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Wstęp
Obecnie turystyka odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce. Dla wielu krajów czy
regionów jest jednym z kluczowych czynników rozwoju – jeśli nie tym najważniejszym – generującym zarówno przychody przedsiębiorstwom, jak i miejsca pracy
dla mieszkańców. Jak wskazują raporty, np. Światowej Organizacji Turystyki, sektor
ten, pomimo pewnych zawirowań, od wielu lat znajduje się na krzywej wznoszącej, a co więcej, przewiduje się jego dalszy wzrost. Już teraz turystyka odpowiada
za mniej więcej 10% światowego PKB i 10% miejsc pracy, a suma przychodów generowanych przez nią dla regionów przekroczyła bilion euro [UNWTO Tourism
Highlights 2017 Edition, s. 3].
Rozwój turystyki i zwiększenie korzyści przez nią zapewnianych powodują jednak, że dochodzi do coraz silniejszej rywalizacji pomiędzy krajami, regionami i przedsiębiorstwami turystycznymi. Należy podkreślić, że zwłaszcza w wypadku destynacji
rywalizacja ta jest bardzo specyficzna, m.in. ze względu na charakterystykę regionu
turystycznego. Jest to swoisty produkt wyróżniający się wyjątkowo silną złożonością.
Współtworzy go szereg podmiotów, nie wspominając o elementach takich jak atrakcje przyrodnicze, kulturowe, klimat czy mieszkańcy. Jednocześnie jest to produkt relatywnie trudny do zarządzania. W związku z tym warto podejmować wszelkie próby
poszerzenia wiedzy na ten temat, czemu służyć ma również prezentowane Państwu
opracowanie.
Publikacja koncentruje się na zagadnieniach zarządzania i rozwoju w regionie
turystycznym. Wychodzi naprzeciw współczesnym trendom związanym z rosnącym
zainteresowaniem procesami zarządzania oraz wyzwaniami, przed którymi stają
zarządzający regionami turystycznymi, dążąc do zwiększenia ich konkurencyjności
i zapewnienia optymalnego rozwoju. Stanowi ona przestrzeń wymiany poglądów
oraz prezentacji wyników badań, przeglądu literatury oraz analizy studiów przypad-
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ków opracowanych przez autorów, przedstawicieli różnych ośrodków naukowych
w Polsce.
Treści prezentowane w opracowaniu podzielono na cztery części: Uwarunkowania zarządzania konkurencyjnością regionów; Zarządzanie w regionie turystycznym
– instytucje i narzędzia; Zarządzanie w regionie turystycznym – analiza przypadków;
Zarządzanie przedsiębiorstwami i obiektami turystycznymi w regionie.
Artykuły w pierwszej części prezentują wybrane uwarunkowania wpływające na
rozwój destynacji. E. Dziedzic i T. Skalska omawiają teoretyczne i praktyczne aspekty związane z uwarunkowaniami i rozwiązaniami, które wpływają na możliwość
wykorzystywania dostępnych informacji do pomiaru efektów ekonomicznych turystyki w miastach metropolitalnych. Wskazują także na możliwości związane z zastosowaniem ich jako narzędzia wspierającego zarządzanie rozwojem miast. W tej samej
części R. Seweryn podejmuje niezwykle aktualny temat dotyczący bezpieczeństwa
w turystyce i rodzajów zagrożeń, koncentrując się na charakterystyce demograficzno-geograficznych determinant opisywanych zjawisk. Całości tej części publikacji dopełniają teksty wskazujące na możliwości wykorzystania kuchni regionalnych w rozwoju turystyki czy też wpływu turystyki na rozwój regionu.
W kolejnej części, składającej się z pięciu tekstów, zamieszczono prace charakteryzujące instytucje i narzędzia zarządzania w regionie turystycznym. Przykładowo
A. Panasiuk przedstawił rozważania o charakterze teoretyczno-koncepcyjnym dotyczące podmiotów rynku turystycznego, które realizują funkcje rynkowe związane
z udostępnianiem obszaru turystycznego turystom/klientom. Wskazał na potrzebę
wykreowania roli lidera wśród podmiotów reprezentujących daną destynację oraz
stworzenia systemu współpracy w celu skutecznego zarządzania destynacją turystyczną. Z kolei A. Niemczyk opisuje wykorzystanie przez miasta wielkich wydarzeń,
np. Światowych Dni Młodzieży, jako narzędzia komunikacji marketingowej mającej
na celu kreowanie pożądanego wizerunku miejsca. Zaprezentowane wyniki badań
przeprowadzonych w Krakowie wskazują na wpływ wydarzeń takich jak ŚDM na wizerunek miasta w opinii mieszkańców i turystów.
Kolejna część opracowania zawiera 10 artykułów, w których zaprezentowano studium konkretnych przypadków. Dotyczą one zarówno Polski (Karpat i Podkarpacia,
województwa śląskiego oraz miast: Zakopane, Basznia Dolna, Bydgoszcz, Szczecin,
Warszawa), jak i USA. Wśród prezentowanych tekstów wskazujących na różne aspekty budowania atrakcyjności miejsca wyróżnia się tekst E. Szulc-Dąbrowieckiej, która
8
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którą w Polsce z pewnością jest Zakopane. Artykuł ten pokazuje, że problemem dla
zarządzającego regionem jest nie tylko kreowanie popytu, lecz także mądre zarządzanie w wypadku osiągnięcia sukcesu i utrzymywania się dużego zainteresowania
destynacją ze strony turystów.
Ostatnia część składa się z sześciu artykułów, w których dokonano analizy różnych
aspektów zarządzania przedsiębiorstwami i obiektami turystycznymi. Przykładowo
H. Górska-Warsewicz z zespołem dokonała na podstawie badań empirycznych analizy wybranych aspektów procesów rekrutacji i selekcji w przedsiębiorstwach z branży
hotelarskiej i gastronomicznej. W tekście skoncentrowała się na liczbie etapów rekrutacji, dokumentach składanych w trakcie procesu rekrutacji przez poszukującego
pracy, a także czynnikach wpływających na postrzeganie procesu rekrutacji i selekcji
przez kandydatów.
Oddając publikację do rąk Czytelników, Redaktorzy dziękują Autorom wszystkich
tekstów za ich zaangażowanie i wkład w powstanie niniejszej publikacji. Pragniemy
również złożyć bardzo serdeczne podziękowania Recenzentom za wnikliwe uwagi
i cenne spostrzeżenia, które podniosły wartość niniejszej publikacji. Jest ona przeznaczona zarówno dla teoretyków, jak i praktyków interesujących się różnymi aspektami
regionu turystycznego i zarządzaniem w regionach. Wyrażamy nadzieję, że zamieszczone teksty spełnią oczekiwania i spotkają się z zainteresowaniem odbiorców oraz
że staną się inspiracją do dalszych badań naukowych, a zebrane materiały i koncepcje będą wykorzystywane przez praktyków zarządzania w regionie turystycznym, co
przełoży się na profesjonalizm zarządzania i wzrost konkurencyjności regionów.
Aleksandra Jackiewicz
Maciej Dębski

Część I
Uwarunkowania zarządzania
konkurencyjnością regionów
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Turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego w Unii
Europejskiej
Tourism as a Driving Force for Regional Development in the
European Union
Abstract: In the context of globalization and high competitive pressures, it is a great challenge for Europe to maintain its current position as the most attractive tourist destination
in the world. The tourism sector is also an important driving force for regional development and cohesion of the EU. The article presents the most important recommendations
for the tourism sector included in the EU documents. An example of cross-border tourism
cooperation projects under Interreg programme was the evaluation of the impact of such
projects on building transnational relationships.
Key words: tourism, transnational cooperation, Interreg, tourist product, pooling potential

Wprowadzenie
Turystyka jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki w Unii Europejskiej. Jest to sektor, który stymuluje rozwój i wzrost gospodarczy,
tworzy tysiące miejsc pracy, generuje inwestycje, dochody oraz poprawia jakość życia obywateli, którzy coraz częściej podróżują zarówno w celach rekreacyjnych, jak
i zawodowych. Z turystyką związane są takie zagadnienia jak: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, współczesne tradycje, tożsamości narodowe, bogactwo języków.
Znaczenie turystyki dla społeczno-gospodarczego zrównoważonego rozwoju jest
wyjątkowe, bowiem łączy ona międzysektorowo różne rodzaje działalności gospo* iwona@stegny.2a.pl
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darczej, społecznej i kulturalnej, jest ponadto bezpośrednio związana ze środowiskiem naturalnym [KOM(2010) 352 Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny
na świecie…, s. 2].
Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia sektora turystyki dla rozwoju
regionalnego Unii Europejskiej, w tym wskazanie najważniejszych obowiązujących
zaleceń i wytycznych dotyczących tego sektora, zawartych w strategii „Europa 2020”
i odpowiednich komunikatach Komisji Europejskiej. Zamierzeniem autorki jest także szersze omówienie unijnego instrumentu współpracy międzyregionalnej, tj. programu Interreg, a także w tym kontekście, na podstawie przytoczonych przykładów
projektów współpracy transgranicznej dotyczących turystyki, dokonanie oceny
przydatności tego rodzaju projektów dla współpracy partnerskiej i budowania więzi
o charakterze ponadnarodowym.
Europa pomimo trwających procesów głębokich zmian, kryzysów, czasowej dekoniunktury od szeregu lat utrzymuje pozycję najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie.
Heterogeniczny charakter Europy – i to w wielu aspektach: doświadczeń politycznych, historycznych, kulturowych – sprawia, że oryginalność, nieszablonowość tego
obszaru tworzy fenomen na skalę światową. Ta skomplikowana, wielopłaszczyznowa,
hybrydowa struktura, w której złożone, międzyregionalne i ponadnarodowe procesy
podlegają nieustannym interakcjom i oddziaływaniom, budując wysoki poziom cywilizacyjny, stanowi model niespotykany, chętnie odwiedzany przez turystów z zewnątrz.
Czynniki te powodują, że branża turystyczna w UE utrzymuje się w dobrej kondycji, stanowi dźwignię rozwoju regionów. Już w 2010 r. sektor turystyczny wytwarzał
ponad 5% PKB w UE, w sektorze działało 1,8 mln firm zatrudniających blisko 9,7 mln
osób [KOM(2010) 352 Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie…,
s. 2]. Z kolei w 2016 r. przemysł turystyczny kreował (bezpośrednio i pośrednio) już
10,2% PKB w UE, a prognozy przewidują wzrost do 11,2% PKB do roku 2027 [European Tourism Manifesto for Growth & Jobs]. W sektorze turystyki zatrudnionych jest
blisko 26,5 mln osób i liczba ta będzie intensywnie wzrastać. W czasach walki z bezrobociem w Europie branża turystyczna pozostaje jednym z najważniejszych kreatorów
miejsc pracy na kontynencie [European Tourism Manifesto for Growth & Jobs]. Turystykę charakteryzuje wysoka elastyczność i możliwości dostosowywania się do bieżących okoliczności, nawet w warunkach czasowego spowolnienia rozwoju. Branża ta
stanowi trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej
14

w UE, ustępując miejsca tylko sektorowi handlu i budownictwu.
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Obecnie, w warunkach globalizacji i wysokiej presji konkurencyjnej, wielkim wyzwaniem pozostaje dla Europy utrzymanie dotychczasowej pozycji jako najbardziej
atrakcyjnej destynacji na świecie. Nowe, ekspansywne ośrodki turystyczne rozwijają
działalność, poszerzając mapę osobliwych miejsc, dlatego Europa musi intensyfikować wysiłki, aby dostosować się do coraz to nowych wyzwań – dywersyfikować ofertę, dbać o jak najwyższą jej jakość, przyciągać zasoby w celu modernizowania infrastruktury turystycznej, transportu i komunikacji.

Zalecenia dla sektora turystyki w dokumentach Unii
Europejskiej
Aby ugruntować wspólne europejskie kierunki działania, UE od szeregu lat podejmuje
wysiłki na rzecz wspierania branży turystycznej, nie tylko poprzez przełamywanie barier
utrudniających jej rozwój, lecz także poprzez budowanie systemu turystycznego Europy. Już w 2010 r. sektor turystyki wymieniony został explicite jako jeden z kluczowych
w najważniejszym planie strategicznym Unii Europejskiej do roku 2020, tj. w dokumencie strategia „Europa 2020” [KOM (2010) 2020 Europa 2020, s. 19]. W ramach kolejnych
komunikatów UE uszczegółowiła kierunki strategii poprzez zalecenia i propozycje konkretnych przedsięwzięć. Najważniejsze dokumenty dla sektora turystyki stanowią:
•

strategia „Europa 2020” (2010 r.);

•

komunikat „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe
ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego” – KOM (2010) 352;

•

komunikat „Europejska strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i morskiej” – KOM (2014) 86;

•

komunikat „Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów – Strategia
na rzecz trwałego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” – KOM (2017) 376.

Zalecenia dla turystyki ujęto w cztery priorytety działań, które mają największą
szansę przynieść wartość dodaną na poziomie europejskim i które w szczególności
wspierane będą przez fundusze unijne.
Kluczowe kierunki rozwoju turystyki do roku 2020 zakładają:
1.

stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie;

2.

promowanie rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej
jakości;
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3.

wzmocnienie wizerunku Europy jako celu turystycznego charakteryzującego
się wysoką jakością ośrodków;

4.

pełne wykorzystanie potencjału finansowych instrumentów UE na rzecz rozwoju turystyki.

Realizację wymienionych priorytetów Komisja Europejska skonkretyzowała w ramach kilkudziesięciu szczegółowych działań ujętych w komunikatach. Do najważniejszych działań należą [KOM(2010) 352 Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny
na świecie…, ss. 7–14.]:
•

dywersyfikacja usług poprzez rozwój „tematycznych” produktów turystycznych – do tych produktów zaliczyć należy w szczególności dziedzictwo
kulturowe, zarówno w sensie historycznym, jak i współczesnej kultury dotyczącej obyczajów i tożsamości poszczególnych narodów, turystykę związaną z usługami zdrowotnymi, wypoczynkiem i rekreacją, turystykę historyczną, turystykę sportową (zawody międzynarodowe), turystykę religijną,
agroturystykę, turystykę morską, a także zanikające, unikalne obszary poprzemysłowe;

•

wykorzystanie nowych technologii informacyjno-informatycznych – determinują one w sposób podstawowy rozwój sektora turystycznego. Jednak
dostęp do tych technologii nie jest równy. Zwłaszcza małe podmioty – małe
biura turystyczne – często nie są w stanie udźwignąć kosztów szerszej informatyzacji usług, a przez to nie mogą na równych prawach konkurować
z większymi podmiotami. W tym zakresie istnieją jeszcze obszerne pola do
zagospodarowania;

•

przełamywanie sezonowości w turystyce – UE zwraca uwagę na utrzymującą się tradycyjną sezonowość w turystyce. Wiąże się z tym nierównomierne
wykorzystanie bazy turystycznej i przeciążenie w tradycyjnych miesiącach
letnich. W celu efektywniejszego wykorzystania infrastruktury oraz pracowników sektora turystyki równomiernie podczas całego roku UE zachęca do
tworzenia oddolnych mechanizmów wymiany turystycznej pomiędzy państwami członkowskimi w ramach porozumień współpracy;

•

podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników sektora turystyki – dotyczy to zarówno wdrażania nowych technologii informatycznych, jak i realizacji nowych, specjalistycznych usług turystycznych. Wskazano ponadto na
konieczność wspierania mobilności siły roboczej w UE oraz lepsze dopasowy-
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•

promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki – ogromna waga przywiązywana jest do ekologicznych aspektów rozwoju turystyki. Znalezienie
właściwej równowagi pomiędzy swobodnym rozwojem ośrodków turystycznych a ochroną środowiska naturalnego staje się poważnym wyzwaniem. Turystyka powinna się rozwijać w zgodzie z potrzebami środowiska naturalnego z poszanowaniem specyfiki kulturowej i kontaktów międzyludzkich;

•

wzmocnienie wizerunku Europy jako celu turystycznego najwyższej jakości –
utrzymanie wysokiej pozycji Europy jako pierwszoplanowego miejsca podróży turystycznej wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów biorących
udział w programowaniu polityki turystycznej, a także zagwarantowania
funduszy na szczeblach europejskim i krajowym. W obecnej dobie mamy do
czynienia z licznymi wyzwaniami, ale i możliwościami, których wykorzystanie wymaga skonsolidowanego podejścia europejskiego, z zaangażowaniem
państw członkowskich. Konieczne jest wypromowanie europejskiej marki,
która pomoże Europie wyróżnić się spośród innych światowych kierunków
turystycznych;

•

pełne wykorzystanie potencjału finansowych instrumentów UE dla rozwoju
turystyki – uwzględnia się tu środki funduszy strukturalnych, fundusz spójności i programy europejskiej współpracy terytorialnej;

•

wspieranie dialogu między operatorami rejsów i portami z sektora turystyki
morskiej – w „Europejskiej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i morskiej” podkreśla się wspieranie rozwoju
międzynarodowych i międzyregionalnych partnerstw, sieci współpracy oraz
strategii inteligentnej specjalizacji w sektorze turystyki przybrzeżnej i morskiej [KOM (2014) 86, Europejska strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i morskiej].

Wzmacnianie współpracy regionalnej i innowacyjności
w regionach
W 2017 r. Komisja Europejska w dokumencie „Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów: Strategie na rzecz trwałego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” wskazała szereg działań na rzecz wzmocnienia rozwoju
regionalnego i zrównoważonego wzrostu społeczno-gospodarczego [KOM (2017)
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376, Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów…]. Silne promowanie rozwoju regionalnego związane jest z nadal występującymi dysproporcjami i brakiem
równowagi w rozwoju regionów w UE. Tymczasem działania w regionie umożliwiają
elastyczne podejście i niezależne samodzielne rozwiązania biorące pod uwagę specyfikę przedsięwzięcia i zamierzone cele [Ritchie, Crouch 2003, ss. 96–97]. Rozwiązania polityki regionalnej poprzez turystykę przynieść mogą znaczne korzyści zarówno
dla społeczności lokalnej, jak i całego regionu. Współpracę regionalną uzasadnia potrzeba zwiększenia korzyści skali, maksymalizacja oddziaływania efektów, dostęp do
specjalistycznych usług i lepsza koordynacja polityki na poziomie unijnym. Regionom
słabiej rozwiniętym pomoże to pokonać fragmentaryczność i brak masy krytycznej.
W Komunikacie (2017) 376 KE wezwała władze krajowe i regionalne do pełnego wykorzystywania potencjału i opracowania strategii inteligentnej specjalizacji
na rzecz badań naukowych i innowacji. Działanie to ma na celu zachęcić wszystkie
europejskie regiony do określenia swojej szczególnej przewagi konkurencyjnej jako
podstawy do nadania priorytetowego charakteru inwestycjom w badania i innowacje
do roku 2020 [KOM (2017) 376, Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów…,
s. 10]. Za najważniejsze uznano:
•

zacieśnienie współpracy międzyregionalnej stanowiące kluczowy element
zglobalizowanych gospodarek,

•

zwrócenie większej uwagi na regiony słabiej rozwinięte i podlegające przemianom przemysłowym,

•

pogłębienie współpracy dotyczącej unijnych strategii politycznych i programów wspierających innowacje.

Wśród sektorów prorozwojowych wymieniono jednoznacznie branżę turystyki.
Strategie inteligentnej specjalizacji zostały ustanowione, aby pobudzić skuteczność polityki innowacyjności i pogłębić współpracę międzyregionalną w zakresie
nowych łańcuchów wartości ponad granicami. Łączenie podmiotów działających
w sferze badań z przedstawicielami przemysłu pomaga w wykorzystaniu komplementarności w opracowywaniu produktów i procesów. Pomoże to promować synergię pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym. Należy zatem rozwijać wymiar
międzyregionalny i transgraniczny poprzez tworzenie międzyregionalnych możliwości inwestycyjnych, które ułatwią rozwijanie innowacji regionalnych [KOM(2017) 376
Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów…, ss. 6–7].
W kontekście turystyki sieci turystyczne mogą stanowić część regionalnej specja18
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nera [2017, ss. 10–11] koncepcja inteligentnej specjalizacji wiąże się z poszerzoną
perspektywą dotyczącą struktury gospodarczej regionu. Łączenie działalności turystycznej z innymi sektorami rozwija nowe wymiary branży turystycznej, uzupełnia
konwergencję między działalnością gospodarczą, ekologiczną i kulturalną. W ramach
turystyki kulturalnej zdaniem Csapó [2012, s. 5] główne atrakcje stanowią: zabytki,
miejsca dziedzictwa, turystyka festiwalowa, wystawy, muzea, teatry. Jak wynika z badań Bennera [2017, ss. 10–11] turystyka, nie ograniczając się do sektora turystycznego, może zmierzać do poprawy równowagi ekologicznej regionu i promowania
zrównoważonej konsumpcji i produkcji, angażując w takim ciągu procesów również
obszary powiązane, takie jak gastronomia, ochrona środowiska, kultura, planowanie
urbanistyczne.
Znaczącą rolę w tym kontekście odgrywa także turystyka biznesowa. Zdaniem
Puchnarewicz [2012, s. 113] obsługa przemysłu spotkań przynosi wielu aktorom rynku turystycznego wysokie profity. Tego rodzaju działania są podstawą egzystencji
wyspecjalizowanych biur turystyki biznesowej i organizatorów kongresów. Towarzyszące spotkaniom okazje do zakupów prezentów czy pamiątek stanowią impuls dla
rozwoju handlu i podniesienia koniunktury w regionie [Twargowska-Wielesik, Zaremba 2012, s. 241].
Europejski Komitet Regionów w opinii „Turystyka siłą napędową współpracy
regionalnej w UE” [Turystyka siłą napędową współpracy regionalnej…] z 9 czerwca
2017 r. wzmocnił rolę turystyki, wskazując, że jest jedną z najważniejszych dziedzin
polityki objętej współpracą transgraniczną w Europie. Komitet zachęca regiony do
korzystania z wszelkich możliwych środków wsparcia, w tym europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych oraz programu Interreg.

