perspective of the practical 
use of databases generated in SM and the challenges related to the need of further development of 
research on the methods of tourism planning, adequate to the dynamically changing conditions of 
its development.
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Streszczenie Przedmiotem zainteresowania konsumenta staje się produkt turystyczny, w którego 
kreowaniu i organizacji ważnym elementem może być zabytek techniki, na przykład 
kolej wąskotorowa. Artykuł prezentuje uwarunkowania funkcjonowania kolei 
wąskotorowych w Polsce zarówno od strony popytowej – jak koleje te mogą być pos-
trzegane przez turystów, jak i od strony podażowej poprzez analizę ograniczeń tech-
nologicznych i możliwości dalszego funkcjonowania. Koleje wąskotorowe spełniają 
obecnie rolę atrakcji turystycznej, dlatego popyt na ich usługi w decydującym stopniu 
jest determinowany atrakcyjnością regionu, w którym są one położone. Ponadto w gestii 
każdej z nich staje się ich historyczny wizerunek wynikający między innymi z rodzaju 
wykorzystywanej trakcji. Okazuje się, że użytkowanie parowozu ma znaczny wpływ na 
frekwencję, ale tylko w przypadku, gdy możliwe jest dostosowanie podaży do popytu, 
gdyż ograniczeniem okazują się czynniki o charakterze technicznym typowe dla kolei 
jako systemu transportowego. Przedstawiona w artykule analiza pokazuje, że kolej 
wąskotorowa jest typem atrakcji turystycznej o zbyt małej przepustowości (może ona 
obsłużyć jednocześnie zbyt mało turystów), aby oczekiwać od niej pełnego samofinan-
sowania, także czynny parowóz nie przekłada się na znaczącą poprawę wyniku finan-
sowego funkcjonowania całej kolei. Jednak atrakcyjna turystycznie kolej wąskotorowa 
podnosi walory regionu, przynosząc mu wielowymiarowe korzyści, co uzasadnia 
zaangażowanie lokalnych samorządów w opiekę nad kolejami wąskotorowymi będącymi 
najczęściej ich własnością. 

 Wprowadzenie

Aktywność turystyczna stała się jednym z podstawowych mierników jakości życia mieszkańców 
i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego. Działania w zakresie rozwoju turystyki koncentrują się 
na tworzeniu zintegrowanej, zróżnicowanej oferty turystycznej – z wykorzystaniem lokalnych 
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atutów – stanowiącej produkt turystyczny. Definiując go, Kotler (1994, s. 562), stwierdza, że jest to 
„wszystko to, co znajduje się na rynku i zyskuje uwagę, zostaje nabyte, użyte lub skonsumowane 
i zaspokaja czyjeś pragnienia lub potrzeby”. Przedmiotem zainteresowania konsumenta staje się 
produkt turystyczny, w którego kreowaniu i organizacji ważnym elementem może stać się zabytek 
techniki, jakim jest dzisiaj kolej wąskotorowa. Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kultury tech-
nicznej do celów turystycznych z jednej strony podnosi atrakcyjność regionu, a z drugiej wpływa 
stymulująco na całokształt funkcjonowania lokalnej gospodarki.

Celem artykułu jest prezentacja uwarunkowań funkcjonowania kolei wąskotorowych w Polsce 
zarówno od strony popytowej – jak koleje te mogą być postrzegane przez turystów, jak i od strony 
podażowej, w tym analiza ich ograniczeń technologicznych. Hipotezą badawczą weryfikowaną 
w niniejszym opracowaniu jest wpływ użytkowania parowozu na zachowania konsumentów prze-
kładające się na wielkość popytu i ekonomiczne konsekwencje zastąpienia nim lokomotywy spa-
linowej. Artykuł jest wynikiem analizy literatury, kwerendy danych organizacyjno-finansowych 
dotyczących poszczególnych kolei wąskotorowych oraz obserwacji własnych. 

Uwarunkowania historyczne i geograficzne

Rozkwit funkcjonowania kolei wąskotorowych w Polsce przypadał na przełom lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XX wieku – łączna długość ich linii wynosiła blisko 6 tys. km, w tym ponad 
4 tys. km pod zarządem PKP. Koleje te były budowane w celach gospodarczych, ale już w latach 
siedemdziesiątych XX wieku zaczęto na niektórych z nich uruchamiać pierwsze pociągi tury-
styczne. Na przełomie wieków, gdy PKP zamykały wszystkie posiadane jeszcze przez siebie 26 
kolei, ich łączna długość wynosiła około 1500 km. Wówczas na mocy Ustawy (2000) mogły je 
przejąć jednostki samorządu terytorialnego. Większość tych linii była zlokalizowana z dala od 
obszarów atrakcyjnych pod względem turystycznym. Mimo to większość samorządów lokalnych 
zdecydowała się przejąć byłe koleje PKP, choć na sześciu z nich warunkiem tego było przejęcie 
faktycznej opieki przez organizacje hobbystyczne. Dzisiaj, po 15 latach, regularne przewozy tury-
styczne są prowadzone na 17 byłych kolejach PKP. Oprócz nich w Polsce funkcjonują trzy koleje 
parkowe i trzy leśne. Te pierwsze z założenia powstawały jako element parków wypoczynkowych, 
stanowiąc jedną z ich atrakcji. Koleje leśne budowano w celu wywozu drewna, a zwarte kompleksy 
leśne, w których są one położone, obecnie posiadają status parków narodowych, stanowiąc obszary 
o wysokiej atrakcyjności turystycznej. Łączna długość czynnych linii wąskotorowych w Polsce 
wynosi obecnie niemal 500 km.

Atrakcje turystyczne są podstawowym elementem produktu turystycznego, jednak już sam 
termin atrakcja turystyczna jest z wielu powodów trudny do zdefiniowania. Jedną z częściej 
cytowanych definicji jest sformułowanie zaprezentowane przez Walsha-Herona i Stevensa (1990). 
Sugerują oni, że atrakcja jest funkcją regionu turystycznego, przypisują jej zdolność przyciągnię-
cia użytkowników, zapewnienia im rozrywki i niezapomnianych doświadczeń oraz przyjemnego 
sposobu na spędzanie wolnego czasu. W podobny sposób określa atrakcje turystyczne Lew (1987, 
s. 538), który stwierdza, że „atrakcje turystyczne obejmują wszystkie elementy, które skłaniają 
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turystów do opuszczenia domu”, włączając w to także interesujące formy transportu, a więc rów-
nież koleje wąskotorowe. Według Davidsona (1996, s. 91) „każdy walor (obiekt) przyrodniczy, 
dzieło człowieka, urządzenie lub impreza, które przyciągają gości w określone miejsce, może być 
atrakcją turystyczną”. 

Rysunek 1. Lokalizacja kolei wąskotorowych w Polsce na tle Turystycznego Statusu Powiatów 

Uwaga: Liczby w kółkach odpowiadają pozycji w zestawieniu kolei w tabeli 3. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Jakubowska (2015), s.42.

Możliwości dalszego funkcjonowania kolei wąskotorowych jako atrakcji turystycznej w de-
cydującym stopniu są determinowane atrakcyjnością samego regionu, w którym są one położone. 
Można ją określić na podstawie turystycznego statusu powiatu (TSP) – wielowymiarowego wskaź-
nika wyznaczonego na podstawie sześciu zmiennych diagnostycznych (Jakubowska, 2015, s. 42). 
Mając to na uwadze, byłe koleje PKP można przypisać do jednej z trzech grup:

a) położone w regionach o silnie turystycznym charakterze, stanowiące element lokalnej in-
frastruktury turystycznej (TSP = 1 lub 2): Kolej Nadmorska (Rewal), Żuławska (Mierzeja 
Wiślana), Żnin;

b) położone w okolicach dużych aglomeracji: Piaseczno i Sochaczew (k. Warszawy), Bytom 
i Rudy (GOP), Rogów (k. Łodzi), Środa Wielkopolska (k. Poznania), Koszalin;

c) pozostałe, położone w regionach o niskiej atrakcyjności turystycznej (TSP = 4 lub 3), stano-
wiące jedną z niewielu lokalnych atrakcji turystycznych.

Przedstawione uwarunkowania geograficzne decydują o możliwości dalszej działalności prze-
wozowej tych kolei. Na tych położonych w regionach turystycznych o wysokim wskaźniku atrak-
cyjności powiatu (TSP), popularnych jako cel wyjazdów urlopowych, ekonomicznie uzasadnione 
jest uruchamianie pociągów przez cały tydzień, co przekłada się na osiągane przewozy. Znajduje 
to potwierdzenie w zestawieniu kolei prezentowanym w tabeli 3, gdzie do tej grupy należy pierw-
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szych dziewięć kolei. Pozostałe koleje zazwyczaj położone są z dala od atrakcyjnych turystycznie 
regionów i stanowią atrakcję głównie dla osób zamieszkałych relatywnie blisko (w odległości do 
100 km), będąc celem krótkich wyjazdów w trakcie weekendu. Znajduje to odzwierciedlenie w ich 
rozkładach jazdy, koleje te nie mają możliwości zwiększenia liczby przewozów poprzez urucha-
mianie kursów w ciągu tygodnia.

Ze względu na charakter przestrzenny atrakcje turystyczne można podzielić na trzy rodzaje: 
punktowe, liniowe i powierzchniowe (Wall, 1997). Atrakcje punktowe powodują koncentrację du-
żej liczby turystów na małym obszarze, podczas gdy atrakcje liniowe, w których następuje koncen-
tracja odwiedzających w korytarzach transportowych, swym liniowym charakterem wymuszają 
korzystną dwuwymiarowość i rozproszenie (Kruczek, 2014). Pomimo iż z technicznego punktu 
widzenia koleje wąskotorowe tworzą korytarz transportowy, obecnie niemal wszystkie stanowią 
atrakcję punktową. Jest nią sam przejazd koleją dokonywany tam i z powrotem, czasem uzupeł-
niony ekspozycją taboru na stacji początkowej czy punktem piknikowym (np. ognisko) urządzo-
nym na stacji końcowej. Tymczasem najbardziej pożądane zarówno dla samej kolei, jak i regionu, 
w którym jest ona zlokalizowana, jest jej funkcjonowanie jako atrakcja liniowa. Wśród kolei wą-
skotorowych stanowiących atrakcję o takim charakterze można wskazać tylko trzy wymieniane 
już jako leżące w obszarach geograficznych o największych walorach turystycznych. 

Czynniki popytowe i podażowe

Koleje wąskotorowe spełniają rolę atrakcji turystycznej, dlatego popyt na nie w znaczniej mie-
rze staje się funkcją ich atrakcyjności turystycznej. Jak wspomniano, w dużej mierze zależy ona 
od geograficznej lokalizacji, co z oczywistych przyczyn pozostaje poza wpływem samej kolei. 
Istotnym wynikającym z tego czynnikiem podażowym jest umiejętne dostosowanie możliwie 
urozmaiconej oferty przewozowej (rozkładu jazdy) do otaczających ją atrakcji i stymulowanie 
kreacji kolejnych nowych atrakcji. Typowym dla Polski ograniczeniem jest silna zależność od 
warunków atmosferycznych i relatywnie krótki sezon turystyczny trwający pięć miesięcy (maj–
wrzesień). Przeprowadzona w dalszej części artykułu analiza ekonomiczna obejmuje tylko koszty 
operacyjne, nie uwzględnia inwestycji odtworzeniowych, bez których następuje trwająca obecnie 
techniczna degradacja większości kolei wąskotorowych. Ze względu na ograniczone możliwości 
finansowe samodzielne finansowanie takich inwestycji przez samorządy wydaje się niemożliwe, 
co może skazywać same koleje na śmierć techniczną. Życie już weryfikuje wagę tego argumentu. 
W trakcie opracowywania niniejszego artykułu zamknięto ruch na dwóch kolejach wąskotoro-
wych – w Środzie Wielkopolskiej (brak środków na remont kapitalny jedynego czynnego paro-
wozu) i Gnieźnie (brak środków na odbudowę zdegradowanego torowiska). Przykładem dobrej 
praktyki są trzy samorządy terytorialne, które swoje koleje wąskotorowe w ostatnich latach pod-
dały rewitalizacji zrealizowanej przy znacznym wsparciu finansowym pochodzącym ze środków 
pomocowych Unii Europejskiej.

Niestety nie są dostępne porównywalne sprawozdania finansowe i przewozowe poszczególnych 
kolei wąskotorowych w Polsce. Przedstawione w tabeli 3 zestawienie jest oparte na dostępnych 
szczątkowych informacjach i szacunkach autora. Wskazuje ono, że oprócz pięciu kolei wyróżniają-
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cych się największymi przewozami działalność wszystkich pozostałych jest deficytowa – ich rocz-
ny deficyt wynosi średnio 250 tys. zł. W przypadku kolei utrzymywanych przez samorządy deficyt 
ten jest pokrywany z ich budżetu i tak oszacowana jego wielkość jest zbliżona do publikowanych 
informacji – roczne koszty wynoszą przeciętnie 300–400 tys. zł (Kowalewska, 2012; Piątek, 2012). 
Na kolejach utrzymywanych przez organizacje społeczne deficyt ten jest pokrywany przez pracę 
społeczną. Część przedstawionych w analizie kosztów personelu i prac zleconych w rzeczywi-
stości jest nieodpłatnie realizowana przez wolontariuszy działających na tych kolejach. W Polsce 
taka forma funkcjonowania nie przynosi jednak tak spektakularnych efektów, jak ma to miejsce 
w krajach zachodniej Europy. Aktywność społeczna obejmująca zaangażowanie w wolontariat 

„formalny”, a więc w ramach organizacji, wymaga poświęcenia własnego czasu, który dla więk-
szości społeczeństwa jest dobrem deficytowym. Tymczasem w Polsce ogólne wolontaryjne anga-
żowanie się społeczeństwa jest na dużo niższym poziomie w porównaniu do starych krajów Unii 
Europejskiej (Adamiak, 2014, s. 12–13), znacznie niższa jest także popularność samej kolei jako 
przedmiotu hobby. Jednocześnie znacznie niższa zamożność społeczeństwa pozostaje w sprzęże-
niu zwrotnym z niskim zaangażowaniem społecznym i finansową możliwością wspierania przez 
hobbystów tego typu działalności.

Obecnie w całej Polsce regularnie użytkowane są tylko cztery parowozy wąskotorowe, a z po-
wodu bardzo wysokich kosztów ich napraw okresowych na większości kolei pociągi są prowadzo-
ne lokomotywami spalinowymi, także w Muzeum Kolei Wąskotorowych w Sochaczewie (Fiszer, 
2014). Intuicyjnie wydaje się, że obecność czynnego parowozu znacząco wpływa na frekwencję. 
Próbę weryfikacji tej hipotezy można podjąć na przykładzie tylko dwóch kolei, gdzie uległ zmia-
nie rodzaj trakcji z parowej na spalinową przy jednoczesnym utrzymaniu porównywalnej oferty 
przewozowej. Na kolei w Piasecznie do lipca 2010 roku wszystkie pociągi były obsługiwane paro-
wozem. Gdy uległ on poważnej awarii, od tego czasu są one obsługiwane lokomotywą spalinową. 

Tabela 1. Przewozy pasażerów na Kolei Piaseczyńskiej w ciągu roku

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Przewozy (osób) 8412 10 116 10 855 11 015 10 761 10 008 11 150 12 403
Zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego – 16,8% 6,8% 1,5% –2,4% –7,5% 10,2% 10,1%

Źródło: opracowanie własne ma podstawie danych operatora kolei.

Przedstawione w tabeli 1 dane wskazują, że w wyniku zastąpienia parowozu lokomotywą spa-
linową ogólna tendencja wzrostowa realizowanych przewozów uległa załamaniu. W roku, gdy na-
stąpiła ta zmiana, przewozy spadły o ponad 2%, a w pierwszym roku, gdy całość ruchu obsługiwa-
no tylko lokomotywą spalinową, spadek wyniósł 7,5%. W kolejnych latach widoczny jest powrót 
do stabilnej tendencji wzrostowej wynoszącej średnio 10%. Mogłoby to sugerować, że czynny 
parowóz ma nieznaczny wpływ na frekwencję, jednak taki wniosek byłby nieuprawniony, gdyż nie 
uwzględniałby ograniczeń czynników podażowych o charakterze technicznym typowych dla kolei 
wąskotorowej jako systemu transportowego:
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a) ograniczona długość i pojemność składu – maksymalnie 200–300 miejsc w pociągu;
b) częstotliwość odjazdów pociągów na danej linii ograniczona zarówno prędkością tych po-

ciągów, jak i odległością stacji i mijanek.
Kolej w Piasecznie jest położona na obszarze aglomeracji warszawskiej, co sprawia, że podaż 

jej oferty jest znacznie niższa od popytu. Oferowany jest tylko jeden ogólnodostępny przejazd 
tylko jednego dnia weekendu, co pociąga za sobą konieczność reglamentacji podaży poprzez sys-
tem rezerwacji miejsc niespotykany na innych kolejach wąskotorowych w Polsce. W ciągu roku 
w sumie jest uruchamianych około 30 rozkładowych kursów, więc łączna podaż w trakcie całego 
sezonu wynosi 6750 miejsc w ogólnodostępnych pociągach. Pozostałe przewozy są realizowane 
w ramach przejazdów zamkniętych na zamówienie grup zorganizowanych.

Drugim przykładem jest Kolej Średzka, na której od początku 2014 roku eksploatowany do-
tychczas parowóz został zastąpiony lokomotywą spalinową. Przedstawione w tabeli 2 dane wska-
zują, że w efekcie przewozy spadły o połowę, podczas gdy wcześniej miały one tendencję wzro-
stową (Podsumowanie…, 2014). Przykład ten pokazuje, że w przypadku możliwego dostosowania 
podaży do popytu czynny parowóz ma znaczny wpływ na frekwencję. Należy jednak mieć na 
uwadze asymetrię reakcji popytu – nie należy oczekiwać, że wprowadzenie do ruchu parowozu 
dwukrotnie zwiększy przewozy, gdyż kolej wąskotorowa jest atrakcją turystyczną przyciągającą 
turystów niezależnie od stosowanej trakcji.

Tabela 2. Przewozy pasażerów na Kolei Średzkiej w ciągu roku

Rok 2011 2012 2013 2014
Przewozy (osób) 6075 7034 8161 4169
Zmiana w stosunku do roku poprzedniego – 15,8% 16,0% –48,9%

Źródło: opracowanie własne ma podstawie danych operatora kolei, Podsumowanie… (2014). 

Warunkiem niezbędnym dla uzyskania korzystnych efektów wzrostu popytu na skutek wpro-
wadzenia do ruchu parowozu jest cykliczność jego pracy. Tylko powszechna wiedza i świadomość 
możliwości spotkania na danej kolei czynnego parowozu może faktycznie przyczynić się do wzro-
stu frekwencji. Incydentalne i nieprzewidywalne dla przeciętnego turysty kursy parowozu nie 
przyniosą już tego efektu, będą traktowane jedynie jako miła niespodzianka. Praktykowane wpro-
wadzanie parowozu do ruchu tylko w wybrane dni o największej frekwencji oczywiście zwiększy 
ją tylko w te dni. Pogłębi to tym samym dysproporcję popytu w różne dni tygodnia, co często może 
doprowadzić do przewyższenia przez popyt dostępnej podaży. Wówczas wprowadzenie parowozu 
nie przyczyni się do zasadniczego zwiększenia wpływów. Możliwym rozwiązaniem dostosowania 
podaży do popytu wydawałoby się jednoczesne zwiększenie liczby kursów, jednak kolej wąsko-
torowa, jak już przedstawiono, dysponuje ograniczoną przepustowością. Technicznie niemożliwe 
jest zwiększanie częstotliwości odjazdów tego samego składu, a uruchomienie kolejnego składu 
na większości kolei okazuje się obecnie niemożliwe z powodu opisywanych ograniczeń podażo-
wych: braku mijanki na szlaku, zbyt małej liczby czynnego taboru (głównie wagonów osobowych) 
oraz personelu do obsługi kolejnego składu. Pokonanie tych ograniczeń oczywiście jest możliwe, 
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ale wymaga poniesienia kolejnych nakładów inwestycyjnych kwotowo przewyższających koszty 
uruchomienia samego parowozu. Tymczasem już tylko te ostatnie w polskich warunkach stanowią 
obecnie barierę niemożliwą w większości przypadków do pokonania. 

Analizując przywrócenie do ruchu parowozu, oprócz jednorazowych znacznych kosztów jego 
naprawy należy wziąć pod uwagę fakt, że także jego eksploatacja jest droższa w porównaniu do 
lokomotywy spalinowej zarówno ze względu na koszty paliwa, jak i bardziej pracochłonne przy-
gotowanie do jazdy i samą obsługę. Dokładne wyznaczenie różnicy tych kosztów napotyka bardzo 
duże problemy metodologiczne wynikające zarówno z różnej specyfiki technicznej poszczegól-
nych parowozów i lokomotyw spalinowych, jak i odmiennej charakterystyki samych kolei (np. 
różna długość linii, długość, a więc ciężar składu itp.). W tabeli 3 przedstawiono szacunkową 
symulację finansowych efektów wprowadzenia do ruchu parowozu. Założono, że będzie on obsłu-
giwał wszystkie pociągi we wszystkie dni ich kursowania, stając się stałą atrakcją mogącą dzięki 
temu realnie wpłynąć na frekwencję. Jeśli na danej kolei popyt był bliski podaży, czyli przecięt-
na frekwencja w pociągu przewyższała łączną liczbę miejsc w pociągu powiększoną o 50% (co 
kompensuje niejednorodność popytu), w obliczeniach założono, że czynny parowóz spowoduje 
wyrównanie popytu (poprawi frekwencję w „gorsze” dni), co średnio w ciągu roku przyniesie 
wzrost przewozów o 10% (jak w przedstawionym przykładzie kolei w Piasecznie). Gdy liczba do-
stępnych miejsc w pociągu nie będzie stanowiła bariery podażowej, założono, że średnio w ciągu 
roku czynny parowóz przyniesie wzrost przewozów o 50% (jak w przedstawionym przykładzie 
kolei w Środzie Wielkopolskiej). Z drugiej strony założono wyższe koszty funkcjonowania kolei 
po zastąpieniu parowozem obsługi lokomotywą spalinową – oszacowano, że przyniesie to wzrost 
kosztów paliwa i kosztów innych o 20%. W przypadku kolei prowadzących ruch jednocześnie wię-
cej niż jednym składem powyższe założenia odpowiednio skorygowano, uwzględniając możliwy 
rzeczywisty udział parowozu w ruchu pociągów. W analizie pominięto koleje, na których obecnie 
znajduje się już czynny parowóz.

W przypadku niektórych kolei osiągnięta zmiana przychodów w wyniku wprowadzenia paro-
wozu jest zbliżona do zmiany kosztów. Gdy różnica między wielkościami tych zmian była mniej-
sza niż 10%, uznano, że ewentualna poprawa osiąganego wyniku finansowego nigdy nie pokryje 
kosztów uruchomienia parowozu, co zarazem uwzględnia wielkości błędów przyjętej metodologii 
obliczeń i samych szacunków wartości. Analizując przedstawione wyniki, można stwierdzić, że 
osiągnięty w wyniku wprowadzeniu parowozu zwiększony popyt na siedmiu kolejach wąskoto-
rowych nie mógłby być zaspokojony posiadaną obecnie techniczną możliwością kształtowania 
podaży (liczbą miejsc w pociągu). Natomiast na dziewięciu kolejach wprowadzenie do ruchu pa-
rowozu miałoby ekonomiczne uzasadnienie, gdyż osiągnięta w efekcie zmiana przychodów byłaby 
wyraźnie wyższa względem będącej tego konsekwencją zmiany kosztów. Jednak w większości 
przypadków czas osiągnięcia zwrotu poniesionych nakładów byłby zbyt długi w stosunku do wy-
maganej przepisami jego cyklicznej naprawy (co 6 lat). Byłoby to możliwe tylko w przypadku 
dwóch kolei – w Puszczy Wigierskiej i na Kolei Nadmorskiej. Powyższe wnioski oczywiście nie 
powinny być traktowane jako argument podważający sensowność przywracania parowozów do 
ruchu, gdyż czynny parowóz przynosi znaczne korzyści o charakterze niewymiernym.
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Tabela 3. Zestawienie kolei wąskotorowych w Polsce według przewozów w 2014 r.
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1. Poznań Maltanka 4 200 86 58 72 900 –136 – – – posiada parowóz
2. Nadmorska (Gryfice–Rewal–Pogorzelica) 41 140 35 100 144 1820 731 182 108 74 5
3. Bieszczadzka (Balnica–Cisna–Przysłup) 21 102 18 142 202 1836 634 – – – posiada parowóz
4. Żnin–Gąsawa 12 90 35 64 192 630 –186 – – – posiada parowóz
5. Żuławska 36 43,1 30 36 150 345 –292 86 31 55 7
6. Płociczno–Krusznik 10 30 21 36 90 645 287 323 39 284 1
7. Paproć–Rudy–Stanice 6 29 37 20 64 290 –116 – – – posiada parowóz
8. Krośnice 3 25 19 33 60 181 –126 – – – posiada parowóz
9. Chorzów Park Miejski 1 14 66 5 64 70 –154 35 12 23 17

10. Piaseczno–Tarczyn 15 12,4 1 186 225 229 –154 23 22 1 nigdy
11. Przeworsk–Dynów 46 11,5 2 144 150 242 –322 24 58 –34 nigdy
12. Sochaczew–Wilcze 18 11 2 138 204 264 –136 26 25 1 nigdy
13. Hajnówka–Topiło 17 10 3 83 120 250 –87 25 24 1 nigdy
14. Rogów–Biała 49 8 4 50 98 100 –391 50 54 –4 nigdy
15. Gniezno–Ostrowo 33 8 4 50 90 130 –370 65 45 20 20
16. Świętokrzyska (Jędrzejów–Pińczów) 30 7 2 88 135 140 –305 70 34 36 11
17. Ełk–Sypitki 15 7 3 58 98 105 –276 53 21 31 13
18. Bytom–Miasteczko Śl. 21 6 4 38 110 78 –340 39 29 10 39
19. Nadwiślańska (Opole Lub. –Karczmiska) 21 5 2 63 105 70 –327 35 25 10 38
20. Starachowice–Iłża 13 3 2 38 60 24 –326 6 8 –2 nigdy
21. Koszalin–Manowo 12 3 2 38 69 30 –210 15 15 0 nigdy
22. Wyrzyska (Białośliwie–Wysoka) 29 3 6 25 48 9 –313 5 32 –27 nigdy
23. Środa Wlkp. –Zaniemyśl 14 2 2 25 98 30 –329 15 17 –2 nigdy

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji operatorów kolei i doniesień prasowych. 

1 Tłustym drukiem wyróżniono koleje uruchamiające ogólnodostępne pociągi turystyczne przez cały tydzień. Kolor tła określa 
Turystyczny Status Powiatu zgodnie z rys. 1. 

2 Liczba osób. Skorygowano fakt, że część kolei podaje przewozy pasażerów, zliczając osobno podróżnych w każdą stronę. Wówczas 
osoby jadące pociągiem tam i z powrotem liczone są podwójnie.

3 Dla kolei stanowiących atrakcję punktową (tj. oprócz poz. 1, 2, 4, 5) założono, że połowę przewozów stanowią wycieczki zamawiane. 
Dla kolei w Piasecznie (poz. 10) założono, że udział wycieczek w ogólnych przewozach stanowi 70%.

4 Uwzględniono faktycznie posiadany czynny tabor i typowe zestawienie składu pociągu. Kursywą i podkreśleniem wyróżniono dane 
dla kolei, na których przeciętna frekwencja w pociągu powiększona o 50% jest większa od łącznej liczby miejsc w pociągu. 

5 Założono, że przychód z przejazdów ogólnodostępnych i wycieczek zamawianych jest proporcjonalny do liczby podróżnych i ceny za 
przejazd dla modelowej rodziny 2 + 2. 

6 Przychody pomniejszone o koszty personelu (uwzględniono tylko niezbędny personel bezpośrednio związany z prowadzeniem ruchu 
pociągów na danej kolei, założono koszt wynagrodzenia zgodnie ze średnią krajową w 2014 r.), koszty paliwa (założono zużycie pali-
wa 1 l/km, cena 5 zł/l) i koszty inne (materiały, usługi obce, prace zlecone – założono, że są one zależne od wielkości ruchu kolejowego 
i długości linii kolejowej; przyjęto, że na każdego pasażera koszty te przeciętnie wynoszą 2 zł, a na każdy km czynnej trasy 5 tys. zł).

7 Przyjęto, że koszt uruchomienia parowozu wynosi 400 tys. zł.



155Problemy rynku usług turystycznych 

Ekonomiczne perspektywy funkcjonowania kolei wąskotorowych w Polsce jako atrakcji turystycznej

Podsumowanie

Współczesna turystyka z jej dynamicznym rozwojem potrzebuje ciągle nowych atrakcji jako celów 
podróży. Bogata i wszechstronna oferta turystyczna powinna być oparta na poszukiwaniu ory-
ginalnych atrakcji, a gdy ich nie starcza – na kreowaniu nowych. Ta kreacja dotyczy siłą rzeczy 
przede wszystkim kultury i techniki, bowiem liczba atrakcji naturalnych jest ograniczona i zi-
dentyfikowana (Kruczek, 2011). Z drugiej strony obok zjawiska powszechnego ujednolicania się 
preferencji nabywców następuje polaryzacja upodobań klientów, którzy ujawniają zróżnicowane, 
indywidualne preferencje i wzorce konsumpcji. Produkty zunifikowane postrzegane są przez nich 
jako produkty masowe, które zatracają poczucie tożsamości i wyjątkowości miejsc, w których są 
oferowane. Jednocześnie wzrasta świadomość klienta i chęć dogłębnego poznania nowo odwie-
dzanych miejsc (Niezgoda, 2014, s. 229). Stwarza to także perspektywę funkcjonowania kolei tu-
rystycznych stających się interesującą atrakcją będącą głównym celem podróży w innych krajach 
(zwłaszcza w Niemczech i Anglii), ale powoli również i w Polsce.