Finansowanie działalności turystycznej z funduszy
unijnych, w tym program współpracy regionalnej Interreg
Unia Europejska przygotowała odpowiednie instrumenty finansowe służące wzmocnieniu rozwoju turystyki i sprostaniu stojącym przed nią wyzwaniom.
Nie istnieje jednak jeden konkretny fundusz UE dedykowany wyłącznie turystyce.
Państwa członkowskie korzystają w tym zakresie z funduszy unijnych na rzecz wspierania działań, które są pośrednio związane z turystyką. Na przykład na utrzymywanie
różnych typów infrastruktury, takich jak: hotele, gastronomia, drogi, porty, które pod-
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noszą jakość turystyki i łagodzą obciążenia związane z turystyką masową. Projekty
sektora turystyki finansowane są w ramach europejskich funduszy strukturalnych,
funduszu spójności oraz programów europejskiej współpracy terytorialnej. Najważniejsze fundusze stanowią:
•

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) [Przewodnik po funduszach
UE dla sektora turystycznego…, s. 9],

•

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) [Przewodnik po funduszach UE dla sektora
turystycznego…, s. 20],

•

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
[Przewodnik po funduszach UE dla sektora turystycznego…, s. 23],

•

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) [Przewodnik po funduszach UE dla
sektora turystycznego…, s. 27],

•

Fundusz Spójności (FS) [Przewodnik po funduszach UE dla sektora turystycznego…, s. 27].

Najważniejszy dla rozwoju regionalnego i turystyki jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. EFRR finansuje projekty współpracy regionalnej w UE oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), w tym przedsięwzięcia współpracy transgranicznej w ramach programu Interreg.
Interreg to unijny instrument finansowania, którego celem jest wzmocnienie
współpracy transgranicznej i terytorialnej regionów na rzecz zrównoważonego rozwoju i spójności UE. Program dedykowany jest grupie dwóch lub kilku państw. Finansuje m.in. różne formy turystyki w Europie, które są ważnymi czynnikami zatrudnienia
i rozwoju gospodarczego regionów europejskich. Duża waga przywiązywana jest do
promowania turystyki kulturalnej, przyczyniającej się do poprawy zrozumienia międzykulturowego i rozwoju społecznego w Europie poprzez odkrywanie różnych typów dziedzictwa kulturowego, zrozumienia tożsamości i wartości innych ludzi. Pełny
potencjał innowacyjny turystyki kulturalnej nie jest jeszcze w pełni zbadany i wykorzystany [Csapó 2012, ss. 14–16]. Poziom rozwoju turystyki kulturalnej między niektórymi regionami jest nadal niezrównoważony, a wiele zależy od kreatywności i wdrażania najlepszych praktyk i wzorów.
Program Interreg ma już 25-letnią tradycję i stanowi ważny fundament europejskiej polityki spójności. Aktualny Interreg V [http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/
policy/cooperation/european-territorial/] oznacza piątą edycję tego programu i jest
realizowany w ramach polityki spójności na lata 2014–2020. Opiera się na 11 prioryte20
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Interreg V wynosi ogółem 10,1 mld euro i jest podzielony na ponad 100 mniejszych
programów współpracy między regionami a partnerami terytorialnymi, społecznymi
i gospodarczymi. Obejmuje przedsięwzięcia:
•

transgraniczne (Interreg V-A), ok. 60 programów wzdłuż 38 wewnętrznych
granic UE;

•

transnarodowe (Interreg V-B), 15 programów o większym zakresie współpracy, niekoniecznie wzdłuż granic;

•

międzyregionalne (Interreg V-C).

Mając na uwadze praktyczne aspekty wdrażania przedsięwzięć, poniżej zaprezentowano kilka przykładów aktualnie realizowanych projektów współpracy transgranicznej w ramach programu Interreg.
Przykład projektu programu Interreg V-A: Polska–Saksonia
Tytuł projektu
Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego –
etap IV*
Opis
Projekt realizowany od 2009 r. Od tego czasu powstało wiele nowych szlaków, obiektów,
a nawet muzeów i mostów po obu stronach granicy. Projekt zyskał swoją markę. W dalszym ciągu infrastruktura powinna być wspierana – po polskiej i po niemieckiej stronie.
W ramach projektu powstaną nowe obiekty rekreacyjne i turystyczne, połączone ścieżkami i szlakami, co zwiększy atrakcyjność obszaru poprzez utrzymanie i wykorzystanie
potencjału wspólnego dziedzictwa oraz zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych
i kulturowych.
Działania te przyczynią się do wzmocnienia spójności społecznej i atrakcyjności turystycznej pogranicza. Przewidziano kooperację osób w ramach przekazywania informacji
turystycznych. Projekt wzmocni potencjał turystyczny regionu, a współpraca transgraniczna na każdym poziomie i każdej płaszczyźnie projektu wpłynie na przezwyciężanie
barier rozwojowych. Nysa Łużycka ma być ogniwem spajającym, a projekt ma szanse
stać się reprezentacyjnym przedsięwzięciem pogranicza.
Beneficjent
Gmina Zgorzelec
Czas realizacji
01.01.2017–30.11.2018
Wartość ogółem
3 361 191,67
Dofinansowanie UE
2 590 820,76, tj. 85%
* http://zaryrunners.pl/dofinansowanie-z-programu-interreg-polska-saksonia oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/project/details/ Uwaga: różne źródła podają różne kwoty dofinansowania, co wynika z bieżącej sytuacji wykorzystania środków z EFRR.
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Przykład projektu programu Interreg V-A: Polska–Saksonia
Tytuł projektu
Kultura bez granic – renowacja amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na
wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau*
Opis
Projekt realizuje zapotrzebowanie na obiekty dostosowane do organizacji wydarzeń kulturalnych na szerszą skalę w gminach Bolesławiec i Zittau. Dotychczasowe problemy regionu: brak możliwości realizacji transgranicznych przedsięwzięć kulturalnych, zaniżenie
atrakcyjności społecznej, kulturalnej i turystycznej obszaru. Zadania:
1. rozbudowa obiektów kultury w Bolesławcu i Zittau,
2. realizacja wspólnych wydarzeń kulturalnych w Bolesławcu i w Zittau.
Projekt wpłynie na wzmocnienie infrastruktury kulturalnej i promocję regionu pogranicza.
Produkty projektu
•
Przebudowany amfiteatr i scena w Bolesławcu,
•
Przebudowany amfiteatr w Zittau,
•
Polsko-niemieckie warsztaty wokalne,
•
Koncerty „Głosy miast”,
•
Międzynarodowy konkurs fotograficzny „Dwa miasta – fotografia kreatywna”,
•
Warsztaty filmowe „Młode oczy dla sąsiadów”.
Liczba osób korzystających z obiektów kultury objętych wsparciem – 16 370.
Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych – 6.
Beneficjent
Gmina Miejska Bolesławiec
Czas realizacji
07.07.2016–30.09.2018
Wartość ogółem
945 882,62
Dofinansowanie UE
804 000,20, tj. 85%
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Przykład projektu programu Interreg V-A: Polska–Słowacja
Tytuł projektu
Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalne w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap: budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości
uzdrowiskowe Doliny Popradu*
Opis
Przedmiotem projektu jest połączenie pętlą rowerową uzdrowiskowych miejscowości
pogranicza polsko-słowackiego. Stanowi to wstępny etap tworzenia rozpoznawalnego
w skali Europy obszaru o unikatowych zasobach turystycznych i leczniczo-rehabilitacyjnych opartych na wartościach przyrodniczo-krajobrazowych. Docelowo działania
doprowadzą do wykreowania polsko-słowackiej marki uzdrowisk popradzkich. Szlak
rowerowy połączy miejscowości uzdrowiskowe pogranicza (Krynicę, Muszynę, Piwniczną, Szczawnicę, Vyšné Ružbachy, Starą Lubovnię). Trasa przebiegać będzie przez najcenniejsze przyrodniczo tereny oraz obejmie zabytki architektury drewnianej i źródła wody
mineralnej. Historyczno-kulturalno-przyrodniczy szlak wokół Tatr znacząco zwiększy
oddziaływanie projektu oraz wzmocni efekty dotyczące transgranicznego produktu turystycznego.
Beneficjent
Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie
Czas realizacji
01.02.2017–31.12.2018
Wartość ogółem
5 027 025,80
Dofinansowanie UE
4 272 971,89, tj. 85%

* https://pl.plsk.eu/documents/15954/89679/PL_Lista+zatwierdzonych+projektow+flagowych.pdf
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Przykład projektu programu Interreg V-A: Polska–Słowacja
Tytuł projektu
Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza*
Opis
Torfowiska wysokie – europejski unikat przyrodniczy na polsko-słowackim pograniczu –
wymagają podjęcia działań w celu udostępniania ich turystom i mieszkańcom.
W ramach projektu powstaną dwa muzea przyrodnicze z multimedialnymi ekspozycjami torfowisk w dwóch obiektach dziedzictwa kulturalnego: drewnianym budynku
w miejscowości Chochołów, której tradycyjna zabudowa jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, oraz budynku plebanii na dziedzińcu Zamku Orawskiego.
Beneficjent
Gmina Czarny Dunajec
Czas realizacji
01.03.2017–30.10.2018
Wartość ogółem
1 307 697,71
Dofinansowanie UE
1 058 699,96, tj. 85%

Jak pokazują przykłady, programy współpracy terytorialnej, w szczególności
transgranicznej, służą budowaniu więzi łączących społeczności po obu stronach granicy. Ich realizacja sprzyja wzmacnianiu współpracy poprzez wzrost liczby wspólnych
inicjatyw dotyczących m.in.: rozbudowy infrastruktury, wymiany kulturalnej, ochrony
środowiska czy wzajemnych kontaktów społeczności lokalnych. Projekty wspomagają zintegrowany rozwój UE poprzez inicjowanie planów i koncepcji prowadzących
do realizacji ponadnarodowych przedsięwzięć. Obecnie – w procesach nasilającej się
konkurencji i globalizacji – możliwości rozwiązywania kompleksowych wyzwań cywilizacyjnych stają się niewykonalne dla jednego podmiotu/regionu, dlatego sposobem działań staje się koncentrowanie możliwych zasobów, podejście transnarodowe
i katalizowanie relacji ponad granicami państw. Turystyka stanowi wyjątkowo dogodny obszar tej współpracy.
Bezpośrednie rezultaty projektów to poprawa jakości infrastruktury obiektów zabytkowych i turystycznych, sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców poprzez
rozwój handlu, usług i wspólne działania promocyjne prezentujące nowe produkty
turystyczne pogranicza [Davidson, Beluah 2003]. Projekty stanowią odpowiedź na
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aktualne potrzeby związane z rozwojem alternatywnych, proekologicznych form podróżowania i rodzinnej rekreacji. Ponadto tworzą podstawy długofalowej współpracy partnerskiej, a także pomagają w zwiększeniu dostępności środków unijnych dla
podmiotów o niewielkim potencjale finansowym.

Wnioski
Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że w dalszym ciągu istnieje ogromne zapotrzebowanie na realizację przedsięwzięć transgranicznych i międzyregionalnych.
Korzyści z nich wynikające dotyczą zarówno społeczności lokalnych, jak i całej UE.
Koncentracja tematyczna i wspólne promowanie produktów turystycznych redukują
fragmentaryzację działań i dublowanie finansowania. Powiązanie poziome podmiotów w ramach współpracy prowadzi do spójności i trwałości kooperacji regionalnej.
Zainicjowane interakcje w różnych formach – spotkania, warsztaty, grupy robocze,
wspólne planowanie i wspólna realizacja – tworzą „łańcuch procesów”, w którego ramach poprzez powtarzanie procedur, metod pracy, sposobów finansowania utrwala
się system turystyczny. Co ważne, współpraca podejmowana w formule oddolnej ma
długofalowe perspektywy rozwoju.
Generalnie regiony wykazują wysoką gotowość do interaktywnego, transnarodowego działania. Skuteczność wykorzystania możliwości oferowanych w ramach
współpracy w wysokim stopniu zależeć będzie od władz regionów, państw członkowskich i ich strategii rozwojowych.
Turystyka otwiera perspektywy dla aktywnej współpracy transnarodowej i podejmowania badań o tematyce ważnej dla co najmniej kilku państw członkowskich,
także dla regionu. Przyszłe badania powinny oceniać, w jaki sposób turystyka może
wpływać na rozwój europejskich regionów. Niezbędna byłaby analiza motywów różnych rodzajów turystyki, a także ocena skuteczności i trwałości wielopoziomowych
strategii, polityk i trendów w zakresie zarządzania i zróżnicowania turystyki w Europie. Korzystne byłoby podjęcie badań na temat perspektyw tworzenia się nowych
form turystyki pod kątem wypracowania odpowiednich metod sprostania przyszłym
wyzwaniom.
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Abstract: The aim of the article is to identify the demographic-geographical determinants
which are shaping the safety assessment in tourism. The threats to which the tourists are
exposed have been indicated as well as their role in the decision-making process about
the travel to a given place has been specified. Special focus has been put on the terrorism-related danger, showing off its essence and source. In the empirical part, using the results
of the research carried out during World Youth Day Krakow 2016, statistically significant
correlations between the fear of arriving in the city and demographic-social features and
the place of residence of the participants of this great event in the Christian religion have
been found (as it could be expected, highly exposed to the terrorist attack on the part
of followers of Islam). The analysis of the information obtained showed, among others,
that the nationality of the participant had the largest impact on the fear of the arrival for
WYD in Krakow. The impact of gender and whether the pilgrim was domestic or foreign
was somewhat less strong. The education, the age and the professional status played the
smallest role.
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Wstęp
Bezpieczeństwo zdrowia, życia i mienia oraz jego subiektywne odczuwanie przez
człowieka jest rozumiane w różny sposób. W najprostszym ujęciu jest ono odnoszone
do możliwości zapewnienia egzystencjalnych potrzeb jednostki. Według pierwotnego sensu bezpieczeństwo mogło być zakłócone jedynie przez zagrożenia militarne,
takie jak wtargnięcie obcych wojsk na teren państwa. Wraz z rozwojem cywilizacji,
a następnie globalizacji pojęcie to uległo rozszerzeniu. Zaczęto zwracać uwagę na
wymiary życia społecznego i łączyć bezpieczeństwo z kategoriami takimi jak: spokój,
wygoda, poczucie komfortu, niezależność, pewność przetrwania, stabilność, zastosowane systemy ochrony, a także brak zagrożeń o podłożu sanitarno-epidemiologicznym czy kontaktu z niebezpiecznym światem roślin i zwierząt. Po 11 września 2001 r.
potrzebę bezpieczeństwa w dużym stopniu kreują ponadto działania terrorystyczne.
Biorąc pod uwagę, że coraz częściej ataki tego typu wymierzane są w turystów (tzw.
soft target), ci ostatni starają się unikać destynacji uznawanych za niebezpieczne.
Celem artykułu jest zidentyfikowanie demograficzno-geograficznych determinant kształtujących ocenę bezpieczeństwa w turystyce. Wykorzystując wyniki badań
przeprowadzonych podczas ŚDM Kraków 2016, za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona ustalono statystycznie istotne zależności pomiędzy obawą przed przyjazdem
do miasta a cechami demograficzno-społecznymi i krajem pochodzenia uczestników
tego wielkiego wydarzenia w Kościele (jak można było zakładać narażonego na atak
terrorystyczny ze strony wyznawców islamu). Analizy empiryczne poprzedziła kwerenda krajowej i zagranicznej literatury na temat istoty bezpieczeństwa i rodzajów
jego zagrożeń w turystyce, w tym zagadnień terroryzmu.

Zagrożenia bezpieczeństwa w turystyce – ich rola i typy
Bezpieczeństwo należy do najbardziej podstawowych potrzeb ludzkich. Słowo to
pochodzi z języka łacińskiego, gdzie securitas łączy dwa człony: sine (bez) oraz cura
(zmartwienie, strach, obawa) [Kumaniecki 1981, s. 451]. Bezpieczeństwo to zatem
brak zagrożeń i poczucie pewności, że nie należy się martwić o rzeczy, o siebie i o innych (zwłaszcza najbliższych).
Poczucie bezpieczeństwa uczestników ruchu turystycznego stanowi jedno
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triady: atrakcyjność–bezpieczeństwo–koszt. Oceniając atrakcyjność destynacji, odwiedzający (w tym turysta) bierze pod uwagę jej walory i infrastrukturę turystyczną,
ale zastanawia się również nad możliwymi do przewidzenia zagrożeniami – w pierwszej kolejności dla życia i zdrowia, a następnie dla mienia (aczkolwiek próba przejęcia
jego mienia może się łączyć z zagrożeniem jego życia lub zdrowia). Celem ograniczenia wpływu tych zagrożeń na ocenę atrakcyjności miejsca docelowego podróży lokalni usługodawcy zmuszeni są niejednokrotnie do znaczącego obniżenia cen oferowanych przez siebie produktów, co skutkuje zmniejszeniem kosztów dla turysty.
Zagrożenia bezpieczeństwa turystów mogą być rozpatrywane jako [Bernaś, Pujer
2015, ss. 223–224]:
1.

naturalne – powiązane z siłami przyrody (np. wywołane przez powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, tsunami);

2.

chorobowe – przenoszone przez owady, powodowane przez bakterie i wirusy obecne w wodzie i żywności, a także przez klimat, rośliny i zwierzęta oraz
powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych i nadmiernego wysiłku fizycznego;

3.

polityczne – związane z walką o władzę, tj. wojny, konflikty graniczne i wewnętrzne, zamachy stanu, przewroty polityczne, akty terrorystyczne;

4.

ekonomiczne – strajki generalne, strajki służb publicznych, pracowników komunikacji publicznej;

5.

społeczne – manifestacje;

6.

religijne – konflikty o podłożu religijnym;

7.

kryminalne – zabójstwa, rozboje, kradzieże.

Spośród wymienionych najmniej dotkliwe wydają się zagrożenia ekonomiczne,
a w skali masowej – także kryminalne. Z kolei zagrożenia naturalne i chorobowe powodują wprawdzie wiele ofiar śmiertelnych, ale i tak najbardziej niebezpieczne są te
o charakterze politycznym, społecznym i religijnym [Alsarayreh, Jawabreh, Helalat 2010,
s. 157]. Często do tego rodzaju konfliktów oraz towarzyszących im różnych form przestępczości dochodzi obecnie m.in. w regionie subsaharyjskim (Mauretania, Mali, Niger,
Czad, Sudan) oraz w tzw. Rogu Afryki (Erytrea, Dżibuti, Etiopia, Somalia). Do najbardziej
niebezpiecznych regionów świata zalicza się też dorzecze Nigru i Konga (liczne zamachy
stanu, wojny plemienne i przygraniczne oraz zabójstwa na tle religijnym). Relatywnie
niedawno doszło też do transformacji reżimów politycznych w krajach arabskich Afryki Północnej (Tunezja, Egipt, Libia) czy Syrii na Bliskim Wschodzie (w 2012 r.). Wątpliwa
stabilność polityczna dotyczy również Iraku, Iranu, Afganistanu i Pakistanu. Jeśli chodzi
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o Europę, to niski poziom bezpieczeństwa utrzymuje się na obszarze Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa. W 2014 r. do grupy państw o szczególnie wysokim ryzyku zakwalifikowano także Ukrainę, kiedy to obawę turystów wzbudziło przyłączenie Krymu do Rosji.
Co więcej, Ukraina to państwo poważnie zagrożone gruźlicą i AIDS, a w rejonach południowych – żółtaczką i durem brzusznym [Bernaś, Pujer 2015, ss. 228–229 i 239–240].
W dobie globalizacji dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa turystyki są ponadto konfrontacje między zwolennikami różnych religii. Współcześnie w ofensywie pozostaje zwłaszcza islam, w tym jego najbardziej skrajna odmiana – promująca dżihad.
Skutkuje to zwiększeniem obaw podróżnych w stosunku do coraz częstszego zjawiska terroryzmu.

Terroryzm jako rodzaj zagrożenia bezpieczeństwa
w turystyce
Zjawisko terroryzmu jest pojęciem szerokim i trudnym do jednoznacznego określenia [Meisels 2006, s. 470]. Jedną z krótszych definicji sformułowała grupa TREVI
(Terrorisme, Radicalisme, Extremisme, Violence Internationale). Według niej terroryzm to zastosowanie przemocy lub groźba jej zastosowania przez określoną grupę ludzi, która dąży do osiągnięcia celów politycznych [Wojciechowski 2009, s. 57].
Pojawia się jednak pytanie, czy terroryzm ma jedynie wymiar polityczny. Nie bez
znaczenia jest łacińskie pochodzenie słowa „terror”, oznaczającego regularne zastraszanie właśnie dla celów politycznych [Moss 1971, s. 1]. Niemniej tego typu akty
dokonywane są również w innych celach, np. dla zdobycia środków finansowych
potrzebnych do prowadzenia własnej działalności, zwrócenia uwagi i przekazania odpowiedniego przesłania [Aleksandrowicz 2008, s. 21]. Dlatego najbardziej
poprawnie terroryzmem określa się zaplanowany i zorganizowany czyn, głównie
więcej niż jednej osoby (np. organizacji), którego celem jest zmuszenie rządzących
danym krajem bądź też społeczeństwa do różnych ustępstw, świadczeń czy też do
podjęcia lub zaprzestania pewnych czynności, zazwyczaj powodujących szkody dla
danej społeczności [Whittaker 2004, s. 2]. Aby osiągnąć zamierzony cel, terroryści
stosują środki niemoralne i nieakceptowane przez społeczeństwo (np. szantaż, branie zakładników, uprowadzanie samolotów, skażanie miejsc publicznych gazami
czy wysadzanie pojazdów), są bezwzględni, nie mają szacunku dla życia nie tylko
cudzego, lecz także swojego (często spotyka się przypadki ataków samobójców)
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Źródeł występowania terroryzmu na świecie jest bardzo dużo. Hall [2002, s. 2]
wyróżnia cztery główne ich rodzaje: ideologiczne, polityczne, religijne oraz w reakcji
na stosowanie przemocy. Obecnie akty terroryzmu mają przede wszystkim podłoże
religijno-polityczne. Cele i środki terroryzmu wypracowane zostały przez fundamentalistów religijnych, przede wszystkim muzułmańskich (np. Al-Kaida, libański Hezbollah, palestyński Hamas) [zob. Krawczyk 2007, ss. 263–300]. Ruch islamski rozwinął się
w 1979 r. podczas rewolucji irańskiej, a 29 czerwca 2014 r. na terytorium Iraku i Syrii
powstało tzw. Państwo Islamskie – samozwańczy kalifat. Oparty on został na religijnych prawach Koranu i zasadach szariatu, a jego głównym celem jest wspomniany
dżihad (święta wojna o zwycięstwo islamu), mylnie tłumaczony, ale chętnie stosowany jako walka z niewiernymi [Kosta 2007, ss. 29–30].
Nie sposób nie odnotować, że w ciągu ostatnich lat ugrupowania terrorystyczne
skoncentrowały się głównie na atakowaniu grup turystów jako łatwego celu przynoszącego wymierne korzyści. Turyści skupieni są bowiem najczęściej w jednym miejscu, co zapewnia dużą liczbę ofiar [Henderson 2006, s. 55]. Najbardziej wstrząsającymi przykładami były m.in. ataki: w 2002 r. w dyskotekach na wyspie Bali (204 zabitych
i 209 rannych), w 2003 r. w klubie, hotelu, centrum kultury i restauracji w Casablance
(45 zabitych i ponad 100 rannych), w 2005 r. na plaży w Szarm el-Szejk (88 zabitych
i 150 rannych), w 2015 r. w teatrze i na bulwarach w Paryżu (137 zabitych i ponad 300
rannych), w 2017 r. podczas koncertu w Manchester Arena (23 zabitych i 116 rannych)
oraz na promenadzie w Barcelonie (14 zabitych i 100 rannych). Czasem turyści nie są
bezpośrednim celem zamachów, lecz jedynie przypadkowymi ofiarami. Tak też było
11 września 2001 r. w Nowym Jorku, kiedy to islamscy zamachowcy, wykorzystując
samoloty cywilne jako latające pociski, dokonali serii ataków na obiekty naziemne.
Bez względu na to, czy turyści są celem, czy ofiarami, zamachy na nich zapewniają terrorystom szybki rozgłos i zainteresowanie sprawą, o którą walczą. To zasługa
przede wszystkim globalizacji [Ahmad 2006, s. 50], Internetu i mediów, które bardzo
szybko docierają do centrum wydarzeń i natychmiast informują opinię publiczną na
całym świecie [Marczak 2012, ss. 90–91 i 98].
Biorąc pod uwagę, że z jednej strony już niejednokrotnie dochodziło do ataków
terrorystycznych podczas imprez masowych (jak choćby w 2013 r., w czasie maratonu w Bostonie, czy w 2016 r., w trakcie obchodów Dnia Bastylii w Nicei), a z drugiej
strony, że zamachów w zdecydowanej większości przypadków dokonują bojownicy
dżihadu, których celem jest walka z odszczepieńcami od islamskiej wiary, można było
mieć obawy o bezpieczeństwo uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w roku
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2016. Na potrzeby niniejszego artykułu postanowiono więc ustalić, jak duże zagrożenie odczuwali uczestnicy tego wielkiego religijnego wydarzenia oraz jakie cechy to
zagrożenie determinowały.

Metodyka badań
W celu określenia, które cechy socjo-demograficzne i geograficzne turysty (i w jakim
stopniu) wpływają na jego ocenę bezpieczeństwa podróży i pobytu w destynacji, wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych podczas ŚDM Kraków 2016 na zlecenie
Urzędu Miasta pod nadzorem Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Ankietą objęto
wówczas 2392 osoby, które przyjechały do miasta na to wielkie wydarzenie z życia
Kościoła katolickiego1. Respondentów zapytano m.in. o to, na ile (w skali od 0 do 10)
obawiali się przyjechać do Krakowa na ŚDM (Y). Do analizy wykorzystano 10 cech
geodemograficznych i społecznych osób badanych (Xu) – zob. tabela 1.
Tabela 1. Wysokość prawdopodobieństwa testowego p dla zależności pomiędzy
obawą przyjazdu do Krakowa na ŚDM 2016 (Y) a cechami geodemograficzno-społecznymi uczestników tego wydarzenia (Xu)*
Cecha geo-demograficzno-społeczna
(Xu)

Obawa przed przyjazdem na ŚDM Kraków
2016 (Y)

Płeć (X1)

p = 0,00072

Wiek (X2)

p = 0,00228

Wykształcenie (X3)

p = 0,04323

Status zawodowy (X4)

p = 0,00235

Status materialny (X5)

p = 0,90414

Uczestnik krajowy/zagraniczny (X6)

p = 0,00080

Narodowość (X7)

p = 0,00000

Polskie pochodzenie (X8)

p = 0,05419

Wielkość miejsca zamieszkania (X9)

p = 0,27147

Status wiary (X10)

p = 0,07889

*Pogrubioną czcionką oznaczono zależności istotne statystycznie.
Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Na podstawie uzyskanych wyników postanowiono zweryfikować następujące hipotezy badawcze:
•

HA: Największy wpływ na poczucie zagrożenia ma narodowość odwiedzających (biorąc pod uwagę odległość od miejsca zamieszkania i nieznajomość
Polski jako kraju recepcji, a także wcześniejsze doświadczenia swojego narodu w zakresie terroryzmu);

•

HB: Osoby o polskich korzeniach w mniejszym stopniu obawiają się przyjechać do Krakowa (ze względu na większą wiedzę o kraju recepcji);

•

HC: Mniejsze zagrożenie bezpieczeństwa podczas wyjazdu turystycznego odczuwają mężczyźni niż kobiety (kobiety uchodzą za osoby bardziej
ostrożne);

•

HD: Poziom obawy odnośnie do przyjazdu do Krakowa na ŚDM wzrasta wraz
z wiekiem uczestników (większą odwagę wykazują ludzie młodzi);

•

HE: Poczucie zagrożenia jest wyższe u osób po studiach niż wśród legitymujących się niższym wykształceniem (im wyższy poziom edukacji, tym większa
wiedza na temat potencjalnych zagrożeń);

•

HF: Im silniejsza wiara uczestników, tym mniejsza obawa przed przyjazdem
na ŚDM.

Siłę zależności pomiędzy zmiennymi Y i Xu:
•

w wypadku cech X1, X6 i X8, tworzących ze zmienną Y tablice symetryczne
2×2 – zbadano za pomocą współczynnika zbieżności Fi Youle’a, opartego
na empirycznej wartości statystyki χ2, obliczonej przy zastosowaniu tzw. poprawki Yatesa,

•

w pozostałych przypadkach zbadano za pomocą współczynnika zbieżności
V Cramera, opartego na empirycznej wartości statystyki χ2.

Postawiono 10-krotnie (dla każdej pary zmiennych) następujące hipotezy statystyczne: H0 – obawa przed przyjazdem do Krakowa (Y) nie zależy od danej cechy
demograficzno-społecznej/geograficznej uczestnika ruchu turystycznego (Xu) oraz H1
jako hipotezę alternatywną. Przyjmując, zgodnie z regułami powszechnie stosowanymi w ekonomii, istotność na poziomie α=0,05, jeżeli prawdopodobieństwo testowe p
było mniejsze od 0,05, należało odrzucić hipotezę H0 i przyjąć hipotezę H1. W przeciwnym razie nie było podstaw do odrzucenia hipotezy H0. Uzyskane wyniki prezentuje
tabela 1. Na jej podstawie można wnioskować, że obawę przed przyjazdem pielgrzymów do Krakowa na ŚDM 2016 (Y) istotnie determinowało 6 z 10 cech geodemograficzno-społecznych (Xu). Nie była ona zależna jedynie od wielkości miejsca zamieszka-
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nia, sytuacji materialnej i statusu wiary uczestnika oraz od tego, czy miał on polskie
korzenie. Już zatem w tym monecie założone hipotezy HB (polskie pochodzenie) i HF
(status wiary) zostały zweryfikowane negatywnie.

Wpływ cech socjodemograficznych i geograficznych na
obawę przed przyjazdem do Krakowa na ŚDM 2016
Wysokość współczynników Fi Youle’a i V Cramera dla zmiennych istotnie kształtujących obawę uczestników odnośnie do przyjazdu na ŚDM Kraków 2016 przedstawia
wykres 1.
Wykres 1. Wartości współczynników Fi Youle’a i V Cramera dla istotnych zależności
pomiędzy obawą przed przyjazdem uczestnika na ŚDM Kraków 2016 (Y) a jego cechami geodemograficzno-społecznymi (Xu)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Uzyskane wyniki wskazują, że najsilniejszy2 wpływ na obawę przed przyjazdem
na ŚDM do Krakowa miała narodowość uczestnika (współczynnik V Cramera w wysokości 0,30), co pozytywnie weryfikuje hipotezę HA. Nieco mniej silne było oddziaływanie płci (Fi na poziomie 0,22) i tego, czy chodziło o pielgrzyma krajowego, czy zagranicznego (0,21). Najmniejszą rolę odgrywały wykształcenie, wiek i status zawodowy
(V Cramera = 0,18).
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2 Siła zależności korelacyjnej nie jest duża, niemniej w wypadku cech jakościowych z reguły osiąga ona
mniejsze wartości niż przy danych ilościowych [Zeliaś, Pawełek, Wanat 2002, s. 152].
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Jeśli chodzi o narodowość, to największe obawy przed przyjazdem do Krakowa
mieli uczestnicy z krajów oddalonych od Polski, takich jak: Meksyk (średnia wysokość
współczynnika obawy 5,96), Argentyna (5,64), USA (4,63), Kanada (4,35), natomiast
najmniejsze – pielgrzymi z krajów europejskich, tj.: Chorwacji (2,56), Austrii (3,21),
Ukrainy (3,28), Francji (3,48), Portugalii (3,48), Niemiec (3,64) i Belgii (3,85). Trzeba ponadto zwrócić uwagę, że obawę tę kształtowały też, jak można się było domyślać, doświadczenia narodowe odnośnie do terroryzmu, gdyż przykładowo Brytyjczycy, Holendrzy czy Włosi mieli większe obawy niż Malezyjczycy, Brazylijczycy czy Chilijczycy
(odpowiednio 4,04, 4,29 i 4,51 vs 2,86, 3,86 i 3,92).
Analiza pochodzenia uczestników z Polski i zagranicy potwierdza oczywistą, jak
się wydaje, zależność, że mniej obaw przed przyjazdem mieli ci pierwsi. Polacy częściej bowiem zaznaczali na skali 0–3 (w sumie 69,65% vs 60,66%, w tym zwłaszcza 0
– 31% vs 28%), podczas gdy cudzoziemcy – wyższe wartości (w tym 9 i 10 – 3,96% vs
2,91%) – zob. wykres 2. W sumie uśredniony współczynnik obawy był niższy w grupie uczestników krajowych (3,56) niż wśród uczestników zagranicznych (4,04). Tym
samym hipoteza HA została ponownie zweryfikowana pozytywie.
Podobna korelacja występuje w odniesieniu do płci uczestników ŚDM Kraków 2016. Mężczyźni częściej na skali wskazywali bowiem 0–3 (w sumie 69,47% vs
59,66%, w tym zwłaszcza 0 – 33% vs 26%), podczas gdy kobiety – kolejne wartości
(w tym 9 i 10 – 4,16% vs 2,72%) – zob. wykres 3. W konsekwencji średnia wysokość
współczynnika obawy była wyższa u kobiet (4,11) niż u mężczyzn (3,53). Zatem postawiona hipoteza HC została potwierdzona.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wykres 2. Obawa przed przyjazdem na ŚDM Kraków 2016 w zależności od rozróżnienia na uczestników krajowych i zagranicznych
(w %)

Renata Seweryn

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wykres 3. Obawa przed przyjazdem na ŚDM Kraków 2016 w zależności od płci uczestników (w %)

Demograficzno-geograficzne determinanty oceny bezpieczeństwa w turystyce
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Opierając się na znaku współczynnika korelacji (+/−), można stwierdzić, że obawa przed przyjazdem na ŚDM malała także wraz z poziomem wykształcenia i wiekiem uczestnika, czyli odwrotnie, niż założono. Hipotez HE i HD nie udało się więc
potwierdzić.
Jeśli chodzi o wykształcenie, to uzyskane wyniki można tłumaczyć faktem, że im
wyższy poziom edukacji jednostki, tym większa jest jej wiedza o możliwościach i warunkach podróżowania, a tym samym wyjazd turystyczny nie jest dla niej na tyle niebezpieczny, żeby z niego rezygnować. Stąd najwięcej osób po studiach zaznaczyło 0,
odpowiadając na pytanie o obawę przed przyjazdem do Krakowa (ponad 34%, podczas gdy w grupie osób z wykształceniem podstawowym było to tylko niecałe 24%,
ze średnim – 27%, a innym – 29%), a najmniej – wartości 9 i 10 (tylko 1,49% i 1,35%)
– zob. wykres 4. W sumie uśredniony współczynnik obawy był najniższy w grupie
uczestników po studiach (3,56), a najwyższy – wśród pielgrzymów po szkole podstawowej (4,15).
Życie uczy i przyzwyczaja ludzi do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a tym
samym podróż turystyczna nie budzi takich obaw u starszych jak u młodych osób.
Najmniej najmłodszych uczestników deklarowało więc brak obawy przed przyjazdem (tylko mniej więcej 24%), a wraz ze wzrostem liczby lat wskazań na 0 było coraz
więcej (19–25 lat – 27%, 26–35 lat – 39%, 36–45 lat – 40%, 45–55 lat – 46%, 56–65 lat –
55% i powyżej 65 lat – 80%). Ponadto nikt z pielgrzymów w wieku powyżej 55 lat nie
zaznaczył największej obawy, podczas gdy w grupie najmłodszych takich osób było
5,88%. W rezultacie średnia wysokość współczynnika obawy była najwyższa wśród
uczestników mających mniej niż 19 lat (4,10), a najniższa wśród seniorów (2,80).
Wiek pozostaje w ścisłym związku ze statusem zawodowym. Nic zatem dziwnego, że – jak wynika z badań – najsilniejszy niepokój odnośnie do przyjazdu do Krakowa na ŚDM 2016 odczuwali uczniowie i studenci (odpowiednio średnia wartość
współczynnika obawy to 4,07 i 3,97), a najmniejszy – emeryci i renciści (odpowiednio
1,50 i 2,80). Zerową wartość na skali w najmniejszym odsetku zaznaczali uczniowie
(23,83%), następnie studenci (26,45%) i dalej osoby zajmujące się domem (32,35%),
pracujący (36,64%), bezrobotni (45,10%), a najliczniej renciści (66,67%) i emeryci
(80%).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wykres 4. Obawa przed przyjazdem na ŚDM Kraków 2016 w zależności od wykształcenia uczestników (w %)
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Zakończenie
W ostatnich latach notuje się coraz więcej zagrożeń dla bezpieczeństwa, w tym zamachów terrorystycznych, których ofiarami padają turyści. Ma to ogromny wpływ
na podróże międzynarodowe. W obawie o własne życie oraz dążąc do minimalizacji
skutków zdrowotnych i materialnych, podróżni niejednokrotnie unikają odwiedzania
obszarów, w których odczuwaliby niepokój i zagrożenie, nawet za cenę rezygnacji
z miejscowych atrakcji turystycznych czy uczestnictwa w interesującym ich wydarzeniu. Analizy przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu pozwalają wnioskować, że największe obawy o bezpieczeństwo związane są z odległością przestrzenną (a przy tym także kulturową) krajów emisji i recepcji turystycznej – im jest ona
większa, tym większe poczucie zagrożenia w kwestii wyjazdu w nieznane. Nie bez
znaczenia jest też świadomość wystąpienia zagrożeń wynikająca z wcześniejszych
doświadczeń swojego kraju w tym zakresie. Wszystko to potwierdziło założoną hipotezę HA. Co jednak interesujące, poziom obawy nie zależy od tego, czy turysta ma
korzenie w kraju recepcji, a tak – w związku z poprzednią korelacją – można było zakładać. Zatem hipoteza HB nie mogła zostać potwierdzona. Nie zweryfikowano też
pozytywnie hipotez mówiących, że poczucie zagrożenia rośnie wraz z wiekiem (HD)
i wykształceniem (HE) uczestników ruchu turystycznego. Wprost przeciwnie – dowiedziono, że silniejsze obawy odczuwają ludzie młodzi, jeszcze nisko wykształceni
i mniej doświadczeni w turystyce (podobnie jak więcej zagrożeń dostrzegają kobiety niż mężczyźni, co potwierdziło hipotezę Hc). Zdziwienie może budzić również to,
że status wiary nie determinował poziomu obawy przed przyjazdem na Światowe
Dni Młodzieży (co zweryfikowało negatywnie hipotezę HF). Wydawać by się bowiem
mogło, że skoro „wiara potrafi góry przenosić”, to im jest ona głębsza, tym więcej ufności należy pokładać w Opatrzności, że nic złego stać się nie może. Prawdopodobnie
jednak w obliczu licznych zagrożeń współczesnego świata takie przekonanie okazało
się niewystarczające.
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Wstęp
Ostatnie dziesięciolecia charakteryzują się gwałtownym wzrostem liczby ludności zamieszkującej miasta, przy czym najbardziej rozrastają się te największe [UNWTO 2012,
s. 7]. Szybko rośnie zarówno liczba ich mieszkańców, jak i znaczenie gospodarcze,
polityczne oraz społeczne [UNWTO, CICtourGUNE 2014, ss. 9–10]. Współczesne wielkie miasta to złożone organizmy spełniające funkcje produkcyjne, administracyjne,
mieszkaniowe, rozrywkowe i wiele innych [Smętkowski i in. 2009, ss. 52–53]. U niektórych autorów pojawia się nawet stwierdzenie, że jesteśmy świadkami odradzania się
miast-państw [Ritchie, Crouch 2003, ss. 4–5; Zmyślony 2015, s. 32]. Temu rozrostowi
wielkich miast towarzyszy rosnące zainteresowanie ze strony polityków, przedstawicieli biznesu oraz ośrodków naukowych [Zmyślony 2015; UNWTO 2012]. Ze względu
na pełnione funkcje szczególne miejsce w tym procesie zajmują miasta określane jako
metropolitalne. Termin ten jest szeroko stosowany, chociaż nie ma oficjalnej prawnej lub statystycznej definicji tego typu ośrodków [Smętkowski i in. 2009]. Przyjmuje
się, że są to miasta liczące co najmniej milion mieszkańców lub 500 tys. w wypadku
metropolii regionalnych o złożonej strukturze morfologicznej obejmującej centrum
miasta, przedmieścia i strefę podmiejską. Cechą charakterystyczną metropolii są silne
powiązania egzogeniczne, w tym transportowe, finansowe, produkcyjne, handlowe
itp. [Smętkowski i in. 2009]. W Polsce jedynym miastem o wykształconych funkcjach
metropolitalnych jest Warszawa, aspirują do tej kategorii również Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto i Wrocław [Smętkowski i in. 2009].
Do wielkich miast kieruje się również znaczna część ruchu turystycznego [UNWTO, CICtourGUNE 2014, s. 11], jednak fakt ten i jego implikacje nie znajdują dostatecznego odzwierciedlenia w publikacjach i badaniach miast [Ashworth i Page 2011]. Dotyczy to zwłaszcza opracowań z zakresu studiów urbanistycznych, w których z reguły
funkcje turystyczne są analizowane niezbyt szczegółowo, a często całkiem pomijane.
Z kolei w badaniach z zakresu turystyki aż do lat 80. miasta rzadko były przedmiotem
zainteresowania, ponieważ postrzegano je przede wszystkim jako rynki wysyłające.
Uwagę kierowano ku ośrodkom nadmorskim, górskim i ogólnie miejscom sprzyjającym turystyce wypoczynkowej [Ashworth i Page 2011, Law 2002]. Poczynając od
drugiej połowy lat 80., zagadnienia turystyki w miastach znalazły większe odzwierciedlenie w publikacjach [Mika 2011; Edwards i in. 2008], jednak omawiane są w nich
przede wszystkim społeczne i przestrzenne aspekty oddziaływania turystyki na mia46