Turystyczna atrakcyjność kolei wąskotorowej wynika z posiadanego przypisanego do niej kon-
tekstu historycznego. Określa to także rangę dbałości o utrzymanie i przywracanie historycznych 
realiów prowadzonej działalności obejmujących wygląd taboru czy stacji kolejowych. W tym kon-
tekście barierę i zagrożenie stanowi brak czynnych parowozów i starych wagonów. W Polsce na 
większości kolei wąskotorowych w ruchu najczęściej można spotkać ten sam typ taboru pocho-
dzący z lat osiemdziesiątych XX wieku. Pozbawienie kolei kontekstu historycznego sprawia, że jej 
walory stają się bliższe atrakcji o charakterze parku rozrywki czy wesołego miasteczka. Spłyca to 
jej wartość turystyczną, zawężając popyt do bliższego geograficznie obszaru. Tymczasem koleje 
wąskotorowe postrzegane jako atrakcja posiadająca kontekst historyczny – często określane mia-
nem kolei muzealnych – stają się celem podróży turystów o większych oczekiwaniach ze znacznie 
większych odległości, często również spoza granic Polski, zwłaszcza z sąsiednich Niemiec. 

Przedstawione wcześniej wnioski wskazujące na niską efektywność finansową zastąpienia lo-
komotywy spalinowej parowozem oczywiście nie powinny być traktowane jako argument podwa-
żający sensowność przywracania parowozów do ruchu, gdyż czynny parowóz przynosi znaczne 
korzyści o charakterze niewymiernym. Atrakcyjna turystycznie kolej wąskotorowa podnosi walo-
ry powiatu, przynosząc mu wielowymiarowe korzyści.

Przedstawiona analiza pokazuje, że kolej wąskotorowa jest typem atrakcji turystycznej o zbyt 
małej przepustowości (może ona obsłużyć jednocześnie zbyt mało turystów), aby oczekiwać od 
niej pełnego samofinansowania. Dlatego też nie należy oczekiwać, że czynny parowóz przełoży się 
na znaczącą poprawę wyniku finansowego samej kolei. Wynika to z przedstawionych wcześniej 
technologicznych ograniczeń podażowych kolei wąskotorowych – zbyt małej pojemności pociągu, 
często zbyt małej racjonalnej liczby dni prowadzenia ruchu pociągów (tylko weekendy) i zbyt ma-
łej liczby kursów możliwych do obsłużenia jednym składem w ciągu jednego dnia. 
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Economic prospects for narrow-gauge railways in poland  
as a tourist attraction

Keywords tourist product, tourist activity, tourism, narrow-gauge railway, the status of country tourism

Abstract A technical monument like narrow-gauge railway can become an important element in creating 
a tourist product. The article presents the conditions of operation of narrow-gauge railways in Poland, 
both on the demand side – how railways can be seen by tourists, and the supply side by analysing the 
technological limitations and possibilities of further operation. Nowadays narrow-gauge railways 
serve as a tourist attraction, that is why the demand for their services is largely determined by the 
attractiveness of the region in which they are located. Furthermore, at the discretion of each of them 
lies its historical image connected, among other things, with the type of traction used. It turns out 
that the use of the steam engine has a significant impact on attendance but only if it is possible to 
adjust supply to demand, since the supply appears to be limited by factors of a technical nature 
typical for railway transport. The analysis presented in the article shows that the narrow-gauge 
railway is a type of tourist attraction which has too narrow bandwidth (it can serve too few tourists 
at the same time) to expect from it full coverage of costs by influences to fully cover the costs 
of is operation. Also the use of a steam engine does not lead to a significant improvement in the 
financial results of the operation of the whole railway. However, attractive tourist narrow-gauge 
railway raises the value of the whole region bringing it multi-dimensional benefits, which justifies 
the involvement of local governments in the care of the narrow-gauge railways which are usually 
their property.
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Słowa kluczowe e-przewodniki, informatyczne wspomaganie zwiedzania, ocena zwiedzających

Streszczenie W artykule podjęto zagadnienie odbioru przez zwiedzających muzea przenośnych inte-
raktywnych przewodników multimedialnych. Analizie poddano dane pochodzące łącznie 
z 993 kwestionariuszy wypełnionych przez zwiedzających trzy muzea oceanograficzne 
obszaru Południowego Bałtyku (w Gdyni, Kłajpedzie i Stralsundzie), w których wdro-
żono interaktywne przewodniki multimedialne w ramach realizacji międzynarodowego 
projektu BalticMuseums 2.0 Plus. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na bardzo 
dobrą ocenę tej formy oprowadzania przez zwiedzających. Dodatkowo identyfikują mię-
dzy innymi główne przyczyny wyboru tej formy oprowadzania, grupy odbiorców, które 
zdaniem zwiedzających mogą być szczególnie zainteresowane korzystaniem z e-prze-
wodników, oraz rodzaje treści, których zwiedzający oczekują w e-przewodnikach. 

Wprowadzenie

Postęp technologii informacyjnych stworzył techniczną możliwość udostępnienia zwiedzającym 
urządzeń zastępujących przewodnika, których funkcjonalność wykracza poza odtwarzanie dźwię-
ku. Jeden z podstawowych rodzajów takich urządzeń stanowią przenośne interaktywne przewod-
niki multimedialne, znane także jako mobilne e-przewodniki multimedialne (mobile e-guides) 
i definiowane jako „urządzenia klasy palmtop lub tablet, zazwyczaj wyposażone w ekrany doty-
kowe, wraz z dedykowanym oprogramowaniem, zawierające usystematyzowane zasoby w postaci: 

proBlemy rynku uSŁuG 
turyStycznych 
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tekstów, obrazów, komentarzy audio i plików wideo, do których dostęp jest swobodny” (Swacha, 
Drążek, Komorowski, Muszyńska, 2012, s. 439). Urządzenia takie mają liczne potencjalne zalety, 
jak: umożliwienie zwiedzania o dowolnej porze, w dowolnym tempie i po dowolnej trasie bez rezy-
gnowania z komentarza przewodnika, możność wyboru przez zwiedzającego języka komentarza 
przewodnika czy też udostępnienie zwiedzającym mocniej zainteresowanym danym elementem 
ekspozycji materiałów uzupełniających – i to w różnorakiej postaci: tekstu, zdjęć czy filmów – 
a nawet rozgrywanie w trakcie zwiedzania gier mających zwiększyć zaangażowanie zwiedzają-
cych zgodnie z formułą gamifikacji (Swacha, 2014).

Sam fakt dostępności potencjalnie użytecznej technologii nie może jednak przesądzać o jej 
wdrożeniu, powinno ono bowiem prowadzić do osiągnięcia założonych celów jakościowych (po-
prawa zadowolenia zwiedzających) lub ekonomicznych (zmniejszenie kosztów oprowadzania). 
Niniejsze opracowanie odnosi się do pierwszego z tych dwóch aspektów, a konkretnie jego ce-
lem jest analiza wyników oceny interaktywnych przewodników multimedialnych przez zwie-
dzających trzy muzea oceanograficzne obszaru południowego Bałtyku: Niemieckie Muzeum 
Oceanograficzne w Stralsundzie, Akwarium Gdyńskie oraz Litewskie Muzeum Morza w Kłajpedzie. 
W muzeach tych wdrożono e-przewodniki w ramach realizowanego w latach 2012–2015 projektu 
BalticMuseums 2.0 Plus, którego jednym z partnerów naukowych był Uniwersytet Szczeciński. 
Projekt ten był realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 
2007–2013 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Więcej infor-
macji na jego temat, a w szczególności wyniki badań dotyczące innego wątku projektu, jaki stano-
wiło zarządzanie zasobami cyfrowymi zgromadzonymi w muzeach, znaleźć można w monografii 
(Drążek, 2016).

Metodyka badań i źródła analizowanych danych

Istnieją różne metody oceny e-przewodników, na przykład wywiady bezpośrednie, kwestionariu-
sze ankiet, które mogą być dodatkowo wzbogacone obserwacją użytkowników lub testami wyma-
gającymi, aby odwiedzający wykonał jakieś zadanie z użyciem e-przewodnika. Można również 
zastosować podejście heurystyczne, w którym oceniający sprawdzają e-przewodnik pod kątem 
szeregu reguł projektowych (Muszyńska, Swacha, Miluniec, Drążek, 2014).

W niniejszym opracowaniu posłużono się wynikami badań kwestionariuszowych zrealizo-
wanych w formule SAQ (self-administered questionnaire): pracownicy muzeów wręczali losowo 
wybranym zwiedzającym, którzy zwracali wypożyczone przez siebie e-przewodniki, kwestiona-
riusze ankiet do samodzielnego wypełnienia. Co prawda poszczególne muzea przeprowadzały 
także ewaluację przewodników na własne potrzeby, wykorzystując inną formułę – na przykład 
Akwarium Gdyńskie stosowało dodatkowo metodę CASI (computer-assisted self-interview), która 
pozwalała użytkownikowi dokonać oceny poprzez udzielenie odpowiedzi na kilka pytań pojawia-
jących się na urządzeniu po zakończeniu zwiedzania – jednak różnice w zakresie zestawu pytań 
uniemożliwiły uwzględnienie tych dodatkowych wyników w omawianych tu badaniach.
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Kwestionariusze opracowane na potrzeby ewaluacji e-przewodników zawierały łącznie kil-
kanaście pytań (muzea mogły uzupełniać wzorcowy zestaw pytań o pytania dodatkowe), tak za-
mkniętych, jak i otwartych, jednak w niniejszym opracowaniu wykorzystano tylko odpowiedzi na 
siedem pytań uznanych za najbardziej relewantne w kontekście tematu artykułu.

Aby umożliwić wypowiedzenie się gościom obcojęzycznym, muzea przygotowały różne wer-
sje językowe kwestionariusza. I tak w Akwarium Gdyńskim opracowano pięć wersji językowych 
(polską, angielską, niemiecką, rosyjską i litewską), w Litewskim Muzeum Morza kwestionariusz 
dostępny był również w pięciu językach (litewskim, angielskim, rosyjskim, polskim i niemieckim), 
natomiast Niemieckie Muzeum Oceanograficzne udostępniło tylko dwie wersje: niemiecką i an-
gielską (co mogło wpłynąć na niewielki udział obcokrajowców w zwrocie ankiet z tego muzeum).

Badania w trzech muzeach przeprowadzono na łącznej próbie 993 respondentów w dwóch 
60-dniowych okresach – jednym w lecie 2013 roku (wysoki sezon), a drugim zimą 2013/2014 roku 
(niski sezon). Liczba respondentów z Akwarium Gdyńskiego wyniosła łącznie 211, z Litewskiego 
Muzeum Morza w Kłajpedzie – 324, a Niemieckiego Muzeum Oceanograficznego – 458. Zebrane 
wyniki były niezwłocznie wprowadzane do systemu informatycznego EEQRA pozwalającego na 
ich przeglądanie w różnych formach i przekrojach oraz obliczanie zagregowanych wskaźników 
służących ewaluacji wdrożenia (Zdziebko, Muszyńska, Swacha, Drążek, 2014).

Do analizy zgromadzonych danych na użytek niniejszego opracowania wybrano metodę gra-
ficzną ze względu na jej adekwatność i łatwość interpretacji wyników. Z uwagi na wymogi publi-
kacji nie wykorzystano gotowych wykresów generowanych przez program EEQRA, lecz pobrane 
z niego dane zwizualizowano za pomocą programu Microsoft Excel.

Ocena korzystania z przewodników multimedialnych

Podstawowym pytaniem, jakie zadano zwiedzającym, było: „Jak oceniasz zwiedzanie muzeum 
z wykorzystaniem przewodnika multimedialnego?”. Odpowiedzi na nie zaprezentowano na ry-
sunku 1. Wynika z nich bardzo pozytywna ocena zwiedzania z przewodnikiem multimedialnym: 
średnio aż niemal 97% ankietowanych określiło swoje doświadczenia jako pozytywne (w tym aż 
67% jako bardzo dobre), tylko 3% jako neutralne, a żaden z respondentów nie udzielił odpowiedzi 

„nie za dobrze” lub „negatywnie”.
Porównując rozkład odpowiedzi pomiędzy poszczególnymi muzeami, można zauważyć, że 

w przypadku wszystkich trzech muzeów suma ocen pozytywnych wyniosła przynajmniej 95%. 
Większe różnice dotyczą ocen zdecydowanie pozytywnych: największy udział osób oceniających 
przewodniki bardzo dobrze (odpowiednio 74 i 69%) odnotowano wśród zwiedzających Litewskie 
Muzeum Morza i Niemieckie Muzeum Oceanograficzne, podczas gdy takiej samej odpowiedzi 
udzieliło tylko 58% zwiedzających Akwarium Gdyńskie.
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Rysunek 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jak oceniasz zwiedzanie muzeum z wykorzystaniem przewodnika 
multimedialnego?”

Źródło: opracowanie własne.

Przydatność przewodników multimedialnych dla różnych grup odbiorców

Jakkolwiek przewodniki multimedialne adresowane są do ogółu zwiedzających, można wskazać 
specyficzne ich grupy, dla których mogą być one szczególnie przydatne. O wskazanie takich grup 
poproszono samych zwiedzających, formułując pytanie: „Czy polecił/abyś przewodnik multime-
dialny?” wraz z zestawem odpowiedzi wymieniających potencjalnie zainteresowane grupy odbior-
ców (ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź). Uzyskane wyniki przedstawiono 
na rysunku 2.

Z możliwości udzielenia odpowiedzi negatywnej skorzystało zaledwie 1,8% respondentów, co 
potwierdza bardzo pozytywny odbiór przewodników odnotowany już przy pierwszym pytaniu. 
Najwięcej wskazań otrzymały „osoby odwiedzające muzeum po raz pierwszy” (średnio 41%). Co 
ciekawe, ankietowani wskazali przewodniki za szczególnie odpowiednie dla młodzieży (36%), 
osób dorosłych (33%) i dzieci (29%); wyraźnie mniej odpowiedzi wskazało osoby starsze (17%), 
co zapewne można wiązać z przekonaniem o mniejszym opanowaniu nowoczesnych technologii, 
w tym mobilnych, w tej grupie wiekowej (zob. np. Hejduk, 2016). Tylko 22% respondentów wska-
zało szczególną przydatność przewodników multimedialnych dla osób z zagranicy, a 9% dla osób 

 
 

 

0%

0%

4%

38%

58%

0%

0%

1%

25%

74%

0%

0%

5%

26%

69%

0%

0%

4%

29%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

negatywnie

nie za dobrze

przeciętnie

dobrze

bardzo dobrze

Średnia dla wszystkich muzeów Niemieckie Muzeum Oceanograficzne
Litewskie Muzeum Morza Akwarium Gdyńskie

7%

9%

18%

19%

31%

33%

37%

47%

0%

17%

18%

25%

46%

50%

56%

57%

30%

4%

10%

0%

8%

0%

19%

36%

13%

9%

1%

11%

9%

17%

22%

33%

41%

36%

29%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Tak, w szczególności dla osób odwiedzających
muzeum ponownie

Tak, w szczególności dla osób z
niepełnosprawnościami

Tak, w szczególności dla osób starszych

Tak, w szczególności dla osób z zagranicy

Tak, w szczególności dla dorosłych

Dla osób odwiedzających muzeum po raz pierwszy

Tak, w szczególności dla młodzieży

Tak, w szczególności dla dzieci

Nie

Średnia dla wszystkich muzeów Niemieckie Muzeum Oceanograficzne

Litewskie Muzeum Morza Akwarium Gdyńskie



163Problemy rynku usług turystycznych 

Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających

niepełnosprawnych. W pierwszym z wymienionych przypadków, gdzie zalety przewodników są 
bezsporne, można wnioskować, że ankietowani uznali, że przewodniki należy w szczególności po-
lecić jednak szerszej grupie odbiorców. Zwraca przy tym uwagę różnica w odpowiedziach między 
muzeami, szczególnie niemieckim (gdzie zaledwie 7 z 458 ankiet pochodziło od obcokrajowców) 
i litewskim (gdzie obcokrajowcy wypełnili ponad połowę ankiet), która może sugerować pewien 
egoizm ankietowanych.

W drugim przypadku trudniej o wytłumaczenie. Być może ankietowani mieli na uwadze moż-
liwe problemy z użyciem przewodników przez osoby niepełnosprawne, która to kategoria obejmu-
je przecież między innymi osoby niewidzące.

Rysunek 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy polecił/abyś przewodnik multimedialny?” 

Źródło: opracowanie własne.

Motywy korzystania z przewodników multimedialnych

Chcąc lepiej dostosować przewodniki do potrzeb zwiedzających, należy wziąć pod uwagę mo-
tywy, dla których oni po nie sięgają. W dwóch spośród trzech badanych muzeów (w Akwarium 
Gdyńskim i Litewskim Muzeum Morza) zadano z tego powodu zwiedzającym dodatkowe pytanie – 
odpowiedzi uzyskane na nie przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego zdecydowałeś się na korzystanie z przewodnika 
multimedialnego?” 

Źródło: opracowanie własne.

Z uwagi na to, że przypuszczano, że odpowiedzi mogą się różnić zależnie od wieku ankietowa-
nych, przedstawiono je właśnie w przekroju wiekowym. Istotnie ujawniło to pewne różnice: przy-
kładowo dzieci do 13. roku życia częściej niż inne grupy wiekowe (28% wobec 16%) wybierały 
odpowiedź: „Chciałem/am wypróbować nową technologię”. We wszystkich grupach wiekowych 
łącznie najczęściej wskazywanym powodem (blisko 34% odpowiedzi) była chęć pozyskania bar-
dziej szczegółowych informacji. 

Z kolei odsetek odpowiedzi wskazujących chęć uzyskania informacji w języku ojczystym (10% 
w Gdyni i 24% w Kłajpedzie) stanowi najwyraźniej konsekwencję różnicy w udziałach gości obco-
języcznych w całości zwiedzających te dwa muzea. 

Ocena treści udostępnionych w przewodnikach multimedialnych

Na wrażenia z korzystania z przewodników multimedialnych główny wpływ mają trzy ich skła-
dowe: samo urządzenie, oprogramowanie działające na nim oraz udostępniane za jego pomocą 
treści. Decydując się na wdrożenie przewodników multimedialnych, można sięgnąć po sprawdzo-
ne rozwiązania w zakresie urządzeń i oprogramowania, niemniej treści muszą być przygotowa-
ne specjalnie, ponieważ nie ma dwóch identycznych obiektów i dwóch identycznych ekspozycji. 
Ryzyko niższej jakości treści jest zatem wyższe niż niższej jakości urządzeń czy oprogramowania. 
Aby ocenić, jak wygląda to w przypadku badanych muzeów, zadano ankietowanym pytanie: „Jak 

 

30%

25%

35%

27%

36%

40%
38%

43%

30%

17%
18% 19%

25%

11%

19%

11%

19% 20%

16% 15%

5%

9%
7% 8%

3%

7%
8%

19% 18%

22% 23%

32%

13%

20%

16%

12% 11% 11% 10%

3%
4%

12%

6%
8%

5%
7%

4% 3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

poniżej  13 lat pomiędzy 13 a 20
lat

pomiędzy 20 a 50
lat

powyżej 50 lat poniżej  13 lat pomiędzy 13 a 20
lat

pomiędzy 20 a 50
lat

powyżej 50 lat

Akwarium Gdyńskie Litewskie Muzeum Morza

W celu bardziej szczegółowych informacji Chciałem/am wypróbować nową technologię

Ponieważ nie lubię czytać opisów wystaw Potrzebowałem/am informacji w moim języku ojczystym

Lubię urządzenia mobilne Nie lubię uczestniczyć w zwiedzaniu z osobistym przewodnikiem



165Problemy rynku usług turystycznych 

Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających

ogólnie oceniasz treści zawarte w przewodnikach multimedialnych?”. Rozkład odpowiedzi udzie-
lonych na nie przedstawiono na rysunku 4. 

Rysunek 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jak ogólnie oceniasz treści zawarte w przewodnikach 
multimedialnych?”

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku wszystkich trzech muzeów wyniki wyglądają bardzo podobnie: brak ocen nega-
tywnych, mniej niż 5% ocen neutralnych i ponad 95% ocen pozytywnych (z czego około połowy 
to oceny zdecydowanie pozytywne). Są to bardzo dobre wyniki w oczywisty sposób nawiązujące 
do bardzo dobrej oceny całokształtu doświadczeń z przewodnikami (zob. rys. 1). Z uwagi na taki 
rozkład odpowiedzi, gdzie uczestnicy są zadowoleni zarówno z przewodników, jak i samych treści, 
nie sposób zbadać tego, w jakim stopniu źle przygotowane treści powodowałyby niezadowolenie 
ze zwiedzania z użyciem przewodników, niemniej widoczna jest różnica w stosunku ocen bardzo 
dobrych do dobrych, która dla oceny samych treści wyniosła 49 do 48%, a dla oceny zwiedzania: 
67 do 29%. Można traktować to jako wskazówkę, że treści w pewnym stopniu niedoskonałe nie 
przeszkadzają w uzyskaniu pełnego zadowolenia zwiedzających.

Pożądane składniki treści udostępnianych w przewodnikach multimedialnych

Przewodniki multimedialne dają możliwość udostępniania treści różnych typów, powstają jednak 
wątpliwości, czy zamieszczanie ich wszystkich w e-przewodnikach jest zawsze zasadne (np. filmy 
mogą zbyt mocno odciągać uwagę od samej ekspozycji). W jednym z pytań poproszono zatem 
zwiedzających o podanie rodzaju treści, jakiego chcieliby dostać więcej. 
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Analizując odpowiedzi na to pytanie, należy mieć na uwadze, że dobór rodzajów treści w e-
-przewodnikach, z którymi ankietowani mieli kontakt, był niekoniecznie zrównoważony, niemniej 
uzyskane wyniki (rys. 5) i tak pozwalają na ich użyteczną interpretację. 

Rysunek 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakiego rodzaju treści chciałbyś/chciałabyś, aby zostały dodane do 
przewodnika multimedialnego?” 

Źródło: opracowanie własne.

Po pierwsze, aż 36% respondentów wskazało chęć otrzymania większej ilości treści wideo, co 
sygnalizuje duży popyt na tę formę przekazu. Średnio 19% ankietowanych (aż 29% w przypadku 
Niemieckiego Muzeum Oceanograficznego) wskazało na mapy, co świadczy jednocześnie o zna-
czeniu tego elementu treści, jak i o konieczności doboru typu treści do specyfiki muzeum (mapy 
okazują się szczególnie ważne w przypadku atrakcji rozległych obszarowo i obejmujących wiele 
punktów zainteresowania).

Decydując się na zwiększenie ilości treści, trzeba pamiętać o tym, że może to wydłużać czas 
zwiedzania, co jest niekorzystne w okresach wysokiego ruchu. Praktycznym rozwiązaniem może 
być stosowanie dwóch alternatywnych zestawów treści (skromnego dla wysokiego sezonu i boga-
tego dla niskiego).

Podsumowanie

Interaktywne przewodniki multimedialne otwarły nowe możliwości w zakresie komunika-
cji ze zwiedzającymi, dalece wykraczające poza to, co oferowały wcześniej audioprzewodniki. 
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Odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu oparta na nich forma oprowadzania może zadowolić zwie-
dzających, ma wielką wartość poznawczą dla osób zarządzających atrakcjami turystycznymi, roz-
ważających inwestycję w jej udostępnienie. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono próbę odpowiedzi na tak postawione pytanie, opie-
rając się na danych zebranych dla trzech muzeów oceanograficznych obszaru Południowego 
Bałtyku (w Gdyni, Kłajpedzie i Stralsundzie), w których wdrożono interaktywne przewodniki 
multimedialne w ramach realizacji międzynarodowego projektu BalticMuseums 2.0 Plus. Z uzy-
skanych rezultatów badań przeprowadzonych wśród zwiedzających korzystających z tej formy 
oprowadzania wynika bardzo pozytywny obraz tej technologii. Ankietowani w znakomitej więk-
szości byli zadowoleni, wielu z nich uznało tę formę zwiedzania za godną polecenia różnym gru-
pom zwiedzających.

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych poszerzają dostępny zasób danych dla przy-
szłych badań porównawczych, przede wszystkim nad motywami zwiedzających w różnym wieku 
do korzystania z przewodników multimedialnych oraz czynnikami sukcesu wdrożenia tej formy 
zwiedzania. Z kolei dla praktyków dopiero planujących wprowadzić ją w swoich instytucjach 
za najbardziej wartościowe uznać należy sugestie ankietowanych dotyczące typów odbiorców, 
dla których przewodniki multimedialne są szczególnie przydatne, oraz rodzajów treści, których 
pożądają.

Podziękowania

W badaniach opisanych w artykule wykorzystano dane zebrane przez partnerów projektu 
BalticMuseums 2.0 Plus zrealizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Południowy Bałtyk 2007–2013 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.
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Interactive multimedia guides: a visitor evaluation

Keywords e-guides, IT-aided visiting, visitor evaluation

Abstract The paper discusses the issue of perception of portable interactive multimedia guides by the museum 
visitors. Data from a total of 993 questionnaires, filled out by the visitors of three oceanographic 
museums from the South Baltic region (in Gdynia, Klaipeda and Stralsund), where interactive 
multimedia guides were implemented as part of the BalticMuseums 2.0 Plus international project, 
were analyzed. The results clearly indicate a very good visitor rating of this form of guided tours, 
and additionally identify, among others, the main reasons for choosing this form of guided tours, 
groups of users, which, in the opinion of visitors, may be particularly interested in e-guides, and 
types of content, which they expect to receive in the e-guides.
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Słowa kluczowe turyści zagraniczni, atrakcyjność turystyczna, Polska, Warmia i Mazury

Streszczenie Polska jest krajem o dużej atrakcyjności turystycznej, posiadającym bardzo duży poten-
cjał turystyczny. W opracowaniu przedstawiono dane statystyczne dotyczące udziału 
turystów zagranicznych w turystyce w Polsce. Zaprezentowano opinie turystów zagra-
nicznych na temat pobytu w Polsce oraz ocenę ich satysfakcji z wypoczynku.

 Podjęto próbę oceny atrakcyjności turystycznej Warmii i Mazur przez turystów zagra-
nicznych. Zaprezentowano wyniki badań mające na celu określenie stopnia wpływu wy-
branych elementów infrastruktury i usług turystycznych na atrakcyjność turystyczną 
Warmii i Mazur. Określono również stopień oddziaływania infrastruktury i usług oko-
łoturystycznych. 

Wprowadzenie

Polska jest krajem o dużej atrakcyjności turystycznej, posiadającym bardzo duży potencjał tury-
styczny. Ze względu na walory wypoczynkowe, krajoznawcze, kulturowe oraz specjalistyczne ma 
doskonałe predyspozycje do rozwoju turystyki. Zarówno położenie kraju, jak i jego walory przy-
rodnicze, krajobrazowe i kulturowe stanowią o wysokiej atrakcyjności turystycznej i mogą być 
narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych krajów.

Opracowanie zawiera analizę udziału turystów zagranicznych w ruchu turystycznym w Polsce, 
opinie turystów zagranicznych na temat wypoczynku w Polsce, ocenę poziomu zadowolenia z róż-
nych aspektów pobytu oraz ocenę relacji kosztów do jakości usług turystycznych. Zaprezentowano 
wyniki badań mające na celu ocenę atrakcyjności turystycznej Warmii i Mazur przez turystów 
zagranicznych, określenie stopnia wpływu wybranych elementów na atrakcyjność turystyczną re-
gionu. Przedstawiono również opinie turystów zagranicznych na temat elementów infrastruktury 
technicznej, usług turystycznych oraz infrastruktury i usług okołoturystycznych.

ProBlemy rynku usŁug 
turystycznych 
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Istota i złożoność atrakcyjności turystycznej

Atrakcyjność turystyczna jest pojęciem bardzo złożonym, stanowi zespół takich czynników, jak: 
walory turystyczne, dostępność komunikacyjna oraz infrastruktura turystyczna, które są ze 
sobą ściśle powiązane i wpływają na rozwój turystyki w danym kraju, regionie czy miejscowo-
ści. O atrakcyjności turystycznej terenu decydują głównie walory turystyczne, do których można 
zaliczyć: walory przyrodnicze (klimat, ukształtowanie powierzchni i bogactwa naturalne) oraz 
walory antropogeniczne obejmujące wszystkie elementy stworzone przez człowieka, na przykład 
muzea, zabytki architektury, miejsca kultu religijnego, wydarzenia i imprezy o charakterze kultu-
ralnym, sportowym i religijnym (Gaworecki, 2000). Atrakcyjność turystyczna wynika z walorów 
turystycznych obejmujących zespół elementów środowiska przyrodniczego oraz elementów po-
zaprzyrodniczych, które wspólnie lub osobno są przedmiotem zainteresowań turysty. Ze wzglę-
du na motywy, jakimi kierują się turyści, walory turystyczne podzielić można na (Warszyńska, 
Jackowski, 1978):

a) wypoczynkowe, które są ściśle powiązane z warunkami środowiska naturalnego, na przy-
kład las, woda, krajobraz;

b) krajoznawcze, które poza elementami przyrody obejmują elementy kultury materialnej i du-
chowej: zabytki, obiekty kultu narodowego, folklor oraz dziedzinę współczesnych osiągnięć 
społeczeństwa;

c) specjalistyczne, które definiuje się jako zespół cech środowiska umożliwiających uprawia-
nie różnorodnych form turystyki kwalifikowanej, a w przypadku występowania wód mine-
ralnych oraz korzystnego klimatu – balneoterapii i innych form lecznictwa uzdrowiskowego.

Atrakcyjność turystyczna rozumiana jest jako zespół cech charakterystycznych dla danego 
terenu, które przyciągają turystów dzięki walorom krajobrazu naturalnego, klimatu, pomników 
historii, oraz różnych obiektów zagospodarowania przestrzennego (Kowalczyk, 2001; Kruczek, 
2011).

O atrakcyjności regionu decydują takie czynniki, jak (Gołembski, 2009):
a) walory turystyczne określane na podstawie takich wskaźników, jak: udział powierzchni le-

śnych i chronionych, rzeki i jeziora, zabytki, muzea i imprezy odbywające się w regionie, 
długość szlaków turystycznych;

b) stan środowiska przyrodniczego;
c) skuteczność działań na rzecz ochrony środowiska;
d) dostępność komunikacyjna.
O atrakcyjności turystycznej w dużej mierze decyduje infrastruktura turystyczna, która okre-

ślana jest także mianem zagospodarowania turystycznego. Jest to zespół urządzeń i obiektów, 
które znajdują się na określonym obszarze, szlaku czy miejscowości i mają na celu zaspokojenie 
potrzeb ruchu turystycznego (Warszyńska, Jackowski, 1978). Do infrastruktury turystycznej na-
leży zaliczyć: bazę noclegową, gastronomiczną i komunikacyjną. Decydują one o dostępności do 
przestrzeni i usług turystycznych oraz wpływają na komfort pobytu turystów.

Bardzo istotnym elementem atrakcyjności turystycznej jest dostępność komunikacyjna ozna-
czająca możliwość dojazdu do celu podjętej podróży środkami komunikacji oraz system połączeń 
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komunikacyjnych, wyciągów i szlaków turystycznych, które umożliwiają turyście odbywanie wy-
cieczek w obrębie wybranego regionu turystycznego do określonych miejsc (Kowalczyk, 2001).

Wielość czynników składających się na atrakcyjność turystyczną oraz trudności w ich kwanty-
fikacji (szczególnie elementów związanych z walorami turystycznymi) powodują, iż oceny atrak-
cyjności turystycznej są w dużej mierze subiektywne (Kruczek, 2011). Zróżnicowanie gustów 
i preferencji turystów jest przyczyną odmiennych, a czasami wręcz skrajnych ocen atrakcyjności 
turystycznej obszaru i budujących ją elementów (Meyer, 2012). Opinie oraz oceny atrakcyjności 
turystycznej kraju, regionu czy określonego miejsca mogą być zależne od wielu czynników ze-
wnętrznych i czynników związanych z osobowością turystów oraz cechami socjodemograficzny-
mi. Cechy osobowościowe, społeczne czy środowiskowe turystów, takie jak: wszelkiego rodzaju 
fobie czy uprzedzenia, mogą być czynnikami, które w istotnym stopniu wpływają na ocenę atrak-
cyjności turystycznej. Dlatego też istotnym działaniem jest badanie opinii turystów zagranicznych 
na temat pobytu w Polsce oraz pomiar poziomu zaspokojenia ich oczekiwań i satysfakcji z wypo-
czynku.

Udział turystów zagranicznych w ruchu turystycznym w Polsce

W 2014 roku według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki Polskę odwiedziło 16 mln tury-
stów zagranicznych, co stanowi wzrost o 1,3% w porównaniu do 2013 roku. Jednocześnie na-
stąpił wzrost zainteresowania cudzoziemców pobytem w województwie warmińsko-mazurskim. 
W 2014 roku w regionie odnotowano 173,9 tys. przyjazdów turystów zagranicznych, co stanowi 
wzrost o 0,22%, w porównaniu z 2013 rokiem (Żakowska, 2015). Tendencja wzrostowa liczby tu-
rystów zagranicznych odwiedzających region Warmii i Mazur utrzymuje się od 2011 roku. Wzrost 
zainteresowania pobytem na terenie Warmii i Mazur w latach 2012–2014 wynikał z większego za-
interesowania obcokrajowców Polską jako destynacją turystyczną, co mogło być efektem między 
innymi organizacji w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Wzmożony ruch tu-
rystów zagranicznych w regionie Warmii i Mazur wynikał również z uruchomienia od lipca 2012 
roku małego ruchu granicznego między Rzeczypospolitą Polska a Obwodem Kaliningradzkim 
Federacji Rosyjskiej. Ruch ten umożliwił mieszkańcom regionów przygranicznych realizowanie 
częstych podróży turystycznych.

Region Warmii i Mazur odwiedzany jest przez turystów zagranicznych różnych narodowości. 
W 2014 roku najwięcej obcokrajowców odwiedzających Warmię i Mazury pochodziło z Niemiec – 
46,5%. Kolejnymi, jednak znacznie mniej licznymi grupami turystów zagranicznych byli: Rosjanie 
(23,4%), Litwini (4,2%) oraz Francuzi (2,4%). W ciągu ostatnich 10 lat znacząco zmniejszył się 
udział turystów z Niemiec z 71,4% w 2005 roku do 46,5% w 2014 roku. W analizowanym okresie 
odnotowano wzrost udziału turystów z Rosji o 5,7%, Litwy – o 2,7%, Łotwy – o 1,1%, Estonii – 
o 1% oraz Wielkiej Brytanii – o 0,9% (Turystyka…, 2015).

W 2015 roku Polskę odwiedziło 16 722 tys. turystów zagranicznych, co stanowi wzrost o 4,5% 
w porównaniu do 2014 roku. Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje, iż najwięk-
szy wzrost liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski odnotowano w przypadku gości 
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z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Szwecji, Holandii, Francji, Włoch, Czech i Słowacji. Jednocześnie 
nastąpił spadek przyjazdów do Polski turystów z Rosji, Łotwy i Białorusi. W 2015 roku z obiektów 
noclegowych skorzystało o 4% więcej cudzoziemców niż w 2014 roku, a liczba udzielonych im 
noclegów wzrosła o 5,9%. Największy wzrost liczby turystów korzystających z bazy noclegowej 
odnotowano w przypadku cudzoziemców pochodzących z: Hongkongu (o 34,3%), Malty (o 26,9%), 
Chin (o 25,6%), Słowenii (o 21,8%), Grecji (o 21%), Turcji (o 20,1%), Portugalii (o 19,1%), Irlandii 
(o 19,0%) oraz Belgii (o 17%). Największy spadek liczby korzystających z bazy noclegowej do-
tyczył turystów z Rosji (o 34,9%), Republiki Korei (o 14,2%), Bułgarii (o 11,3%) oraz Brazylii 
(o 9,1%) (Charakterystyka…, 2016).

W 2015 roku województwo warmińsko-mazurskie najczęściej odwiedzali Europejczycy 
(95,7%), wśród których najliczniejszą grupę stanowili Niemcy – 52,2% (wzrost o 12,3% w stosun-
ku do 2014 r.). Drugą pod względem liczebności grupą turystów zagranicznych odwiedzających re-
gion Warmii i Mazur byli Rosjanie – 14,4% (spadek o 38,5% w stosunku do 2014 r.). Obcokrajowcy 
z Azji stanowili 2,2%, a z Ameryki Północnej 1,3% (Turystyka…, 2016).

Opinie turystów zagranicznych na temat Polski oraz ocena satysfakcji z pobytu w Polsce

Opinie turystów zagranicznych na temat pobytu w Polsce przedstawione zostały na podsta-
wie wyników badań zrealizowanych przez Polską Organizację Turystyczną (Badanie…, 2014). 
Zdecydowana większość (92%) turystów zagranicznych wypoczywających w Polsce w 2014 roku 
odczuwała satysfakcję z pobytu, a 90% z nich wyrażało chęć ponownego wypoczynku w Polsce. 
Ponadto 60% cudzoziemców oceniło pobyt w Polsce jako lepszy w porównaniu do innych swoich 
wyjazdów. Głównymi deklarowanymi kryteriami satysfakcji z wypoczynku były: dobra atmosfe-
ra, bezpieczeństwo, czystość oraz koszty pobytu. Jednocześnie wyniki badań konsumentów usług 
turystycznych mające na celu ocenę poziomu satysfakcji turystów zagranicznych z usług tury-
stycznych, z których korzystali podczas pobytu w Polsce, wskazują na wysoki poziom zadowole-
nia z pobytu w Polsce (tab. 1).

Tabela 1. Satysfakcja turystów zagranicznych z pobytu w Polsce w latach 2012–2014

Wyszczególnienie
2012 r. 2013 r. 2014 r.

N = 1305 N = 500 N = 500
średnia ocen w skali 1–5

zadowolenie z pobytu w Polsce 4,26 4,15 4,38
gotowość do ponownego przyjazdu 4,35 4,14 4,36
ocena wyjazdu do Polski w porównaniu z innymi wyjazdami 3,58 3,50 3,79

Źródło: opracowanie własne na podstawie Badanie… (2014).

Satysfakcja turystów zagranicznych obejmowała różne aspekty pobytu w Polsce. Poszczególne 
elementy ocenione zostały pozytywnie przez następujący odsetek badanych: atmosfera (87%), 
atrakcje oraz bezpieczeństwo (odpowiednio po 86%), koszty pobytu (85%), usługi noclegowe 
(83%), pogoda (82%), usługi gastronomiczne oraz czystość (odpowiednio po 81%), walory śro-
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dowiska naturalnego (80%), możliwość dojazdu do Polski (78%), możliwość porozumiewania się 
z Polakami (77%), informacja turystyczna (76%), dostępność do różnych form rozrywki (74%), 
transport lokalny (67%).

Wyniki badań wskazują na obniżenie poziomu ocen takich elementów, jak: atrakcji (z 4,30 
w 2013 r. do 4,21 w 2014 r.), walorów przyrodniczych (4,3 → 4,18), informacji turystycznej (4,1 → 
4,02), dostępności do różnych form rozrywki (4,2 → 4,06) oraz transportu lokalnego (4,1 → 3,88).

Tabela 2. Poziom zadowolenia turystów zagranicznych z różnych aspektów pobytu w Polsce w latach 2013–2014

Wybrane aspekty pobytu w Polsce
2013 r. 2014 r.

N= 500 N= 500
średnia ocen w skali 1–5

atmosfera 4,30 4,30
atrakcje 4,30 4,21
bezpieczeństwo 4,00 4,28
koszty pobytu 4,19 4,19
usługi noclegowe 4,21 4,21
pogoda 4,10 4,26
usługi gastronomiczne 4,22 4,22
czystość 4,11 4,11
walory środowiska naturalnego 4,30 4,18
informacja turystyczna 4,10 4,02
dostępność do różnych form rozrywki 4,20 4,06
transport lokalny 4,10 3,88

Źródło: opracowanie własne na podstawie Badanie… (2014).

Wyniki badań wskazały, iż na satysfakcję turystów zagranicznych miały wpływ charakter po-
dróży, miejsce pobytu oraz rodzaj obiektu noclegowego. Turyści zagraniczni wypoczywający na 
Mazurach, nad jeziorami i rzekami wyrażali najwyższy poziom satysfakcji z pobytu (4,65), a naj-
niższa ocena dotyczyła wypoczynku w górach (4,25). Najmniej zadowoleni z podróży byli turyści, 
którzy w czasie wyjazdu łączyli sprawy zawodowe z wypoczynkiem (3,95). Ponadto mniej skłonni 
do polecania wypoczynku w Polsce byli turyści zagraniczni wypoczywający w hotelach – im 
lepszy był standard hotelu, tym satysfakcja z pobytu była mniejsza. Największą satysfakcję z po-
bytu wyrażali cudzoziemcy przebywający u rodziny lub znajomych oraz w pensjonatach, hotelach 
i domach wypoczynkowych.

Hierarchia wpływów różnych czynników na kształtowanie opinii o Polsce została wyznaczona 
za pomocą współczynnika przyjmującego wartości od 0 – brak wpływu do 1 –zależność liniowa. 
Czynnikami wpływającymi na satysfakcję z pobytu w Polsce turystów zagranicznych są w kolej-
ności od najbardziej istotnych: bezpieczeństwo (0,24), przyroda (0,21), koszty wyjazdu (0,12) oraz 
informacja turystyczna (0,09). Elementami o największym znaczeniu w kształtowaniu gotowości 
do ponownego przyjazdu do Polski są w opinii turystów zagranicznych w kolejności: bezpieczeń-
stwo (0,17), transport lokalny (0,13), atrakcje turystyczne (0,12), atmosfera pobytu (0,11) oraz przy-
roda (0,10).
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Bardzo istotnym elementem wpływającym na opinie turystów zagranicznych była relacja kosz-
tów do jakości usług turystycznych (tab. 3).

Tabela 3. Ocena turystów zagranicznych dotycząca relacji kosztów do jakości usług turystycznych w 2014 r.

Rodzaj usług

Ocena kosztów usług Ocena jakości usług
N = 500 N = 500

średnia 
ocena

niski
koszt

wysoki 
koszt

nie 
korzystano

średnia 
ocena niska wysoka nie 

korzystano
transport lokalny 3,38 19% 44% 11% 3,87 5% 61% 11%
atrakcje turystyczne 3,48 16% 49% 3% 3,48 3% 78% 2%
usługi gastronomiczne 3,43 21% 50% 2% 3,43 3% 79% 1%
usługi noclegowe 3,44 16% 47% 7% 3,44 3% 72% 6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Badanie… (2014).

Wyniki badań zrealizowanych przez Polską Organizację Turystyczną wskazują na zmienność 
opinii o Polsce wyrażanych przez turystów zagranicznych w latach 2012–2014 (tab. 4).

Tabela 4. Opinie o Polsce wyrażane przez turystów zagranicznych wypoczywających w latach 2012–2014

Opinie o Polsce wyrażane przez turystów zagranicznych
2012 2013 2014

N = 1305 N = 500 N = 500
średnia ocen w skali 1–5

Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie 4,10 4,10 4,35
walory turystyczne Polski wymagają większej reklamy 3,80 4,00 4,22
Polska jest krajem, po którym łatwo się przemieszczać 3,70 3,70 4,07
w Polsce jest dobra infrastruktura turystyczna 3,80 3,90 4,18
w Polsce odbywa się wiele ważnych wydarzeń kulturalnych 3,70 3,90 4,06
w Polsce mogłem/am spędzić czas tak, jak lubię 4,10 4,10 4,28
Polska to kraj, po którym nie boję się podróżować 4,10 4,00 4,25
Polska jest jednym z krajów, które chciałbym/abym lepiej poznać 4,10 4,10 4,27

Źródło: opracowanie własne na podstawie Badanie… (2014).

Czynnikami zachęcającymi turystów zagranicznych do przyjazdu do Polski w 2014 roku były: 
niskie ceny (51%), smaczna kuchnia (36%), piękne krajobrazy (27%), łatwość dojazdu (22%), dobra 
pogoda (13%). Jedynie 1% badanych wyraził opinię, że w Polsce nie ma nic, co mogłoby zachęcić 
turystów do przyjazdu.

Czynnikami, które zniechęcały turystów zagranicznych do przyjazdu do Polski w 2014 roku, 
były: bariera językowa (29%), zła pogoda i wysokie ceny (odpowiednio po 14%), niemili ludzie 
(13%), niesmaczna kuchnia oraz trudność dojazdu (odpowiednio po 10%), niezadowalająca jakość 
obsługi (9%), brak wydarzeń kulturalnych (8%), brak zabytków (7%), mało przyrody (6%), brak 
pięknych krajobrazów (4%) oraz niskie ceny (3%).

Wyniki badań zrealizowanych przez Polską Organizację Turystyczną w 2015 roku wśród 529 
obcokrajowców wskazują, iż Polska kojarzona była z: miastami (city break) (73% wskazań), zabyt-
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kami i muzeami (62%), lasami, parkami narodowymi (60%), obiektami UNESCO (59%), impreza-
mi kulturalnymi (46%), górami (45%) oraz jeziorami (43%) (Opinie o Polsce…, 2015).

Cel i metodyka badań

Oceny atrakcyjności turystycznej Warmii i Mazur przez zagranicznych turystów dokonano na 
podstawie wyników badań własnych przeprowadzonych w 2014 roku na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego wśród 48 turystów zagranicznych pochodzących z 14 krajów (tab. 5). 
Badana próba pozyskana była metodą doboru losowego i obejmowała turystów zagranicznych 
wypoczywających na Warmii i Mazurach. Dobór próby do badań był celowy i miał umożliwić 
uzyskanie informacji od respondentów zróżnicowanych pod względem płci, wieku oraz kraju sta-
łego miejsca zamieszkania. Badania przeprowadzono za pomocą wywiadu bezpośredniego, wyko-
rzystano autorski kwestionariusz wywiadu zawierający pytania alternatywne, dysjunktywne oraz 
pytania koniunktywne.

Celem badań było określenie stopnia wpływu wybranych elementów na atrakcyjność tury-
styczną Warmii i Mazur. Obcokrajowcy wyrazili opinie na temat wpływu wybranych elementów 
infrastruktury i usług turystycznych oraz infrastruktury i usług okołoturystycznych na atrakcyj-
ność turystyczną regionu. 

Badana grupa zróżnicowana była pod względem płci, wieku, kraju pochodzenia oraz znajomo-
ści języków obcych. W badaniu uczestniczyło 60,4% kobiet oraz 39,6% mężczyzn. Zdecydowana 
większość respondentów (70,8%) deklarowała wiek od 21 do 30 lat, 25% badanych było w wieku 
powyżej 30 lat, natomiast 4,2% – w wieku 18–20 lat. Wszyscy respondenci posługiwali się języ-
kiem angielskim, 29,2% ankietowanych deklarowało znajomość języka polskiego, po 20,8% znało 
również języki hiszpański i francuski, 14,6% – język rosyjski, po 8,3% – języki niemiecki i włoski, 
a 4,2% posiadało znajomość innych języków. 

Tabela 5. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć oraz kraj pochodzenia

Kraj pochodzenia
Kobieta Mężczyzna

Kraj pochodzenia
Kobieta Mężczyzna

N % N % N % N %
Boliwia 2 4,2 0 0,0 Indonezja 1 2,1 1 2,1
Brazylia 1 2,1 0 0,0 Japonia 3 6,3 4 8,3
Chiny 4 8,3 4 8,3 Kolumbia 1 2,1 0 0,0
Egipt 1 2,1 0 0,0 Malezja 2 4,2 2 4,2
Filipiny 2 4,2 2 4,2 Rosja 5 10,4 5 10,4
Gruzja 1 2,1 1 2,1 USA 1 2,1 0 0,0
Hiszpania 4 8,3 0 0,0 Wietnam 1 2,1 0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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Wyniki badań

Badając wpływ wybranych walorów województwa warmińsko-mazurskiego decydujących 
o jego atrakcyjności turystycznej, poddano ocenie następujące elementy: walory środowiska natu-
ralnego, walory krajoznawcze (w tym historyczne), walory specjalistyczne (umożliwiające realiza-
cję turystyki kwalifikowanej), infrastrukturę noclegowo-gastronomiczną, dostępność komunika-
cyjną, jakość oraz ceny usług turystycznych (tab. 6). 

W opinii turystów zagranicznych atrakcyjność turystyczna Warmii i Mazur wynika głów-
nie z walorów środowiska przyrodniczego (91,7%) oraz walorów specjalistycznych (79,2%). 
Środowisko naturalne regionu jest mało przekształcone i zanieczyszczone. Region należy do ob-
szaru Zielonych Płuc Polski, co świadczy o unikatowych w skali kraju i Europy cechach środo-
wiska przyrodniczego (Strategia rozwoju turystyki…, 2010). W dużej mierze atrakcyjność tury-
styczna wynika z możliwości uprawiania różnego rodzaju sportów i turystyki, czyli żeglarstwa, 
kajakarstwa czy nurkowania. Obcokrajowcy zwrócili również uwagę na jakość usług turystycz-
nych świadczonych w regionie, która ma bardzo duży (33,3%) oraz duży (35,4%) wpływ na jego 
atrakcyjność. Istotny wpływ miały także ceny usług, infrastruktura noclegowo-gastronomiczna 
oraz walory krajoznawcze.

Wyniki badań wskazują, iż najmniejszy wpływ na atrakcyjność turystyczną Warmii i Mazur 
miała dostępność komunikacyjna (brak wpływu – 60,4%, mały wpływ – 31,3%).

Tabela 6. Stopień wpływu wybranych elementów na atrakcyjność turystyczną Warmii i Mazur w opinii turystów 
zagranicznych

Wybrane elementy atrakcyjności 
turystycznej

Stopień wpływu w opinii turystów zagranicznych
1 – brak wpływu, 2 – mały wpływ, 3 – średni wpływ, 4 – duży wpływ, 5 – bardzo duży wpływ

1 2 3 4 5
wartość w %

walory środowiska 
przyrodniczego 0,0 0,0 8,3 41,7 50,0

walory krajoznawcze (w tym 
historyczne) 0,0 2,1 35,4 37,5 25,0

walory specjalistyczne (dotyczy 
turystyki kwalifikowanej) 0,0 6,2 14,6 39,6 39,6

infrastruktura noclegowo-
gastronomiczna 8,3 4,2 29,2 41,6 16,7

dostępność komunikacyjna 60,4 31,3 6,2 2,1 0,0
jakość usług 4,2 14,6 12,5 35,4 33,3
ceny usług 10,4 16,7 8,3 52,1 12,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

W ciągu ostatnich lat infrastruktura komunikacyjna w województwie warmińsko-mazurskim 
ulega znaczącym zmianom. Zrealizowanych zostało wiele inwestycji drogowych i szlaków rowe-
rowych. Najbardziej spektakularnym szlakiem rowerowym jest Wschodni Szlak Rowerowy Green 
Velo liczący ponad 2 tys. km trasy rowerowej i przebiegający przez pięć województw Polski północ-
no-wschodniej: warmińsko-mazurskie (ok. 420 km), podlaskie (ok. 600 km), lubelskie (ok. 351 km), 
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podkarpackie (ok. 428 km) i świętokrzyskie (ok. 190 km) (Franaszek, 2014). W styczniu 2016 roku 
otwarte zostało lotnisko Olsztyn – Mazury w Szymanach obsługujące rejsy krajowe oraz między-
narodowe (do Niemiec i Wielkiej Brytanii). Obecnie realizowanych jest szereg inwestycji drogo-
wych, wśród których najważniejsze to budowa drogi ekspresowej S7 na odcinakach Olsztynek–
Ostróda oraz Nidzica–granica województwa oraz S51 na odcinku Olsztynek–Olsztyn. Powstają 
obwodnice miast, między innymi Olsztyna i Ostródy.

Najwyższą ocenę turystów zagranicznych przebywających na terenie Warmii i Mazur otrzy-
mały następujące elementy infrastruktury i usług turystycznych: usługi gastronomiczne, usługi 
noclegowe, wypożyczalnie sprzętu turystycznego oraz obiekty rekreacji i wypoczynku (tab. 7). 
Obcokrajowcy wypoczywający w regionie wyrażali też pozytywne opinie o szlakach turystycz-
nych, imprezach rozrywkowych, usługach przewodników i instruktorów oraz bazach sportów 
wodnych, przystaniach i stanicach.

Tabela 7. Ocena wybranych elementów infrastruktury i usług turystycznych na terenie Warmii i Mazur przez 
turystów zagranicznych

Wybrane elementy infrastruktury i usług 
turystycznych

Ocena turystów zagranicznych
1 – niedostateczna, 2 – dostateczna, 3 – nie mam zdania, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra

1 2 3 4 5
%

usługi noclegowe 0,0 6,3 10,4 37,5 45,8
usługi gastronomiczne 0,0 0,0 2,1 39,6 58,3
imprezy rozrywkowe 0,0 0,0 25,0 47,9 27,1
imprezy kulturalne 0,0 33,3 20,8 27,1 18,8
informacja turystyczna 18,8 35,4 18,7 14,6 12,5
dostępność do atrakcji turystycznych 12,5 35,4 12,5 25,0 14,6
usługi przewodników, instruktorów 2,1 8,3 27,1 41,7 20,8
szlaki turystyczne 4,2 12,5 20,8 50,0 12,5
wypożyczalnie sprzętu turystycznego 2,1 8,3 20,8 29,2 39,6
bazy sportów wodnych, przystanie i stanice 
wodne 6,3 8,3 27,1 31,2 27,1

szlaki rowerowe 0,0 14,6 31,2 29,2 25,0
ośrodki jazdy konnej 0,0 2,1 43,8 31,2 22,9
obiekty rekreacji i wypoczynku 2,1 8,3 27,1 29,2 33,3
obiekty sportowe 10,4 20,8 45,8 16,7 6,3
oznakowanie turystyczne 25,0 20,8 14,6 27,1 12,5
dostępność dla osób niepełnosprawnych 27,1 10,4 39,6 18,7 4,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Turyści zagraniczni wypoczywający na Warmii i Mazurach negatywnie ocenili dostępność 
obiektów i miejsc wypoczynku dla osób niepełnosprawnych, oznakowanie turystyczne oraz in-
formację turystyczną. Negatywne oceny wynikały między innymi z braku oznakowań do wielu 
atrakcji turystycznych lub wyłącznie oznakowania dla turystów zmotoryzowanych i braku infor-
macji dla osób poruszających się rowerem. Duże zastrzeżenia mieli również do godzin otwarcia 
informacji turystycznej i braku dostępności do e-kiosków z taką informacją, z których mogliby 
korzystać w dowolnym czasie. Ponadto turyści zagraniczni byli krytyczni wobec oferty imprez 
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kulturalnych i dostępności do atrakcji turystycznych wynikającej z niedostosowanego czasu udo-
stępnienia do zwiedzania na przykład muzeów czy atrakcji.

Turyści zagraniczni wyrazili swoje opinie na temat wybranych elementów infrastruktury oko-
łoturystycznej na terenie Warmii i Mazur (tab. 8). Bardzo wysoko ocenili bezpieczeństwo oraz 
czystość i stan sanitarny zarówno całego regionu, jak i poszczególnych obiektów, z których ko-
rzystali. Bardzo pozytywnie wyrażali się o mieszkańcach regionu, wskazując na ich gościnność 
i życzliwość w stosunku do turystów.

Tabela 8. Ocena wybranych elementów infrastruktury i usług okołoturystycznych na terenie Warmii i Mazur przez 
turystów zagranicznych

Wybrane elementy infrastruktury i usług 
okołoturystycznych

Ocena turystów zagranicznych
1 – niedostateczna, 2 – dostateczna, 3 – nie mam zdania, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra

1 2 3 4 5
%

dostępność komunikacyjna regionu 47,9 33,3 0,0 14,6 4,2
drogi dojazdowe do atrakcji turystycznych 14,6 33,3 0,0 39,6 12,5
parkingi 10,4 35,4 0,0 37,5 16,7
czystość i stan sanitarny 2,1 14,6 0,0 31,2 52,1
dostęp do internetu 18,8 33,3 0,0 27,1 20,8
bezpieczeństwo 0,0 6,3 0,0 37,5 56,2
promocja regionu 14,6 27,1 0,0 35,4 22,9
stosunek ludności miejscowej do turystów 0,0 6,3 0,0 45,8 47,9
znajomość języków obcych wśród 
mieszkańców regionu 27,1 37,5 0,0 20,8 14,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Bardzo negatywnie ocenili oni dostępność komunikacyjną, wskazując na pilną potrzebę jej 
poprawy. Krytycznie wypowiedzieli się także na temat znajomości języków obcych wśród miesz-
kańców regionu, tym niemniej podkreślali, że miejscowa ludność wyrażała chęć porozumienia 
się i udzielenia pomocy. Opinie dotyczące dostępności do internetu były podzielone. Wśród re-
spondentów były osoby, które nie posiadały takiej możliwości lub był bardzo ograniczony za-
sięg łączności internetowej. W zakresie łączności elektronicznej na Warmii i Mazurach nastąpiła 
w ostatnich latach diametralna poprawa, tym niemniej w dalszym ciągu jest wiele miejsc nieposia-
dających możliwości łączności internetowej.

Wnioski

Polska w opinii turystów zagranicznych postrzegana jest jako miejsce o bardzo dużej atrakcyjno-
ści turystycznej. Satysfakcja turystów zagranicznych obejmowała różne aspekty pobytu w Polsce, 
a najlepiej ocenionymi elementami były: atmosfera pobytu, atrakcje, bezpieczeństwo, koszty po-
bytu, usługi noclegowe i gastronomiczne, czystość oraz walory środowiska naturalnego. 

W przypadku regionu Warmii i Mazur najważniejszą atrakcją w opinii turystów zagranicznych 
są walory środowiska naturalnego. Atrakcyjność turystyczna wynika w dużej mierze z zasobów 
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przyrodniczych i walorów specjalistycznych umożliwiających realizowanie różnych rodzajów tu-
rystyki kwalifikowanej. Oferta turystyczna Warmii i Mazur jest dla turystów zagranicznych na 
zadowalającym poziomie, bardzo dobrze ocenili oni usługi gastronomiczne, noclegowe, wypoży-
czalnie sprzętu turystycznego oraz obiekty rekreacji i wypoczynku. Bardzo pozytywnie turyści 
zagraniczni ocenili stosunek ludności miejscowej do turystów, zwracając jednocześnie uwagę na 
niewystarczający poziom znajomości języków obcych wśród mieszkańców regionu.