sto [Bellini i Pasquinelli 2016; UNWTO 2012], a znacznie mniej uwagi poświęca się jej
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wkładowi w gospodarkę [Law 2002, s. 6]. Law [2002, s. 6] tłumaczy to tym, że do lat
80. ubiegłego wieku rozpowszechnione były koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego eksponujące rolę bazy eksportowej, którą tworzył przemysł. Zwrot ku usługom,
jaki dokonał się w latach 90., doprowadził do rozwoju badań skoncentrowanych na
usługach finansowych i biznesowych, ewentualnie tzw. kreatywnych. Sprzyja temu
w pewnym sensie „niewidzialność” turystyki jako działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do informacji o innych rodzajach aktywności gospodarczej dane dotyczące produkcji i zatrudnienia w turystyce nie są bezpośrednio dostępne w systemie statystyki gospodarczej [Law 2002; UNWTO InRouTe 2015; Dziedzic i in. 2016]. Co więcej,
swoistym paradoksem jest to, że w największym stopniu od turystyki uzależnione są
stosunkowo niewielkie miejscowości, których gospodarka zbliża się do monokultury turystycznej, podczas gdy dla wielkich miast, w tym miast metropolitalnych, które
przyciągają znacznie większą liczbę odwiedzających, turystyka to stosunkowo nieznaczący element gospodarki [Ashworth i Page, 2011].
Niemniej znaczenie wspomnianych miast dla rynku turystycznego sprawia, że
pojawia się potrzeba lepszego poznania wpływu turystyki na ich funkcjonowanie
[UNWTO; CICtourGUNE 2014]. Ocena efektów ekonomicznych turystyki jest jednym z ważniejszych elementów tego oddziaływania, jednak ich pomiar, z przedstawionych względów, nie jest zadaniem łatwym. Celem niniejszego opracowania jest
próba przedstawienia uwarunkowań wpływających na możliwość wykorzystywania
dostępnych informacji do pomiaru efektów ekonomicznych turystyki w miastach
metropolitalnych, a następnie ich zastosowania jako narzędzia wspierającego zarządzanie rozwojem tych miast. W związku z tym w opracowaniu podjęto następujące
pytania badawcze:
•

PB 1: Jakie rodzaje efektów ekonomicznych turystyki mogą być przedmiotem
pomiaru w miastach metropolitalnych?;

•

PB 2: Jakie dane są niezbędne do pomiaru efektów ekonomicznych turystyki
w miastach metropolitalnych?;

•

PB 3: Jakie są uwarunkowania instytucjonalne wykorzystania wyników pomiaru efektów ekonomicznych turystyki w zarządzaniu miastami metropolitalnymi.

Do uzyskania odpowiedzi na PB 1 i 2 zastosowano podejście dedukcyjne, które
bazuje na przeglądzie literatury przedmiotu, jeśli zaś chodzi o PB 3, to obok literatury przedmiotu wykorzystano metainformacje dotyczące badań efektów ekonomicznych turystyki w miastach oraz analizę przypadku Warszawy.
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Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej poruszono zagadnienia pomiaru efektów ekonomicznych turystyki w miastach metropolitalnych w ujęciu teoretycznym, natomiast w drugiej scharakteryzowano inicjatywy i dokonano ich analiz
w tym zakresie.

Pomiar efektów ekonomicznych turystyki w miastach
metropolitalnych – ujęcie teoretyczne
Z punktu widzenia oceny efektów ekonomicznych turystyki istotne jest określenie,
jakie mierniki mogą być przedmiotem zainteresowania, jakie zjawiska mierzą, jakie
metody pomiaru mogą być wykorzystane oraz jakie dane są potrzebne do ich zastosowania. Jeśli chodzi o pierwsze zagadnienie, to efekty ekonomiczne mierzone są
najczęściej za pomocą następujących agregatów ekonomicznych:
•

wielkości kreowanego popytu,

•

wielkości produkcji,

•

poziomu wartości dodanej brutto lub PKB,

•

liczby pracujących,

•

wielkości wpływów podatkowych [Frechtling 2009; Murillo i in. 2011; Kauppilaa i Karjalainena 2012] lub szerzej efektów netto dla budżetu, tj. wpływów
z podatków i opłat (w turystyce jest to np. opłata miejscowa, „podatek hotelowy”) pomniejszonych o wydatki.

Mogą być one efektem następujących zjawisk związanych z turystyką:
•

popytu kreowanego przez turystykę przyjazdową do metropolii;

•

popytu kreowanego przez turystykę wyjazdową mieszkańców metropolii;

•

produkcji przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie metropolii;

•

popytu kreowanego przez wydatki inwestycyjne związane z turystyką;

•

popytu kreowanego przez spożycie zbiorowe związane z turystyką, które
obejmuje wydatki sektora publicznego na rzecz turystyki [Dziedzic i in. 2016].

Wszystkie omówione zjawiska mogą być analizowane w odniesieniu do ich całości lub dla wybranych segmentów rynku, np. efekty popytu zagranicznych odwiedzających, efekty wydarzeń sportowych, wydatki na promocję metropolii itp. [Heeley 2011]. Przedmiotem zainteresowania mogą być efekty bezpośrednie wydatków
konsumpcyjnych lub inwestycyjnych, efekty pośrednie, czyli obejmujące cały impuls
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ne, które powstają jako rezultat zwiększonej konsumpcji osób uzyskujących dochody dzięki bezpośrednim lub pośrednim efektom turystyki [Heeley 2011; Murillo i in.
2011].
Ocena efektów ekonomicznych jakiegokolwiek zjawiska wymaga sprecyzowania
jego zakresu oraz ustalenia rozmiarów. Jak wspomniano we wstępie, w wypadku turystyki nie jest to zadanie proste, a złożona struktura miast metropolitalnych czyni
je jeszcze trudniejszym. Ustalenia przyjęte na szczeblu międzynarodowym definiują
zjawisko turystyki od strony popytowej i podażowej, ale nie rozwiązuje to wszystkich
praktycznych problemów związanych z jego pomiarem, zwłaszcza na szczeblu regionalnym i lokalnym [UNWTO InRouTe 2015; Dziedzic i in. 2016]. Jeśli chodzi o stronę
popytową, to w miastach metropolitalnych mamy do czynienia z dwoma dużymi
strumieniami ruchu turystycznego: turystyką przyjazdową i turystyką wyjazdową
mieszkańców. Do turystyki przyjazdowej należą podróże dotyczące praktycznie
wszystkich celów osobistych, tj. związane z tranzytem, wypoczynkiem, odwiedzinami
u krewnych i znajomych, kształceniem, poprawą stanu zdrowia, podjęte ze względów
religijnych, w celu zrobienia zakupów oraz realizacji zadań zawodowych, w tym udziału w konferencjach, targach itp. [Law 2002; Mika 2011; Edwards i in. 2008]. Tak zróżnicowana struktura celów podróży ma określone implikacje dotyczące sezonowości
przyjazdów, ich rozkładu w ciągu tygodnia i w ciągu doby, odwiedzanych miejsc, rodzajów aktywności podejmowanych w trakcie pobytu w mieście, a w rezultacie wysokości i struktury rodzajowej wydatków związanych z podróżą. Warto zauważyć, że
duża liczba podróży jest generowana niejako samoistnie jako konsekwencja funkcji
metropolitalnych (podróże służbowe do centrów administracyjnych, produkcyjnych,
korzystanie z usług handlowych, medycznych, odwiedziny u znajomych i krewnych
itp.), a tylko część ruchu turystycznego może być aktywnie rozwijana w efekcie działań marketingowych. Dotyczy to podróży w szeroko pojętych celach poznawczych,
rozrywkowych, udziału w kongresach, targach oraz ewentualnie podróży medycznych i edukacyjnych.
Postęp technologiczny w zakresie usług informatycznych, lepszy dostęp do usług
transportowych oraz nowe zjawiska społeczne mają istotny wpływ na turystykę
w miastach metropolitalnych. Konsekwencją tych przemian jest rozwój zjawiska gospodarki kolaboratywnej, będącej swego rodzaju konkurencją dla przedsiębiorstw,
zmiana sposobu korzystania z oferty miasta polegająca na odejściu od tradycyjnego
zwiedzania atrakcji na rzecz uczestniczenia w jego życiu [Bock 2015; Ashworth i Page
2011; Mika 2011] oraz wzrost znaczenia przyjazdów jednodniowych [Murillo i in.
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2011]. Opisane procesy znajdują odzwierciedlenie w zmianach struktury przestrzennej turystyki przyjazdowej do miast. Polegają na odchodzeniu od centralnego obszaru biznesowo-turystycznego w stronę struktury wyspowej, na którą składa się szereg
obszarów turystycznych rozrzuconych na całym obszarze metropolii [Ashworth, Page
2011; Williams, Lew 2015] .
Efekty ekonomiczne turystyki przyjazdowej są pochodną wydatków konsumpcyjnych podczas pobytu na terenie metropolii oraz wydatków poniesionych przed
wyjazdem, o ile zostały wykorzystane na zakup usług świadczonych przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie odwiedzanej metropolii. Tradycyjnie podstawowym źródłem informacji na ten temat były badania prowadzone w bazie hotelowej
lub bazie noclegowej [Heeley 2011], jednak w ten sposób pomijany jest popyt ze
strony jednodniowych odwiedzających, osób odwiedzających krewnych i znajomych oraz korzystających z noclegów w niezarejestrowanej bazie noclegowej,
w tym w ramach współdzielonej konsumpcji. Alternatywnym rozwiązaniem, które
pozwala uniknąć tego problemu, są badania w miejscach zamieszkania odwiedzających. Ze względów praktycznych rozwiązanie to jest skuteczne w odniesieniu do
krajowej turystyki przyjazdowej, ale niepraktyczne w wypadku zagranicznej turystyki przyjazdowej. Z tego powodu odpowiednie dane najczęściej zbierane są jako
część badania zagranicznej turystyki przyjazdowej do danego państwa, ale wymaga
to odpowiedniej konstrukcji takich badań. Taki sposób gromadzenia danych sprawdza się w odniesieniu do ogólnej wielkości ruchu i wydatków, ale uzyskanie informacji o zachowaniach nabywczych poszczególnych segmentów rynku wymaga dużego
zwiększenia próby lub jest obciążone dużym błędem szacunku [UNWTO InRouTe
2015]. Z tego powodu wiele miast metropolitalnych decyduje się na prowadzenie
własnych badań terenowych, co wymaga przygotowania odpowiedniego schematu ich prowadzenia, jeśli chodzi o czas i wybór miejsc przeprowadzania wywiadów
[Szafrańska i in. 2015, ss. 51–62]. Trzeba przy tym uwzględnić fakt, że poszczególne
kategorie odwiedzających mogą się pojawiać tylko w niektórych z opisanych typów
miejsc, zatem struktura przestrzenna miejsc prowadzenia badania może wpływać
na jego wyniki. Podsumowując, można stwierdzić, że od strony popytowej możemy
dość precyzyjnie określić zakres turystyki (ruch przyjazdowy i wyjazdowy), trudniejsze jest zebranie odpowiednich danych.
Jeśli chodzi o stronę podażową turystyki, to sytuacja jest bardziej skomplikowana.
Przede wszystkim wydatki odwiedzających trafiają do przedsiębiorstw reprezentują50
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nabywców. Istnieje grupa branż, których produkcja jest ściśle związana z popytem ze
strony odwiedzających i które jako takie zostały uznane za charakterystyczne turystyczne rodzaje działalności (CRDT; zakwaterowanie, gastronomia, transport pasażerski i wynajem samochodów, usługi organizacji i pośrednictwa oraz usługi kulturalne
i rekreacyjne) [UN, UNWTO 2008]. Jednak nawet w wymienionych rodzajach działalności rzadko cała sprzedaż skierowana jest do odwiedzających. Dotyczy to szczególnie obszarów metropolitalnych, gdzie nawet hotele część oferty kierują do nabywców lokalnych (spotkania biznesowe, imprezy rodzinne), nie wspominając o usługach
kulturalnych, gastronomicznych i rekreacyjnych. Bardzo zróżnicowana struktura celów podróży do metropolii sprawia ponadto, że znaczna część wydatków odwiedzających trafia do przedsiębiorstw i instytucji oferujących inne usługi, np. firm handlowych, medycznych itp. Stwarza to określone trudności koncepcyjne i praktyczne, jeśli
chodzi o kwantyfikację podaży turystycznej. Możliwych jest kilka rozwiązań:
A. uwzględnienie w całości wyników przedsiębiorstw z CRDT,
B. określenie „turystycznej” części produkcji przedsiębiorstw z CRDT,
C. określenie „turystycznej” części produkcji wszystkich przedsiębiorstw, które obsługują ruch turystyczny.
Wybór jednej z tych opcji ma określone konsekwencje, jeśli chodzi o interpretację wyników. Trzeba pamiętać, że efekty ekonomiczne turystyki związane są przede
wszystkim z działalnością przedsiębiorstw na danym obszarze, dotyczy to zwłaszcza miejsc pracy i wpływów do budżetu. Z punktu widzenia maksymalizacji tych
wielkości nie jest istotne, czy dane przedsiębiorstwo obsługuje ruch przyjazdowy,
wyjazdowy z danej metropolii czy może świadczy usługi na terenie całego kraju lub
nawet za granicą (przewoźnicy, usługi pośrednictwa i organizatorskie). Ze względu
na skalę popytu, infrastrukturę i usługi dodatkowe obszary metropolitalne są atrakcyjną lokalizacją dla tego typu przedsiębiorstw, a informacji o rozmiarach tego zjawiska dostarczy wybór rozwiązania A. Rozwiązanie B umożliwia określenie efektów
ekonomicznych zachowań strony popytowej, tj. przypisanie określonej produkcji czy
zatrudnienia ruchowi przyjazdowemu, wyjazdowemu lub ich segmentom, ale należy
pamiętać, że uzyskamy tylko częściowy obraz ich wkładu w gospodarkę (pominięcie
efektów wydatków skierowanych do innych branż). Wybór rozwiązania C daje w miarę pełny obraz bezpośredniego wpływu strony popytowej i ewentualnie jej segmentów na gospodarkę metropolii, ale interpretacja wyników powinna uwzględniać fakt,
że wiele usług jest jednakowo ważnych dla mieszkańców i odwiedzających, a kombinacja ich popytu sprawia, że przedsiębiorstwa generalnie osiągają lepsze warunki
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działania. Stąd stwierdzenie, że np. „tylko 10% obrotów handlu to popyt odwiedzających” nie do końca odzwierciedla jego znaczenie, bo obroty większe o 10% mogą
dawać istotną przewagę konkurencyjną. To samo może dotyczyć produkcji CTRD. Ta
wielofunkcyjność wielu przedsiębiorstw stwarza też problemy z kwalifikacją wydatków inwestycyjnych na turystykę.
Jeśli chodzi o praktyczną stronę zbierania informacji, to podstawowe znaczenie ma
statystyka gospodarcza i dokumentacja administracji. Dostarczają one ogólnych danych
dotyczących liczby przedsiębiorstw, wyników finansowych, zatrudnienia itp., ale ewentualne ustalenie udziału popytu turystycznego wymaga zastosowania specjalnych procedur (zestawienia danych dotyczących strony popytowej i podażowej [UNWTO InRouTe
2015; Murillo i in. 2011] lub przeprowadzenia badania ankietowego wśród przedsiębiorców [Kauppilaa i Karjalainena, 2012]. Niestety żadna z wymienionych metod nie dostarcza informacji na temat gospodarki nieformalnej, w tym gospodarki kolaboratywnej.
Na rzeczywisty zakres pomiaru efektów ekonomicznych turystyki mają wpływ
potrzeby związane z zarządzaniem rozwojem miast, interesami podmiotów zaangażowanych w te procesy oraz obiektywne możliwości związane z zastosowaniem
określonej techniki pomiaru [Heeley 2011, ss. 53–54]. Zapotrzebowanie na informacje dotyczące efektów ekonomicznych turystyki może się pojawić w związku z różnymi fazami procesu zarządzania miastem. W wypadku turystyki mogą one dotyczyć
przede wszystkim planowania strategicznego, zarówno w odniesieniu do znaczenia
turystyki, jak i konkretnych kierunków jej rozwoju, organizowania i decydowania
(obejmuje alokację środków finansowych, rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych)
oraz w fazie kontrolowania [Markowski 1999, ss. 15–16]. Uzyskane informacje mogą
być wykorzystane do monitorowania rozwoju turystyki, zarówno w ramach benchmarkingu wewnętrznego (rozwój turystyki, turystyka a inne rodzaje działalności gospodarczej), jak i w miarę możliwości zewnętrznego [Heeley 2011, s. 54; Kozak 2004].
Warunkiem takiego wykorzystania efektów pomiaru jest spójność wykorzystywanych danych i stosowanych metod w ujęciu dynamicznym (benchmarking wewnętrzny) i przestrzennym (benchmarking zewnętrzny). Z tego powodu szczególnie dużą
wartość mają dane uzyskiwane w ramach standardowych programów statystyki publicznej i dane administracji.
Wypracowano kilka technik, które wykorzystywane są do pomiaru efektów ekonomicznych turystyki i które mogą być zastosowane także w odniesieniu do metropolii, o ile spełnione zostaną wymagania dotyczące niezbędnego zakresu informacji.
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•

wpływy z wydatków konsumpcyjnych (WW) poniesionych w związku z podróżami do danego miejsca;

•

wyniki przedsiębiorstw (WP) z tytułu sprzedaży odwiedzającym [Kauppilaa
i Karjalainena 2012];

•

określenie wkładu wydatków konsumpcyjnych w tworzenie wartości dodanej brutto, zatrudnienia i podatków na podstawie tablic przepływów międzygałęziowych (PM) [Canada 2013; Murillo i in. 2011; Dwyer i in. 2010];

•

określenie wkładu wydatków konsumpcyjnych w tworzenie wartości dodanej brutto, zatrudnienia i podatków na podstawie modelu równowagi ogólnej CGE [Dwyer i in. 2010].

W tabeli 1. scharakteryzowano poszczególne metody pod kątem zakresu, wymagań dotyczących wykorzystywanych danych oraz przydatności w procesie zarządzania.
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54

Dane o wielkości sprzedaży,
zatrudnieniu, podatkach

Dane o wydatkach na obszarze metropolii i na rzecz
działających tam jednostek.
Tablica przepływów międzygałęziowych

Wpływy z wydatków odwiedzających (WW)

Wyniki ze sprzedaży usług
odwiedzającym (WP)

Wkład turystyki w gospodarkę na podstawie tablicy
przepływów międzygałęziowych
(PM)

Źródło: opracowanie własne.