Dużym utrudnieniem dla turystów jest ograniczona dostępność komunikacyjna, co sprawia, że 
rezygnują oni z pobytu na Warmii i Mazurach, wybierając inne kierunki wypoczynku. Istniejąca 
infrastruktura komunikacyjna Warmii i Mazur nie pozwala na pełne wykorzystanie jego położe-
nia jako czynnika rozwoju, wpływając tym samym niekorzystnie na dostępność komunikacyjną 
i atrakcyjność turystyczną regionu. Ponadto wzrastająca konkurencja na rynku turystycznym wy-
maga stosowania nowoczesnych metod promocji, które zainteresują jak największą grupę odbior-
ców. Poprawy wymaga też dostępność i jakość usług informacji turystycznej i do atrakcji tury-
stycznych, oznakowanie turystyczne oraz oferta imprez kulturalnych.

Należy oczekiwać, iż w związku z otwarciem lotniska Olsztyn – Mazury oraz realizacją sie-
ci powiązań drogowych dostępność komunikacyjna regionu ulegnie znaczącej poprawie. Bardzo 
ważnym elementem jest wykorzystanie tej szansy przez touroperatorów, którzy powinni tworzyć 
oferty turystyczne i zdobywać klientów nie tylko na rynkach turystycznych krajów sąsiadują-
cych z Polską, ale również starać się zainteresować ofertą turystów z odległych zakątków świata. 
Potencjał regionu powinien być lepiej wykorzystywany, chociażby w zakresie rozwijania oferty 
w sezonie zimowym. Zainteresowanie regionem Warmii i Mazur przedstawicieli biorących udział 
w badaniach takich krajów, jak: Chiny, Japonia czy Malezja, może świadczyć o tym, że wyjątkowe 
walory środowiska przyrodniczego oraz szereg atrakcji mogą zaspokoić gusta turystów z najodle-
glejszych zakątków świata.
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Perception of warmia i mazury tourist attractiveness 
by foreign tourists
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Abstract Poland is a country with spectacular tourist attractiveness, which determined values of the natural 
environment and sightseeing and conditions for the implementation of various forms of tourism. 
The study contains statistical data on the participation of foreign tourists in tourism in Poland, the 
opinions of foreign tourists about our country and their satisfaction with leisure.
The article contains the results of studies aimed at determining the degree of impact of selected 
elements on tourist attractiveness of the Warmia and Mazury. The degree of the impact of selected 
elements of infrastructure and services supporting tourism in the tourist attractiveness of the 
Warmia and Mazury were determined.
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Słowa kluczowe Amazonia, Leticia, Tabatinga, Santa Rosa, współpraca transgraniczna, turystyka

Streszczenie Współpraca transgraniczna przynosi sąsiadującym ze sobą państwom wiele korzyści go-
spodarczych. Dotyczy to także turystki, której rozwój po obu stronach granicy sprawia, 
że zwiększają się obroty w handlu, gastronomii, hotelarstwie i w sektorze usług tury-
stycznych, poprawia się stan infrastruktury komunikacyjnej i rosną dochody miejscowej 
ludności. 

 W wypadku regionów peryferyjnych, trudno dostępnych ze względu na położenie i słabo 
zaludnionych, warunkiem rozwoju usług turystycznych jest współpraca transgraniczna. 
Polega ona przede wszystkim na zmniejszeniu utrudnień formalnych przy przekracza-
niu granicy, a także na realizacji wspólnych inwestycji turystycznych i transportowych. 

 Amazonia przyciągała podróżników od czasu, gdy przybyli tu pierwsi Europejczycy. 
Dziś jej przyroda i społeczeństwo fascynują turystów. Coraz większa liczba touropera-
torów organizuje w Amazonii wycieczki turystyczne. Biura podróży oferują zwiedzanie 
miast nad Amazonką, wycieczki do selwy, rozwija się ekoturystyka i etnoturystyka. 

 Autorzy analizują uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie Leticia-Tabatinga-Santa 
Rosa, u zbiegu granic kolumbijskiej, brazylijskiej i peruwiańskiej, przez pryzmat histo-
rii tego regionu.

Wprowadzenie

Rozwój turystycznych regionów transgranicznych opiera się zwykle na zinstytucjonalizowanej 
współpracy między sąsiadującymi ze sobą państwami. W zależności od sytuacji politycznej w re-
gionie oraz uwarunkowań kulturowo-historycznych instytucje państwa mogą być bardziej lub 

problemy rynku usług 
TurysTycznych 
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mniej zainteresowane taką współpracą. Najczęściej do rozwoju turystyki pozytywny stosunek 
mają władze lokalne, które nie zawsze mogą zrealizować wszystkie zaplanowane projekty tury-
styczne właśnie ze względu na złe stosunki sąsiedzkie na szczeblu centralnym, jednak dostrzegają 
w turystyce szanse na pobudzenie lokalnej gospodarki. Ilustracją tego zjawiska jest konflikt poli-
tyczny między Kolumbią i Wenezuelą, który uniemożliwia rozwój turystyczny regionu La Guajira 
(półwysep między Zatoką Wenezuelską a Morzem Karaibskim). 

Przez współpracę transgraniczną rozumie się wspólne działania o różnym charakterze po-
dejmowane przez władze regionalne lub lokalne dwóch lub więcej sąsiadujących ze sobą państw. 
Według Perkmanna (2003, s. 153) jest to „współpraca władz regionalnych (szczebla niższego niż 
krajowy), która przekracza granice kraju i w której biorą udział aktorzy publiczni i prywatni zlo-
kalizowani po obu stronach granicy”.

Współpraca transgraniczna w literaturze z zakresu geografii politycznej uważana jest za jeden 
z najważniejszych czynników integracji politycznej i gospodarczej na szczeblu międzynarodo-
wym i w wielu regionach świata jest traktowana jako najważniejszy czynnik rozwoju gospodar-
czego regionów peryferyjnych, którymi często są regiony przygraniczne. Sprzyja ona również 
integracji regionalnej i przyczynia się do kształtowania gospodarczych (w tym turystycznych) 
regionów transgranicznych. O ile w Europie jest ich wiele, o tyle w Ameryce Łacińskiej przy-
kłady zintegrowanych regionów obejmujących fragmenty terytoriów dwóch lub więcej państw są 
nieliczne. Jeszcze rzadsze są transgraniczne regiony turystyczne. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Do najważniejszych należą: konflikty graniczne 
i podchodzenie z nieufnością sąsiadujących państw do wspólnego wykorzystania gospodarczego 
terenów pogranicznych, niski poziom świadomości państwowej mieszkańców terenów przygra-
nicznych, niewykształcone poczucie tożsamości regionalnej i nieuświadamianie sobie roli granicy. 
Historia regionu Tres Fronteras (Leticia-Tabatinga-Santa Rosa) w pierwszej połowie XIX wieku, 
po zakończeniu wojen o niepodległość, pokazała, że nowo powstałe republiki dążyły do powięk-
szenia swoich terytoriów kosztem sąsiadów. Najwięcej zyskała Brazylia, która prowadziła wojny 
ze wszystkimi sąsiadami. Ich skutkiem była ekspansja terytorialna Brazylii na terytoria dawnych 
kolonii hiszpańskich. Wzajemne pretensje i żądania terytorialne w dalszym ciągu kształtują geo-
politykę w tym regionie. Wiele granic uważanych jest (przynajmniej przez jedną ze stron) za tym-
czasowe.

Celem artykułu jest analiza atrakcyjności turystycznej regionu w Amazonii w aspekcie uwa-
runkowań historycznych i przyrodniczych, a także określenie, w jakim stopniu współpraca trans-
graniczna przyczynia się do wzrostu ruchu turystycznego i stanowi czynnik wzmacniający gospo-
darkę peryferii.

Powody intensyfikacji współpracy transgranicznej w krajach Ameryki Południowej

Do głównych powodów zacieśniania współpracy i pojawienia się programów integracji transgra-
nicznej w krajach Ameryki Południowej należy zaliczyć:
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a) programy integracji gospodarczej wdrażane w różnych częściach regionu, na przykład 
MERCOSUR (Wspólny Rynek Południa);

b) realizację planów rozwoju gospodarczego opartych na idei decentralizacji zarządzania;
c) politykę zmierzającą do wzmocnienia roli regionów peryferyjnych, w tym przygranicznych;
d) procesy polityczne wspierające rozwój regionalny.
Proces kształtowania się granic w Ameryce Południowej był długi i naznaczony licznymi kon-

fliktami oraz wojnami. Jeszcze do połowy XX wieku większość granic uważana była zarówno 
przez państwa południowoamerykańskie, jak i przez mieszkańców regionów przygranicznych za 
tymczasowe. W trudnych warunkach przyrodniczych w Amazonii, na Nizinie Orinoko i w Chaco 
demarkację granic przeprowadzono późno i do dzisiaj wiele odcinków granic nie jest zaznaczo-
nych w terenie (w Amazonii i na Nizinie Orinoko).

Ludność zamieszkująca regiony przygraniczne nie przywiązywała znaczenia do istnienia gra-
nic. Istnienie bariery politycznej uświadamiano sobie najczęściej wtedy, gdy pojawiali się wielcy 
inwestorzy i rozpoczynali realizację projektów gospodarczych na przykład związanych z eksplo-
atacją złóż surowców mineralnych (m.in. ropy naftowej) lub wyrębem drzew w lesie tropikalnym. 

Przeszłość powodowała wzajemną nieufność między sąsiednimi państwami i konieczność sta-
łego podkreślania przynależności regionów przygranicznych do terytorium danego państwa. Nie 
było warunków dla rozwoju współpracy przygranicznej i integracji regionów transgranicznych. 
Pierwsze próby tworzenia ugrupowań integracyjnych państw południowoamerykańskich zainicjo-
wały kraje andyjskie. Powstanie ugrupowania państw andyjskich (Boliwii, Ekwadoru, Kolumbii 
i Peru) w 1969 roku nie doprowadziło jednak do rozwoju regionów transgranicznych. 

Dopiero realizacja wielkich międzynarodowych projektów z zakresu infrastruktury (np. bu-
dowa elektrowni wodnej Itaipú na Paranie, Drogi Panamerykańskiej itp.) oraz zagospodarowania 
regionów przygranicznych pozostających na peryferiach procesów rozwoju, często zamieszkanych 
przez ludność tubylczą i trudno dostępnych z powodu braku dróg i innych połączeń komunikacyj-
nych, a także zmiany polityk regionalnych realizowanych przez rządy państw południowoamery-
kańskich (m.in. Brazylii, Peru, Boliwii i Kolumbii) spowodowały wzrost zainteresowania regiona-
mi przygranicznymi, a przede wszystkim doprowadziły do wzrostu inwestycji w tych regionach. 

W procesie integracji gospodarczej regionów pogranicznych z gospodarką poszczegól-
nych krajów niemałą rolę zaczyna odgrywać turystyka przyjazdowa. Dla ruchu turystycznego, 
szczególnie międzynarodowego, są to regiony nowe, w niewielkim stopniu wykorzystane przez 
międzynarodowych touroperatorów. Dla turystów krajowych regiony przygraniczne są atrakcyjne 
ze względu na różnice cen towarów po obu stronach granicy, na przykład na granicy paragwajsko- 

-argentyńskiej. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby turystów przybywających do Amazonii 
oraz podróżujących wzdłuż łańcucha Andów. Przedmiotem zainteresowania są walory środowiska 
przyrodniczego i dziedzictwo kulturowe (zabytki prekolumbijskie). Granice między państwami sta-
nowią dla turystów zagranicznych jedną z barier do pokonania, obok braku dróg i bezpośrednich 
połączeń lotniczych. Niedogodności przy przekraczaniu granic hamują rozwój ruchu turystycznego 
i zniechęcają potencjalnych turystów zagranicznych do podróżowania po Ameryce Południowej.
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Historia kształtowania się ośrodków przygranicznych w regionie Tres Fronteras

Pierwsi Europejczycy przybyli w głąb Amazonii w okresie kolonialnym, przede wszystkim w po-
szukiwaniu złota. Indianie zamieszkiwali wzdłuż rzek, na pagórkach wydmowych, które nie są za-
lewane w czasie wezbrań. Europejczycy zagospodarowywali przede wszystkim várzeas – wysepki 
usypane z materiału transportowanego przez Amazonkę, wynurzające się w okresie niskiego stanu 
wód, na których osadnicy rolni uprawiają dziś ryż.

Mapa 1. Leticia-Tabatinga-Santa Rosa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Earth (zdjęcia lotnicze z 2016 r.).

Od XVIII wieku w miejscu, gdzie dziś leżą miasta Leticia i Tabatinga, przebiegała granica 
wpływów imperiów hiszpańskiego i portugalskiego. W Amazonii działały misje jezuickie, a od 
wschodu (z Brazylii) docierali tu bandeirantes – oddziały awanturników, poszukiwaczy kamieni 
szlachetnych, złota i handlarzy niewolnikami. Przyczynili się oni do eksterminacji ludności tubyl-
czej, szczególnie Indian Omagua. Od XVIII do XIX wieku tereny te stanowiły przedmiot sporów 
i postępowań międzynarodowych komisji arbitrażowych w celu ostatecznego ustalenia przebiegu 
granic (García, 2001).
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Od 1751 roku, kiedy powstał portugalski fort São Francisco Xavier de Tabatinga, Portugalczycy 
starali się umacniać swoją najdalej na zachód wysuniętą pozycję w Amazonii. W 1967 roku bra-
zylijska Tabatinga została kolonią wojskową, a w 1983 roku uzyskała status município (gminy). 
Obecność hiszpańska, a od XIX wieku peruwiańska, także była tu wyraźnie zaznaczona. W 1867 
roku Peru podpisało traktat z Brazylią o przebiegu granicy i założyło miasto graniczne – Leticję. 
W 1922 roku Kolumbia uzyskała dostęp do Amazonki i Leticję, która od 1963 roku stanowi mu-
nicipio (gminę), a od 1991 roku jest stolicą departamentu Amazonas. Po utracie Leticji na rzecz 
Kolumbii na wyspie Santa Rosa powstała niewielka osada peruwiańska Santa Rosa de Yavarí; dzi-
siaj znajduje się tu przejście graniczne. Stolicą prowincji jest miasto Caballacocha oddalone 2 godz. 
drogi szybką łodzią motorową w górę Amazonki. 

Leticia w 2008 roku liczyła 26,7 tys. mieszkańców (Alcaldía de Leticia ‒ Amazonas, 2016), 
Tabatinga ‒ 36,4 tys. w 2010 roku (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016). Tworzą 
one jeden zespół miejski; granica brazylijsko-kolumbijska ma tu symboliczne znaczenie i jej prze-
kroczenie odbywa się bez trudności (rys. 1), natomiast peruwiańsko-kolumbijskie rzeczne przej-
ście graniczne Santa Rosa pokonuje się z biurokratycznymi przeszkodami. Wyspa Santa Rosa ma 
2,8 tys. mieszkańców (Gobierno Regional de Loreto, 2016), nie jest ośrodkiem turystycznym, je-
dynie stanowi punkt tranzytowy.

Rysunek 1. Symboliczne przejście graniczne Leticia-Tabatinga

Źródło: A. Czerny.

W pierwszym ćwierćwieczu XIX stulecia, po uzyskaniu niepodległości przez Brazylię, Peru 
i Kolumbię, Amazonia znalazła się na marginesie głównych nurtów działań gospodarczych i zain-
teresowania nowych władz. Z punktu widzenia ówczesnych rządów obszar wilgotnego lasu rów-
nikowego (selwy) nie nadawał się do zamieszkania i stanowił „bogate w zasoby oczekujące na 
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zagospodarowanie morze zieleni, niebezpieczne i dzikie, zaludnione przez kultury prymitywne, 
zacofane, pozostawione w potrzebie bycia ewangelizowanymi i ucywilizowanymi przez pociąg 
postępu” (Leticia Amazonas…, 2016). Taki obraz Amazonii przedstawiała ówczesna prasa na pod-
stawie relacji podróżników i poszukiwaczy surowców. 

W połowie XIX wieku rozpoczęła się eksploracja i eksploatacja selwy. Poszukiwano roślin 
użytkowych i leczniczych, między innymi korzenia kolcorośli (hiszp. zarzaparrilla, Smilax offi-
cinalis) cenionego ze względu na właściwości lecznicze. Wkrótce potem odkryto lecznicze wła-
ściwości kory rosnącego w Amazonii chinowca. Chinina, jako pierwszy lek skutecznie łagodzący 
objawy malarii, przyczyniła się do wzrostu zainteresowania tym regionem. Boom zbieractwa chi-
niny zakończył się pod koniec XIX wieku, kiedy założono pierwsze plantacje chinowca w Azji. 

Dopiero jednak boom kauczukowy (nazywany także gorączką kauczukową) zapoczątkował 
napływ imigrantów wewnętrznych i eksploatację Amazonii przez kapitał zachodni – głównie an-
gielski i amerykański. W końcu XIX wieku popyt na kauczuk przyczynił się do poważnych zmian 
demograficznych i społecznych. Nie tylko wzrosła liczba ludności Amazonii, lecz również zwięk-
szyła się liczba cudzoziemców, którzy przybywali tu z całego świata (rys. 2). Dzięki kauczukowi 
powstały miasta Manaus (w Brazylii) i Iquitos (w Peru), do których napływała ludność tubylcza 
zamieszkała w selwie i nieprzygotowana do miejskiego trybu życia (Zárate Botía, Ahumada, 2008).

Rysunek 2. Hotel La Posada del Cauchero w Iquitos, malowidło przedstawiające handlarzy kauczukiem

Źródło: A. Czerny.

Ten okres po raz pierwszy przyczynił się do eksterminacji ludności indiańskiej w Amazonii, 
którą wypędzano z miejsc zamieszkania i przymuszano do pracy, najpierw w lesie, przy zbiorze 
soku kauczukowca, a potem na plantacjach. Ocenia się, że na początku XX wieku na terenach 
objętych eksploatacją kauczuku w Kolumbii w ciągu 20 lat liczba ludności tubylczej zmniejszyła 
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się o 80%. Podobnie jak w wypadku chininy, założenie przez Anglików plantacji kauczukowca na 
Malajach, a później produkcja kauczuku syntetycznego zakończyły okres prosperity miast położo-
nych nad Amazonką, które podupadły. Boom kauczukowy sprawił, że w wyniku napływu ludności 
z różnych stron Ameryki Południowej ukształtował się tu tygiel etniczny, kulturowy i ekonomiczny. 

Boom gospodarczy przełomu XIX i XX wieku, który został nazwany „wyścigiem o zasoby” 
państw amazońskich, przyśpieszył proces delimitacji granic. Podział regionu między Brazylię, 
Peru i Kolumbię sprawił, że jego mieszkańcy, zarówno należący do ludności miejscowej, jak i na-
pływowej, musieli określić swoją przynależność do państwa, narodu i wspólnoty, a ich egzystencja 
uzależniła się od procesów transnacjonalizmu i globalizacji. Zárate Botía (2008, s. 107) ujął to na-
stępująco: „granice są przestrzeniami uprzywilejowanymi, gdzie ukazują się, łączą lub konfrontują 
szczególnie silnie wyobrażenia, sentymenty, przynależności i tożsamości narodowe, regionalne 
i lokalne, także te o charakterze etnicznym”.

Amazonia jest regionem o bardzo wyrazistych cechach środowiska przyrodniczego. 
Zróżnicowanie polityczne i społeczne tego regionu, pozornie homogenicznego pod względem 
warunków życia, wynikało z dążenia do opanowania i eksploatacji jego zasobów, co przynosiło 
ogromne zyski. Szczególnie w okresie boomu kauczukowego interesy narodowe pokrywały się 
z interesami firm i osób zaangażowanych w proces eksploatacji i eksportu tego surowca. Kupcy, 
poszukiwacze przygód i lepszego życia, a także żołnierze przygranicznych garnizonów, mniej 
lub bardziej świadomie, stali się głównymi aktorami, a zarazem reprezentantami interesów na-
rodowych w procesach integracji politycznej i gospodarczej peryferii z regionami centralnymi. 
Często jednak lojalność wobec państwa nie szła w parze z interesami ekonomicznymi działających 
w Amazonii spółek (Zárate Botía, 2008).

Dopiero wiek XX, a szczególnie jego druga połowa, przyniósł wysiłki na rzecz współpracy 
transgranicznej. Przyczyny tych dążeń były różne: 1) zamiary uszczelnienia granic państwowych 
w Amazonii; 2) potrzeba kontroli migrantów, których rzesze zaczęły nielegalnie przekraczać gra-
nice, oraz przemytników i handlarzy dziełami sztuki i narkotykami; 3) konieczność ochrony za-
sobów, których eksploatacja zaczęła przybierać charakter niekontrolowany i nielegalny; 4) chęć 
współpracy w dziedzinie handlu transgranicznego i rozwoju infrastruktury – to tylko niektóre 
z problemów, przed którymi stanęły państwa południowoamerykańskie (Czerny, Czerny, 2015).

Zakres współpracy międzynarodowej w kwestiach granicznych jest szeroki, ale wśród całej 
gamy projektów i działań na rzecz rozwoju regionów granicznych i współpracy transgranicznej 
szczególnie ważne są te elementy, które stanowią inicjatywę oddolną. Wśród nich wymienić można:

a) ochronę środowiska przyrodniczego i regulowanie form jego eksploatacji;
b) ochronę dóbr kultury i zabytków historycznych;
c) promowanie współpracy gospodarczej;
d) rozwój i ujednolicenie infrastruktury po obu stronach granicy;
e) działalność na rzecz poprawy życia społeczności lokalnych;
f) regulację rynku pracy i migracji;
g) wdrażanie programów edukacyjnych z naciskiem na dwujęzyczność i wielokulturowość 

dzieci w obszarze przygranicznym (np. klasy portugalsko-hiszpańskie lub klasy z językiem 
indiańskim używanym w danym regionie);
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h) realizację programów walki z wykluczeniem i izolacją;
i) realizację programów opieki zdrowotnej, szczególnie zwalczania chorób tropikalnych;
j) rozwój wspólnych projektów turystycznych.

Rola turystyki w rozwoju zachodniej Amazonii

Na obecną sytuację społeczno-polityczną regionu Tres Fronteras istotny wpływ wywarła jego 
historia. Relacje między państwem a miejscową ludnością były w przeszłości i nadal są trudne. 
Trzy graniczące ze sobą państwa ze względu na doświadczenia przeszłości, zmiany przebiegu 
granicy i utratę terytoriów na rzecz sąsiada starają się silnie podkreślać swoją suwerenność. Jej 
manifestacje mają różny charakter i stopień intensywności. Jak piszą Rodriguez i Aponte (2008, 
s. 128), granica „przekształca się w przestrzeń zglobalizowaną, gdzie turystyka staje się jednym 
z elementów, który reprodukuje obraz nowoczesności i znajduje idealną scenerię dla repliki funk-
cjonalnej peryferyjnej egzotyki dla kształtowania społeczeństwa nowoczesno-kolonialnego”. To 
właśnie na obszarach granicznych, o czym pisał Bauman (2004), można podzielić mieszkańców na 
tych, którzy są włączeni w gospodarczy i kulturowy system globalny, oraz tych, którzy są z niego 
wyłączeni. Obszary przygraniczne stanowią dobry przykład podziału społeczno-gospodarczego 
wynikającego z globalizacji (Czerny, 2007). Podzielony granicami region peryferyjny, którym jest 
zachodnia Amazonia, stanowi mozaikę interesów i niezakończonych procesów konsolidacji post-
kolonialnej (Ficha Triple Frontera…, 2016).

Turystka jako dział gospodarki coraz silniej wpływający na dochody regionu postrzegana jest 
jako sektor nowoczesny, który jednak reprodukuje scenariusz nowoczesno-kolonialnych relacji 
i stanowi klucz do zrozumienia dualizmów społecznych w podziale dochodów oraz dyskryminacji 
ludów tubylczych (Rodriguez, Aponte, 2008, s. 128). 

Stworzone przez misjonarzy, wojskowych i podróżników obrazy przestrzeni niezamieszkanej, 
którą należy zaludnić, stanowią nadal powszechne wyobrażenie Amazonii (Rodriguez, Aponte, 
2008). Amazonia jako przestrzeń, przedstawiona przez pryzmat koncepcji modernistycznych, 
również stanowi przedmiot działania i interwencji. Amazonia, przede wszystkim w Brazylii i Peru, 
została poddana procesowi budowania tożsamości narodowej. Propaganda polityczna zarówno za-
wierała elementy zachwytu nad jej przyrodą, jak i promowała jej kolonizację. Amazonia stała się 
celem projektów przygotowanych przez elity polityczne i gospodarcze krajów, które przyznając 
koncesje na eksploatację zasobów, dzielą jej przestrzeń i reprodukują dawne wzorce kolonial-
ne. Rodriguez i Aponte (2008, s. 138) twierdzą, że „region Amazonii cechuje dwojaka egzotyka. 
Pierwsza, globalna wizja przedstawia zwarty obszar lasu równikowego, dziki, niezdrowy dla czło-
wieka, «płuca świata», «obszar priorytetowy w polityce ochrony przyrody», etc. i druga ‒ prze-
strzeń działania misji cywilizacyjnej państwa (…) generuje nowe polityczne podziały funkcjonal-
ne, wprowadzane obecnie przez rządy państw amazońskich”.

W następstwie przedstawionej wyżej podwójnej wizji traktowania Amazonii procesy jej koloni-
zacji i zagospodarowania wpływają na funkcjonowanie obszarów przygranicznych, między innymi 
na zbiegu granic peruwiańskiej, kolumbijskiej i brazylijskiej. Pojawiają się sprzeczności i konflikty 
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interesów, które nasilają się w sytuacji, gdy dochodzi do rabunkowej eksploatacji zasobów, a strate-
gie poszczególnych państw powiązane z działającymi tu globalnymi aktorami są rozbieżne. 

Dotyczy to również rozwoju turystyki w Amazonii. Dopiero w połowie XX wieku region ten 
został uznany za atrakcyjny przez firmy organizujące wyjazdy turystyczne. Dzisiaj ruch turystycz-
ny staje się coraz bardziej intensywny – największy jest po stronie brazylijskiej i wielu autorów 
jest zgodnych co do tego, że reprodukuje on egzotykę na sprzedaż i ukrywa wzorce eksploatacji 
kolonialnej. „Następuje tam zjawisko recyklingu dawnych procesów akumulacji i koncentracja na 
nowym cyklu konsumpcji podtrzymywanym przez egzotykę, bez zaniechania dawnych, trady-
cyjnych form eksploatacji dziewiczej i bardzo wrażliwej na wszelką ingerencję z zewnątrz selwy” 
(Rodriguez, Aponte, 2008, s. 138). Amazonia jest przedstawiana przez media i promujący ją mar-
keting w uproszczony sposób jako ziemia Indian, małp i olbrzymich drzew, którym grozi uni-
cestwienie. Państwa amazońskie, które odziedziczyły i przejęły dyskurs nowoczesno-kolonialny, 
traktują Amazonię jako przedmiot misji cywilizacyjnej i są reproduktorami tej wizji. Znajdujące 
się w ich granicach tereny Amazonii postrzegają jako dzikie i zarazem atrakcyjne dla turystów 
przyjeżdżających z krajów rozwiniętych gospodarczo. 

Statystyki jednak pokazują, że region ten jest atrakcyjny głównie dla turystyki krajowej. Spośród 
trzech miejscowości Tres Fronteras najłatwiej dotrzeć do Leticji w Kolumbii. Według źródeł bra-
zylijskich Leticję i Tabatingę odwiedza 10 tys. turystów rocznie, 40% stanowią Kolumbijczycy, 
15% Brazylijczycy, pozostali przyjeżdżają z Peru, USA i Europy (SUFRAMA, 2016). Przylatują 
na lotniska w Leticji i Tabatindze, a ci, którzy mają czas, mogą płynąć Amazonką (rys. 3). Podróż 
brazylijskim statkiem z Manaus do Tabatingi trwa 3 dni, a peruwiański prom towarowo-osobo-
wy przebywa ponad 500 km, z Iquitos do Santa Rosa, w ciągu 3‒5 dni (szybką łodzią motorową 
można tam dotrzeć w 10‒12 godz.). Brazylijczycy przyjeżdżają do Leticji na zakupy: artykuły 
konsumpcyjne są tu o 40% tańsze niż w Manaus.

Rysunek 3. Tabatinga – przystań promowa na Amazonce

Źródło: A. Czerny.
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W Leticji prężnie działają biura turystyczne, które oferują różne trasy wycieczek i atrakcje tu-
rystyczne. Z ich oferty korzystają głównie turyści krajowi. Według danych kolumbijskich w 2010 
roku 92,7% osób odwiedzających Leticję pochodziło z Kolumbii, 4,2% z Peru i 3,1% z Brazylii 
(ICER, 2010); turyści zagraniczni stanowią około 7% (tab. 1). Baza noclegowa nie jest dostosowa-
na do przyjęcia większej liczby turystów (rys. 4). Do 2010 roku liczba cudzoziemców odwiedza-
jących Leticję była stosunkowo niska, ale wzrasta; świadczy o tym również większa liczba przy-
lotów. Wprawdzie ostatnio powstało kilka hoteli z lepszym wyposażeniem i klimatyzacją, ale dla 
przyciągnięcia turystów z krajów rozwiniętych potrzebna jest także lepsza organizacja wyjazdów 
turystycznych i bogatsza oferta wycieczek do selwy. 

Tabela 1. Leticia (Kolumbia). Turystyka przyjazdowa w latach 2006‒2010

Liczba turystów
2006 2007 2008 2009 2010 Wzrost 

2009‒2010w tys.

Ogółem 27,1 25,1 26,1 33,4 38,1 14,1%

w tym: 
krajowi 20,5 18,7 19,7 26,1 30,6 17,0%

zagraniczni 6,7 6,4 6,4 7,3 7,5 3,4%

mężczyźni 16,8 15,0 15,0 19,0 21,5 13,1%

kobiety 10,3 10,2 11,1 14,4 16,6 15,4%

Źródło: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas (Dafec). Cálculos CREE. Banco de la República. 
Villavicencio, za ICER (2010).