Wkład turystyki w gospodar- Dane o wydatkach na obkę na podstawie modelu CGE szarze metropolii i na rzecz
działających tam jednostek.
Model CGE dla obszaru
metropolii

Wymagania w zakresie
danych
Dane o wydatkach na obszarze metropolii i na rzecz
działających tam przedsiębiorstw

Nazwa metody

Uzyskane wyniki zależą od jakości
danych

Efekty bezpośrednie w zakresie wielkości
popytu kreowanego przez turystykę (możliwość segmentacji). Możliwość oszacowania wartości dodanej brutto, zatrudnienia
na podstawie danych strony podażowej
Efekty bezpośrednie w zakresie produkcji,
wpływów podatkowych i zatrudnienia

Efekty bezpośrednie, pośrednie i indukowane; w zakresie efektów bezpośrednich;
odpowiednik rachunku satelitarnego
turystyki.
Bezpośredni pomiar wielkości popytu,
pozostałe wielkości szacowane.
Możliwość segmentacji
Całkowite efekty impulsu popytowego lub Wyniki zależą od dostępności
modelu CGE dla obszaru metroinwestycyjnego.
polii, duża pracochłonność
Uzyskane wyniki zależą od przyjętych
w modelu założeń dotyczących funkcjonowania gospodarki. Możliwość segmentacji.
Prognozowanie

Mierzona może być całość podaży CRDT lub tylko część sprzedana odwiedzającym.
Uzyskane wyniki zależą od
kompletności rejestru przedsiębiorstw i ich skłonności do
udzielania informacji
Wyniki zależą od jakości danych
na temat popytu, ograniczona
dostępność tablic przepływów
międzygałęziowych na poziomie
obszarów metropolitalnych i ich
aktualność, duża pracochłonność

Uwagi

Zakres pomiaru

Tabela 1. Metody pomiaru efektów ekonomicznych turystyki w miastach metropolitalnych
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Inicjatywy w zakresie pomiaru efektów ekonomicznych
turystyki w miastach metropolitalnych
Wzrost znaczenia wielkich miast znajduje odzwierciedlenie w różnych inicjatywach
dotyczących oceny ich miejsca na rynku turystycznym oraz wkładu turystyki w ich gospodarkę. Inicjatywy te stanowią część większych przedsięwzięć dotyczących miast
lub poświęcone są wyłącznie turystyce. Do pierwszej grupy należy inicjatywa realizowana przez Eurostat, który gromadzi i publikuje specjalny zestaw danych i wskaźników opisujących duże miasta w podziale na obszar miasta i obszar metropolitalny
[Eurostat 2016]. W tej grupie znalazły się dane dotyczące rzeczowych wskaźników podaży turystycznej i popytu turystycznego pochodzące z badań w bazie noclegowej.
Spośród inicjatyw ukierunkowanych na turystykę warto wymienić te podjęte
przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) oraz Światową Radę Podróży i Turystyki (WTTC). Działania Światowej Organizacji Turystyki doprowadziły do powstania raportów dotyczących turystyki w 21 miastach odgrywających kluczową rolę
na światowym rynku turystycznym [UNWTO 2012, UNWTO CICtourGUNE 2014].
W opublikowanych materiałach nie jest używany termin „metropolia”, ale wszystkie
uwzględnione miasta spełniają kryteria definicji przytoczonej na wstępie. Jednym
z celów tego przedsięwzięcia jest wypracowanie sposobu pomiaru efektów turystyki w miastach [UNWTO 2012, ss. 11, 33]. W tym celu przeprowadzono badanie
ankietowe wśród instytucji odpowiedzialnych za promocję miast uczestniczących
w projekcie, ale wyniki opublikowano tylko w odniesieniu do dwóch miast: Kapsztadu i Buenos Aires. W pierwszym przypadku zadeklarowano badania popytu wśród
odwiedzających oraz podaży wśród członków organizacji, a w drugim z pomocą ministerstwa turystyki podjęto jednorazowe prace nad określeniem wkładu turystyki
w PKB miasta (bez podania metody) oraz badań zatrudnienia z wykorzystaniem danych administracyjnych.
Kolejnym przedsięwzięciem pod egidą UNWTO było ustalenie, na ile dostępne
dane umożliwiają benchmarking turystyki w metropoliach [UNWTO CICtourGUNE
2014]. W ramach tego opracowania dokonano m.in. oceny mierników efektów turystyki. Ocenie poddano kilka inicjatyw, z których tylko jedna (TourMIS) dotyczy miast
i jest realizowana od kilkunastu lat. Jest to bezpłatna baza danych, w której zainteresowane miasta uczestniczą na zasadzie dobrowolności, otrzymując raport porównawczy w zamian za przesłanie do systemu własnych danych. W omawianym raporcie znalazły się także bardziej dokładne dane dotyczące badań popytu i podaży
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turystycznej prowadzonych w ankietowanych metropoliach. Tylko w sześciu miastach
zbierano dane dotyczące wydatków z wykorzystaniem badań ankietowych lub źródeł administracyjnych, takich jak wypłaty z kart kredytowych. Podobnie ograniczony
zakres miały badania dotyczące strony podażowej. Tylko Melbourne przygotowuje
rozbudowane analizy efektów ekonomicznych turystyki, które są adaptacją wyników
rachunku satelitarnego dla państwa i regionu [UNWTO CICtourGUNE 2014, s. 28].
W dalszej części raportu omawiane są inicjatywy poszczególnych państw i metropolii
zmierzające do zwiększenia zakresu informacji na temat poprawy ich jakości. W większości przypadków obejmują one współpracę z instytucjami administracji centralnej
(ministerstwo odpowiedzialne za turystykę, urząd statystyczny) oraz regionalnej.
Inicjatywa WTTC ma zupełnie odmienny charakter i jest rozwinięciem prac nad
oceną efektów ekonomicznych turystyki w odniesieniu do poszczególnych państw.
Obliczenia opracowywane są z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego i danych
z poszczególnych państw (dokładniejszy opis tej metody przedstawiono w monografii [Dziedzic i in. 2015]). Wyniki są publikowane i dostępne bezpłatnie online [WTTC
2017] w podziale na poszczególne kontynenty. Szacowane parametry obejmują
wydatki odwiedzających, PKB wypracowany dzięki turystyce, wielkość zatrudnienia
w związku z turystyką. Na podstawie tych wielkości obliczany jest udział turystyki w PKB miasta i „turystycznym” PKB państwa. Punktem wyjścia są dane dotyczące
podaży, które odnoszone są do efektów ekonomicznych dla całego państwa. Są one
zestawiane z danymi dotyczącymi popytu i obejmują wyłącznie obszar miasta [WTTC
2017, s. 16]. Odnosząc to do tabeli 1, można uznać, że jest to metoda PM, z tym że bardzo duża część danych pochodzi z szacunków często wykorzystujących prawidłowości ustalone dla innych państw i potraktowanych jako modelowe [Dziedzic i in. 2015].
Przedstawione przykłady pokazują, że zainteresowanie oceną wkładu turystyki
w gospodarkę miast metropolitalnych jest bardzo duże, ale równocześnie ujawniają
brak powszechnie uznanych standardów takiej oceny, czemu towarzyszy brak niezbędnych danych. Podobne zainteresowanie przejawiają również polskie miasta. W 2017 r.
Stołeczne Biuro Turystyki wyraziło zainteresowanie uzyskaniem informacji na temat:
•

wkładu turystyki w PKB Warszawy (wraz z podziałem na rodzaje działalności),

•

zatrudnienia w turystyce w Warszawie (wraz z podziałem na rodzaje działalności),

•

nakładów inwestycyjnych w turystyce w Warszawie (wraz z podziałem na rodzaje działalności),
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udziału turystyki w wydatkach i dochodach budżetowych m.st. Warszawy
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oraz porównania ich z odpowiednimi danymi dla Polski i województwa mazowieckiego. Dane te miały posłużyć do przygotowania w 2017 r. przez Stołeczne Biuro Turystyki diagnozy stanu turystyki w Warszawie na potrzeby planowanego dokumentu strategicznego z zakresu rozwoju turystyki i dlatego powinny być możliwie najbardziej
aktualne, najlepiej za 2016 r. Po dokonaniu przeglądu dostępnych źródeł informacji
ustalono, że najpełniejszy zestaw danych można uzyskać za rok 2014 i na podstawie
wyników za ten rok oraz dostępnych danych można było dokonać szacunku odpowiednich wielkości dla roku 2016. W wyniku przeprowadzonych prac oszacowano
wielkość spożycia turystycznego odwiedzających Warszawę, wkład CRDT w tworzenie PKB Warszawy, zatrudnienie, nakłady inwestycyjne i częściowo wpływy do budżetu miasta z tytułu turystyki. Odnosząc to do przedstawionych wcześniej metod oceny
efektów ekonomicznych, była to kombinacja metod WW i WP. Obliczenie wymienionych wielkości wymagało zastosowania różnych metod i wykorzystania różnych źródeł informacji:
•

w zakresie popytu były to mikrodane z badania terenowego przeprowadzonego w Warszawie w latach 2016 i 2014 oraz wyniki z badania CATI mieszkańców Polski. Posłużyły one do oszacowania liczby przyjazdów turystów
w tych latach oraz odwiedzających jednodniowych w roku 2014 (dla roku
2016 liczbę przyjazdów odwiedzających jednodniowych oszacowano na
podstawie badania omnibus przeprowadzonego wśród mieszkańców Polski),
a także wysokości wydatków poniesionych na terenie Warszawy. Jeśli o nie
chodzi, to podstawą określenia ich wielkości było pytanie z badania terenowego o planowane wydatki na terenie Warszawy (dotyczyło ono wydatków
na zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, usługi kulturalne, transport lokalny, zakupy itp., jednak bez możliwości ich podziału). Ze względu na brak
informacji o strukturze rodzajowej wydatków do jej określenia wykorzystano
dane dotyczące krótkotrwałych podróży krajowych dostępne w bazie Eurostatu1. Osobno oszacowano wydatki na transport zarówno związane z dojazdem do Warszawy, jak i na jej terenie. Podstawą wspomnianych oszacowań
były opisane wyżej źródła informacji uzupełnione o pochodzące z badania
terenowego informacje na temat wykorzystanych środków transportu. Należy zaznaczyć, że dane o spożyciu usług transportowych objęły tylko usługi

1 Average expenditure per trip by expenditure categories (from 2012 onwards) [tour_nat_expert], [online]
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, data dostępu 23.06.2017 (dla 2016 r. wykorzystano najbardziej aktualne dane dotyczące roku 2015).
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świadczone przez przedsiębiorstwa zarejestrowane w Warszawie. W miarę
możliwości wyniki badań w Warszawie były konfrontowane z danymi ze statystyki publicznej w celu oceny ich wiarygodności i spójności;
•

w zakresie danych dotyczących produkcji i wartości dodanej wykorzystano publikacje dotyczące działalności przedsiębiorstw dostępne w ramach statystyki
publicznej, wymagały one jednak dokonania oszacowań, ponieważ pełniejszy zestaw danych dostępny jest dla województwa, a nie miasta; nie w pełni
uwzględniono również wyniki przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób;

•

wielkość wydatków inwestycyjnych oszacowano na podstawie danych z krajowego rachunku satelitarnego, a poziom podatków na podstawie danych
udostępnionych przez administrację skarbową, danych budżetowych i szacunków opierających się na metrażu obiektów noclegowych.

Obliczony w ten sposób wkład turystyki w PKB Warszawy wyniósł 6,2% w 2014 r.
(dla porównania według metody WTTC było to 4,9% w roku 2016).

Zakończenie
Przedstawiony przegląd teoretycznych i praktycznych uwarunkowań i rozwiązań
w zakresie oceny efektów ekonomicznych turystyki pokazuje złożoność tego zjawiska
oraz wrażliwość uzyskiwanych wyników ze względu na wykorzystane dane; szczególnie dotyczy to danych popytowych. Dostępność tych danych w dużym stopniu decyduje o tym, czy przeważa podejście „z góry w dół” (rozszacowanie danych krajowych),
czy z „dołu w górę” (dane zebrane przez miasto).
Brak jednolitych standardów, często niedostateczne środki, jakie mogą być przeznaczone na badania, stanowią poważną barierę. Informacje dostarczone przez miasta uczestniczące w inicjatywie UNWTO oraz doświadczenia Warszawy pokazują, że
może być ona przynajmniej częściowo przezwyciężona dzięki współpracy z władzami
centralnymi, instytucjami odpowiedzialnymi za statystykę publiczną i administrację,
a także podmiotami gospodarczymi. Wspomniane trudności przesądzają o tym, że
obecne inicjatywy mają charakter incydentalny i jednostkowy.

Opisana analiza efektów ekonomicznych turystyki w Warszawie została sfinansowana
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przez Miasto Stołeczne Warszawa.
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Wprowadzenie
Nie jest zaskoczeniem, że niektóre regiony czerpią więcej korzyści z globalizacji niż
inne. Wygrywają regiony, które produkują informację i wiedzę oraz są lepiej przygotowane do konkurowania w dzisiejszej gospodarce. W wyniku procesów globalizacyjnych regiony stają się bardzo ważnymi terytoriami w kontekście np. podejmowania
decyzji na poziomie lokalnym. Przedsiębiorstwa, które działają globalnie, wykorzystują zasoby lokalne. Wykorzystanie lokalnych walorów w połączeniu z globalnym
myśleniem o korzyściach związanych z rozwojem turystyki kulinarnej doprowadziło
w wielu regionach Europy i świata do stworzenia swoistego aliansu, którego efektem jest pożądany rozwój lokalny. Rynek lokalny zazwyczaj jest rynkiem stabilnym,
w przeciwieństwie do rynku globalnego. Z połączenia pojęcia globalizacji i lokalności
powstaje zjawisko glokalizacji [Chądzyński 2000, s. 33].
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano fragment wyników badań będący
częścią projektu realizowanego w ramach badań własnych Wydziału Turystyki i Rekreacji Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, którego celem była ocena potencjału
kuchni regionalnych i żywności tradycyjnej w Polsce w kontekście wykorzystania go
jako czynnika rozwoju regionalnego. Celem badania zaprezentowanego w niniejszym opracowaniu było pozyskanie informacji od różnych grup respondentów na
temat wpływu kulinariów regionalnych na rozwój regionalny.
Badanie, którego wyniki zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, składało
się z kilku części. Pierwszą część stanowił sondaż diagnostyczny przeprowadzony
wśród mieszkańców poszczególnych regionów. Do sondażu zaproszono w każdym
województwie sto osób obu płci w przedziale wiekowym 30–50 lat. Celem tej części
badania było uzyskanie informacji od mieszkańców, czy widzą związek pomiędzy regionalnym dziedzictwem kulinarnym a rozwojem regionu, który zamieszkują.
Drugą częścią badania był sondaż diagnostyczny skierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą w branżach potencjalnie zainteresowanych kulinariami. W badaniu udział wzięło w każdym województwie po stu właścicieli restauracji,
stu hotelarzy, stu właścicieli biur podróży, stu pilotów wycieczek.
Kolejną część badania stanowił sondaż przeprowadzony w regionalnych ośrodkach informacji turystycznej w poszczególnych województwach. Celem badania była
ocena, jaką część zapytań o atrakcje turystyczne regionu skierowanych do tychże
ośrodków stanowią pytania dotyczące kulinariów regionalnych (zapytania o produk62

ty tradycyjne, miejsca ich wytwarzania i nabycia, regionalne lokale gastronomiczne,
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szlaki kulinarne, warsztaty, pokazy, festiwale kulinarne itp.). Badania przeprowadzono
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 1 października 2017 r., wykorzystując jako narzędzie badawcze formularz ankietowy, który dla każdej części badania został zaopatrzony w inny zestaw pytań.

Kulinaria jako czynnik rozwoju regionalnego
Opierając się na narodowej kuchni, tworzy się na świecie najlepiej sprzedawane regionalne produkty turystyczne promujące regiony, z których pochodzą. Jest to także narzędzie promocji rolnictwa, które w Polsce ma wiele do zaoferowania [Dominik
2009, s. 17]. Chemicznie czysta, w porównaniu z innymi państwami wysoko rozwiniętymi, ziemia oraz ekstensywny tradycyjny sposób uprawy i hodowli pozwala wytwarzać produkty o wyjątkowych walorach smakowych i zdrowotnych. Na obszarach
wiejskich pozwala się na zachowanie tradycyjnych sposobów przetwarzania żywności, co jest niewątpliwie dużym atutem tych wyrobów, poszukiwanym na rynku polskim i rynkach zagranicznych [Gąsiorowski 2005, s. 279].
Już w latach 70. XX w. zauważono dwukierunkową zależność, jaka istnieje między
danym regionem a produktami wytwarzanymi na jego obszarze. Zjawisko to określono „efektem pochodzenia”. Polega ono na przypisywaniu produktom przez konsumentów określonych cech oraz ocenianiu ich jakości na podstawie subiektywnych
opinii, przekonań, wyobrażeń dotyczących miejsc pochodzenia tych dóbr. W odniesieniu do opisanego efektu dochodzi też do sytuacji przeciwnej, kiedy to produkt lokalny (także regionalny) buduje wizerunek regionu. Dzięki rozpoznawalnemu i cenionemu produktowi dana miejscowość bądź cały region mają możliwość budowania
pozytywnego wizerunku wśród klientów, np.: potencjalnych turystów czy inwestorów. Popularny produkt o dobrej jakości pomaga więc wzmocnić i podwyższyć tzw.
atrakcyjność postrzegania [Florek 2007, ss. 118–119].
Najczęściej produkty lokalne stanowią element dziedzictwa po poprzednich pokoleniach, mają specyficzny charakter, są oryginalne, a przez to trudne do podrobienia czy naśladowania na innych obszarach, co wpływa na przewagę konkurencyjną
miejsca, w którym są wytwarzane czy zlokalizowane. Ze względu na unikatowe cechy
odróżniające produkty lokalne od innych dóbr czy usług wielu podróżnych wspomina i w przyszłości będzie kojarzyć miejsca pochodzenia lokalnych potraw, rękodzieła, obiektów architektury itp. Sposób, w jaki odbiorcy postrzegają lokalne produkty,
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musi oddziaływać na to, jak postrzegać będą miejsca, z których one pochodzą, a to
z kolei będzie się przyczyniać do konkurencyjności poszczególnych regionów [Nizioł
2016, ss. 105–106].
Tradycyjne produkty lokalne stają się dla lokalnych społeczeństw swoistą inwestycją w przyszłość i stymulatorem do osiągania korzyści społeczno-gospodarczych,
a uwzględniając zmieniające się trendy i rosnący popyt na wyjazdy zapoznające z elementami kultury oraz historii odwiedzanych miejsc – mogą się przyczyniać do zwiększenia popularności regionu [Krupa 2014, s. 74].
O lokalności produktu decyduje jego „obszar produkcji” oraz „zasięg występowania”. Lokalny produkt turystyczny znajduje się najniżej w strukturze hierarchicznej
produktów turystycznych, jeżeli „obszar produkcji” ogranicza się do pojedynczej miejscowości, gminy, grupy gmin, powiatu, parku krajoznawczego czy innej niewielkiej
przestrzeni geograficznej. Wyższy poziom we wskazanej hierarchii zajmuje regionalny produkt turystyczny, którego „zasięg występowania” charakteryzuje się znacznie
większym obszarem (np.: kraina geograficzna, etnograficzna, historyczna czy województwo) [Kaczmarek i in. 2010].
Obecnie w wielu krajach europejskich można zaobserwować nasilającą się tendencję do podkreślania własnej przynależności regionalnej, budowania mechanizmów rozwoju lokalnego i regionalnego opartego na promocji oraz ochronie
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poszczególnych obszarów. Coraz więcej
regionów uświadamia sobie, że wyroby lokalne o wyjątkowych walorach wynikających z historii, kultury i tradycji danego środowiska należy kultywować i chronić, bowiem mogą one stać się marką danego miejsca.
Szczególnie tam, gdzie niezbędna jest reklama i promocja produktów regionalnych,
duże znaczenie ma tworzenie szlaków kulinarnych. Mają one potencjał promocyjny regionów oraz całego kraju. I tak przykładowo w roku 2010 szlak szkockiej whisky przyciągnął ponad milion turystów, którzy stanowili dla destylarni niebagatelne źródło dochodu. Dało to szkockiej gospodarce ok. 30 mln funtów dochodu i pracę dla ponad 600
osób. Taki szlak kulinarny w opinii samych turystów powinien stwarzać możliwość próbowania lokalnych potraw, uczestniczenia w wydarzeniach kulinarnych, zbierania informacji. Ważne jest, że tworzenie szlaków kulinarnych może pomóc w rozwoju polskich
wsi i środowisk lokalnych. Dzięki inwestowaniu w turystykę, w tym także w turystykę
kulinarną, regiony te osiągają liczne korzyści, do których zaliczyć można m. in.:
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•

tworzenie nowych miejsc pracy,

•

wykorzystanie wolnych pomieszczeń na lokale gastronomiczne,
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•

wykorzystanie zasobów pracy na wsi,

•

stabilizację obszarów wiejskich,

•

różnicowanie gospodarki obszarów wiejskich,

•

nabywanie doświadczeń z zakresu przedsiębiorczości,

•

kształtowanie postaw proinnowacyjnych,

•

utrzymanie i rozwijanie lokalnego rolnictwa, sztuki ludowej, rękodzieła,

•

poprawianie lokalnej infrastruktury,

•

zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi i ochronę krajobrazu,

•

poprawę wizerunku wsi [Sikorska-Wolak 2005, s. 74].

Na promowaniu kulinariów regionalnych i tradycyjnych zależy przede wszystkim
ich producentom. Im większa sprzedaż tych produktów, tym większe zyski ich wytwórców, a także większa szansa na prowadzenie biznesu, rozwijanie go, inwestowanie w kolejne aspekty działalności gospodarczej. Kulinarne wyroby regionalne i tradycyjne przynoszą zatem szereg korzyści producentom, lokalnej społeczności, gminom,
powiatom, województwom i wreszcie całemu krajowi. Promują obszar, z którego pochodzą, jego wartości, tradycje, kulturę. Ocalają od zapomnienia regionalne obyczaje.
Sprawiają, że pozytywnie postrzegane jest kultywowanie tradycji i wierność dziedzictwu kulturowemu. Jednocześnie stwarzają szanse ekonomiczne i gospodarcze. Należy się więc spodziewać, że popularność tych produktów będzie się w najbliższych
latach zwiększać, co z kolei doprowadzi do wzrostu liczby producentów oraz zarejestrowanych produktów.

Dostępność kulinariów tradycyjnych
Produkty regionalne i tradycyjne dostępne są przede wszystkim w miejscu, gdzie się
je wytwarza. Można je kupić bezpośrednio od producentów. Jednocześnie na terenie całego kraju pojawia się coraz więcej miejsc sprzedaży takich produktów. Trzeba jednak podkreślić, że nawet gdy sprzedawane są w miejscu odległym od miejsca wytworzenia, to funkcjonują w tym wypadku krótkie łańcuchy żywności, a więc
sprzedaż realizowana jest bezpośrednio przez producenta (bez udziału pośredników
lub z ograniczoną ich liczbą). Dostarczane w ten sposób produkty nie są wielokrotnie przepakowywane, przetrzymywane w magazynach, konserwowane, chłodzone
itp. Dzięki temu ich jakość pozostaje wysoka, nawet mimo transportu przez cały kraj
[www.produkty-tradycyjne.pl/miejsca-sprzedazy/miejsca-sprzedazy]
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Sprzedaż w krótkim łańcuchu żywności zmniejsza dystans kulturowy między
sprzedającym a kupującym. Często daje kupującym możliwość bezpośredniej rozmowy z producentem i otrzymania od niego informacji o produkcie, sposobie jego
wytwarzania, tradycyjnych recepturach. Osoba kupująca dany produkt regionalny
czy tradycyjny decyduje się na zakup nie tylko z uwagi na jego niewątpliwe walory
smakowe, lecz także ze względu na miejsce pochodzenia i sposób wytworzenia.
Produkty regionalne i tradycyjne można kupować również na targach i kiermaszach. Organizuje się je przede wszystkim po to, by zbliżyć producenta z konsumentem i stworzyć im warunki do nawiązania relacji handlowych, kulturowych i społecznych. Podczas takich targów producent może reklamować swój produkt, podkreślać
jego walory, organizować degustację, a klient – zapytać o proces wytwarzania, wykorzystywane do produkcji składniki itd. Ponadto na targach i kiermaszach znaleźć
można produkty, których nie da się kupić nigdzie indziej. Są to często jedyne okazje,
by mali, lokalni producenci mogli zaprezentować i sprzedawać swoje produkty. Na
targach i kiermaszach nabyć można nie tylko produkty zarejestrowane, lecz także wytworzone według tradycyjnych, domowych receptur np. soki, powidła, ciasta [www.
produkty-tradycyjne.pl/miejsca-sprzedazy/miejsca-sprzedazy].
Ważnym miejscem sprzedaży produktów regionalnych i tradycyjnych są także
bazarki i targowiska w dużych miastach. Ten rodzaj sprzedaży odbywa się tutaj rzadziej, jednak sprzedający często nabywają swoje produkty od producenta. Niestety
nie zawsze potrafią odpowiedzieć na pytania kupujących dotyczące produktów, choć
oczywiście nie ma to wpływu na ich jakość i smak. Do sprzedaży bezpośredniej dochodzi raczej na targowiskach w mniejszych miejscowościach, gdzie producenci dowożą swoje produkty np. raz w tygodniu lub zależnie od zainteresowania klientów.
W ten sposób mieszkańcy obszarów wiejskich mają możliwość rozwinięcia produkcji, zyskania nowych klientów, dotarcia z produktami do szerszego grona odbiorców.
Jednocześnie mogą też poznać potrzeby i oczekiwania klientów, ich preferencje i gusta. Dzięki temu producenci wiedzą, jakie produkty chcą kupować ich klienci, czego
poszukują, jakie smaki, potrawy, produkty ich interesują [www.produkty-tradycyjne.
pl/miejsca-sprzedazy/miejsca-sprzedazy].
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Omówienie wyników badań własnych
Za pomocą specjalnie przygotowanej ankiety zapytano w 16 województwach gastronomów, hotelarzy, przedstawicieli biur podróży i pilotów wycieczek o istotność kulinariów w rozwoju regionalnym.
Analogiczny sondaż przeprowadzono wśród producentów żywności w 16 województwach. Zapytano w nim o istotność kulinariów w rozwoju regionalnym. W badaniu
skorzystano także z danych regionalnych ośrodków informacji turystycznej na temat
zainteresowania turystów atrakcjami kulinarnymi podczas ich pobytów w regionach.
Poszczególne województwa różnią się zarówno pod względem opinii mieszkańców, gastronomów, hotelarzy, przedstawicieli biur podróży, jak i pilotów wycieczek.
Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1, będącej zestawieniem opinii na
temat wpływu kulinariów na rozwój regionu, zarówno mieszkańcy, producenci żywności, gastronomowie, hotelarze, pracownicy biur podróży, jak i piloci turystyczni
dostrzegają (w różnych proporcjach) pozytywny wpływ kulinariów na rozwój regionu. Najkorzystniej uwidocznia się to w opinii mieszkańców, a pozytywna opinia wahała się w granicach 45–90%. Wysokie oceny regionalne kulinaria otrzymały w omawianym kontekście od właścicieli i pracowników lokali gastronomicznych, którzy
patrząc przez pryzmat swojej działalności, widzą w tychże kulinariach walor wpływający na rozwój regionalny (70–95%). Zauważono korelację pomiędzy tą oceną
a opinią turystów na temat zainteresowania regionalnymi lokalami gastronomicznymi i daniami regionalnymi. W obu wypadkach badani podkreślali w swoich opiniach
rolę gastronomii. Także zapytani hotelarze pozytywnie ocenili wpływ tradycyjnych
kulinariów na rozwój regionalny. Pozytywne oceny wahały się w poszczególnych
województwach w granicach 65–85%. Hotelarze dostrzegali dzięki dostępności kulinariów regionalnych w ich obiektach element uatrakcyjniający posiłki spożywane
przez gości hotelowych. Kulinaria regionalne zostały też pozytywnie ocenione przez
właścicieli i pracowników biur podróży oraz pilotów turystycznych. Ocenili oni pozytywnie wpływ kulinariów regionalnych na rozwój regionalny i kształtowanie produktu turystycznego. W kontekście możliwości tworzenia ofert turystycznych na bazie tychże kulinariów, mimo pozytywnych ocen, można zauważyć, iż nie były one
procentowo aż tak liczne jak w wypadku poprzednich grup respondentów i wahały
się od 50% do 70%. Można z tego wnioskować, że organizatorzy turystyki nie widzą
wystarczającego potencjału kulinariów regionalnych w kształtowaniu produktu turystycznego i tworzeniu ofert
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Dokonano także analizy zapytań o produkty kulinarne w ośrodkach informacji
turystycznej. Niestety w większości zapytanych ośrodków nie prowadzi się stosownych statystyk tego rodzaju zapytań, więc odpowiedzi miały charakter szacunkowy
i były dość subiektywnymi ocenami. Oszacowano, iż zapytania o kulinaria to 30–
–60% wszystkich zapytań kierowanych do pracowników ośrodków informacji turystycznej.
Odrębną częścią badania była analiza dokumentów strategii rozwoju regionalnego, przyjętych w poszczególnych 16 województwach do roku 2020. Podczas analizy
zastanawiano się, czy w regionach zwraca się uwagę na tradycyjne produkty kulinarne oraz czy uwzględnia się je jako odrębny czynnik rozwoju regionalnego.
Analizując dokumenty strategii rozwoju regionalnego w województwach, stwierdzono, iż w dokumentach tych wskazuje się na istnienie w regionach wielu atrakcyjnych produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym. Mimo że dostrzega
się siłę w tradycji i bioróżnorodności, to jednak nie przekłada się to w większości regionów na działania strategiczne związane z wykorzystaniem produktów kulinarnych.
Tylko w niektórych województwach w analizowanych dokumentach strategicznych znalazły się zapisy uwzględniające ten aspekt. W strategii województwa pomorskiego wspomina się, że znaczenia zaczynają nabierać regionalne produkty kulinarne
i żywność wysokiej jakości. Podkreśla się unikatowe dziedzictwo i różnorodność kulturową regionu.
Wyjątkowym województwem, w którego strategii wyraźnie podkreśla się rolę kulinariów w rozwoju regionalnym, jest województwo warmińsko-mazurskie. Akcentuje
się tu rolę produkcji regionalnej żywności wysokiej jakości, która opiera się na 26 tys.
małych i średnich gospodarstwach dostarczających żywność naturalną, tradycyjną
i ekologiczną na bazie własnych surowców. Certyfikat Europejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego uzyskało 141 przedsiębiorstw wykorzystujących lokalne rolnictwo, przetwórstwo i krótkie łańcuchy sprzedaży.
Na podstawie analizy dokumentów istotnych dla turystyki lubelskiej, a dokładnie audytu turystyki województwa lubelskiego, rekomenduje się w dokumentach
strategii rozwoju regionu rozwój turystyki kulinarnej, stworzenie całorocznej oferty
produktów i kreowanie turystyki kulinarnej jako jednego z fundamentów oferty turystycznej Lubelszczyzny.
W dokumentach pozostałych województw nie stwierdzono szczegółowych zapisów i wskazań na związek bogactwa dziedzictwa kulinarnego z rozwojem regionalnym.
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Podsumowanie
Wykorzystanie produktów regionalnych i tradycyjnych do promowania regionów
i zwiększania ich atrakcyjności turystycznej jest koncepcją bardzo dobrą i ciekawą.
Produkty te stanowią bowiem element dziedzictwa kulturowego kraju, są częścią
jego historii, obyczajów, tradycji. Ich wytwarzanie świadczy z jednej strony o przywiązaniu do tradycyjnych wartości, docenianiu tego, co przodkowie produkowali nawet
kilkaset lat wcześniej, a z drugiej strony stwarza szansę na rozwój, szerzenie informacji o regionie, dzielenie się tym, co tradycyjne, dobre i zdrowe. Ponadto produkcja
i sprzedaż produktów regionalnych i tradycyjnych daje możliwość aktywizacji osób
bezrobotnych, co jest szczególnie istotne na obszarach wiejskich. Pozwala też rolnikom na rozwijanie swojej produkcji, inwestowanie w gospodarstwo, ulepszanie proponowanej oferty. Można więc stwierdzić, że wykorzystanie produktów regionalnych
i tradycyjnych na płaszczyźnie turystyki sprzyja również innym obszarom gospodarki,
działa pozytywnie na rynek pracy i poziom bezrobocia.
W niewielu regionach władze zdały sobie sprawę z potencjału, jaki leży w produktach regionalnych i tradycyjnych. Większość podejmowanych inicjatyw to inicjatywy
przedsiębiorców, którzy albo wytwarzają produkty tradycyjne, albo kształtują sektor
turystyki (baza noclegowa, transportowa, gastronomiczna itp.). Podmiotom tym zależy na szerokiej promocji i przyciąganiu turystów z Polski i z zagranicy.
W ofercie poszczególnych regionów kraju nie zawsze pojawia się informacja
o wytwarzanej tam zdrowej, regionalnej, tradycyjnej żywności. Budzi to pewne
zdziwienie, gdyż wygląda na to, że regiony te na własne życzenie pozbawiają się sugestywnego środka reklamy, który mógłby przyciągnąć kolejnych turystów. Jest to
istotne nie tylko dla regionów typowo turystycznych, np. nadmorskich, lecz także
dla tych, które nie mają zbyt wielu atrakcji turystycznych. To właśnie w tych miejscach należałoby poświęcić więcej uwagi produktom regionalnym i tradycyjnym.
Gdzieniegdzie można by nawet, opierając się na nich, zbudować strategię rozwoju
sektora turystycznego.
Nie chodzi przy tym o to, aby produkty regionalne i tradycyjne produkować na
większą skalę. Nie taka jest bowiem idea ich wytwarzania. Trzeba raczej kreować warunki umożliwiające przedsiębiorcom wytwarzanie, a także inwestować w promowanie i reklamowanie ich oferty.
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Poland and Prospect for Sentimental (Roots) Tourism Development
Abstract: Eastern Borderlands (the former territories of the Republic of Poland) are an attractive destination for Poles due to the rich Polish cultural heritage. Sentimental feelings
connected with Eastern Borderlands are evident in case of elder people and in relation
to their origin, and to the memory of important historical events that took place in present-day Western Ukraine, Belarus, and Vilnius. What is the situation like regarding young
people? Are the issues concerning the Eastern Borderlands mentioned during Polish, History, and Geography lessons, and are they present in awareness of the students?
The aim of the present study is to outline the knowledge of high school students about
Eastern Borderlands and its cultural heritage, as well as their willingness to travel to these
territories. For this purpose, a questionnaire survey was conducted in Polish voivodeship
cities. As a result, 420 correctly completed questionnaires were received. The results show
that students know what the Borderlands (“Kresy” in Polish) are, but the knowledge about
the Polish cultural heritage is very limited. One out of five respondents indicated that they
have family members who originate from the Eastern Borderlands. Only 2% of the students were in Ukraine, however this country is not perceived as safe. Almost half (45%) of
the surveyed high school students would like to visit the Eastern Borderlands, 29% do not
know if they would like it or not, but the rest responded negatively.
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Wprowadzenie
Turystyka jako zjawisko wielowymiarowe pełni wiele funkcji: jest to narzędzie edukacji, wychowania, kształtowania uczuć, budowania tożsamości, poznawania świata
[Przecławski 1997; Gontrowicz 1984]. Umożliwia także rozwój człowieka, poszerzenie światopoglądu, kształtowanie odpowiedzialności społecznej [Podemski 2005].
Te wszystkie funkcje turystyki realizowane są w wyjazdach turystycznych młodzieży.
Jak zauważa K. Przecławski [1997, ss. 13–19], młodzież ma wpływ na oblicze turystyki w przyszłości, dlatego ważne jest, jak nauczymy młode osoby uprawiać turystykę.
Podróże są sposobem na budowanie tożsamości narodowej i odrębności kulturowej.
Wiedza o własnej historii oraz dziedzictwie kulturowym jest kluczem do kontynuacji
pamięci narodowej pokoleń. Działalność turystyczno-krajoznawcza w szkołach daje
możliwość kultywowania takich procesów. Jest ona jednym z najbardziej lubianych
środków edukacji uczniów [Drogosz 2010].
Turystyka szkolna powinna odpowiadać założeniom rozwoju zrównoważonego,
żeby wykształcić prawidłowe postawy wobec uprawiania turystyki w dorosłości. Turystyka zrównoważona jest w ostatnich latach tematem bardzo aktualnym [m.in. Kowalczyk 2010; Kurek 2003; Bajdor, Grabara 2012]. Skupia się ona na trzech wymiarach:
ekologicznym, który polega na zachowaniu środowiska przyrodniczego, socjokulturowym – skierowanym na zachowanie dziedzictwa kulturowego; a także ekonomicznym – służącym uzyskaniu przychodów finansowych z uwzględnieniem pozytywnych
skutków dla przyszłych pokoleń [Wearing, Neil 2012]. Celem tego rodzaju turystyki
jest połączenie ochrony przyrody i kształtowania postaw etycznych polegających
na nieingerowaniu w odwiedzany obszar przez organizatorów i uprawiających turystykę [Gołembski 2002]. Turystyka szkolna powinna kształtować pożądane postawy
u uczniów. W „Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki” wskazano cele organizacji turystyki,
które są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. W rozporządzeniu wymieniono następujące założenia turystyki szkolnej: poznawanie środowiska przyrodniczego,
tradycji, zabytków kultury i historii kraju, poznawanie kultury i języka innych państw,
a także poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego (art. 2, pkt. 1–3). Te zadania można realizować poprzez wyjazdy (w ramach turystyki sentymentalnej) na Kresy Wschodnie (terytoria, które w przeszłości
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two kulturowe oraz mieszka mniejszość polska. Przykładem realizacji takich założeń
może być Kraków, gdzie został opracowany program pod nazwą „Poznanie dawnych
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów” [Uchwała nr
LXVIII/898/09 Rady Miasta Krakowa… 2009]. Za podstawowy cel programu przyjęto
stworzenie możliwości poznania historii, kultury, tradycji i walorów przyrodniczych
dawnych Kresów Wschodnich przy finansowym wsparciu władz Krakowa [Stach
2015]. Jest to jeden z bardzo niewielu przykładów realizacji wycieczek szkolnych do
regionów, które w przeszłości należały do Rzeczpospolitej.
W literaturze naukowej odnaleźć można niewiele badań na temat turystycznych
wyjazdów Polaków na Kresy Wschodnie [Cynarski, Cynarska 2009; Tomczewska-Popowycz 2015; Stach 2015]. Wielokulturowe dziedzictwo omawianego obszaru w warunkach presji ze strony państwa radzieckiego skazane było na zapomnienie i usunięcie ze świadomości społeczeństw, a dyskusja w przestrzeni publicznej na ten temat
była zakazana i cenzurowana [Mykhaylyshyn, Linda 2016]. Dopiero po transformacji
ustrojowej, politycznej i gospodarczej w latach 90. XX w. wielokulturowe dziedzictwo
staje się podstawą do tworzenia atrakcji i produktów turystycznych. Największym ruchem turystycznym w krajach postsocjalistycznych odznaczają się Rosja, Ukraina oraz
Polska. Programy Unii Europejskiej dotyczące dziedzictwa kulturowego pozwalają
przywrócić pamięć o wielokulturowości terytorium Europy Środkowej i Wschodniej,
podnosząc jednocześnie problematykę zachowania zabytków historycznych [Banaszkiewicz, Graburn, Owsianowska 2016].
Wyjazdy Polaków na Kresy Wschodnie mogą mieć różne cele w zależności od motywu wyjazdu, który może być dyktowany m.in. pochodzeniem własnym lub przodków, zamiłowaniem do literatury pięknej, zainteresowaniami historycznymi, poznaniem polskiego dziedzictwa kulturowego. Motywy te mieszczą się w następujących
pojęciach: turystyka etniczna [Mikos von Rohrscheidt 2008], poznawcza [Mika 2008]
oraz sentymentalna [Jędrysiak 2008; Cynarski, Cynarska 2008]. W literaturze anglojęzycznej można odnaleźć znacznie więcej terminów odnoszących się do tego typu
wyjazdów (przegląd literatury i terminów w [Tomczewska-Popowycz 2016]). Podkreśla się także, że różne są motywy wyjazdów w ramach turystyki etnicznej i sentymentalnej. Turystyka etniczna jest rozumiana jako wyjazdy w celu poznania konkretnej
grupy etnicznej [Motyka 2016; Tomczewska-Popowycz 2016]. W związku z tym podróże uczniów na Kresy Wschodnie, mające na celu poznanie polskiego dziedzictwa
kulturowego i poszukiwanie tożsamości, będą nazywane w tym artykule turystyką
sentymentalną.

75

Natalia Tomczewska-Popowycz

Motywacją do podjęcia badań prezentowanych w niniejszym artykule były następujące pytania: „Czy podstawa programowa kształcenia ogólnego daje uczniom
wiedzę na temat wydarzeń historycznych i dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich?” oraz „Czy podstawa programowa sprzyja chęci poznania Kresów Wschodnich
w rzeczywistości?”. Głównym celem prezentowanych badań była analiza treści związanych z Kresami Wschodnimi zawartych w podstawach programowych wybranych
przedmiotów realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych, a także ocena perspektyw rozwoju kresowej turystyki sentymentalnej wśród młodych Polaków.
Powyższe cele zrealizowano poprzez analizę podstaw programowych kształcenia
ogólnego dla poszczególnych przedmiotów na każdym etapie edukacyjnym, analizę
funkcjonujących ustaw o edukacji, a także ogólnopolskie badanie ankietowe. Badane
programy kształcenia dotyczą programu, który był realizowany do roku 2017, gdyż
ankietowanie było przeprowadzone w latach 2014–2016. Warto podkreślić, że w nowej podstawie programowej z 2017 r. z przedmiotu geografia na drugim etapie edukacyjnym zawarte są treści związane z dziedzictwem kulturowym Kresów Wschodnich i turystyką na tych terenach.