Rysunek 4. Anaconda – najstarszy hotel w Leticji

Źródło: A. Czerny.
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Coraz popularniejszą formą turystyki staje się ekoturystyka w selwie. Według Carpentier 
(2012) jej rozwój sprzyja wzrostowi dochodów ludności tubylczej, ochronie środowiska i może sta-
nowić przeciwwagę dla zakrojonych na szeroką skalę projektów eksploatacji surowców. Projektów 
ekoturystycznych z udziałem ludności tubylczej jest coraz więcej. Z Leticji można się wybrać na 
wycieczkę do wiosek Indian Hitoma (7 km od miasta), którzy przedstawiają turystom miejscowe 
sposoby ochrony przyrody. Natomiast 9 km od miasta znajduje się ośrodek etnoturystyki Monilla 
Amena: wioska liczy ponad 100 mieszkańców należących do grup etnicznych Witoto, Yucuna 
i Tikuna. Przedmiotem zainteresowania turystów są ich zwyczaje, rękodzieło i noclegi w hama-
kach, w chatach krytych liśćmi (Amazonas. Colombia, b.r.). 

Podsumowanie

Lokalizacja trzech ośrodków osadniczych u zbiegu granic kolumbijskiej, peruwiańskiej i brazylij-
skiej stwarza szczególną sytuację zarówno dla rozwoju zespołu miejskiego, który tworzą, jak i dla 
gospodarki oraz społeczeństw tego regionu. Na jego specyfikę składa się szereg czynników, które 
kształtują pozycję trzech ośrodków w systemie osadniczym Amazonii i każdego z trzech państw.

Główne cechy regionu Tres Fronteras (Leticia-Tabatinga-Santa Rosa) są następujące:
a) miejscowości przygraniczne są peryferyjnie położone w stosunku do ośrodków gospodar-

czych i politycznych trzech krajów;
b) ich izolacja jest pogłębiona warunkami przyrodniczymi;
c) Leticia i Tabatinga to miejsca stacjonowania garnizonów wojskowych i zmieniającej się 

przynależności państwowej;
d) stanowią ośrodki wymiany handlowej, w tym handlu narkotykami;
e) są ośrodkami rabunkowej eksploatacji zasobów naturalnych;
f) są receptorami imigrantów z rozległych terenów selwy.
Niewątpliwie główną cechą zespołu osadniczego Leticia-Tabatinga-Santa Rosa jest peryferyj-

ne położenie. Warunki przyrodnicze, trudna dostępność wielu zakątków selwy i niska gęstość 
zaludnienia sprzyjają działaniom nielegalnym i przestępczym, głównie uprawie i przemytowi nar-
kotyków (koki i marihuany). Poza tym gospodarka opiera się na eksploatacji surowców. Napływ 
ludności z innych regionów w poszukiwaniu zatrudnienia oraz brak inwestycji sprawiają, że utrzy-
muje się wysokie bezrobocie. Rozwój turystyki może wywierać dodatni wpływ na aktywizację 
gospodarki. Coraz więcej osób trudni się obsługą turystyki indywidualnej, na przykład jako orga-
nizatorzy i przewodnicy wycieczek łodziami po Amazonce.

Izolacja stanowi główny czynnik wpływający na wysoką wrażliwość regionu na impulsy ze-
wnętrzne i wewnętrzne. Rabunkowa gospodarka i pozyskiwanie chronionych gatunków roślin 
i zwierząt (np. zabijanie żółwi oraz wybieranie ich jaj) stanowią poważne zagrożenie dla selwy ‒ 
zachowania jej zasięgu i bioróżnorodności. Wyrąb lasów, w tym nielegalny, postępuje coraz szyb-
ciej i sprawia, że selwa jest przerzedzona, szczególnie wzdłuż rzek. Polowania oraz odłów i nie-
legalny wywóz zwierząt, mimo zwiększonej kontroli na granicach, nadal są źródłem dochodów 
mieszkańców.
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Można mówić o tożsamościach regionalnych w Amazonii. W Brazylii wskazuje się na wspól-
notowe poczucie tożsamości od końca XVIII wieku, kiedy nowi osadnicy zaczęli postrzegać tę 
część kraju jako oddzielny region (Corréa da Silva, 2004). W Peru proces konsolidacji terytorial-
nej wiązał się z utworzeniem w Amazonii departamentu Loreto i ekspansją osadnictwa z regionu 
Andów, począwszy od połowy XIX wieku. W obu wypadkach osadnicy (głównie Metysi i Mulaci) 
z regionów stanowiących ośrodki gospodarki kolonialnej osiedlali się nad brzegami Amazonki 
i jej dopływów. Stąd pochodzą potoczne określenia przybyszów: caboclos (Metysi) w Brazylii 
i ribereños (mieszkańcy wybrzeża) w Peru. 
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Tourist cross-border regions – research issues on the example 
of the tri-border area between peru, brazil and colombia 
in the western amazonia 

Keywords Amazonia, Leticia, Tabatinga, Santa Rosa, cross-border cooperation, tourism

Abstract In general, cross-border cooperation brings many economic benefits for neighbour countries; and 
this also holds true in the specific case of tourism, whose development either side of a border can 
ensure increased turnover in trade, gastronomy, the hotel business and the wider sector of tourist 
services. Further, even more far-reaching effects can entail an improved state of infrastructure 
where transport and communications are concerned, as well as higher levels of income for local 
people. 
Cross-border cooperation may well be a precondition where regions involved are peripheral, in 
the sense that they are difficult of access as regards location, and also characterised by small and/
or declining populations. What is involved here above all is a curtailment of the formal obstacles 
standing in the way of people’s crossing of a border, as followed up by joint efforts to develop 
tourism and transport.
Amazonia has proved a magnet for explorers and adventurers since the time the first Europeans 
came there. Today, that vast region’s nature and indigenous peoples prove fascinating to a far wider 
group of actual and would-be tourists. Indeed, an ever-greater range of tour operators now have 
tourist visits to the Amazon Basin in their brochures. Travel agents likewise offer visits to towns 
along the River Amazon, as well as trips to the Selva. Ecotourism and ethno-tourism are likewise 
developing. 
In this paper, the authors analyse the conditioning (first and foremost the historical conditioning) 
that has underpinned the development of tourism in the Leticia-Tabatinga-Santa Rosa region, which 
is specific in that it marks the point of convergence of the borders of Colombia, Brazil and Peru. 
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Słowa kluczowe region wypoczynkowy, Pojezierze Kaszubskie, „nowe” atrakcje kulturowe, promocja 
internetowa

Streszczenie W literaturze przedmiotu sporo uwagi poświęcono regionom turystycznym oraz kry-
teriom regionalizacji turystycznej. W jednej z ostatnich koncepcji regionalizacji tury-
stycznej Polski (Liszewski, 2009) wyróżniono trzy typy regionów: wypoczynkowo- 

-rekreacyjne, krajoznawcze i metropolitarne. W niniejszym opracowaniu zaprezentowa-
no wybrane „nowe” atrakcje kulturowe oraz ich wykorzystanie w promocji regionów 
wypoczynkowych. Zagadnienie omówiono na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego 
i promocji na stronach internetowych gmin położonych na terenie tego pojezierza.

Wprowadzenie

Region to jeden z kluczowych terminów stosowanych w naukach geograficznych. Według Nowej 
encyklopedii Powszechnej PWN (1996, t. 5, s. 481) regionem jest „umownie wydzielony, względnie 
jednorodny obszar odróżniający się od terenów przyległych określonymi cechami naturalnymi 
lub nabytymi”. W geografii mamy do czynienia z dwiema koncepcjami regionu. Pierwsza z nich 
prowadzi do wyróżnienia regionu fizycznogeograficznego, druga – społeczno-ekonomicznego. 
Pojęcie region turystyczny mieści się w teorii regionu społeczno-ekonomicznego. Należy jednak 
dodać, iż region turystyczny jest swego rodzaju kategorią nadrzędną, w której ramach wydzie-

problemy ryNku usług 
turystyczNych 
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la się różne jego rodzaje w zależności od położenia, kształtu czy funkcji ruchu turystycznego1. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest region wypoczynkowy, a więc jeden z typów regio-
nów turystycznych wydzielony na podstawie kryterium funkcjonalnego. Celem zaś – prezenta-
cja wybranych „nowych” atrakcji kulturowych oraz ich wykorzystania w promocji na stronach 
internetowych poszczególnych gmin położonych na obszarze Pojezierza Kaszubskiego będącego 
przykładem regionu wypoczynkowego.

Region wypoczynkowy w koncepcji regionu turystycznego

Region turystyczny, podobnie jak region w pojęciu ogólnym, nie ma dotąd wypracowanej definicji. 
W opinii Potockiego (2009) region turystyczny jest terminem bardzo często używanym, a jedno-
cześnie budzącym liczne wątpliwości dotyczące jego istoty i właściwości. Zdaniem Liszewskiego 
(2009, s. 7) w dużym stopniu jest to efektem tego, iż „rozumienie i cechy regionu turystycznego, 
mimo praktycznego posługiwania się tym pojęciem, przez wiele lat nie były przedmiotem szerszej 
dyskusji w polskiej literaturze naukowej”. Jednocześnie cytowany autor – nawiązując do definicji 
zaproponowanych między innymi przez: Mileską (1963)2, Bara i Dolińskiego (1974)3, Warszyńską 
i Jackowskiego (1978)4 – określa region turystyczny jako obszar charakteryzujący się „atrakcyj-
nymi walorami turystycznymi, głównie naturalnymi, oraz odpowiednim zagospodarowaniem, na 
którym koncentruje się ruch turystyczny” (Liszewski, 2002, s. 91), podkreślając jednocześnie, że 

„ważną cechą określającą każdy region, w tym również turystyczny, jest jego wewnętrzna spójność 
i powiązania, których intensywność wyznacza granice regionu” (Liszewski, 2002, s. 91–92). Takie 
ujęcie regionu turystycznego prezentują też inni autorzy (m.in. Kornak, Rapacz, 2001; Lijewski, 
Mikułowski, Wyrzykowski, 2002). 

Region turystyczny nie jest kategorią jednorodną. Dla podkreślenia różnorodności i złożoności 
pojęcia region turystyczny Liszewski (2003) wprowadził podział regionów turystycznych według 
trzech kryteriów. I tak, według położenia wyróżnił regiony turystyczne metropolitarne i peryfe-
ryjne, według formy przestrzennej (kształtu) – regiony węzłowe, pasmowe i wielkoprzestrzenne, 
natomiast przy uwzględnieniu funkcji ruchu turystycznego: regiony wyspecjalizowane i wielo-
funkcyjne. Z kolei w publikacji z 2009 roku cytowany autor – identyfikując typ regionu z typem 
przestrzeni turystycznej, której wyróżnienie oparł na funkcji turystycznej opisanej parametrami 
ruchu turystycznego (rozmiary, charakter i sezonowość) – wyróżnił trzy typy regionów turystycz-

1 Szerzej na ten temat pisze Liszewski (2003, 2009).
2 Według Mileskiej (1963) regionem turystycznym jest obszar o wysokich walorach turystycznych, na którym koncen-
truje się ruch turystyczny. 
3 Cytowani autorzy traktują region turystyczny jako obszar odznaczający się określonymi walorami turystycznymi oraz 
odpowiednimi do nich walorami recepcyjnymi, do którego kieruje się ruch turystyczny (za: Durydiwka, 2012).
4 Regionem turystycznym jest „obszar pełniący funkcję turystyczną na zasadzie pewnej jednorodności cech środowi-
ska geograficznego oraz wewnętrznych powiazań usługowych”, który na ogół obejmuje tereny „o wysokich walorach 
turystycznych i dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej i dostępności komunikacyjnej” (Warszyńska, Jackowski, 
1978, s. 31).
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nych: metropolitarny5, wypoczynkowo-rekreacyjny oraz turystyki poznawczej, edukacyjnej i reli-
gijnej. Zatem regiony wypoczynkowe stanowią funkcjonalny typ regionów turystycznych (tab. 1).

Tabela 1. Charakterystyka głównych typów funkcjonalnych regionów turystycznych

Typ regionu Dominujący typ przestrzeni 
turystycznej Funkcja turystyczna Sezonowość ruchu 

turystycznego

Metropolitarny penetracji
kolonizacji

wielofunkcyjny (poznanie, 
kultura, biznes, wypoczynek) cały rok

Wypoczynkowo-rekreacyjny kolonizacji
asymilacji

wypoczynkowa, poznanie, 
rozrywka, zdrowie

sezon letni
dwa sezony
cały rok

Turystyki poznawczej, 
edukacyjnej i religijnej

eksploracji
penetracji

poznawcza
dydaktyczna
kontemplacyjna

dwa sezony (wiosenny, 
jesienny)

Źródło: Liszewski (2009), s. 26.

Mazurski (2009), analizując literaturę przedmiotu, wyróżnił cztery kryteria doboru cech przy 
delimitacji regionów turystycznych:

a) kryterium krajoznawcze – wówczas cała przestrzeń zostaje objęta podziałem regionalnym;
b) kryterium „czysto” turystyczne – wydzielone regiony nie obejmują całej przestrzeni, a po-

zostałe obszary wcale nie muszą być nieatrakcyjne dla turystyki, tyle że obecnie zarówno 
ruch turystyczny, jak i infrastruktura turystyczna są słabo rozwinięte;

c) kryterium mieszane (turystyczno-krajobrazowe) – cała przestrzeń zostaje objęta podziałem 
regionalnym z wyeksponowaniem tych części, gdzie ruch turystyczny i zagospodarowanie 
osiągnęły dość wysoki poziom;

d) kryterium atrakcyjności turystycznej obszaru – umożliwia wyróżnienie obszarów charakte-
ryzujących się nasyceniem ilościowym atrakcjami turystycznymi i ich relatywną wartością; 
w tym przypadku również niecała przestrzeń jest pokryta regionami turystycznymi.

Analizując regionalizacje turystyczne Polski6, można zauważyć, że w większości z nich za 
kryterium delimitacji regionów przyjmowane są cechy środowiska przyrodniczego, rozmiary 
bazy turystycznej i ruchu turystycznego (np. Mileska, 1963; Bajcar, 1969; Lijewski i in., 2002; 
Wyrzykowski, 1975, 1986), przy czym przy wyznaczaniu granic regionów w pierwszej kolejności 
odwoływano się do podziałów na jednostki fizycznogeograficzne. Wydaje się jednak, że w re-
gionalizacji turystycznej opartej na kryterium funkcjonalnym (a do takiej należy wyznaczanie 
regionów wypoczynkowych) konieczne jest też odniesienie do jednostek administracyjnych, gdyż 
znaczna część niezbędnych informacji (np. rozmiary bazy noclegowej czy ruchu turystycznego) są 
kompletowane właśnie dla jednostek administracyjnych. Zatem trudno mówić o faktycznej regio-

5 Zauważa się tu pewną niekonsekwencję autora, który w 2003 r. wydzielił turystyczny region metropolitarny na pod-
stawie kryterium położenia, zaś w 2009 r. region ten potraktował jako jeden z funkcjonalnych typów regionów turystycz-
nych.
6 Szerszego przeglądu regionalizacji turystycznych Polski dokonali m.in.: Liszewski (2009), Kruczek (2009) oraz 
Durydiwka (2012).
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nalizacji turystycznej, jeśli bazuje ona wyłącznie na granicach jednostek fizycznogeograficznych. 
Dotyczy to również wyznaczania regionów wypoczynkowych, mimo iż są one definiowane głów-
nie jako obszary atrakcyjne z punktu widzenia walorów przyrodniczych, a ponadto odpowiednio 
zagospodarowane pod względem infrastruktury turystycznej oraz wykorzystywane przez ruch 
turystyczny (m.in. Mileska, 1963).

Dlatego też autorki – nawiązując do opracowania Durydiwki (2012) – podeszły dwuetapowo 
do wyznaczania granic Pojezierza Kaszubskiego jako regionu wypoczynkowego. Po pierwsze, 
odwołały się do regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego (1988) w celu wyznaczenia 
obszaru o w miarę jednolitych cechach środowiska przyrodniczego, a następnie na tak wyłoniony 
obszar nałożyły siatkę gmin. W ten sposób uzyskano informację o jednostkach administracyjnych 
(gminach), na których obszarze leży Pojezierze Kaszubskie (rys. 1). W konsekwencji przyjęto, że 
Pojezierze Kaszubskie to obszar obejmujący 21 gmin (rys. 2).

„Nowe” atrakcje kulturowe na Pojezierzu Kaszubskim. Wybrane przykłady

Regiony wypoczynkowe – jak zauważa Liszewski (2009) – kojarzone są w polskiej literaturze przede 
wszystkim z atrakcyjnymi warunkami naturalnymi, czyli z obszarami nadmorskimi, górskimi czy 
pojeziernymi. Potwierdza to opracowanie Lijewskiego, Mikułowskiego i Wyrzykowskiego (2002), 
w którym do regionów turystycznych o wyraźnej funkcji wypoczynkowej zaliczono między in-
nymi: Wybrzeże, Pojezierze Kaszubskie i Bory Tucholskie (w ramach Pojezierza Pomorskiego), 

Rysunek 1. Pojezierze Kaszubskie w granicach 
fizycznogeograficznych i administracyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kondracki, 
Richling (1994).

Rysunek 2. Gminy leżące na Pojezierzu Kaszubskim 

Źródło: opracowanie własne. 
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Krainę Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierze Suwalskie (w ramach Pojezierza Mazurskiego) 
czy Beskid Śląski, Podhale wraz z Orawą i Spiszem (w ramach Karpat). Fakt ten w zasadzie nie 
powinien wzbudzać zdziwienia. Wszak przez ponad pół wieku tereny te były użytkowane przez 
turystów rekrutujących się głównie z obszarów zurbanizowanych i zindustrializowanych, przy-
jeżdżających na długi wypoczynek wakacyjny. W większości tych regionów (w zasadzie poza 
obszarami górskimi) dominowały więc długie pobyty wakacyjne, zwykle o cechach wypoczynku 
biernego z elementami rekreacji ruchowej wykorzystującej warunki przyrodnicze terenu.

Obecnie obserwujemy tendencję do skracania czasu pobytów wakacyjnych na rzecz zwiększe-
nia ich częstotliwości w skali roku. Zmieniają się też preferencje turystów. Popularna turystyka 
3S (ang. sun, sea, sand – słońce, morze, piasek) zaczyna być zastępowana turystyką 3E (ang. edu-
cation, entertainment, excitement – edukacja, rozrywka, emocje). Przy czym nie oznacza to, że 
wcześniejsze podróże turystyczne były pozbawione elementów 3E, a jedynie – że w kształtowaniu 
współczesnej oferty turystycznej większą wagę przykłada się, wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom turystów, do zwiększenia udziału i współwystępowania tychże elementów. Pojawia się więc 
pytanie, czy wraz ze zmianą preferencji turystów następują też zmiany w ofercie turystycznej 
regionów wypoczynkowych. 

Współczesny turysta – również ten przebywający w regionach określanych powszechnie mia-
nem wypoczynkowych – w dużym stopniu jest nastawiony na doznania. Wiele regionów „odpo-
wiada” na te potrzeby turystów, czego dowodem jest powstawanie tak zwanych nowych atrakcji 
kulturowych. Pod tym sformułowaniem w sposób umowny należy rozumieć różnorodne, trój-
składnikowe atrakcje o charakterze kulturowym. Oznacza to, że mogą mieć różny charakter, ale 
w swojej ofercie nastawione są na dostarczenie turystom trzech komponentów: edukacji, emocji 
i rozrywki, przy czym wszystkie te komponenty mogą mieć zbliżony udział bądź też dwa z nich 
zyskują pewną przewagę (np. rozrywka i emocje, wiedza i rozrywka lub wiedza i emocje) (Stasiak, 
Włodarczyk, 2013). Stasiak i Włodarczyk (2013) do grupy nowych atrakcji turystycznych zaliczają:

a) parki tematyczne, parki rozrywki i wypoczynku;
b) centra nauki, techniki i sztuki (eksperymentaria);
c) wielkie centra handlowo-kulturalno-rozrywkowe, tak zwanej III generacji (ang. malls), 

a także tematyczne miejsca handlowe (galerie, bazary, jarmarki, hale targowe itp.);
d) hotele kasyna i miasta kasyna;
e) legendarne stadiony z zapleczem muzealno-handlowo-rekreacyjnym;
f) atrakcje przemysłowe, w tym zakłady produkcyjne;
g) tereny wojskowe i obiekty militarno-historyczne;
h) przestrzeń sepulkralną (cmentarze, krypty i kaplice grobowe, ossuaria, miejsca martyrolo-

gii itp.);
i) przestrzeń codzienności (miejsca „zwykłego” życia autochtonów, etniczne getta);
j) przestrzeń doznań ekstremalnych (np. slumsy, dzielnice kontrolowane przez grupy prze-

stępcze, obszary katastrof itp.).
Na Pojezierzu Kaszubskim przykładem takich „nowych” atrakcji kulturowych – charaktery-

zujących się współwystępowaniem trzech komponentów (edukacja, emocje, rozrywka) – są mię-
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dzy innymi Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, Muzeum Kaszubskiej Ceramiki 
Neclów w Chmielnie i Rezerwat Archeologiczny w Węsiorach. 

Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku

Centrum Edukacji i Promocji Regionu (CEiPR) w Szymbarku znajduje się na terenie gminy 
Stężyca, niedaleko Wieżycy – najwyższego wzniesienia na Niżu Europejskim. Na terenie obiektu 
jest wiele atrakcji turystycznych o różnorodnym charakterze, które możemy podzielić na dwie gru-
py. Pierwszą stanowią elementy pokazujące bogatą i często smutną, wręcz tragiczną historię Ziemi 
Kaszubskiej oraz jej mieszkańców. Są to na przykład Dom Sybiraka przywieziony spod Irkucka 
i na nowo złożony w Szymbarku (rys. 3), replika bunkra Gryfa Pomorskiego (zebrano w nim wiele 
oryginalnych elementów wyposażenia oraz pamiątek, a podczas zwiedzania bunkra turyści prze-
żywają „prawdziwy” nalot dzięki specjalnym efektom dźwiękowym), Zagroda Trapera Kaszuby 
z Kanady (rys. 4), Dom Powstańca Polskiego z Adampola. 

Drugą grupę atrakcji stanowią obiekty o charakterze rozrywkowym, które w dużym stopniu 
przyciągają turystów i są ważnymi elementami promującymi Centrum. Wśród nich największą 
popularnością cieszą się Dom do „Góry Nogami” (rys. 5) będący alegorią współczesnego świata, 
w którym tradycja i wartości zostały „postawione na głowie”, oraz Najdłuższa Deska Świata mie-
rząca 46,53 m – wpisana na listę rekordów Guinnessa – która symbolizuje ciężką pracę Kaszubów. 
Ponadto zobaczyć można Największy Koncertujący Fortepian Świata, Kaszubski „Świat Bajek”, 
można także doznać wielu emocji w parku linowym czy kinie XD. Wszystkie atrakcje można 
zwiedzać z przewodnikiem. Oprócz obiektów materialnych w Centrum organizowane są wyda-
rzenia o charakterze cyklicznym, takie jak Światowy Zjazd Sybiraków, Majówka Pomorskich 
Przedsiębiorców oraz inne, na przykład koncerty na największym fortepianie świata, samodzielny 
wypiek chleba, łowienie ryb. Na terenie Centrum znajduje się również hotel (rys. 6) oraz kil-
ka obiektów gastronomicznych, z których na szczególną uwagę zasługuje Browar „Kaszebsko 

Rysunek 3. Dom Sybiraka

Fot. M. Durydiwka.

Rysunek 4. Zagroda Trapera Kaszuby

Fot. M. Durydiwka.
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Korona”. W browarze piwo warzone jest według starych receptur kaszubskich, a oprócz degustacji 
piwa można skorzystać z relaksu i kąpieli w łaźni piwnej.

CEiPR w Szymbarku jest więc swego rodzaju parkiem tematycznym, a właściwie zespołem 

dwóch parków tematycznych. Pierwszy z nich ma charakter wyraźnie historyczny i edukacyjny, 
jednak ekspozycje dotyczące życia ludności kaszubskiej w Kanadzie czy na Syberii są tak przygo-
towane, że poza aspektem edukacyjnym pojawia się też aspekt emocjonalny, przy czym emocje te 
silniej ujawniają się u osób starszych. Z kolei drugi park ma wyraźnie rozrywkowy, czasami więc 
ludyczny charakter. Niewątpliwym atutem CEiPR jest jego dualny charakter pozwalający z jednej 
strony „pochylić się w zadumie” nad historią, z drugiej zaś – oddać różnego rodzaju rozrywkom. 
Dzięki temu jest to miejsce cieszące się popularnością wśród różnych grup turystów.

Muzeum Ceramiki Neclów w Chmielnie

Obiekty poprzemysłowe czy zabytki techniki bardzo często stanowią ciekawe atrakcje turystycz-
ne, a odpowiednio zagospodarowane cieszą się niesłabnącą popularnością wśród turystów. Takie 
miejsca są w miarę możliwości rewitalizowane i odnawiane między innymi po to, aby zachować 
tożsamość regionu, pokazać jego historię. Również współcześnie działające zakłady przemysło-
we coraz częściej dostosowują się do przyjmowania turystów. Takie zakłady, zwłaszcza te, które 
umożliwiają odwiedzającym aktywne uczestniczenie w procesie produkcyjnym, stanowią jedną 
z „nowych” atrakcji turystycznych. Chęć poznania i obejrzenia procesu produkcji danego przed-
miotu, wykorzystywanych surowców, stosowanych technologii stanowi główny element przycią-
gający turystów (Kowalczyk, 2015). Natomiast prowadzenie warsztatów i możliwość własnoręcz-
nego wytworzenia produktu w dużym stopniu wzbogaca i uatrakcyjnia ofertę takiego zakładu. 
Nieodzownym elementem zwiedzania jest także pobyt w sklepie firmowym, w którym można 
nabyć produkty wytworzone w danej fabryce. W Polsce istnieje wiele zakładów produkcyjnych, na 
których terenie odbywa się ruch turystyczny i które uznawane są za atrakcje turystyczne regionu. 

Rysunek 5. Dom do „Góry Nogami”

Fot. K. Duda-Gromada.

Rysunek 6. Hotel w CEiPR w Szymbarku

Fot. K. Duda-Gromada.
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Jednymi z wielu przykładów są obiekty przemysłu ceramiki szlachetnej, na przykład omawiane 
Muzeum Ceramiki Neclów w Chmielnie.

Robienie i wypalanie naczyń glinianych na Kaszubach znane jest od bardzo dawna. Na prze-
łomie XIX i XX wieku były trzy duże ośrodki garncarskie: Kościerzyna, Kartuzy i Chmielno. 
W 1897 roku do Chmielna sprowadził się Franciszek Necel, który był przedstawicielem kolej-
nego pokolenia rodziny garncarskiej, i zapoczątkował historię ceramiki Neclów na tym terenie. 
Obecnie w Chmielnie znajduje się Muzeum Ceramiki Neclów, w którym można oglądać ekspo-
zycję wyrobów ceramicznych z lat 1897–1996 oraz poznać historię rodziny i warsztatu. W warsz-
tacie nadal produkowane są ceramiczne wyroby kaszubskie o ludowych kształtach i ornamentyce 
opartej na siedmiu wzorach: lilia, gwiazda kaszubska, wianek, łuska rybia, różdżka bzu, tulipa-
ny (Prószyńska-Bordas, 2008). Natomiast w pracowni, podczas zwiedzania, omawiany jest pro-
ces wyrobu naczyń ceramicznych oraz ich wypalania, organizowane są też pokazy toczenia na 
kole garncarskim i malowania wyrobów. Poza tym Muzeum oferuje możliwość przeprowadzenia 
warsztatów garncarskich, podczas których każdy uczestnik może wykonać swoje naczynie oraz 
pozostawić je do wypalenia (www.necel.pl). Taka możliwość podnosi atrakcyjność i zachęca wielu 
turystów do odwiedzenia Muzeum Ceramiki Neclów.

Rezerwat Archeologiczny w Węsiorach

Ślady wędrówki i pobytu plemienia Gotów na Pomorzu rozsiane są w różnych miejscach 
Pojezierza Krajeńskiego i Kaszubskiego. W kontekście atrakcji turystycznych szczególną rolę 
odgrywają kamienne kręgi, zwane też kromlechami, odznaczające się – jak podaje Studzieniecki 
(2002), odwołując się do biuletynu wydawanego przez Stowarzyszenie Badań Kamiennych 
Kręgów – walorem ezoterycznym7, zawarte są w nich bowiem „wszelkie możliwe informacje 
o mikro- i makrokosmosie” (Studzieniecki, 2002, s. 154). Z kolei Kowalczyk (2008, s. 49) pod-
kreśla, że w ostatnich latach obserwowany jest „wzrost zainteresowania wyjazdami do miejsc 
otoczonych nimbem tajemniczości, zwiedzanie miejsc związanych z magią i specjalnym kultem, 
oddawanie się medytacjom i uczestniczenie w różnorodnych obrzędach”, a takimi miejscami są 
niewątpliwie kamienne kręgi.

Kamienne kręgi są odwiedzane przez dwie grupy turystów: wyznawców, czyli osoby wierzące 
w niezwykłą moc tego miejsca, oraz krajoznawców, czyli turystów zainteresowanych odwiedza-
nym miejscem, zarówno wierzących, jak i wątpiących w jego magiczną moc (Studzieniecki, 2002). 
Wydaje się, że dla jednych i drugich, choć może w różnym stopniu, bardzo ważnym aspektem jest 
mistyczny charakter miejsca, a tym samym – wielość interpretacji kamiennych kręgów (tab. 2).