Kresy Wschodnie w podstawie programowej
Po raz pierwszy pojęcie Kresy zostało użyte przez Wincentego Pola w rapsodzie rycerskim „Mohort” [Kolbuszewski 1999]. Autor opisywał burzliwe dzieje Kresów jako
przedmurza chrześcijańskiego na pograniczu z imperium osmańskim, a Polaków –
jako rycerzy kresowych, nazywanych także kresowymi sarmatami [Puchalska 2015].
Oddanie ojczyźnie, patriotyzm, dobre wychowanie i odwaga były ważnymi cechami
bohaterów owych czasów. Dlatego dzieło Pola uznawane było za wzór postaw patriotycznych i etyki [Węglicka 2015].
Twierdza Okopy Świętej Trójcy oraz miejscowości Lwów, Zbaraż, Krzemieniec,
Kamieniec Podolski, Drohobycz, Nowogródek do dziś budzą sentymentalne uczucia wielu Polaków (szczególnie pochodzących z Kresów). Wymienione miejscowości
związane są z działalnością J. Słowackiego, I. Krasińskiego, H. Sienkiewicza, B. Schulza
i innych wielkich Polaków.
Treści związane z Kresami Wschodnimi obejmują przede wszystkim takie przedmioty jak język polski oraz historia. Programy nauczania przewidują podawanie wie76
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podstawy programowej 2016]. W polskiej literaturze tematyka kresowa zdominowała
literaturę romantyczną. To właśnie romantyzm stworzył mit Kresów Wschodnich jako
ostoi polskości.
Krytyk A. Tyszyński [1875], chcąc podkreślić regionalne zróżnicowanie poezji narodowej, zaproponował jej podział na szkoły: „litewską”, opisująca życie pogranicza
polsko-litewsko-białoruskiego, na czele z A. Mickiewiczem, oraz „ukraińską”, przedstawiającą dzieje polsko-kozackie, której patronował J. Słowacki. Literatura romantyczna
stworzyła mit polskiej Litwy i Ukrainy oraz wyznaczyła dwubiegunowe pojmowanie
Kresów. Litwa stała się mitycznym rajem opartym na ładzie i harmonii, a Ukraina
była piekłem, gdzie objawiał się fatalizm historii, przyrody, a także niepokój istnienia
[Stankiewicz-Kopeć 2009].
W twórczości Mickiewicza pojawia się kilka wizji Litwy. Tajemnicza z „Ballad i romansów” oraz „Dziadów” – kraina świtezianek, duchów, upiorów, gdzie człowiek styka
się z nieskończonością („Świteź”). Litwa intymna – kraina Gustawa, Litwa utraconej
miłości („Dziady” cz. IV). Jest wreszcie stworzony przez tęsknotę wygnańca „kraj lat
dziecinnych” – idylliczna przestrzeń „Pana Tadeusza” (1834 r.), który zapoczątkował
cykl utworów, w których Kresy jawiły się jako raj utracony, przywoływany z nostalgią
[Stankiewicz-Kopeć 2009].
Tabela 1 przedstawia zawarte w podstawie programowej nauczania języka polskiego utwory, które są związane z Kresami Wschodnimi. Z tabeli wynika, że w klasach IV–VI brak tego typu dzieł literackich. Na drugim etapie edukacyjnym (klasy IV–
VI) w celach kształcenia zapisano, że uczeń w kontakcie z dziełami kultury powinien
kształtować hierarchię wartości, swoją wrażliwość i poczucie własnej tożsamości.
W gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej nie sposób ominąć literatury romantycznej. Przede wszystkim dlatego, że jest to literatura obligatoryjna. Jednak to
od nauczyciela zależy, czy wybrane utwory będą się odnosiły do tematyki Kresowej.
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Źródło: opracowanie własne.

-

ZP

Adam Mickiewicz – wybrane
sonety i inne wiersze (w tym
„Romantyczność”), „Dziady”
cz. III, „Pan Tadeusz”;
Juliusz Słowacki – wybrane
wiersze;
Bruno Schulz – wybrane
opowiadanie

Juliusz Słowacki
– „Kordian” lub
„Fantazy”;
Adam Mickiewicz
– „Dziady” cz. IV;
Czesław Miłosz –
wybrane wiersze;
Inne: wybrane
filmy z twórczości
polskich
reżyserów (np.
Andrzeja Munka,
Andrzeja Wajdy,
Krzysztofa Zanussiego)
ZP

ZR

ZR

Juliusz Słowacki
„Kordian” lub
„Fantazy”

Eliza Orzeszkowa – wybrana nowela;
Juliusz Słowacki – „Balladyna”;
Czesław Miłosz – wybrane wiersze

-

Lektury nieobowiązkowe

-

Aleksander Fredro – „Zemsta”;
Adam Mickiewicz – wybrana ballada, „Dziady” cz. II;
Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna („Quo Vadis”, „Krzyżacy” lub „Potop”)

Legenda: ZP – zakres podstawowy, ZR – zakres rozszerzony.

IV etap
edukacyjny

III etap
edukacyjny

II etap
edukacyjny

Lektury obowiązkowe

Tabela 1. Utwory związane z Kresami Wschodnimi w podstawie programowej poszczególnych etapów edukacyjnych
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„Program kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych”
z 2008 r., zatwierdzony przez ministra edukacji narodowej, wyodrębnia kształcenie
literacko-kulturowe. Wspomniana podstawa programowa umożliwia nauczanie zintegrowane z programami realizowanymi w ramach przedmiotów humanistycznych
oraz ma na celu, między innymi, naukę analizy i interpretacji tekstów kultury. Treści
nauczania powinny kształtować u ucznia ponadczasowe postawy, uczucia i wartości.
Młoda osoba na lekcjach języka polskiego poznaje dzieje Polski, ale w nieco inny sposób niż na lekcjach historii. Przeczytane teksty pozwalają dotrzeć do wartości i uczuć
minionych epok; poznać, czym jest prawdziwa miłość do ojczyzny. W procesie kształcenia ogólnego szkoła ma za zadanie kształtować u uczniów postawy poszanowania
tradycji i kultury własnej oraz innych narodów. Podobne założenia można znaleźć
w nowym „Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej”.
Kwestie związane z Kresami Wschodnimi obecne są także na lekcjach historii.
Zgodnie z podstawą programową uczeń powinien umieć wskazywać czynniki utrudniające proces integracji odrodzonego państwa polskiego, charakteryzować strukturę społeczną, narodowościową i wyznaniową, dostrzegając jednocześnie przyczyny
konfliktów. We wspomnianym dokumencie zakłada się, że uczeń potrafi ocenić konsekwencje zawarcia paktu Ribbentrop–Mołotow, przedstawić okoliczności powstania
koalicji antyfaszystowskiej oraz porównać postanowienia konferencji w Teheranie,
Jałcie i Poczdamie. Dodatkowo uczeń winien umieć scharakteryzować bezpośrednie
skutki drugiej wojny światowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz uwzględniając przesiedlenia ludności w Europie Środkowej, a także analizując zmiany terytorialne, straty ludnościowe, kulturowe i materialne Polski. Zagadnienia te dotyczą treści nauczania w zakresie podstawowym. Zatem
zagadnienia związane z terytorium, które w przeszłości należało do Polski, powinny
być nieobce licealistom.
Niektóre miejsca turystyczne są znane także dzięki ekranizacji słynnych utworów
literackich, do których można zaliczyć „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej oraz trylogię H.
Sienkiewicza. Kamieniec Podolski – najważniejsza twierdza Pierwszej Rzeczpospolitej
– jest kojarzony z powieścią „Pan Wołodyjowski”. Inną znaną warownią z trylogii jest
Zbaraż oblężony przez Kozaków w roku 1649.
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Wyniki badań ankietowych
Realizacja przedstawionych celów wymagała przeprowadzenia ogólnopolskiego
badania ankietowego. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w latach 2014–
–2016. Autorka objęła badaniami 17- i 18-latków, ponieważ uczniowie w tym wieku
są zapoznani z treściami podstawy programowej i mogą podejmować samodzielne
wyjazdy.
Rezultatem badania było 420 poprawnie wypełnionych ankiet. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w losowo wybranych liceach we wszystkich miastach
wojewódzkich. Udział respondentów odpowiadał liczbie ludności w poszczególnych
województwach (wykres 1).
Kobiety stanowiły 57% ogółu respondentów.
Wykres 1. Miejsce zamieszkania respondentów

Źródło: opracowanie własne.
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Pierwsze pytanie w kwestionariuszu ankietowym miało na celu sprawdzenie, czy
uczniowie wiedzą, co to są Kresy Wschodnie. W pytaniu znalazły się trzy opcje do wyboru z możliwością wpisania odpowiedzi własnej (wykres 2).
Młode osoby w większości wiedzą, co to są Kresy Wschodnie. W pytaniu kontrolnym „Gdzie się znajdują Kresy Wschodnie?” 90% ankietowanych wskazało Ukrainę,
Białoruś i Litwę, a 6% osób dopisało do tej odpowiedzi Rosję. Po dwa procent respondentów zaznaczyło Chiny oraz Litwę, Łotwę i Estonię (wykres 3).
Wykres 2. Odpowiedzi respondentów na pytanie: „Co to są Kresy Wschodnie?”

Źródło: opracowanie własne.

Mimo że większość ankietowanych licealistów wie, gdzie się znajdują Kresy
Wschodnie, to 20% badanych w pierwszym pytaniu zaznaczyło, że są one położone
we wschodniej części Rosji oraz Ukrainy. Analiza krzyżowa wykazała, że prawie sześćdziesiąt osób, które zaznaczyło poprawnie odpowiedź na drugie pytanie, źle odpowiedziało na pierwsze (wykres 3).
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Wykres 3. Analiza krzyżowa odpowiedzi na pytania: „Co to są Kresy Wschodnie?”
oraz „Gdzie się znajdują Kresy Wschodnie?”

Źródło: opracowanie własne.

W następnym pytaniu („Czy Kresy Wschodnie były omawiane na lekcjach historii
lub na innym przedmiocie?”) połowa (51%) licealistów zaznaczyła odpowiedź „tak”,
natomiast 21% – odpowiedź „nie”. Pozostali nie wiedzieli, czy Kresy Wschodnie były
omawiane przez nauczycieli.
Jedna piąta respondentów podała, że ma w rodzinie osoby o pochodzeniu kresowym (wykres 4). Jedna czwarta ankietowanych zaznaczyła, że w ich rodzinach były
osoby, które zwiedzały Kresy Wschodnie. Oznacza to, że zainteresowanie zwiedzaniem omawianych terytoriów nie wynika wyłącznie z pochodzenia.
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Wykres 4. Analiza krzyżowa pochodzenia kresowego w rodzinie respondentów
według województwa zamieszkania. Odpowiedź na pytanie: „Czy ktoś z twojej rodziny pochodzi z Kresów Wschodnich?”

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej ankietowanych, którzy mają w swoim otoczeniu osoby pochodzące
z Kresów Wschodnich, mieszka we Wrocławiu, w Szczecinie, Zielonej Górze i Gdańsku.
Wynika to z tego, że badanie było przeprowadzone w miastach wojewódzkich, nie
objęło natomiast innych miejscowości, gdzie skupiają się Kresowianie (na przykład
w województwie śląskim społeczności o pochodzeniu kresowym można odnaleźć
w Bytomiu, Gliwicach czy Zabrzu).
Na pytanie o osoby z najbliższego otoczenia, które odwiedzały Kresy Wschodnie,
pozytywnie odpowiedzieli głównie licealiści z województw: podlaskiego i podkarpackiego, a także dolnośląskiego.
Dalej w kwestionariuszu ankietowym respondenci mieli przed sobą listę miejscowości i obiektów charakterystycznych dla Kresów Wschodnich. Zadaniem badanych
było zaznaczenie tych miejscowości i obiektów, które są im znane (wykres 5).
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Wykres 5. Miejscowości i obiekty znane badanym licealistom

Źródło: opracowanie własne.

W tym pytaniu można było zaznaczać dowolną liczbę odpowiedzi, dlatego na
wykresie 5 wskazano procent obserwacji, czyli ile procent wszystkich respondentów
zna konkretną miejscowość lub obiekt. Trzy czwarte ankietowanych wie o istnieniu
Lwowa. Po około 40% respondentów zaznaczyło Chocim, Kamieniec Podolski, Ostrą
Bramę i Nowogródek. Ponad 30% ankietowanych słyszało o Grodnie, a ponad 10%
o Zbarażu i muzeum Słowackiego w Krzemieńcu, mniej niż 10% – o pałacu Sobieskich
w Złoczowie i zamku w Brzeżanach w Galicji Wschodniej.
Jednym z najważniejszych źródeł informacji o Kresach Wschodnich dla ankietowanych jest Internet (76% wskazań). Jedna czwarta respondentów skorzystałaby
z wiedzy dziadków. Na trzecim miejscu znajdują się książki (22%). Wśród innych źródeł wymieniono rodzinę i znajomych, którzy już byli na Kresach Wschodnich.
Prawie połowa (45%) ankietowanych licealistów chciałaby zwiedzić Kresy
Wschodnie, 29% jest niezdecydowanych, a pozostali odpowiedzieli negatywnie. Najwięcej licealistów, którzy chcieliby odwiedzić Kresy Wschodnie, mieszka we Wrocławiu, w Zielonej Górze, Warszawie, Katowicach i Szczecinie.
Do oceny bezpieczeństwa na Ukrainie użyto pięciostopniowej skali Likerta. Ukra84
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na trzecia licealistów nie ma na ten temat zdania, a pozostali uważają, że to państwo
nie jest bezpieczne.
Następne pytanie było pytaniem otwartym: „W których państwach najczęściej
uprawiasz turystykę?”. Najwięcej osób wpisało Polskę, na drugim miejscu były Niemcy
(33%), następnie Czechy, Włochy i Chorwacja. Ukrainę wymieniło osiem osób, natomiast Białoruś nie została wymieniona (wykres 6).
Wykres 6. Państwa, w których respondenci uprawiali turystykę

Źródło: opracowanie własne.

Z tego zestawienia wynika, że najwięcej respondentów uprawia turystykę krajową. Natomiast ci, którzy wyjeżdżają za granicę, najczęściej udają się do państw sąsiadujących z Polską lub do krajów śródziemnomorskich.
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Wykres 7. Sposoby podróżowania respondentów

Źródło: opracowanie własne.

Jedna piąta ankietowanych podróżuje samotnie. Najczęściej są to podróże krajowe. Za granicę licealiści podróżują głównie z rodzicami. Może to oznaczać, że to rodzice wybierają miejsce docelowe wyjazdu (wykres 7).
Kolejne pytanie brzmiało: „Do osiągnięcia jakiego wieku twoje dzieci w przyszłości powinny podróżować z tobą?”. To pytanie może się wydawać nietypowe, jednak
w pewnym stopniu umożliwia ono stwierdzenie, jak długo (czyli do osiągnięcia jakiego wieku) badani licealiści chcieliby podróżować ze swoimi rodzicami (wykres 8).
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Wykres 8. Maksymalny wiek dzieci wskazywany przez badanych jako odpowiedni
do wspólnych podróży z rodzicami

Źródło: opracowanie własne.

Ponad 40% licealistów chciałoby podróżować z rodzicami jak najdłużej (wykres
8). Analiza krzyżowa wykazała, że chęć podróżowania z rodzicami dotyczy zarówno
kobiet, jak i mężczyzn. Jedna piąta respondentów chciałaby podróżować z rodzicami
do pełnoletności. Kilka osób napisało, że nie chce mieć dzieci.

Zakończenie
Kresy Wschodnie są nieodłączną częścią historii i kultury Polski. Tematyka Kresowa jest poruszana na co najmniej kilku przedmiotach. Na języku polskim obecność
utworów literackich związanych z Kresami Wschodnimi jest wymagana na III i IV etapie edukacyjnym już w podstawowym zakresie nauczania. Z tego wynika, że każdy
uczeń powinien w szkole zetknąć się z treściami związanymi z Kresami Wschodnimi.
Jednak to przede wszystkim od nauczyciela zależy wybór spośród utworów sugerowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Rzeczpospolita Obojga Narodów jest ważnym okresem dla historii Polski. Uczeń
– zgodnie z podstawą programową – powinien umieć analizować najważniejsze procesy społeczne, polityczne i kulturowe, które zachodziły w czasach Pierwszej i Drugiej Rzeczpospolitej, a także znać związek paktu Ribbentrop–Mołotow i linii Curzona
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z kształtowaniem się granic Polski po drugiej wojnie światowej. Licealiści w większości wiedzą, czym są Kresy Wschodnie, ale nie jest to wiedza powszechna oraz oczywista. Ważne dla Polaków miejsca historyczne i kulturowe na terytorium obecnej
Ukrainy Zachodniej, Białorusi Zachodniej i Wileńszczyzny nie są powszechne znane.
Lwów jest miastem, z którego istnienia zdaje sobie sprawę największa część licealistów (70%), o pozostałych ważnych miejscowościach i obiektach słyszała mniej niż
połowa respondentów. Można stwierdzić, że licealiści nie bardzo wiedzą, co można
zwiedzać na Kresach Wschodnich. Zaskakujący jest także fakt, że o Zbarażu słyszało
zaledwie 12% respondentów, pomimo ekranizacji słynnej Trylogii. Jedyne na świecie
muzeum Słowackiego w Krzemieńcu także nie jest znane młodym osobom. Może to
oznaczać, że program nauczania w niewystarczającym stopniu realizuje treści związane w Kresami Wschodnimi i dziedzictwem kulturowym tego obszaru.
Najwięcej osób z otoczenia ankietowanych, którzy kiedykolwiek odwiedzili Kresy
Wschodnie, mieszka w województwach albo graniczących z Litwą, Białorusią i Ukrainą, albo tych, w których istnieją największe skupiska osób o pochodzeniu kresowym
[Herrmann 2012]. Najbardziej chętne do odwiedzenia Kresów Wschodnich okazały
się osoby z województw, w których mieszka najwięcej Kresowian (są to województwa
południowo-zachodnie i północno-zachodnie).
Ukraina nie jest postrzegana jako państwo bezpieczne. Spotykane opinie o problemach w poruszaniu się po państwach byłego Związku Radzieckiego i niskim
poziomie oferowanych usług spowodowały, że Ukrainę odwiedziło zaledwie 2% ankietowanych, a na Białorusi nie był żaden z respondentów. Atutem wyjazdów turystycznych na Ukrainę jest niski koszt usług turystycznych dla Polaków. Według badań
M. Dębskiego i W. Nasierowskiego [2015] bardzo ważne podczas podejmowania decyzji o podróży są dla młodych osób ceny usług turystycznych (koszty wyjazdu). Oferta turystyczna Lwowa i całego obwodu lwowskiego jest bogata zarówno pod kątem
polskiego dziedzictwa kulturowego, jak i dostępnych rozrywek. Daje to podstawę
do tworzenia rozpoznawalnych produktów turystycznych dla młodych osób z Polski,
opartych na polskim dziedzictwie oraz turystyce przygodowej.
Zabytki kulturowe w państwach byłego Związku Radzieckiego często są przedstawiane z punktu widzenia narodu przeważającego pod względem liczebności, a ślady polskości były zacierane jeszcze po drugiej wojnie światowej [Siemiańczuk 2016].
Ważną kwestią jest współpraca Polski z państwami, gdzie zachowało się polskie dziedzictwo (Ukraina, Litwa, Białoruś). Taka współpraca powinna się opierać na polityce
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ści związanych z wielokulturowym dziedzictwem bez przesadzonej propagandy narodowej ze strony poszczególnych państw.
Turystyka sentymentalna może być związana z poszukiwaniem miejsc, z którymi
byli związani członkowie rodziny i przodkowie. Wiedza o przeszłości rodziny jest najczęściej przekazywana przez dziadków i rodziców. Potwierdzają to także odpowiedzi
na pytanie dotyczące źródła informacji: 25% badanych wskazało właśnie dziadków.
Wyjazdy mogą zatem być podejmowane wspólnie. Badanie wykazało, że respondenci są chętni do wspólnych podróży ze swoimi rodzicami. Według J. Kowalczyk-Anioł i B. Włodarczyka [2008] turystyka rodzinna sensu largo to nie tylko wyjazdy
z rodziną i do krewnych, lecz także turystyka sentymentalna i genealogiczna (poszukiwanie przodków i rodziny). W celu rozwoju turystyki związanej z poszukiwaniem
przodków warto przejąć doświadczenia USA oraz Wielkiej Brytanii, gdzie turystyka
genealogiczna jest bardzo rozwinięta [Birtwistle 2013; McCain, Ray 2003]. Te państwa mają rozbudowane bazy genealogiczne pozwalające po podaniu nazwiska,
wieku i miejscowości odnaleźć akta dotyczące przodków. Stworzenie takich baz było
owocem współpracy sektora publicznego (archiwa, muzea, kościoły i inne organizacje przechowujące akta) z turystycznym sektorem prywatnym. Ważną kwestią było
także dostosowanie przepisów udostępniania akt.
W przyszłości warto zbadać, jaki wpływ na uczniów będzie miała podstawa programowa, która weszła w życie w roku 2017, gdyż na drugim etapie edukacyjnym do
przedmiotu geografia zostały włączone treści związane z dziedzictwem kulturowym
Kresów Wschodnich oraz turystyką na tych terenach. W założeniu celem zajęć jest
wzbudzanie poszanowania dla wartości dziedzictwa kulturowego własnego narodu
oraz kształtowanie własnej tożsamości.