7 Ezoteryka – to wiedza przeznaczona dla grona wybranych i wtajemniczonych (Nowa encyklopedia…, 1996).
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Tabela 2. Interpretacje kamiennych kręgów

Interpretacja Treść interpretacji

Archeologiczna
Cmentarzysko stanowiące stanowisko kultury wielbarskiej, posiadające status rezerwatu 
archeologicznego. Nekropolia obejmuje pochówki ciałopalne i szkieletowe wraz z ozdobami 
i przedmiotami codziennego użytku.

Historyczna Materialne dowody pobytu Gotów na Pomorzu w I w. n.e. 
Etnologiczna Motyw legend i tradycji pomorskich, zgodnie z którymi praojcami dzisiejszych Kaszubów byli Goci. 
Psychologiczna Potencjalne miejsce psychoterapii z wykorzystaniem sugestii.
Przestrzenna Walor chroniony miejscowym planem szczegółowego zagospodarowania przestrzennego. 

Botaniczna Siedlisko unikalnych porostów „świadków minionych epok”. Reliktowe porosty typu alpejskiego są 
zagrożone wyginięciem.

Astronomiczna Konstrukcja pozwalająca na określenie kierunku przesilenia letniego dla wschodzącego słońca.

Radiestetyczna Źródło widzialnych i niewidzialnych kręgów fal magnetycznych i elektromagnetycznych odczuwalnych 
przez osoby wrażliwe.

Teozoficzna Miejsce obrzędów i rytuałów kulturowych, w tym uzdrawiania i tańców. 
Kosmiczna Plan lądowisk statków kosmicznych.

Źródło: Studzieniecki (2002), s. 156.

Rezerwat Archeologiczny znajdujący się w Węsiorach na terenie gminy Sulęczyno obejmuje 
cmentarzysko Gotów założone około 70–80 roku n.e. i użytkowane do przełomu II i III wieku. 
Składa się z 20 kurhanów o konstrukcji kamienno-ziemnej, czterech kamiennych kręgów i ponad 
140 grobów usytuowanych na stoku zalesionego wzgórza (www.suleczyno.pl). Szczególnie cieka-
we i cieszące się rosnącym zainteresowaniem turystów są kamienne kręgi – regularne koła wyzna-
czone przez duże, sterczące pionowo głazy, tak zwane stele (rys. 7). Kręgi były stawiane podczas 
zakładania cmentarza, zatem stanowią najstarsze konstrukcje. Prace archeologiczne dowodzą, że 
pochodzą one z 70–80 roku n.e. Według legend kaszubskich kamienne kręgi w Węsiorach zo-
stały zbudowane przez Stolemów, mitycznych przybyszów z północy, zaś – jak czytamy na ta-
blicach informacyjnych w Rezerwacie Archeologicznym w Węsiorach przygotowanych przez 
Stowarzyszenie Badań Kamiennych Kręgów w Gdyni – wiek niektórych porostów (m.in. żełuczka 
wąska, łac. xanthoparmelia angustiphylla) na kamieniach sugeruje, że budowa kręgów mogła mieć 
miejsce wiele tysięcy lat przed Chrystusem.

Rysunek 7. Kamienne kręgi – Rezerwat Archeologiczny Węsiory

Fot. M. Durydiwka.
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Przypuszcza się, że kamienne kręgi w Węsiorach służyły jako miejsce spotkań starszyzny 
plemiennej, podczas których podejmowano najważniejsze decyzje (www.suleczyno.pl). Miały też 
znaczenie obrzędowe, a według radiestetów są miejscem mocy o miękkiej energii i wpływają 
kojąco na system nerwowy, przy czym korzystanie z energii kręgów odbywa się głównie poprzez 
pobudzanie receptorów stóp podczas chodzenia boso po całym terenie kręgów. Informacje podane 
przy niektórych kręgach sugerują dość silne promieniowanie, którego efektem jest odczuwalny 
stan głębokiej relaksacji. 

Zatem w odniesieniu do kamiennych kręgów w Węsiorach mają zastosowanie niemal wszyst-
kie interpretacje zaproponowane przez Studzienickiego (2002). Warto też wspomnieć, że Rezerwat 
Archeologiczny w Węsiorach jest jednym z punktów na Szlaku Kamiennych Kręgów (92,6 km), 
który prowadzi od Sierakowic do Czarnej Wody i prawie w całości biegnie przez Pojezierze 
Kaszubskie (www.szwajcaria-kaszubska.pl). 

„Nowe” atrakcje kulturowe jako element promujący wizerunek Pojezierza Kaszubskiego

Omówione przykłady stanowią ciekawą alternatywę oraz uzupełnienie walorów wypoczynko-
wych na badanym obszarze. Do tej pory promocja regionów wypoczynkowych bazowała na eks-
ponowaniu walorów przyrodniczych. W przypadku Pojezierza Kaszubskiego są to: jeziora (np. 

„Pętla Jezior Raduńskich), urozmaicona rzeźba terenu (m.in. Wzgórza Szymbarskie z Wieżycą, 
czyli najwyższym szczytem na Niżu Europejskim), lasy, obszary chronione (Kaszubski Park 
Krajobrazowy). Udział walorów kulturowych w promocji był dość umiarkowany i ograniczał się 
z reguły do prezentacji tradycyjnych atrakcji, takich jak na przykład: zabytkowe obiekty sakralne 
(np. Sanktuarium NMP Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie) i świeckie (dwory Wybickich 
w Będominie i Sikorzynie), skanseny (Skansen we Wdzydzach Kiszewskich) lub muzea prezentu-
jące historię i tradycje regionu (Muzeum Kaszubskie w Kartuzach) czy wydarzenia o charakterze 
rozrywkowym (np. Międzynarodowy Festiwal Folkloru lub Truskawkobranie – Święto Truskawki 
na stoku Złotej Góry niedaleko Kartuz). 

Pojawia się pytanie: czy nowe oczekiwania turystów znajdują odzwierciedlenie w promocji 
regionu, to znaczy czy w promocji Pojezierza Kaszubskiego wykorzystuje się omówione powyżej 

„nowe” atrakcje kulturowe. Byłoby to swego rodzaju wzbogacenie wizerunku regionu i pokazanie 
zróżnicowania jego atrakcyjności turystycznej. Aby udzielić odpowiedzi na tak postawione py-
tanie, dokonano analizy treści stron internetowych gmin znajdujących się na terenie Pojezierza 
Kaszubskiego. Zdecydowano się na reklamę internetową, ponieważ internet jest współcześnie nie 
tylko jednym z podstawowych narzędzi promocji turystycznej, ale także środkiem promocji i ka-
nałem dystrybucji. Poszukiwano informacji na temat omówionych wcześniej atrakcji turystycz-
nych. Sprawdzono, czy na stronach internetowych poszczególnych gmin znajdują się jakiekolwiek 
wiadomości dotyczące Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, Muzeum Kaszubskiej 
Ceramiki Neclów w Chmielnie oraz Rezerwatu Archeologicznego w Węsiorach. Szczegółowe wy-
niki przeprowadzonego badania przedstawiono na rysunku 8. 
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Poszczególne atrakcje promowane są przede wszystkim na stronach internetowych gmin, na 
których obszarze się znajdują. Wzmianki o nich można ewentualnie znaleźć na stronach gmin 
sąsiadujących. Jest to poniekąd mało zaskakujące, gdyż każda gmina promuje „własne” atrakcje 
turystyczne i zachęca do odwiedzania swojego terenu.

Rysunek 8. Informacje o wybranych atrakcjach kulturowych na stronach internetowych gmin Pojezierza 
Kaszubskiego

Źródło: opracowanie własne.

CEiPR w Szymbarku najbardziej promowane jest na stronie internetowej gminy Stężyca (www.
gminastezyca.pl). Można tam znaleźć w miarę pełne informacje na temat wybranych atrakcji, któ-
re znajdują się w Centrum. Na stronie internetowej sąsiadującej gminy Somonino (www.somonino.
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pl) Centrum w Szymbarku zostało dość szczegółowo opisane przy okazji omawiania szlaku tury-
stycznego Wzgórz Szymbarskich. Natomiast na stronach gmin Kościerzyna i Stara Kiszewa znaj-
dują się krótkie wzmianki o obiekcie. Informacje na temat Muzeum Ceramiki Neclów w Chmielnie 
znajdują się w zasadzie tylko na stronie internetowej tej gminy. Podobnie, najwięcej wiadomo-
ści o Rezerwacie Archeologicznym w Węsiorach można znaleźć na stronie internetowej gminy 
Sulęczyno – już na stronie startowej mamy promocję rezerwatu (www.suleczyno.pl). Poza tym 
podstawowe informacje znajdują się na stronach gmin sąsiadujących – Sierakowice (www.sierako-
wice.pl) i Stężyca, a krótkie wzmianki także na stronach bardziej oddalonych gmin – Kościerzyna 
oraz Stara Kiszewa (www.starakiszewa.pl)8. Z powyższych rozważań można wysnuć wniosek, że 
na analizowanych stronach internetowych najczęściej pojawiającą się badaną atrakcją turystyczną 
jest Rezerwat Archeologiczny w Węsiorach. Jest to związane przede wszystkim z utworzeniem 
i promowaniem Szlaku Kamiennych Kręgów. 

Podczas badania zwrócono również uwagę na witryny internetowe regionu, takie jak na przy-
kład Portal Szwajcaria Kaszubska (www.szwajcariakaszubska.eu). W ich treściach można znaleźć 
wzmianki o wszystkich omawianych atrakcjach kulturowych. Z punktu widzenia turysty strony 
internetowe regionu są bardzo ważne, ponieważ to właśnie takie portale stanowią jedno z głów-
nych źródeł informacji. Turysta bardzo często nie jest świadomy tego, na terenie jakiej jednostki 
terytorialnej (gminy) się znajduje. Dlatego informacji o atrakcjach turystycznych szuka częściej 
na stronach internetowych regionu niż gminy. Zatem dla turysty nie jest istotne, w granicach któ-
rej gminy znajduje się interesująca go atrakcja. Natomiast niedostatek informacji o danej atrakcji 
w gminach ościennych może być dowodem braku współpracy między gminami w zakresie promo-
cji całego regionu, jakim jest Pojezierze Kaszubskie.

Podsumowanie

Zmiana preferencji i oczekiwań współczesnego turysty, coraz bardziej nastawionego na przeżywa-
nie emocji podczas wyjazdu turystycznego, powoduje popyt na powstawanie tak zwanych nowych 
atrakcji kulturowych, które będą te potrzeby zaspokajać. Łączą one bowiem w sobie trzy waż-
ne elementy doświadczenia turystycznego, jakimi współcześnie są edukacja, rozrywka i emocje. 
Zatem pojawianie się tego typu obiektów będzie coraz częstszym zjawiskiem, prawdopodobnie 
również na obszarach wypoczynkowych. Konsekwencją tego jest wzbogacenie oferty turystycznej 
regionu i być może coraz intensywniejsze promowanie tych walorów jako elementów przyciągają-
cych turystów na dany obszar.

Przeprowadzone badanie jest w znacznym stopniu uproszczone i nie obejmuje wszystkich in-
strumentów promocji, jednak za jego pomocą można wyciągnąć ogólne wnioski dotyczące tego, 
czy „nowe” atrakcje kulturowe są elementem promującym gminę i region. Poszczególne gminy 
zwracają uwagę turystów i promują atrakcje turystyczne, które znajdują się na ich obszarze, co nie 
dziwi, gdyż każda jednostka administracyjna dba o swoje interesy w tym zakresie. Zresztą bar-

8 Wiadomości dotyczące analizowanych obiektów na stronie internetowej gminy Stara Kiszewa ograniczają się do 
umieszczenia Mapy Kaszubski Pierścień, na której zaznaczone są atrakcje regionu.
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dzo często informacje dotyczące poszczególnych obiektów ograniczają się do opisu szlaku tury-
stycznego, który je łączy. Dlatego w skali całego regionu możemy mówić o pewnym „marnotraw-
stwie”. Wydaje się, że „nowe” atrakcje turystyczne stanowią niewykorzystany potencjał promocji 
Pojezierza Kaszubskiego na stronach internetowych poszczególnych gmin.
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“New” cultural attractions and its use in the promotion 
of tourism in recreational regions in poland  
(on the example of the kashubian lake district)

Keywords recreational regions, Kashubian Lake District, “new” cultural attractions, promotion of tourism

ABSTRACT The purpose of this paper is to present selected so-called “new” cultural attractions and their use 
in the promotion on the web pages of gminas located in the Kashubian Lake District (Fig. 2) which 
is an example of a recreational region. Recreational regions are usually associated with areas of 
significant natural amenities and with recreational 3S tourism (sun, sea, sand). In recent times, 
however, tourists’ preferences are changing and 3S tourism is replaced by 3E tourism (education, 
entertainment, excitement). When creating the tourist offer it becomes more important to increase 
the share of cultural sites and venues, in particular of the so-called “new” cultural attractions, that 
is, attractions providing three components: education, entertainment, and excitement (Stasiak, 
Włodarczyk, 2013). In the Kashubian Lake District such “new” cultural attractions are, for instance, 
Center for Education and Promotion of the Region in Szymbark, Museum of Kashubian Pottery of 
the Necel Family in Chmielno, and Archeological Reserve in Węsiory. One can ask whether these 
tourist attractions are used in promoting the Kashubian Lake District. Research has shown that 
the analyzed venues and sites are promoted mainly on the official web pages of the gminas of the 
relevant region. They are also mentioned on the web pages of the neighboring gminas (Fig. 8). This 
is not surprising, since every gmina is obliged to promote their own tourist attractions, and from the 
point of view of the tourist, it is the Kashubian Lake District as an entire region that is important, 
not the individual gminas. In fact, on web portals devoted to the entire region (such as “Szwajcaria 
Kaszubska” – www.szwajcariakaszubska.eu) one can find information on all the analyzed “new” 
tourist attractions. Scarcity of information about such well recognized tourist attractions on the 
web pages of many gminas of this region is an evidence for a lack of cooperation among the gminas 
as regards the promotion of the entire Kashubian Lake District. It seems therefore that the “new” 
tourist attractions constitute a still unused potential for the promotion of the entire region on the web 
pages of the individual gminas.

Translated by Małgorzata Mikulska
JEL Codes Z300, Z320, Z330
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Streszczenie  Artykuł wpisuje się w nurt rozważań na temat dysfunkcji rozwoju współczesnej turysty-
ki. Celem opracowania jest przedstawienie w formie studium przypadku uwarunkowań 
i aktualnego poziomu rozwoju turystyki na wschodnim wybrzeżu półwyspu Jukatan 
w stanie Quintana Roo oraz ocena jej wpływu na rozwój regionu. Przeprowadzona ana-
liza dowodzi, że obok podkreślanych makroekonomicznych korzyści (dla kraju i regio-
nu), zamiast oczekiwanego i deklarowanego impulsu dla rozwoju regionu, propagowany 
przez rządową agencję FONATUR od lat siedemdziesiątych XX wieku model masowej 
turystyki uruchomił w Quintana Roo zjawisko określane jako „koło zastoju”, powodu-
jąc szereg negatywnych społeczno-gospodarczych konsekwencji, w tym między innymi 
niekontrolowane procesy migracyjne, marginalizację rodzimej ludności (Majów) i eska-
lację ubóstwa.

Wprowadzenie

Do wyróżniających cech współczesnej turystyki należą jej masowość, ekspansja przestrzenna 
(Durydiwka, 2009) oraz dynamiczna zmienność (Meyer, 2011). Masowość turystyki bez wątpienia 
przyczynia się do szybkiej ekspansji przestrzennej, zaś turystyka kształtuje przestrzeń we wszyst-
kich jej wymiarach w wyraźny i znaczący sposób (Meyer, 2011). Zjawiska te doskonale obrazuje 
przykład wschodniej części półwyspu Jukatan w stanie Quintana Roo (QR) w Meksyku, która 
zdaniem Miki (2012) jest obecnie najszybciej rozwijającym się turystycznie regionem nadmorskim 
w Ameryce Środkowej. 

Na karierę turystyczną tego obszaru bez wątpienia wpływają jego wyjątkowe walory tury-
styczne, zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe. Jednak zdaniem autorki tak samo istotne są tu 

problemy rynku uSług 
turyStycznych 
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wskazane przez Meyer (2011) nowe czynniki rozwoju współczesnej turystyki – polityka państwa, 
korzyści ekonomiczne generowane przez turystykę, ułatwienia w obrocie pieniężnym i globali-
zacja. Równie ważne jest położenie geopolityczne regionu – dogodne względem obszarów emisji 
ruchu turystycznego – USA i Kanady, przynależność do NAFTA.

Jeszcze w 1957 roku geograf C. Edwards pisał o stanie QR jako „pustym kwartale Meksyku” 
(Meyer-Arendt, 2009). W kilka dekad później pod wpływem planowego rozwoju turystyki z re-
gionu o tradycyjnym rolnictwie i rozproszonym osadnictwie Majów stał się on znanym na świecie 
regionem turystycznym – monokulturą turystyczną, w której 90% PKB stanu pochodzi z turystyki. 
Nadzieja na lepsze życie i znalezienie zatrudnienia powodują, że stan QR od lat siedemdziesią-
tych XX wieku notuje najwyższe w Meksyku dodatnie saldo migracji krajowych, doprowadzając 
zarazem rodzimych mieszkańców stanu – Majów (Yucatec Maya) – do ekonomicznej i społecznej 
marginalizacji. 

Turystyka masowa jest głównym czynnikiem zmieniającym charakter całego półwyspu 
Jukatan, zwłaszcza stanu QR. Jej podporządkowane są od lat siedemdziesiątych XX wieku szero-
kie działania planistyczne i inwestycyjne. Obszar ten podlega permanentnej turystyfikacji niemal 
w każdej sferze. Bliższe spojrzenie na ewolucję wschodniego Jukatanu od regionu peryferyjnego, 
tradycyjnego rolniczego do międzynarodowego turystycznego pozwala na pokazanie nie tylko 
dynamiki i mechanizmu zmian, ale też szeregu kontrowersji często podnoszonych w dyskursie 
naukowym i coraz śmielej społecznym. Zdaniem autorki także te kwestie czynią go adekwatnym 
i interesującym dla poszukiwań badawczych mieszczących się w problematyce szeroko rozumia-
nych dysfunkcji rozwoju współczesnej turystyki, zwłaszcza monokultury turystycznej dotychczas 
w literaturze zwykle sytuowanej w środowiskach wyspiarskich (Jasiński, 2006). Narodowy Plan 
Rozwoju przyjęty w Meksyku na lata 2013–2018 opisuje turystykę jako dźwignię rozwoju gospo-
darczego i społecznego Meksyku (SECTUR, 2013). Ale czy jest nią rzeczywiście w przypadku 
stanu Quintana Roo? 

Artykuł jest wynikiem analizy materiałów zastanych o charakterze naukowym (literatura 
przedmiotu), dokumentacyjno-sprawozdawczym (m.in. dostępne dokumenty INEGI, FONATUR, 
CONEVAL, SECTUR) i publicystycznym (artykuły prasowe). Celem opracowania jest przedsta-
wienie uwarunkowań i identyfikacja aktualnego rozwoju turystyki w QR oraz jego dysfunkcji 
społeczno-ekonomicznych. Pod względem metodologicznym artykuł stanowi studium przypadku 
(Yin, 2003), które ilustruje przekształcenia wybranego regionu. Zastosowane podejście umożliwia 
wykorzystanie różnych źródeł wiedzy, daje szansę na lepsze pokazanie i zrozumienie charakteru 
badanego obszaru, jak i rozważanego zjawiska.

Przegląd literatury

Konsekwencje rozwoju turystyki są tematem badań naukowych od końca lat sześćdziesiątych XX 
wieku (Nawrocka, 2010). Dostrzegany stopniowo wielowymiarowy charakter turystyki pokazał 
zarazem możliwe negatywne skutki jej rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do płaszczyzny ekono-
micznej i środowiska przyrodniczego słabo rozwiniętych obszarów recepcyjnych. Jednocześnie 
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promowany od lat siedemdziesiątych XX wieku, zgodnie z koncepcjami modernizmu, strukturali-
zmu i neoliberalizmu, rozwój turystyki utrwalił jej postrzeganie jako dziedziny gospodarki, źródła 
przychodów i istotnego składnika konsumpcji (Kachniewska, Nawrocka, Niezgoda, Pawlicz, 
2012). Obserwowane w kolejnej dekadzie rozległe negatywne konsekwencje turystyki masowej 
zainicjowały poszukiwania nowych rozwiązań, czego efektem było wypracowanie wielu koncep-
cji, w tym zgodnej z paradygmatem rozwoju zrównoważonego koncepcji turystyki zrównoważonej 
(m.in. Niezgoda, 2006; Kowalczyk, 2010; Mika, 2014). Zdaniem Nawrockiej (2010) odpowiada ona 
potrzebom dzisiejszych turystów i regionów recepcji turystycznej, jednak coraz więcej głosów 
podnosi jej nieskuteczność (Mika, 2014).

Współcześnie turystykę postrzega się jako niezwykle skomplikowany, powiązany zestaw dzia-
łań i skutków ekonomicznych, politycznych, społeczno-kulturowych i środowiskowych (Jackiewicz, 
Klak, 2016). Do tradycyjnych głównych tematów badawczych dotyczących dysfunkcji, czyli ne-
gatywnych konsekwencji rozwoju turystyki (Dłużewska, Gonia, Michniewicz-Ankiersztajn, 
Podgórski, 2015; Kowalczyk-Anioł, 2015), należą jej wpływ na lokalną gospodarkę, zmiany w śro-
dowisku przyrodniczym i sferze społeczno-kulturowej (m.in. Derek, 2007; Dłużewska i in., 2015; 
Mika, 2014; Murray, 2007; Murzyn, 2015). Coraz więcej uwagi skupia wpływ turystyki na jakość 
życia lokalnej społeczności (Mowforth, Munt, 2003; Uysal, Perdue, Sirgy, 2012) i jej stosunek do 
turystyki (Bandyopadhyay, Ganguly, 2015; Tucki, Skowronek, 2015; Kowalczyk-Anioł, Zmyślony, 
2017), co wynika z przekonania, że stanowi on fundament rozwoju zrównoważonego obszaru re-
cepcji turystycznej (Sharpley, 2014). 

Typem obszaru, który w sposób oczywisty generuje wiele dysfunkcji, jest monokultura tury-
styczna – signum tempori rozwoju turystyki masowej drugiej połowy XX wieku (Conti, Perelli, 
2007; Weaver, 2017). Według Kachniewskiej, Nawrockiej, Niezgody i Pawlicza (2012) określenie 
monokultura turystyczna stosuje się do gospodarek krajów lub terytoriów silnie uzależnionych od 
turystyki (tempa i stabilności jej rozwoju) oraz eksportu produktu turystycznego. Do głównych 
cech monokultury turystycznej należą: wysoka zależność od walorów turystycznych (głównie 
przyrodniczych) i ich nadmierna eksploatacja, dogodne położenie względem obszarów emisji ru-
chu turystycznego, brak lub ograniczone możliwości rozwoju innych specjalizacji gospodarczych, 
silne uzależnienie gospodarki od importu (zwłaszcza turystycznego i związane z tym występo-
wanie zjawiska wycieków importowych), często mała (środowiska wyspiarskie) powierzchnia 
(Jasiński, 2006; Theuns, 2011; Kachniewska i in., 2012). Z wyjątkiem ostatniej wszystkie te cechy 
opisują sytuację meksykańskiego stanu QR. 

Analizowany region jest dość szeroko opisany w literaturze naukowej. Prace polskojęzyczne 
(Kowalczyk, Derek, 2010; Mika, 2012) przedstawiają głównie Cancun jako przykład planowo roz-
wijanego obszaru turystycznego. W meksykańskich (np. Pérez, 2016; Torres, Villanueva, 2015), 
jak i innych zagranicznych publikacjach naukowych (m.in. Brown, 2013; Córdoba Azcárate, 2014; 
Murray, 2007; Padilla, 2015; Torres, Momsen, 2005a, 2005b) przeważa wielopłaszczyznowa ana-
liza i szeroka krytyka zmian wywołanych przez turystykę. Cancun jest wręcz opisywane w za-
granicznych podręcznikach akademickich (m.in. Jackiewicz, Klak, 2016) jako ikona problemów 
współczesnej turystyki w Ameryce Łacińskiej. 
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Uwarunkowania rozwoju turystyki w stanie Quintana Roo

Analizowany meksykański stan leży we wschodniej części półwyspu Jukatan, nad Morzem 
Karaibskim, sąsiadując od zachodu ze stanami Yucatan i Campeche, a od południa z Belize. 
Warunki przyrodnicze i kulturowe regionu cechuje różnorodność i unikatowość (Daltabuit, Pi- 
-Sunyer, 1990). Jest to gorący i wilgotny obszar, na którym mozaikę ekosystemów tworzą las tro-
pikalny (dżungla), las namorzynowy (mangrowy) oraz rafa koralowa. Główne turystyczne wa-
lory przyrodnicze QR to wybrzeże Morza Karaibskiego z długimi piaszczystymi plażami oraz 
lagunami (np. Laguna Nichupte) i rozciągająca się wzdłuż wybrzeża północna część Wielkiej 
Mezoamerykańskiej Rafy Koralowej o dużym bogactwie fauny i flory (atrakcyjna dla nurkowania 
i snorkelingu)1. Unikatową atrakcją turystyczną tej części Jukatanu jest hydrogeologiczny kom-
pleks podziemnych wapiennych krasowych jaskiń, rzek oraz cenot (zapadlisk krasowych wypeł-
nionych wodą), które będąc rezerwuarem wody pitnej regionu, dały podstawę rozwoju cywilizacji 
Majów, a współcześnie stanowią niepowtarzalne w skali świata nurkowiska (Schmitter-Soto i in., 
2002). O atrakcyjności turystycznej obszaru współdecydują jego wybitne walory kultorowe – za-
chowane dziedzictwo materialne prekolumbijskiej cywilizacji Majów oraz w mniejszym stopniu 
żywa kultura ich współczesnych potomków i spuścizna kolonizacji hiszpańskiej.

Nie mniej ważne niż walory turystyczne dla rozwoju turystyki w QR, jak i w Meksyku są po-
lityka państwa ukierunkowana na korzyści ekonomiczne generowane przez turystykę, ułatwienia 
w obrocie pieniężnym i globalizacja. Państwo było instytucją, która inicjowała powstanie ośrodków 
i ich zaplecza infrastrukturalnego, odpowiadała za sporządzanie planów zagospodarowania prze-
strzennego, finansowanie i przebieg procesu inwestycyjnego, a później za sposób funkcjonowania 
miejscowości (Kowalczyk, Derek, 2010). Ten model planowania i zarządzania rozwojem turystyki 
jest w Meksyku kontynuowany, jakkolwiek wycofano się z w pełni publicznego wzorca inwestycyj-
nego na rzecz udziału (głównie krajowego) kapitału prywatnego (Torres, Momsen, 2005b). 

Rozpoczęte w końcu lat sześćdziesiątych XX wieku prace nad Narodowym Planem 
Turystycznym przewidywały: traktowanie turystyki jako istotnego czynnika rozwoju regional-
nego wspomagającego funkcję rolniczą, przemysłową i związaną z rzemiosłem; rozwój turystyki 
w regionach o dużej atrakcyjności turystycznej i ograniczonych możliwościach rozwoju; działania 
w zakresie promocji turystycznej oraz podjęcie kroków w celu pozyskania zagranicznych środków 
finansowych (Kowalczyk, Derek, 2010).

Przygotowanie programu rozwoju turystyki powierzono w 1967 roku meksykańskiemu 
Bankowi Centralnemu. Docelowo utworzono Narodowy Fundusz Infrastruktury Turystycznej 
(INFRATUR) zmieniony w 1974 roku na FONATUR mający finansować i kontrolować wdra-
żanie zintegrowanego planu rozwoju sektora turystycznego w Meksyku. Należy podkreślić, że 
rozwój „przemysłu turystycznego” w Meksyku w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX 
wieku był związany z uzyskaniem funduszy z Inter-American Development Bank (IDB) i Banku 
Światowego. Przy udziale tych środków zrealizowano duże inwestycje turystyczne nad Morzem 

1 Osobliwościami przyrodniczymi regionu są rzadko spotykane gatunki morskie, m.in. znane z pięknej skorupy ślimaki 
skrzydelniki wielkie oraz żółwie morskie, z których dwa gatunki składają jaja na plażach QR (Akumal).
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Karaibskim (Cancun) i na wybrzeżu Oceanu Spokojnego (Loreto, Puerto Escondido i Ixtapa-
Zihuatanejo) (www.fonatur.gob.mx). Według Aldape Pérez (2016) inwestorzy prywatni byli scep-
tyczni wobec nowych przedsięwzięć, dlatego Cancun w inicjalnej fazie rozwoju finansowane było 
w dużej mierze (54%) ze źródeł rządowych (32% – FONATUR, 22% z innych organizacji federal-
nych), zaś w 46% ze środków IDB. FONATUR jako rządowa agencja nadal koordynuje szeroko 
zakrojone inwestycje turystyczne, które (za sprawą rządowych projektów rozwojowych) w 70% 
są prowadzone przez kapitał meksykański, a pozostałe 30% zdominował kapitał amerykański 
i hiszpański (Mika, 2012). Jak podkreśla Pérez (2016), widoczna jest ewolucja procesu planowania 
turystycznego – od kontroli rządu federalnego do publicznej/społecznej partycypacji (związanej 
z dużym naciskiem prywatnych grup interesu), która między innymi zwiększyła presję na środo-
wisko, zwłaszcza kluczowe walory turystyczne. 

Smith (2009) zauważa, że wśród meksykańskich kurortów można wyróżnić już trzy generacje. 
Tym, co je łączy, jest ukierunkowanie na międzynarodową masową turystykę, czyli zorganizowa-
ną, komercyjną, przeważnie pakietową, w której uczestniczy wielka liczba osób i w której z per-
spektywy organizatora chodzi o uzyskanie znacznych efektów ekonomicznych oraz szybkiego 
zwrotu nakładów poniesionych przez inwestorów (Mika, 2007). 

Turystyka stanowi obecnie jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki Meksyku 
i ważne źródło dochodu narodowego. Omawiany stan QR w 2015 roku miał tu znaczący asumpt, 
osiągając 38,5-procentowy udział w krajowym dochodzie z turystyki (6,7 mln USD – www.se-
detur.qroo.gob). W 2015 roku Meksyk był na dziewiątym miejscu w skali świata pod względem 
przyjazdów turystycznych (www.e-unwto.org). 

Jak podaje oficjalna strona rządowej agencji FONATUR (http://www.fonatur.gob.mx), tu-
rystyka w Meksyku jest narodowym priorytetem, który daje inwestycjom zagranicznym pełną 
gwarancję środków prawnych, jak również nieograniczoną repatriację zysków, premii, dywidend, 
odsetek itp. Projekty i charakter działalności FONATUR budzą wiele kontrowersji w środowisku 
naukowym (Torres, Momsen, 2005a, 2005b) i coraz większy sprzeciw społeczny2. Wiele zarzu-
tów dotyczy priorytetowego i uprzywilejowanego traktowania turystyki (argumentowanego ko-
rzyściami ekonomicznymi) jako drogi do modernizacji kraju i regionu (Torres, Momsen, 2005b) 
oraz wyrażanego w strategicznych dokumentach (np. SECTUR, 2013), jak i rzeczywistego dążenia 
do „maksymalnego wykorzystania potencjału turystycznego” kraju, który pozwoli na umocnie-
nie pozycji Meksyku wśród światowych potęg turystycznych (Torres, Villanueva, 2015). Zdaniem 
Torres i Momsen (2005a) Cancun miało być fundamentem tej (przyjętej w latach siedemdziesią-
tych XX w. i stale kontynuowanej) zewnętrznie zorientowanej strategii rozwoju gospodarczego 
Meksyku opartego na turystyce. 

2 Przykładem może być rozpoczęta przez lokalną wspólnotę, a z czasem koordynowana przez środowisko akademickie 
szeroka kampania przeciw koncepcji zagospodarowania turystycznego rejonu Xcalak, która doprowadziła do rewizji 
planów rozwoju Costa Maya (Meyer-Arendt, 2009), jak również protesty uliczne w 2016 r. wobec ograniczania dostępu 
do plaży w Xcalacoco (Playa del Carmen) (Protestan por cierre de acceso al mar…, 2016).
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Rozwój Quintana Roo jako regionu turystycznego 

O ile północna część półwyspu Jukatanu (stan Yucatan) już pod koniec XIX wieku była celem wy-
jazdów turystycznych do „drugich domów” mieszkańców Meridy, o tyle funkcja turystyczna stanu 
QR pozbawionego infrastruktury komunikacyjnej pojawiła się dopiero po II wojnie światowej. 
Niekontrolowany rozwój turystyki bazował na walorach przyrodniczych (zwłaszcza rafy koralo-
wej) dostępnych od strony morza wyspy Cozumel (kurort I generacji – Smith, 2009). W następnych 
50 latach ekspansja przestrzenna turystyki w QR związana była i jest przede wszystkim z plano-
wymi inwestycjami z różnych okresów. Punktem zwrotnym była decyzja o założeniu w latach 
siedemdziesiątych XX wieku na tak zwanym surowym korzeniu Cancun3 (kurortu II generacji) 
zorientowanego głównie na elitarnych turystów amerykańskich ( jet-setters), którego początkowy 
międzynarodowy sukces i prestiż zachęcił do dalszych inwestycji turystycznych. W rezultacie na 
szczeblu rządowym zadecydowano o zagospodarowaniu turystycznym terenów wzdłuż wybrzeża 
Morza Karaibskiego, zwłaszcza położonych na południe od Cancun. Już w latach osiemdziesią-
tych XX wieku zaczęto przekraczać założenia pierwotnych planów4 i w efekcie przeinwestowa-
nia – między innymi stałego przyrostu liczby obiektów turystycznych i wysokich wskaźników 
ich obłożenia – w Cancun zaczęły zanikać cechy elitarnego ośrodka. Z czasem miasto stało się 
kurortem masowej turystyki (pakiety all inclusive) – modnym ośrodkiem wypoczynkowym dla 
amerykańskiej klasy średniej. W 2016 roku w Cancun funkcjonowało 145 hoteli (o wysokich 
wskaźnikach obłożenia – średnio 80%), które przyjęły 4,5 mln turystów (http://sedetur.qroo.gob.
mx). Dominowali wśród nich Amerykanie i Kanadyjczycy. 

Meyer-Arendt (2009) wyróżnia, poza Cancun i wyspą Cozumel, trzy współczesne strefy (me-
zoregiony) turystyczne na wybrzeżu Quintana Roo. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku w tak 
zwanym korytarzu Cancun–Tulum, wykształciła się Riwiera Maya sięgająca do strefy archeolo-
gicznej (ruin prekolumbijskiego portu Majów) w Tulum, z Playa del Carmen jako dominującym 
ośrodkiem. Na południe od niej rozciąga się kolejna – zaledwie 8-kilometrowa strefa określana 
jako Tulum. Jej południową granicę wytycza utworzony w 1986 roku rezerwat biosfery Sian Ka’an 
(siedliska mangrowe) będący buforem dla postępującej turystyfikacji regionu. Ostatnim, najmłod-
szym mezoregionem turystycznym QR jest położone najbardziej na południe wybrzeże Morza 
Karaibskiego Costa Maya, w którym głównym projektem FONATUR wspieranym przez prywat-
ny kapitał z pobliskiej stolicy regionu (Chetumal) jest Puerto Costa Maya – port w sąsiedztwie 
Majahual (Mahahual). Współcześnie cały region promuje się pod wspólną marką Caribe Mexicano.

Tworzone w czasie kilku dekad kurorty i strefy turystyczne Quintana Roo różnią się od siebie 
charakterem zagospodarowania turystycznego związanym ze zmianą trendów popytu turystycz-
nego i jego coraz większym zróżnicowaniem. Cozumel specjalizuje się w nurkowaniu i obsłudze 

3 W tym samym czasie zaczęto inwestycje zwiększające dostępność komunikacyjną – wybudowano drogę łączącą przy-
szłe miasto z portem Puerto Juarez oraz lotnisko. Równolegle zaczęto badania oceanograficzne pobliskiej laguny, wzdłuż 
której zamierzano zlokalizować dzielnicę hotelową.
4 Według pierwotnych zamierzeń w Cancun miały powstać hotele o 30 tys. pokoi, zaś cała powierzchnia strefy hote-
lowo-turystycznej miała stanowić 18% terytorium miasta (12 700 ha), dzielnice mieszkalno-usługowe 29%, natomiast 
tereny zielone i wody powierzchniowe 53% obszaru miasta (Kowalczyk, Derek, 2010).
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statków criusingowych. Symbolem Cancun jest 20-kilometrowa Zona Hotelera – zwarty pas ho-
teli, często wielokondygnacyjnych, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie plaży realizujących 
enklawowy (Derek, 2007; Rettinger, 2014) model pakietowej (all-inclusive) turystyki 3S (sea, sun, 
sand). Dla Riwiera Maya (w najnowszych raportach traktowanej razem z subregionem Tulum) 
typowe są natomiast niskie, rozległe kompleksy wypoczynkowe all-inclusive z bogatym zaple-
czem rekreacyjnym, często w postaci wioski wakacyjnej, wkomponowane w tropikalną dżunglę, 
z szerokimi piaszczystymi plażami i pióropuszami palm kokosowych oraz małe ekskluzywne 
hotele położone między nimi. W 2015 roku Riwiera Maya skupiała 263 hotele, zaś Tulum 144 
obiekty, w których łącznie zarejestrowano ruch turystyczny na poziomie Cancun, czyli 4,6 mln 
nocujących5 (sedetur.qroo.gob.mx). Z kolei Costa Maya ukierunkowane na rozwój ekoturystyki 
(wędkarstwo, nurkowanie) wyróżnia rzadkie osadnictwo turystyczne ze skromną bazą materialną. 
Są to przeważnie rustykalne bungalowy centrów nurkowych zatopione w tropikalnej zieleni (np. 
w Xcalac) lub niewielkie odizolowane skupiska domów wakacyjnych należące w znacznym stop-
niu do Amerykanów i Europejczyków (Meyer-Arendt, 2009). Wyjątkiem jest bogatsze zagospoda-
rowanie turystyczno-rekreacyjne Majahual (39 hoteli) – ważnego w skali kraju tak zwanego balne-
ario przyjmującego ruch turystyczny z pobliskiej stolicy regionu (Chetumal), a przede wszystkim 
zaplecza dla turystów cruisingowych z Puerto Costa Maya, do którego zawijają średnio dwa razy 
dziennie duże morskie statki wycieczkowe (w 2015 r. 425 tys. osób – http://sedetur.qroo.gob.mx). 

Turystyka a rozwój społeczno-gospodarczy regionu Quintana Roo

W oficjalnie udostępnianych dokumentach i popularyzowanych informacjach o rozwoju turystyki 
w QR nadal eksponowany jest jego ekonomiczny wymiar. Uwydatniana w statystykach i doku-
mentach sytuacja (szczególnie wpływy, poziom wydatków turystów, rozwój infrastruktury) po-
kazuje turystykę jako skuteczną dźwignię wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu 
i kraju. Tym sposobem, nie podejmując dyskusji, uzasadnia się jej wieloletnie priorytetowe trak-
towanie (Torres, Villanueva, 2015). Nowo sporządzane plany (np. SECTUR, 2013) deklaratywnie 
uwzględniają w swoich założeniach zmieniające się paradygmaty, w tym zrównoważonego roz-
woju, w rzeczywistości jednak pomijają pozaekonomiczne aspekty i negatywne konsekwencje do-
tychczasowego monokulturowego modelu rozwoju turystyki w regionie (Torres, Villanueva, 2015).

Współczesne pojmowanie obszaru recepcji turystycznej, a takim jest bez wątpienia opisywany 
region, wskazuje na potrzebę traktowania go w ujęciu systemu recepcji turystycznej (Niezgoda, 
2006). Takie podejście integruje turystykę z innymi sferami. Powszechnie dyskutowane zasady 
zrównoważonego rozwoju odnoszone są do wzajemnie sprzężonych (na zasadzie tzw. splotu boro-
mejskiego) ze sobą systemów: społeczeństwa, gospodarki, środowiska przyrodniczego. W konse-
kwencji usunięcie któregokolwiek z nich jest niemożliwe, a naruszenie jednego implikuje skutki 

5 Duże atrakcje turystyczne tego obszaru stanowią stanowiska archeologiczne cywilizacji Majów w Tulum (1,5 mln tu-
rystów w 2015 r.) i Coba (434 tys.) (http://sedetur.qroo.gob.mx). Do 2018 r. na południu QR (40 km od Bacalar) planowane 
jest otwarcie kolejnego rezerwatu – Ichkabal (Xcabal) – większego niż popularny Chichén Itzá (zlokalizowany tuż przy 
granicy QR w stanie Yucatan) i starszego niż Calakmul (stan Campeche) (Alistan zona arqueologica…, 2016).
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w pozostałych, na przykład nadmierne przeciążenie ekosystemów i degradacja środowiska powo-
dują załamanie gospodarki i upadek struktur społecznych (Niezgoda, 2006). Jak zauważa Mika 
(2014), turystyka oddziałuje na wszystkie składniki systemu (systemy), choć w niejednakowym 
stopniu i z różnym efektem. Rozwój turystyki masowej przyczynia się do znacznych korzyści 
gospodarczych, lecz przez swoją tak zwaną zasadochłonność wywiera silną presję na środowisko 
przyrodnicze i społeczno-gospodarcze, wobec czego szerokie, wieloaspektowe spojrzenie staje się 
nieodzowne. W rezultacie obszar zagospodarowywany coraz intensywniej na potrzeby recepcji 
masowego ruchu turystycznego ulega stopniowej degradacji (degradacja przestrzeni turystycznej – 
Kaczmarek, 2015; Włodarczyk, 2009), tracąc swoje podstawowe walory turystyczne, a z czasem 
także zainteresowanie turystów (Durydiwka, 2009; Meyer, 2009). 

Makroekonomiczny sukces turystyki w QR wiąże się z olbrzymimi kosztami społecznymi 
i środowiskowymi dla tego obszaru przemilczanymi lub bagatelizowanymi w oficjalnym dyskur-
sie (Torres, Villanueva, 2015). Nie pozwalają one na entuzjastyczną ocenę obserwowanej sytuacji, 
a wręcz przeciwnie – upoważniają do stwierdzenia, iż rozwój turystki w tym regionie uruchomił 
szereg negatywnych sprzężeń, które można określić za Hausnerem (2012) mianem koła zastoju. 
Znany ekonomista A. Sen podkreśla, że działanie „koła zastoju” nie jest wywołane klęskami ży-
wiołowymi, lecz napędzane przez cały mechanizm gospodarczy, a jak inaczej ujmuje to Hausner 
(2012), przez występowanie negatywnych efektów zewnętrznych działalności gospodarczej. 
Dysfunkcje rozwoju monokultury turystycznej na wschodnim wybrzeżu Jukatanu dotyczą pra-
wie każdej sfery funkcjonowania regionu, jednak poza dotkliwymi reperkusjami środowiskowymi 
(zwłaszcza warstwy wodonośnej, lasów namorzynowych i rafy koralowej – m.in. Murray, 2007; 
Padilla, 2015; Pérez, 2016) bardzo duże i stale rosnące znaczenie mają konsekwencje społeczne.

Według oficjalnych statystyk QR od lat siedemdziesiątych XX wieku notuje najwyższe 
w Meksyku dodatnie saldo migracji krajowych (www.inegi.org.mx). Jest to niekontrolowana ma-
sowa imigracja zarobkowa ludności do głównych miast turystycznych (Cancun, Playa del Carmen, 
Tulum). Liczba ludności stanu wzrosła z około 60 tys. w 1960 roku do ponad 1,5 mln w 2015 roku 
(1,3% ludności Meksyku), osiągając coroczny przyrost na poziomie 4%. Obecnie 88% ludności 
QR mieszka w miastach – w rozrastających się w niezwykle szybki, niekontrolowany sposób ich 
dzielnicach i wchodzących w dżunglę przedmieściach tworzących pas nędzy. Skutkiem wywoła-
nej inwestycjami turystycznymi eksplozji demograficznej są rosnące kontrasty społeczne, proble-
my socjalno-bytowe, spadek poziomu bezpieczeństwa, pogłębiający się niedorozwój (innych niż 
turystyczna) sfer gospodarki miejskiej6 i towarzyszące im coraz większe ubóstwo mieszkańców7 – 
niektóre szacunki (www.coneval.gob.mx) wskazują na marginalizację ekonomiczną i społeczną 

6 W Cancun już w końcu lat siedemdziesiątych wystąpiły braki w infrastrukturze technicznej (kanalizacji) i budownic-
twie mieszkaniowym, tj. sferach podlegających FONATUR. Po uruchomieniu programu Nuevos Horizontes chwilowo 
rozwiązano te kwestie. Od początku lat dziewięćdziesiątych miasto stało się głównym centrum masowej międzynarodo-
wej turystyki w Meksyku, a zarazem obszarem coraz większych napięć i nierówności społecznych W tym czasie powstały 
dwie duże substandardowe dzielnice – na północnych przedmieściach Franja Ejidal, a między centrum a lotniskiem Eijdo 
Bonfil (Torres, Momsen, 2005a). W 1997 r. liczba ludności stanowiła około 20% stanu – 177,3 tys. mieszkańców, w 2002 r. 
Cancun liczyło ponad 397 tys. osób, w 2007 r. wielkość całej aglomeracji wzrosła do 575 tys., zaś w 2010 r. do 628 tys.
7 Paradoksalnie ten meksykański stan notuje najwyższą średnią liczbę przepracowanych godzin na osobę (i na dobę).
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połowy ludności Cancun(!). Torres i Villanueva (2015) mówią wręcz o eskalacji ubóstwa jako bez-
pośrednim i najbardziej dramatycznym skutku rozwoju turystyki w QR (w 2015 r. współczynnik 
Giniego dla stanu osiągnął wartość 0,494).

Postępująca bieda i związana z nią polaryzacja społeczna są przyczyną pogłębiania, a zarazem 
skutkiem segregacji społeczno-przestrzennej planowo rozwijanej przestrzeni turystycznej regionu 
(monokultury turystycznej), specjalnie przygotowanej dla masowej turystyki. F. Marti pisze w od-
niesieniu do Cancun o jego tak zwanych trzech „twarzach” – morfologicznie różnych strefach – 
zaplanowanych przez FONATUR strefach turystycznej i usługowo-mieszkaniowej (dla obsługi 
ruchu turystycznego) oraz „zaginionym mieście”– niezaplanowanym i nieprzewidzianym, które 
rozwija się żywiołowo wraz z napływem dużej liczby imigrantów poszukujących pracy (Torres, 
Momsen, 2005a). O ile turyści mieszkający w strefie hotelowej rzadko kiedy opuszczają swoją 

„bańkę turystyczną” i często nie są świadomi skrajnej biedy przedmieść Cancun – o tyle pracujący 
w obsłudze ruchu turystycznego mieszkańcy miasta każdego dnia przemieszczają się między tymi 
podziałami (tzw. spotkanie „trzeciego świata” z „pierwszym światem”). To swoiste continuum od 
skrajnego luksusu do nędzy i całkowitego braku podstawowych usług opisuje sytuację większości 
kurortów w QR. 

Córdoba Azcárate (2014) postrzega Cancun jako planowo rozwijaną podwójną enklawę tury-
styczną, w której turyści i mieszkańcy są dla siebie niewidoczni. Powstały w ten sposób wyraź-
ny podział przestrzenno-funkcjonalny miasta i wykształcenie dwóch odmiennych krajobrazów 
(w tym symbolicznej „architektury ucieczki” obiektów all inclusive i luxury resort) pobudza tak 
zwane zjawisko biernego ukochanego zdefiniowane przez R. Sennetta jako „rozejm pozostawie-
nia sobie nawzajem spokoju wzajemnej obojętności”. Jej zdaniem ta wzajemna dysocjacja czyni 
Cancun, jak i region QR bardziej podatnym na kryzys ekonomiczny, polityczny i środowiskowy. 
Można założyć, że ta osobliwa relacja społeczna tłumaczy trwałość opisanej monokultury tury-
stycznej, stanowiąc zarazem barierę dla zmiany trajektorii rozwoju tego regionu.

Przemiany społeczno-kulturowe w społeczności Majów

Jako że nowe miejsca pracy w regionie zajmują głównie przybyli z innych stanów Meksyku, po-
stępuje dyskryminacja rdzennej społeczności – Majów. Majowie zajmują najniższe szczeble syste-
mu, mają najniższy poziom bezpieczeństwa pracy i otrzymują najniższe wynagrodzenie spośród 
wszystkich współczesnych mieszkańców QR (Torres, Villanueva, 2015). Dodatkowym problemem 
regionu jest intensywna migracja młodych mieszkańców wsi (zwłaszcza z południa regionu) do 
miejskich biegunów wzrostu. Towarzyszy temu między innymi uzależnienie wsi od dochodu 
z pracy w turystyce (zmiennego sezonowo), co Pi-Sunyer i Thomas (Torres, Momsen, 2005b) trak-
tują jako podstawę budowania trwałej zależności – podporządkowania rodzimej wsi (jej kapitału 
i siły roboczej) zewnętrznym meksykańskim i cudzoziemskim elitom rozwijającym luksusową 
turystykę w regionie, swoistego „dotowania” bogatych przez biednych. 

Marginalizacja ekonomiczna Majów związana jest ze współczesną deprecjacją tej społeczno-
ści poprzez między innymi implementację hiszpańskojęzycznych mieszkańców (imigracja) i tak 
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zwany banalny nacjonalizm (Billing, 1995) – rządową promocję integracji w jedno meksykańskie 
społeczeństwo. W rezultacie od 2000 roku Majem może być każdy, kto się nim czuje, podczas 
gdy wcześniej podstawą identyfikacji była znajomość języka. W odniesieniu do turystyki, która 
w omawianym regionie w dużej mierze buduje swoją atrakcyjność i wizerunek na bazie dzie-
dzictwa Majów, przejawem deprecjacji i marginalizacji lokalnej społeczności jest między innymi 
pomijanie jej udziału w tworzeniu marki Riviera Maya (Papanicolaou, 2012) czy wręcz ukrywanie 
Majów przed turystami, ponieważ nie pasują do wykreowanego międzynarodowego wizerunku 
swojej społeczności (tzw. wojny turystyczne – Castañeda, 2005)8. Postępuje zanik autentycznej 
kultury Majów (języka, strojów, zwyczajów żywieniowych, wierzeń, obrzędów), a zarazem jej 
komercjalizacja (parki tematyczne, np. Xcaret, inscenizacje zwyczajów w kurortach, powszechne 
tzw. rzemiosło turystyczne). Obserwowane głębokie przemiany społeczno-kulturowe tradycyjnej 
rodzimej społeczności – asymetryczna akulturacja Majów – przyśpiesza masowy charakter tu-
rystyki w QR (intensywny i stały kontakt) oraz duży dystans kulturowy i ekonomiczny między 
społecznością recepcyjną a turystami. Wzmożona presja turystyczna dotyka dziedzictwa preko-
lumbijskiej cywilizacji Majów, gdzie przekraczanie barier urynkowienia zasobów powoduje jego 
dewastację, utratę autentyczności, a nawet degradację.

Przemiany społeczne na omawianym obszarze wyróżnia silna i szybka amerykanizacja – dy-
fuzja wzorców konsumpcyjnych z USA wśród mieszkańców określana jako „coca-colizacja” ro-
dzimego sposobu życia (Podemski, 2004) czy „coca-kolonizacja” (Leatherman, Goodman, 2005), 
w której obok szeroko rozumianych zmian kulturowych podkreślana jest drastyczna komercjaliza-
cja kultury żywienia jukatańskich Majów9. 

Podsumowanie i dyskusja

Współcześnie półwysep Jukatan, w tym także omawiany region, postrzegany jest przez pryzmat 
Cancun będącego synonimem problemów Ameryki Łacińskiej. Jackiewicz i Klak (2016) podają 
właśnie przykład Cancun jako kwintesencję „zasupłanej (lub splątanej) złożoności turystyki” (to-
urism’s bundled complexity). Powstanie tej turystycznej metropolii uruchomiło wieloaspektowy 
mechanizm przemian w stanie Quintana Roo, jak i na całym półwyspie. Spowodowało szybką 
transformację stanu z przestrzeni typowo rolniczej, produkcyjnej w ponadnarodową przestrzeń 
konsumpcji turystycznej, a zarazem przestrzeń napływu setek tysięcy robotników imigrantów. 
Ujmując to dobitniej, w efekcie szybkiego przejścia z „pustego kwartału” do masowej fordowskiej 
turystyki wykreowano nowy region wypoczynkowy dla „pierwszego świata” mocno od niego uza-
leżniony (Torres, Momsen, 2005a).

8 Co więcej, jak zauważa Brown (2013), turyści w QR poprzez swoją masową obecność nieświadomie dokonują kolo-
nizacji – ostatniej fali meksykańskiej konkwisty. W jego ocenie w dużej mierze winę za to ponosi literatura turystyczna 
ukazująca półwysep Jukatan jako bezproblemowy, bezsporny obszar, co sprzyja ideologicznej kolonizacji osadniczej.
9 Autorzy podkreślają zarzucenie tradycyjnych upraw, zmianę diety – obfitej w kukurydzę, fasolę, warzywa i owoce – 
która została zdominowana przez żywność przetworzoną i Coca-Colę. Już w 1990 r. Meksyk stał się największym świa-
towym konsumentem Pepsi (20%) i Coca-Coli (15%), zaś Jukatan stał się głównym obszarem rywalizacji obu koncernów, 
tzw. wojny Coli (ang. Cola War).
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Aktualnym priorytetem rządowej agencji FONATUR koordynującej rozwój turystyki w re-
gionie jest przyciągnięcie inwestycji zagranicznych bez brania pod uwagę interesów społeczności 
lokalnych (Torres, Villanueva, 2015). W efekcie realizowana polityka turystyczna przynosi korzy-
ści dużym inwestorom, zwykle zagranicznym, ograniczając, a nawet wykluczając rozwój lokal-
ny. Monopolizująca przestrzeń i wszelkie sfery funkcjonowania stanu turystyka nie pełni w nim 
roli „dobrego gospodarza” przyjmującego długookresową perspektywę, lecz raczej „łupieżcy” 
(Meyer, 2011) pomijającego dobro wspólne i skoncentrowanego na doraźnej maksymalizacji ko-
rzyści. Zamiast oczekiwanego i deklarowanego impulsu dla rozwoju regionu propagowany model 
masowej turystyki uruchomił w nim „koło zastoju”, powodując szereg dysfunkcji, w tym między 
innymi degradację zasobów naturalnych, utratę autonomii politycznej, gospodarczej i kulturowej 
oraz szerzej opisane w artykule niekontrolowane procesy migracyjne, marginalizację rodzimej 
ludności i eskalację ubóstwa. 

W omawianym regionie (przynajmniej deklaratywnie) próbuje się implementować koncepcję 
zrównoważonego rozwoju i odejść od dotychczasowego dysfunkcyjnego charakteru gospodarki tu-
rystycznej (w tym zwiększyć udział mieszkańców wśród beneficjentów rozwoju turystyki). Jednak 
zgodnie z teorią zależności od ścieżki (Gwosdz, 2004) dotychczasowy charakter ugruntowanej 
monokulturowej gospodarki turystycznej wręcz uniemożliwia zmianę trajektorii rozwoju regionu. 
Opisane podejście do rozwoju turystyki i planowania w regionie QR jest raczej bliższe boosteryz-
mowi, czyli pomijaniu negatywnych wpływów turystyki (Hall, 2008). Trafna wydaje się tu reflek-
sja D. Getza (Hall, 2008), który sugeruje, że boosteryzm będzie zawsze praktykowany przez po-
lityków i innych finansowych beneficjentów turystyki. Wobec widocznej w QR skali niekorzyści 
(Meyer, 2009), rosnącej świadomości i frustracji społecznej, a zarazem obserwowanej bezradności 
względem potrzeb, chęci i prób zmian rozległe dysfunkcje rozwoju turystyki na tym obszarze sta-
nowią wielopoziomowe pola potencjalnego konfliktu społecznego, wyzwanie dla stabilności funk-
cjonowania regionu, a w sytuacji skrajnej (np. obserwowanej w Acapulco) mogą spowodować ko-
nieczność zarządzania kryzysowego (Mika, 2014) lub zarządzania konfliktem (Kowalczyk-Anioł, 
Włodarczyk, 2017). Przedstawione studium przypadku pokazuje ponadto, że świadomość dysfunk-
cji monokultury turystycznej w dobie powszechnej akceptacji paradygmatu rozwoju zrównoważo-
nego nie gwarantuje jej zarzucenia. Co więcej –można się spodziewać, że niestabilność najbliższych 
Europie arabskich wypoczynkowych monokultur turystycznych (Egiptu, Tunezji, Turcji)10 wzmoc-
ni presję i procesy turystyfikacji, w tym zainteresowanie europejskich touroperatorów omawianym 
obszarem. Paradoksem współczesności jest ponadto obserwowany, także w Europie, rozwój miej-
skich monokultur turystycznych (Zmyślony, 2011; Kowalczyk-Anioł, 2015).

Monokultura turystyczna i towarzyszące jej rozległe wieloaspektowe dysfunkcje to zagadnie-
nie jedynie pozornie odległe i bez znaczenia z perspektywy rozwoju turystyki w Polsce. Zdaniem 
autorki pewne symptomy opisanego zjawiska można dostrzec między innymi na Podhalu (zwłasz-
cza w Zakopanem) czy w bezprecedensowej w warunkach polskich urbanizacji turystycznej nie-

10 Jak wskazują Dłużewska i in. (2015), wiele problemów w tych krajach (w tym fundamentalizm i radykalizm islamski) 
wygenerował omawiany dysfunkcyjny model rozwoju masowej turystyki.
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których rejonów nadbałtyckich (np. Kołobrzegu). To sprawia, że problem ten wymaga refleksji 
także w rodzimej literaturze naukowej.
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Streszczenie Celem opracowania jest ustalenie przebiegu zmodyfikowanego cyklu życia obszaru 
turystycznego (TALC) oraz wskazanie progów rozwojowych dla wyodrębnionej prze-
strzennie Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu. W drugiej połowie lat sie-
demdziesiątych zbudowano tam kilka obiektów wczasowych, które funkcjonowały do 
końca lat dziewięćdziesiątych, a następnie w ich miejsce zbudowane zostały nowe obiek-
ty hotelowo-sanatoryjne i apartamentowe. Proces ten został przedstawiony na przykła-
dzie I i II linii zabudowy hotelowo-sanatoryjnej i apartamentowej rozmieszczonej na 
powierzchni 21 ha w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. Kolejne 13 ha zlokalizowanych 
jest w dalszej odległości od plaży w ramach możliwej III linii zabudowy. W ostatnich la-
tach odnotowano znaczący wzrost liczby miejsc noclegowych z kilkuset do ponad 4 tys. 
z możliwością dalszego ich zwiększenia do 9 tys. miejsc. III linia zabudowy może być 
obszarem lokalizacji dla kolejnych 8 tys. miejsc noclegowych. Możliwości lokalizacyj-
ne i skala rozbudowy bazy noclegowej na tym terenie są uwarunkowane dostępnością 
plaż oraz powierzchnią plaży przypadającą na jednego wypoczywającego (ok. 10 m2/os.). 
Uwzględniono także zmiany zagospodarowania i pojemności bazy noclegowej oraz 
ograniczenia fizjograficzne, przestrzenne, funkcjonalne, komunikacyjne i urbanistycz-
ne. Na podstawie przyjętego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wskaźnika urbanistycznego (500 os./ha) oraz docelowej pojemności plaż przy założe-
niu 10 m2 na 1 osobę wskazano progi rozwoju obszaru turystycznego. Dla wyraźnie 
wyodrębnionych i intensywnie zagospodarowywanych obszarów turystycznych posia-
dających plan zagospodarowania (MPZP) możliwe jest ustalenie progów rozwojowych 
i użycie do badań przestrzeni turystycznej tak zwanego progowego cyklu życia obszaru 
turystycznego (TTALC), którego założenia konstrukcyjne w postaci modyfikacji cyklu 
życia obszaru turystycznego mogą zostać zastosowane w prognozowaniu przemian ob-
szarów turystycznych.

ProbleMy rynku usług 
turystycznych 
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Wprowadzenie

Klasyczna teoria cyklu życia obszaru turystycznego (TALC) (Butler, 1980) jest jednym z najważ-
niejszych przykładów „kamieni milowych” w badaniach obszarów turystycznych. TALC podda-
wana była licznym modyfikacjom (Agarwal, 2006; Butler, 2011), a do ustalania jej przebiegu wy-
korzystywać można różnorodne dane dotyczące turystyki (liczba turystów, liczba osobonoclegów, 
liczba miejsc noclegowych, dochody z turystyki itp.). Kołobrzeg mający bardzo długi przebieg 
TALC, częściowo podobny do Opatiji (Corak, 2006; Miedzinski, 2015b) i Kopalni Soli w Wieliczce 
(Kruczek, 2006), jest obszarem bardzo długiego dwuetapowego rozwoju funkcji turystycznych. 
Modelowanie prognostyczne (analogowe, trendu harmonicznego Fouriera, kombinowane) pro-
ponowane przez Szromka (2007) czy uzupełnianie takich analiz teorią chaosu (Kruczek, 2015) 
w przypadku Kołobrzegu raczej nie może mieć zastosowania ze względu na skalę i intensywność 
rozwoju sektora turystycznego. Występuje tu potrzeba powiązania TALC z problematyką plano-
wania przestrzennego i urbanistycznego. Istniejący MPZP pozwala na ustalenie docelowej pojem-
ności badanego obszaru turystycznego oraz wskazanie poziomu krytycznego rozwoju. Istotne tu 
jest nawiązanie do teorii progowej Malisza (1971) i Kozłowskiego (1974; Eberhard, 1980), co daje 
możliwość wykorzystania zmodyfikowanego przebiegu TALC Butlera (2011) do zaproponowania 
ogólnego progowego cyklu życia obszaru turystycznego (TTALC) (Miedziński, 2013b, 2015b).

Badania przestrzeni turystycznej i TALC powinny uwzględnić problematykę progów rozwo-
jowych. Należy przeprowadzać analizę możliwości zastosowania metody progowej jako wspo-
magającego narzędzia analiz przestrzennych i urbanistycznych z zastosowaniem typowych dla 
planowania przestrzennego mierników i wskaźników urbanistycznych. Jeśli dysponujemy histo-
ryczną i obecną liczbą miejsc noclegowych i znamy przybliżoną pojemność możliwej do budo-
wy bazy noclegowej dla danego obszaru turystycznego, realne jest wskazanie kluczowych dla 
takiego terenu progów rozwoju. Optymalna powierzchnia dostępnej plaży powinna przekraczać 
10 m2/os., natomiast zadowalająca w okresie szczytu sezonu letniego powinna wynosić co najmniej 
5 m2/os. W szczycie sezonu wielkość ta może w krytycznych momentach zmniejszyć się co naj-
mniej dwukrotnie, wynosząc około 2,0–2,5 m2/os. (skrajne wartości podczas imprez plażowych do 
terenu udostępnianego publiczności wynosiły 0,5 m2/os. – „Festiwal Sunrice”, „Cavaliada”, koncert 

„Rozpoczęcie Lata”, gdy na plaży np. przy molo o powierzchni 1,5 ha przez okres 2 godz. przeby-
wało ok. 25 tys. osób jednocześnie). Kołobrzeg od wielu lat jest liderem turystyki uzdrowiskowej 
w Polsce (Miedziński, 2012) mającym znaczące przewagi konkurencyjne (Hadzik, 2010). Dane za 
pierwsze półrocze 2016 roku (styczeń–czerwiec) sprzed sezonu letniego potwierdzają bardzo silną 
pozycję powiatu kołobrzeskiego w Polsce (tab. 1) także w postaci całorocznego uzdrowiskowo- 

-turystycznego znaczenia uzdrowiska Kołobrzeg (Szromek, 2013a; Miedziński, 2012, 2013a), które 
przekłada się na liczbę udzielonych noclegów w 2016 roku.
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Tabela 1. Lokata powiatów i miast na prawach powiatu według liczby noclegów udzielonych w turystycznych 
obiektach noclegowych w pierwszej połowie 2016 r. i całym 2016 r.

Źródło: GUS (2016), s. 8; GUS (2017), s. 9.

Wschodnia Dzielnica Uzdrowiskowa w Kołobrzegu

Wschodnia Dzielnica Uzdrowiskowa Kołobrzegu jest wyodrębnionym przestrzennie obsza-
rem turystycznym Kołobrzegu o wyjątkowej koncentracji obiektów hotelowo-uzdrowiskowych. 
Pierwsze trwałe zagospodarowanie turystyczne na tym obszarze pojawiło się na początku lat sie-

Powiaty i miasta 
na prawach 

powiatu
Województwo

Warszawa mazowieckie 2559,2 1 5655,4 1 3102,8 42
Kraków małopolskie 2225,2 2 4999,3 2 6409,3 23
kołobrzeski zachodniopomorskie 1896,6 3 4417,5 3 55122,5 1
tatrzański małopolskie 1150,4 4 2618,6 4 36537,1 3
nowosądecki małopolskie 915,4 5 2002,7 6 9212,0 20
Wrocław dolnośląskie 895,5 6 1931,2 7 3006,3 44
Gdańsk pomorskie 839,9 7 2136,9 5 4569,4 30
jeleniogórski dolnośląskie 803,2 8 1807,5 9 27425,8 6
Świnoujście zachodniopomorskie 785,7 9 1890,6 8 43526,7 2
cieszyński śląskie 767,7 10 1649,9 11 9107,7 21
kłodzki dolnośląskie 712,7 11 1674,9 10 10102,4 19
Poznań wielkopolskie 656,6 12 1395,9 14 2576,0 53
aleksandrowski kujawsko-pomorskie 642,5 13 1374,6 15 24454,0 7
kamieński zachodniopomorskie 549,2 14 1600,0 12 33279,9 4
Łódź łódzkie 428,4 15 909,1 21 1254,1 94
sławieński zachodniopomorskie 395,3 16 1215,7 18 20858,1 9
nowotarski małopolskie 379,9 17 947,2 20 4728,7 28
pucki pomorskie 376,4 18 1594,5 13 18107,4 13
Szczecin zachodniopomorskie 375,1 19 881,1 22 2147,3 59
buski świętokrzyskie 362,9 20 770,6 23 10513,2 17
koszaliński zachodniopomorskie 356,4 21 1289,8 17 18461,4 12
Sopot pomorskie 332,9 22 759,7 25 20260,1 11
słupski pomorskie 327,3 23 1025,9 19 10312,6 18
Katowice śląskie 321,4 24 668,8 28 2227,2 57
gryficki zachodniopomorskie 320,0 25 1311,8 16 20978,9 8
inowrocławski kujawsko-pomorskie 302,8 26 622,7 30 3839,8 34
puławski lubelskie 279,0 27 638,9 29 5442,4 26
lubański dolnośląskie 272,1 28 600,3 32 10554,0 16
leski podkarpackie 271,7 29 767,6 24 28578,5 5,0
mrągowski warmińsko-mazurskie 268,1 30 755,5 26 14563,6 14,0

Liczba udzielonych noclegów                                                                                
(w tys)                                                     

I-VI 2016               I-XII 2016 

Noclegi na 1000 
mieszkańców           

2016r         
(lokata)
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demdziesiątych, gdy zbudowano tu siedem sezonowych ośrodków wczasowych dla około 2 tys. 
wypoczywających, zajmujących łącznie powierzchnię około 8 ha. Sezonowe zagęszczenie miejsc 
noclegowych sięgało około 250 os./ha. W 1985 roku zagospodarowane było około 30% obszaru 
przyszłej Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej. (rys. 1).

Rysunek 1. Wschodnia Dzielnica Uzdrowiskowa Kołobrzegu w 1985 r. 

Źródło: radziecka mapa sztabowa, Kołobrzeg, skala 1:10 000.

W 1975 roku zaprojektowano tu budowę dwudziestu 11-piętrowych sanatoriów liczących łącznie 
około 10 tys. miejsc noclegowych oraz dużego hotelu miejskiego na 1000 łóżek z infrastrukturą 
towarzyszącą. Ze względów finansowych do 1985 roku zbudowano tylko jedno 11-piętrowe sana-
torium na 450 miejsc. Od końca lat osiemdziesiątych funkcjonowało ono jako sanatorium Arka. 
Na pozostałym obszarze Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej wciąż działały tylko sezonowe 
przyzakładowe ośrodki wczasowe, w których wykorzystywano około 2 tys. miejsc noclegowych, 
głównie w domkach kempingowych. Drugim nowym obiektem był oddany do użytku w 1987 
roku Ośrodek Wczasowo-Leczniczy Gliwiczanka na około 300 łóżek. Obiekt ten podobnie jak OW 
Zodiak-Myszków obecnie już nie istnieje (rys. 2). Jedynym obiektem, który w ciągu tak długiego 

uzdrowiskowych. Pierwsze trwałe zagospodarowanie turystyczne na tym obszarze pojawiło się 

na początku lat siedemdziesiątych, gdy zbudowano tu siedem sezonowych ośrodków 

wczasowych dla około 2 tys. wypoczywających, zajmujących łącznie powierzchnię około 8 ha. 

Sezonowe zagęszczenie miejsc noclegowych sięgało około 250 os./ha. W 1985 roku 

zagospodarowane było około 30% obszaru przyszłej Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej. 

(rys. 1). 

  
Rysunek 1. Wschodnia Dzielnica Uzdrowiskowa Kołobrzegu w 1985 r.  
Źródło: radziecka mapa sztabowa, Kołobrzeg, skala 1:10 000. 
 

W 1975 roku zaprojektowano tu budowę dwudziestu 11-piętrowych sanatoriów 

liczących łącznie około 10 tys. miejsc noclegowych oraz dużego hotelu miejskiego na 1000 

łóżek z infrastrukturą towarzyszącą. Ze względów finansowych do 1985 roku zbudowano tylko 

jedno 11-piętrowe sanatorium na 450 miejsc. Od końca lat osiemdziesiątych funkcjonowało 

ono jako sanatorium Arka. Na pozostałym obszarze Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej 

wciąż działały tylko sezonowe przyzakładowe ośrodki wczasowe, w których funkcjonowało 

około 2 tys. miejsc noclegowych, głównie w domkach kempingowych. Drugim nowym 

POLE  
NAMIOTOWE 100 m.n. 

RAZEM: 
1236 m.n. 

200 m 



227Regionalne problemy rozwoju turystyki 

Progi rozwojowe w cyklu życia obszaru turystycznego na przykładzie Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu

czasu został zmodernizowany i przebudowany, był OW Arka działający obecnie jako Hotel Arka 
Mega (ryc. 3). Pozostałe parterowe obiekty noclegowe na tym terenie przechodziły tylko drobne 
konserwacje lub eksploatowano je aż do całkowitego upadku. Dwa z nich, zrujnowane i opuszczo-
ne, są wystawione na sprzedaż.

Rysunek 2. Dawne OW Gliwiczanka i OW Zodiak (obecnie Ikar Plaza i Diune Hotel) 

Źródło: http://visitkolobrzeg.com/images/baf95b2e3f32dffd30c4e87d6b1759ca_enlarge.jpg (12.10.2016); http://www.retro.mia-
stomyszkow.pl/znak.php?obraz=zdjecia/artykuly/img470_2.jpg (12.10.2016).

Rysunek 3. Sanatorium Arka w 1987 r. oraz Arka Mega po przebudowie w 2008 r.

Źródło: http://kolobrzeg.fotopolska.eu/foto/517/517843.jpg (12.10.2016); http://www.bistravel.pl/media/obiekty/37/54f84cd53ce-
3carka-medical-spa-kolobrzeg-10.jpg (12.10.2016).

Upadek przedsiębiorstw państwowych na początku lat dziewięćdziesiątych doprowadził do 
zmniejszenia się liczby zakładowych obiektów noclegowych. Po kilku latach część dawnych 
obiektów zakładowych została sprzedana prywatnym właścicielom. W tym czasie z powodu postę-
pującej abrazji zanikała plaża przy Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu. Próby od-
budowy plaż sztucznym zasilaniem były nieefektywne, a postępujące zniszczenie starych ostróg 

obiektem był oddany do użytku w 1987 roku Ośrodek Wczasowo-Leczniczy Gliwiczanka na 

około 300 łóżek. Obiekt ten podobnie jak OW Zodiak-Myszków obecnie już nie istnieje (rys. 

2). Jedynym obiektem, który w ciągu tak długiego czasu został zmodernizowany i 

przebudowany, był OW Arka działający obecnie jako Hotel Arka Mega (ryc. 3). Pozostałe 

parterowe obiekty noclegowe na tym terenie przechodziły tylko drobne konserwacje lub 

eksploatowano je aż do całkowitego upadku. Dwa z nich, zrujnowane i opuszczone, są 

wystawione na sprzedaż. 

 
Rysunek 2. Dawne OW Gliwiczanka i OW Zodiak (obecnie Ikar Plaza i Diune Hotel)  
Źródło: http://visitkolobrzeg.com/images/baf95b2e3f32dffd30c4e87d6b1759ca_enlarge.jpg (12.10.2016); 
http://www.retro.miastomyszkow.pl/znak.php?obraz=zdjecia/artykuly/img470_2.jpg (12.10.2016). 
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doprowadziło do prawie zupełnego zaniku plaży wzdłuż Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej. 
Zanik plaż oznaczał zmniejszanie się dostępnej ich powierzchni rekreacyjnej, co pośrednio do-
prowadziło do regresu funkcji turystycznych tego obszaru miasta (rys. 4). Dopiero po 2005 roku 
pojawiają się tu pierwsze nowe prywatne inwestycje turystyczne. W latach 2005–2008 doszło do 
istotnej zmiany sposobu użytkowania kilku nieruchomości, dzięki czemu został przekroczony 
I próg rozwoju i zaczyna się rozwój nowej bazy noclegowej. Zmiany liczby miejsc noclegowych 
wyznaczają przebieg TALC.

Rysunek 4. Zmiany liczby miejsc noclegowych we Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu oraz zmiany 
powierzchni plaż na 1 osobę w latach 1975–2025

Źródło: opracowanie własne na podstawie wielkości dotychczas realizowanych inwestycji oraz liczby i skali zgłoszonych oraz 
przygotowywanych projektów inwestycyjnych.

W tym okresie rozebrano OW Gliwiczanka i zbudowano nowy hotel Ikar Plaza. W miejscu 
starych obiektów kempingowych zbudowano hotele Marine oraz Ultramarine. W latach 2006–
2008 przebudowano dawny OW Arka na Hotel Arka Mega, a obok zbudowano apartamentowiec 
Olimpic Park. W 2008 roku w miejscu dawnego OW Zodiak zbudowano kolejne dwa budynki hote-
lowe, które ostatecznie zagospodarowano dopiero w 2014 roku, lokując tam Diune Hotel. W latach 
2006–2012 zbudowano i zmodernizowano bazę noclegową liczącą łącznie około 3300 łóżek, co 
umożliwiło osiągnięcie II progu rozwoju, którego przekroczenie było możliwe po odbudowie plaż 
(rys. 4). W 2016 roku w hotelu Diune zbudowano łącznik z salą konferencyjną i usługami na około 
750 osób. We wrześniu 2016 roku rozpoczęto budowę pięciogwiazdkowego hotelu Sea Side Park li-
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czącego 391 apartamentów dla około 800, a w sezonie 1000 gości (rys. 5). Działały tu OW Wagma 
i OW Proton, rozebrany i sprzedany OW Mola Beach i nieczynny Urok Morza. Widoczne na wy-
kresie zmiany liczby miejsc noclegowych na terenie Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej wyzna-
czają przebieg cyklu życia obszaru turystycznego (TALC) oparty na wielkości bazy noclegowej 
(rys. 4).

Rysunek 5. Wschodnia Dzielnica Uzdrowiskowa (wizualizacja hotelu Sea Side*****) 

Źródło: http://i.imgur.com/YxQ8tDA (12.10.2016).

Kierunki i perspektywy zagospodarowania Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej

Zgodnie z zapisami MPZP na terenie czterech ostatnich OW możliwa jest budowa obiektów 
o funkcji hotelowej liczących około 2500 miejsc. Przewiduje się tu zabudowę o wysokości do 
20 m n.p.m., sześciu kondygnacji nadziemnych z tarasami i dominantami architektonicznymi. 
Dopuszcza się usługi zdrowia oraz funkcje usługowe, gastronomiczne i handlowe. Według stanu 
na sezon 2016 roku łączna pojemność ogólnodostępnej bazy noclegowej tego obszaru wynosiła 
około 4100 miejsc noclegowych, co oznaczało około 21 m2 plaży na jednego wypoczywającego. 
Na terenie czterech OW możliwa jest budowa trzech–czterech kolejnych hoteli dla około 2700 
gości, co pozwoli osiągnąć liczbę około 7500 miejsc noclegowych w I i II linii zabudowy. Baza 
ta może dodatkowo pomieścić do 2 tys. gości w ramach „dostawek” (rys. 6). W II linii zabudowy 
możliwe jest wprowadzenie zabudowy apartamentowej na około 1500 stałych miejsc noclegowych 
i około 1000 łóżek w ramach „dostawek”. Łączna pojemność bazy noclegowej I i II linii może 
osiągnąć od 9 tys. do 12 tys. miejsc (rys. 6). 

Maksymalny próg wielkości bazy noclegowej (III próg rozwoju) jest związany z chłonno-
ścią przyrodniczą oraz dopuszczalną akceptowalną pojemnością plaży przyległej do Wschodniej 
Dzielnicy Uzdrowiskowej. Zapisy MPZP „Kołobrzeg Wschód” umożliwiają budowę oceanarium, 
fokarium, parku wodnego lub zespołu basenów, wielofunkcyjnego centrum wystawienniczo-kon-
gresowego z zabudową sanatoryjno-apartamentową z funkcjami usług zdrowotnych i infrastruktu-
rą handlowo-usługową. Powierzchnia terenu objęta tego typu zabudową w rozbudowanym warian-
cie wynosi kolejne 13 ha, co przy dopuszczalnej skali zabudowy pozwala osiągnąć zagęszczenie 
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liczby ludności wynoszące około 600 os./ha, a z dostawkami zagęszczenie to sięgałoby 750 os./ha. 
Łączna pojemność bazy noclegowej potencjalnej III linii zabudowy pozwala na osiągnięcie pojem-
ności noclegowej na poziomie około 7800 osób, zaś w szczycie sezonu wielkość ta mogłaby osiągać 
szacunkowo około 9750 osób. I i II linia zabudowy zajmuje powierzchnię około 21 ha, natomiast 
III linia zabudowy stanowiłaby kolejne 13 ha powierzchni Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej. 

Łączna powierzchnia obszaru wynosi około 34 ha, co przy pełnej kolonizacji turystycznej (I i II 
linia – 9 tys. miejsc noclegowych, III linia – ok. 8 tys. miejsc noclegowych) oznacza zagęszczenie 
na poziomie około 500 os./ha. Powierzchnia plaży przypadająca na jedną osobę zmniejszyłaby 
się wówczas poniżej 5m2/os. (ok. 77 tys. m2/17 tys. osób = 4,5 m2). Powstanie III linii zabudowy 
mogłoby być motywowane lokalizacją w sąsiedztwie nowej kluczowej atrakcji turystycznej (np. 
oceanarium) połączonej z przebudową całego układu komunikacyjnego. Oznaczałoby to osiągnię-
cie III progu rozwojowego badanego obszaru stanowiącego granicę krytycznego poziomu zainwe-
stowania turystycznego.

Rysunek 6. Lokalizacja obiektów noclegowych Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej na tle plaży i miasta 
Kołobrzeg.

Źródło: opracowanie własne na podstawie istniejących, budowanych, projektowanych i planowanych inwestycji.

Zgodnie z założeniami teorii progowej (Ebrhard, 1980, s. 522) każdy ośrodek miejski (ob-
szar miejski) „napotyka w swym rozwoju na ograniczenia wynikające ze zróżnicowania cech 
fizjograficznych terenu (ograniczenie fizyczne), ograniczenia wynikające z układu użytkowania 
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terenu (funkcjonalne), wynikające z właściwości infrastruktury (technologiczne) i przebudowy 
elementów strukturalnych (strukturalne)”, a wspólną cechą jest to, że nie mają one charakteru 
absolutnego, każde z nich może być przezwyciężone (w celu dalszego rozwoju miasta), jednak-
że zawsze jest to uwarunkowane poważnymi nakładami inwestycyjnymi (jednorazowymi lub 
wzrastającymi stopniowo), a niejednokrotnie – znacznym podniesieniem kosztów eksploatacyj-
nych funkcjonowania miasta (obszaru, dzielnicy). Koszty pokonywania tych ograniczeń nazwano 
kosztami progowymi”, przy czym „skoki rozwoju są wyznaczone kolejnymi ograniczeniami pro-
gowymi” (Eberhard, 1980, s. 522). 

Nawiązując do Kozłowskiego (1974), który zaproponował miernik „nowego mieszkańca” lub 
„podstawową jednostkę mieszkaniową”, na obszarach o funkcjach turystycznych można posłużyć 
się miernikiem istniejących lub planowanych „miejsc noclegowych” lub „jednostek mieszkalnych”. 
Jednocześnie według Malisza wyznaczenie granic analizowanego obszaru o funkcjach na przy-
kład turystycznych powinno się opierać na charakterze funkcjonalnym lub zasięgu zainwestowa-
nia, a nie sztucznych granicach administracyjnych. Stąd obszarem badań jest Wschodnia Dzielnica 
Uzdrowiskowa nieoznaczona sztuczną granicą administracyjną, ale w granicach obrębu geodezyj-
nego. Analizy progowe powinny dążyć do wykrycia ograniczeń progowych, na przykład pojemno-
ści plaż, powierzchni badanego obszaru, warunków fizjograficznych czy ustalonych wskaźników 
i mierników urbanistycznych. Na podstawie dostępnych parametrów przestrzennych, funkcjonal-
nych, sieciowych i urbanistycznych możliwe jest ustalenie „subiektywnych” i niemających charak-
teru absolutnego ograniczeń progowych, czyli dopuszczalnych granic rozwoju badanego obszaru 
na przykład pod względem pojemności bazy noclegowej i towarzyszącej.

Bazując na TALC Butlera (1980), można wyznaczyć dotychczasowy przebieg cyklu życia, 
wskazując jednocześnie lokalizację progów rozwojowych, których przekraczanie (przezwycię-
żanie) otwiera możliwości na przykład dalszej kontynuacji wzrostu liczby turystów lub liczby 
łóżek w przebiegu zmodyfikowanego TALC. Zaprezentowany TALC dla Wschodniej Dzielnicy 
Uzdrowiskowej Kołobrzegu (rys. 4) oraz wyniki wcześniejszych badań (Miedziński, 2013b, 2015b) 
pozwalają na podjęcie próby uogólnienia przebiegu bardzo wydłużonego klasycznego TALC 
z jednoczesnym nałożeniem na niego teoretycznych progów rozwojowych, których przekroczenie 
pozwala na rozpoczęcie (lub zakończenie) kolejnego etapu przebiegu TALC na danym obszarze. 
Przeprowadzona analiza wskazuje na występowanie istotnych ograniczeń fizycznych, funkcjo-
nalnych i strukturalnych. Ograniczenia dotyczą także struktury i wskaźników urbanistycznych. 
Jest to obszar ograniczony przestrzennie i funkcjonalnie, dla którego można wyznaczyć wartości 
progowe rozwoju, a na ich podstawie wskazać przebieg zmodyfikowanego progowego TTALC 
bazującego na założeniach analiz urbanistycznych i progowych według Malisza (rys. 4).

Podsumowanie 

Analiza zmian stopnia zagospodarowania przestrzeni turystycznej Wschodniej Dzielnicy 
Uzdrowiskowej Kołobrzegu oraz pojemności działającej tam bazy noclegowej na przestrzeni 
ostatnich 40 lat i perspektyw jej zmian dla najbliższych 10 lat pozwala zauważyć bardzo wyraźne 
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progi rozwoju oraz progi cyklu życia obszaru turystycznego (rys. 4) bazującego na klasycznej 
teorii TALC (rys. 7), tworząc tym samym model progowego cyklu życia obszaru turystyczne-
go TTALC (rys. 8). Przeprowadzone badanie przebiegu TALC potwierdza występowanie progów 
rozwojowych dla niewielkich przestrzeni turystycznych (21–34 ha) przekształcanych co najmniej 
30 lat z perspektywą dalszego funkcjonowania co najmniej 10 lat. Warunkiem jest także niewiel-
ka skala obszaru objętego prognozami rozwoju lub upadku, dokładnie określone parametry prze-
strzenne, infrastrukturalne oraz aktualne plany zagospodarowania (np. MPZP). Istotne są również 
planowane lub przeprowadzone już transakcje zakupu-sprzedaży nieruchomości. Podczas wyzna-
czania możliwości rozwojowych i progów rozwoju należy uwzględnić planowane, projektowane 
i realizowane inwestycje w perspektywie kolejnych 5–10 lat (Miedziński, 2015a). Propozycja mo-
dyfikacji przebiegu TALC (rys. 7) w kierunku TTALC (rys. 8) była prezentowana w 2013 i 2015 
roku (Miedziński, 2013b, 2015b). Progi rozwojowe występują w każdym przypadku długotrwa-
łego funkcjonowania obszaru turystycznego o znaczącym poziomie rozwoju i wynikają z wy-
stępujących barier fizjograficznych, przestrzennych, strukturalnych i społeczno-ekonomicznych. 
Dotyczy to wszystkich przyszłych, planowanych, tworzonych, jak i już eksploatowanych obsza-
rów turystycznych. Prezentowana modyfikacja TALC w formie progowego cyklu życia obszaru 
turystycznego TTALC może być zastosowana zarówno dla całych miejscowości turystycznych, 
jak i dla wydzielonych części obszarów turystycznych (miejscowości) o bardzo wyraźnie wyzna-
czonej funkcji turystycznej przy zastrzeżeniu, że dla badanego terenu powinna być opracowana 
dokumentacja planistyczna (studia zagospodarowania, MPZP). Badania progowego TALC wyma-
gają znajomości założeń teorii progowej oraz określenia skali i czasu realizacji planowanych lub 
realizowanych już inwestycji turystycznych w ramach TTALC.

Rysunek 7. Klasyczny zmodyfikowany cykl życia obszaru turystycznego według Butler i kolejne zmiany 
wprowadzane przez innych autorów

Źródło: Butler (2011), s. 33.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 7. Klasyczny zmodyfikowany cykl życia obszaru turystycznego według Butler i kolejne zmiany 
wprowadzane przez innych autorów 
Źródło: Butler (2011), s. 33. 
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Rysunek 8. Propozycja progowego zmodyfikowanego cyklu życia obszaru turystycznego według Butlera 
z uwzględnieniem zmian wprowadzanych przez innych autorów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Butler (2011), s. 33.
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thresholds and development in the life cycle of the tourist 
area on the example of the kołobrzeg eastern spa district

Keywords Kołobrzeg, resort area, TALC, threshold theory, threshold tourist area life cycle

Abstract The aim of the study is to indicate the possibility of determining the course of the classic life cycle of 
the tourist area (TALC) for a small spatial unit which is the Kołobrzeg Eastern Spa District. 40 years 
ago there was a development of holiday camps and then in their place hotel and sanatorium facilities 
and apartments were introduced. This process is illustrated in Example I and II of construction 
line of hotel-sanatorium and apartments on an area of 21 hectares in the immediate vicinity of the 
beach with a possible further 13 ha development located further away from the beach within the 
framework of the third construction line. In recent years there has been here an increase in the 
number of beds from a few hundred to 4000, taking into account further expansion to 9 000 beds. 
III line of construction may accommodate another 8 000 beds. The possibility of location and scale 
of the expansion of accommodation facilities in the area are subject to the availability of beaches and 
their surface which is attributable to 1 holiday-maker (approx. 10 m2/person). The article included 
the change of management and capacity of accommodation as well as significant physiographic, 
spatial, functional, communication and urban limitations. On the basis of the urban ratio adopted 
in the zoning plan (500 persons/ha) as well as the target capacity of the beaches by the availability 
of 10 m2 for 1 person, development thresholds for the tourism area were indicated and the course of 
modified life cycle threshold of the tourist area (TTALC) was set. The proposed modification in the 
earlier publications of the classic TALC to TTALC once again found its confirmation and the result 
of the study is to prove that for small but intensely developed tourist areas it is possible to determine 
the thresholds of development and it is reasonable to use the so-called threshold life cycle of the 
tourist area (TTALC).
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