89

Natalia Tomczewska-Popowycz

Bibliografia
Bajdor P., Grabara, J.K. (2012), Turystyka zrównoważona: przegląd literatury i charakterystyka [w:] S. Nowak (red.) Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice.
Banaszkiewicz M., Graburn N., Owsianowska S. (2016), Tourism in (post) socialist
Eastern Europe, „Journal of Tourism and Cultural Change”.
Birtwistle M. (2013), Genealogy tourism [w:] Novelli M. (red.), Niche tourism. Contemporary issues, trends and cases, Elsevier, Oxford.
Cynarski W.J., Cynarska E. (2009), Turystyka sentymentalna Polaków na Kresy
Wschodnie, Ido – Ruch dla Kultury, 1(9).
Dębski M., Nasierowski W. (2015), Zarządzanie przekazem marketingowym w turystyce adresowanym do ludzi młodych: wybrane zagadnienia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 16(12), cz. 3, Marketing w teorii i praktyce.
Drogosz M. (2010), Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych:
poradnik dla dyrektorów i kadry pedagogicznej, Wolters Kluwer.
Gołembski G. (2002), Pojęcie i cel zintegrowanego zarządzania w regionach [w:] G. Gołembski, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa.
Gontrowicz A. (1984), Funkcje wychowawcze turystyki [w:] K. Przecławski (red.), Turystyka
a człowiek i społeczeństwo, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
Herrmann M. (2012), Kresowe korzenie Polaków, Centrum Badań Opinii Społecznej,
Warszawa.
Jędrysiak T. (2008), Turystyka kulturowa, Warszawa, PWE.
Kolbuszewski J. (1997), Kresy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Kowalczyk A. (red.) (2010), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B. (2011), Turystyka rodzinna – istota i zakres pojęcia
[w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rodzinna: zachowania prospołeczne,
Wyd. PTTK „Kraj”.
Kurek W. (2003), Turystyka zrównoważona – turystyka przyszłości [w:] J. Biliński, D. Sa90

waryn (red.), Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, WSIiZ Rzeszów.

Kresy Wschodnie w świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce
i perspektywy rozwoju turystyki sentymentalnej

Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2016 r., 2016, Warszawa.
McCain G., Ray N. M. (2003), Legacy tourism: The search for personal meaning in heritage travel, „Tourism Management”, 24(6).
Mika M. (2008), Rodzaje i formy turystyki [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa.
Młynarczyk Z., Potocka I., Zajadacz A. (red.) (2010), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, „Turystyka zrównoważona”, t. 6, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria „Turystyka i rekreacja”.
Motyka M. (2016), Turystyka etniczna a turystyka sentymentalna, „Przestrzeń społeczna”, nr 1/2016 (11).
Mykhaylyshyn O., Linda S. (2016), Kościoły rzymskokatolickie międzywojennego
Wołynia: ich powstanie i zachowanie w kontekście pamięci/zapomnienia, „Zarządzanie
w kulturze”, 17(3).
Podemski K. (2005), Socjologia podróży, „Seria Socjologia”, 40, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, zatwierdzona 23 grudnia 2008 r. przez Ministra Edukacji Narodowej.
Podstawa programowa z języka polskiego, 2008, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Projekt podstawy programowej, 2016, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Przecławski K. (1997), Człowiek a turystyka: Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
Puchalska J. (2015), Kresowi sarmaci, „Fronda”.
Rohrscheidt A. M. (2008), Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo KMB Druk.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej

91

Natalia Tomczewska-Popowycz

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017
poz. 356).
Siemiańczuk A. (2016), Grodno jako miejsce pamięci, „Zarządzanie w kulturze”,
2016(4).
Stach E. (2015), Poznawanie dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich jako cel wycieczek szkolnych krakowskich gimnazjalistów, „Turystyka Kulturowa”, nr 9.
Stankiewicz-Kopeć M. (2009), Pomiędzy klasycznością a romantycznością: młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817–1828,
Księgarnia Akademicka.
Tomczewska-Popowycz N. (2016), Wokół definicji turystyki sentymentalnej i etnicznej,
„Folia Turistica”, Vol. 40.
Tomczewska-Popowycz, N. (2015), Zamki i pałace Ukrainy atrakcją dla turystów z Polski, „Turystyka kulturowa”, nr 6.
Tyszyński A., (1875), Wizerunki polskie: zbiór szkiców literackich, Nakł. S. Lewentala.
Uchwała nr LXVIII/898/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie
Programu „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów” (ze zm.).
Wearing S., Neil J. (2012), Ecotourism. Impacts, potentials and possibilities, Oxford,
Buttleworth and Heinemann.
Węglicka K. (2015), Polskie Kresy literackie, Bellona, Warszawa.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2017
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XVIII | Zeszyt 8 | Część III | ss. 93–104

Michał Koskowski*
Społeczna Akademia Nauk

Piotr Dominik**
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa

The Role of Culinary Heritage in Regional Tourism
Development Strategies in Poland in the Face of
Contemporary Trends in Tourism
Abstract: Tourism development is a reflection of social and cultural processes. Cultural
change can be described from various perspectives, e.g. from the point of view of intergenerational differences. The generation that currently enters the tourism market known
as the Millennials, or Generation Y, seems to pose a particular challenge for the traditional tourism product management strategies. An “on line” generation, actively seeking
personalised and authentic experiences, it asks for a review of the tourist offer, promotional activities and communication channels. This paper analyses the alignment of the
tourism development strategy of selected regions of Poland with the changing needs of
the market with particular emphasis on the characteristics of the Millennial generation
and the role of culinary heritage in the process. Critical examination of available strategic
documents suggests that despite the expressed understanding of the importance of food
and especially of local culinary traditions in tourism development, the overall impression
remains that regional tourism authorities in Poland largely fail to take into account the
specific needs of the recent wave of Millennial customers.
Key words: cultural tourism, culinary heritage, destination management, Generation Y

* zamkownik@gmail.com
** piotrdominik@autograf.pl

Michał Koskowski, Piotr Dominik

Introduction
This article is based on the premise that awareness of the role of food in tourism can
help interpret and comment on the industry’s reactions to the changing needs of
its customers. It is notable that the characteristics of traditional and regional foods
mentioned in the text – i.e. authenticity, personalisation, sustainability etc. – reflect
the expectations of the so called Millennial Generation of tourists, who value those
aspects of travel evidently more highly than their predecessors, according to reports
presented herein. So far, little academic attention has been paid to exploring how
the recent generational change affects the shape of food tourism and to identify
the possible ways to respond to the associated challenges and opportunities. Many
aspects of such analysis are beyond the scope of this paper – for instance quantitative
changes, detailed target market analysis, review of new business models, to name
but a few – instead, authors focus on analysing how local and regional destination
management organisations (DMOs) in Poland perceive the role of culinary tourism in
their strategies in the face of current trends in tourism. In order to achieve this objective, relevant published documents have been subject to detailed scrutiny and textual analysis.

Culture, tourism and gastronomy
The three anthropological phenomena of culture, tourism and gastronomy make
a constantly evolving and mutually reinforcing combination. Cooking has been described as „a truly universal form of human activity” [Lévi-Strauss 1966], highlighting
the fact that food is an inherent element of any culture. Tourismhas long benefitted
from the global variety of cultural assets, including foods and culinary traditions
which, along with people, landscapes and sites, contribute to the appeal of visited
destinations. The tourist demand, in turn, is a vital source of revenue for cultural and
creative industries, including gastronomy.
In particular, traditional and regional foods, as a multidimensionaland ever
more significant expression of cultural identityin postmodern societies, have become recognised as one of the key assets of the tourism industry. Amongst other
benefits, traditional foods amplify the tourist’s experience by enabling and enri94
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ine ethnic traditions [Fields 2002, Heldke 2003, Mair, Sumner 2015, Stasiak 2016].
By revealing the true character of a destination – respectful of local climate and
enhancing the ‘sense of place’ – positive and authentic culinary experiences are reported to influence the likelihood of re-visitation [Scarpato 2002, Robinson, Clifford
2012]. For some visitors, culinary traditions, as an aspect of cultural heritage, serve
as a counter-measure against and escape from the McDonald is at ion of everyday
life [Hjalager 2002, Purchla 2013].
Traditional foods also embody the concept of localisation of production and consumption, which favours short, local food supply chains, thus limiting the so called
‘food miles’ – i.e. the distance that food products need to be transported from the
producer to the consumer. The latter is of increasing importance incurrent times of
mounting environmental pressures. In this context also, traditional foods are avaluable element of the tourist offer in remote and rural areas, a factor of protection of
traditional cultural landscapes [Montanari, Staniscia 2009], and reportedly one of the
key reasons why tourists choose to stay at agrotourism farms [Dominik, Grochowicz,
Koskowski 2017].
Despite their evident connection, the prominence of the complex tourism-gastronomy relationship was recognised in tourism studies relatively late. Traditionally, it
is assumed that one of the first scholars to define the term ‘culinary tourism’ was an
American researcher L. M. Longin late 1990s [Orłowski, Woźniczko 2016], who also
firmly placed this type of tourist activity in the sphere of cultural tourism. Amongst
other early achievements in this field of enquiry one should mention two initiatives
that took place in 2001: an innovative report by the World Food Travel Association
(at the time known as International Culinary Tourism Association) [Wolf 2002], and
a project spearheaded by the Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS)
[Hjalager, Richards 2002]. The latter resulted in a pioneering publicationin which the
point of view of the tourism market was represented, amongst others, by Scarpato
[2002], who directly identified food as a ‘cultural artefact’, and confirmed the role
ofgastronomy as one of the key drivers of cultural tourism.
Indeed, Scarpato [2002, p. 65] argued that a meal itself is a microcosm of culture, encompassing a range of its aspects, such as “the production, treatment, storage,
transport, processing, cooking and preparation of food”. Later, Dominik and Zadrożna
[2014] arrived at a similar conclusion in the context of culinary trails. In Poland, however, culinary tourism received little significant academic attention until publications
by Kowalczyk [2005, 2008] and others [including Stasiak 2007, 2016, Dominik 2014,
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Woźniczko, Jędrysiak, Orłowski 2015, Tomczyk-Miczka 2015, Orłowski, Woźniczko
2016] who eventually shed some more light on the shape, condition and perspectives of the culinary tourism sector in the country.
All the cited authors seem to agree about the close and mutually reinforcing relationship between culinary (or food) tourism and culture. They pay little attention, however, to the fact that cultures change and evolve in time, and so does gastronomy,
too. Culinary assets have already played an important role in the so called ‘cultural
revival’ of tourism at the turn of the 21st c. [Grünewald 2002]. In particular, regional
and traditional foods and other aspects of culinary heritage provided a vital alternative for tourists and destinations who prefer or are poised to relinquish the traditional
foundationsof mass tourism – namely the ‘3S’ of sea, sun, and sand – and seek to replace them with the contemporary combination of ‘3E’: experience, entertainment,
and education. It would seem that the latest changes in customer preferences in the
tourism market create a yet another opportunity for a substantial shift in this sector
of economy.

Contemporary trends in tourism
Current reports issued by UNWTO [2017], Internet Marketing Inc [Price 2016], Pew Research Centre [Fry 2016], and Trekksoft [Burkhard 2016] reveal many new trends in
the tourism market that also profoundly affect the culinary tourism sector.First and
foremost, food has been hailed as one of the key motivations for travellers, and therefore an absolute ‘must’ in destination marketing strategy. One must add that food
experiences in this context include a variety of activities, from dining out, through
tasting sessions, cooking workshops, to visits on farms – all capable ofcreating “a true
connection” with the visited culture [Coppola 2016]. Indeed, an assessment of a number of successful destination marketing campaigns seems to confirm the shared belief that local foods,while holding the power to strengthen cultural identity, also become magnets for tourists who increasingly often seek authenticity in their holiday
encounters – be it mediated or genuine [Mair, Summer 2015].
Another noteworthy phenomenon in tourism in the second decade of the 21st
c. is the rise of the so-called bleisure tourism – the merging of business and leisure,
blurring the lines between work and play. Even though some of the reports hail it as
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market trend, nevertheless it has resulted in a string of publications and a range of innovative market products [REACH 2017]. Notably, bleisure travellers represent higher
than average cultural capital and purchasing power, which makes them desired and
valuable customers for the food industry, especially at the luxurious gourmet level.
The growing importance of sustainable and responsible forms of travel also features prominently in the publications. The opportunities surrounding the issue of
sustainability were given substantial recognition by the United Nations reflected in
the designation of 2017 as a Year of Sustainable Tourism for Development. The initiative put in the spotlight issues such as resource efficiency, social inclusiveness
and cultural diversity [United Nations 2016]. Despite certain recent political setbacks,
there is a growing appreciation in the international community of the increasing interconnectedness of globalised economies and environments – and, by contrast, of
the significance of localization of production and consumption. Traditional and regional foods have always been close to the hearts of sustainability proponents, as an
embodiment of the charms of the backcountry, with its traditional, balance-seeking
agricultural practices. Similarly, culinary heritage fits in the concept and philosophy
of the slow food movement: empowering local communities, promoting traditional
crafts and practices, and protecting biodiversity while providing high quality tourists’
experiences at the sametime [Slow Food 2015].
Last but not least, the reports seem to agree about the growing prominence of
the so-called Millennial Generation of travellers, otherwise known as the Generation
Y. Comprised of people born between 1980 and 2000, the Gen Y is the first generation
born into a world where computers and Internet access are paramount and universal,
bringing down many traditional social and economic barriers. Generation Y is also
described as those who represent a certain position of entitlement, stemming from
the wellbeing and prosperity they experienced in their youth prior to the global financial crisis of the 2008-09 [Sinek 2016]. Apart from sufficient financial resources – at
least in the Western economies – the Millennials have also been equipped with tools and mechanisms to freely exchange almost any kind of information over a range
of emerging, new media. Since an overwhelming majority of the activity takes place
over a variety of Internet platforms, the phenomenon has been hailed a “new era of
communication”: permanent, interactive, and asynchronous, also known as Web 2.0
[Kachniewska 2013].
One of the consequences of the greatly increased connectivity has been the empowering of Millennials to ‘make or break’ businesses and products via numerous
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and dedicated review services and discussion fora. This way the Millennial Generation forms the backbone of the prosumer movement – a shift in the role of customer
from passive consumer to someone who participates in the process of production
and promotion. Prosumers are involvedin the process of product design and delivery
through instant feedback and evaluation, the practice of tagging and sharing of photos, movie clips and stories, and other examples of User Generated Content (UGC),
possible thanks to the paramount tendency of mobile device owners to be “always
on” as active social media users [Kachniewska 2013, Price 2016].
In the sphere of tourism and travel the Millennials have also experienced an
unprecedented freedom of movement. They have witnessed the disappearing of traditional barriers to participation in tourism and the rise of new travel-friendly arrangements. The Millennials have grown up alongside new visa- and passport-free border crossing agreements (that culminated in the establishing of the Schengen Area in
Europe in 1995), cheap airlines, and the proliferation of business models in the spirit
of “access without the burden of ownership” [Goldman Sachs 2013] – also known as
the ‘sharing economy’ – that opened up unprecedented conditions for travel and tourism development (e.g. BlaBlaCar, AirBnB). Food tourism has also benefitted from
the Web 2.0 revolution by creating opportunities for prosumer activity and online interaction, including the rise of dedicated media channels and sharing economy platforms, such as the AirBnB culinary equivalents of EatWith and VizEat [O’Hear 2017].
The highly individualistic Millennials – “adventurous, plugged-in, made-to-feel
special dream followers” [Price 2016] – respond badly to traditional marketing thinking. Their instant connectedness and pursuit of authenticity mean that every service
can be put under harsh scrutiny if it falls short of the customer expectations. The Millennials are known for their propensity to search tirelessly for the best, most suitable
deals, but also for their ability to make last minute decisions “to satisfy sudden wanderlust” [Price 2016]. As such, they represent both a challenge but also a significant
opportunity.

Selected regional tourism development strategies in
Poland
It can be assumed that tourism development strategies and other strategic docu98
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present realistic assessment of the available tourism assets by regional DMOs. Upon
critical analysis of such selected documents the authors have observed that the Polish regional tourism authorities’valuation of culinary traditions and their potential as
tourist attractions differs significantly from region to region. Many strategies focus
on the geographical context of tourist attractions – an approach in which food can
play no significant role. Others attempt to create regional tourism brands based on
broadly defined cultural heritage with no specific mention of traditional foods. A few
notable exceptions show greater recognition of the value of culinary heritage for
tourism development, however no comprehensive, traditional food-based tourism
development strategy has been identified so far. Moreover, none of the analysed documents acknowledges inter-generational variations in the needs of consumers. Region-specific findings are presented in more detail below.
The strategy of the popular with tourists Pomorskie Voivodship highlights the
rich cultural heritage of the region as a basis for building a strong regional brand
and identity. However, it does not refer directly to regional and traditional foods, nor
does it offer measures that would promote them. It is a typical example of a regional
strategy that takes for granted a multifaceted character of cultural heritage that encompasses historical, artistic, scientific, religious, social and anthropological aspects
of culture. One can only assume that regional authorities have also included culinary heritage in their definition of cultural heritage and that this way it will eventually
emerge as part of the region’s marketing strategy.
In a similar vein Silesian Voivodship promotes itself by reference to its ethnic, geographical, historical, social and economic diversity. The voivodship tourism development strategy stresses the value and importance of local traditions and customs, but
avoids to mention culinary heritage explicitly. Traditional and regional foods are only
mentioned in the marketing strategy of the voivodship as one of its many tourism
assets. It is paradoxical in a region that is often associated with itsvery successful with
visitors and locals alike culinary trail “Śląskie Smaki”.
Amongst the regions of Poland that have recently referred directly to regional
and traditional foods in their development strategies is the lubelskie voivodship. Its
marketing campaign “Smaki Lubelszczyzny”, aimed at visitors from big cities, such as
Warsaw, Łódź, Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław and Tricity, financed largely from
the European Regional Development Fund, was based on the premise that the region’s highlights include not only its natural environment, landscapes and hospitality
services, but also exceptional local foods and eco-friendly, traditional agriculture.
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Another example of a voivodship that has attempted to include regional foods in
its tourism strategy is Małopolskie. Culinary heritage features among other acitivies
promoted via an Internet portal “Wrota Małopolski”. It offers detaield tourist information, including separate sections dedicated to a regional food festival “Małopolski Smak”, a culinary trail “Małopolska Trasa Smakoszy”, and of course the most recognisable regional culinary product– the ‘oscypek’ smoked sheep cheese. The portal
offers latest news and insights about traditional foods and events where they could
be sampled. Regional authorities of the małopolskie voivodship set an example how
thoughtful strategy that directly incorporates regional and traditional foods alongside legends, customs, architectural monuments and World Heritage Sites can successfully distinguish and promote the destination. Moreover, it is also an example of how
a marketing success can lead to protection and revitalisation of culinary heritage.
A yet another region that incorporates regional products in its promotional activities is Lubuskie Voivodship. Its tourist offer includes a map of “traditional tastes”
of the region and a booklet “Lubuskie Podróże ze Smakiem” that promotes a variety
of regional and traditional foods, not limited to those protected by EU schemes. The
region boasts a specific tourist product that invariably attracts domestic and international visitors, namely its viticulture, with establishedvineyards, and a range of locally produced wines. The Lubuskie Voivodship is an example of how an entire region
can benefit from one particular culinary asset. The established wine-making heritage,
stretching into centuries, undoubtedly can be accepted as a significant contributing
success factor.
Amongst other notable examples of marketing strategies that recognise the value of culinary traditions is Mazurskie Voivodship. Its available official strategic documents highlight the opportunity associated with the creation of attractive tourist
culinary products, including specific culinary trails. Documents acknowledge the global popularity of this kind of tourism on the one hand, and on the other hand the
abundance of natural and traditional foods available in the region. Regrettably, the
document only sets the direction – a vision of future success – but with no specific
steps to be taken, that could be reported herein.
The last example cited in this paper, Opolskie Voivodship, represents a utilitarian
approach that seeks to promote culinary traditions in order to create an alternative to
its declining agriculture. Regional and local traditional foods are featured in strategic
documents alongside other tourism attractions, agritourism and outdoor recreation
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Conclusions
The article has sought to identify the role that traditional and regional foods play in
strategic regional tourism development plans in Poland, and the degree to which
these plans take into account recent global tourism and travel trends. It has been noted that regional authorities often attempt to boost tourism through the creation of
tourism brands – complex and coherent products with clearly defined character and
personality that contribute to a distinctive, positive image of the region. According
to the analysed documents, there is a general appreciation of both cultural and natural, as well as tangible and intangible heritage as assets that can be transformed into
tourism products. Tourism authorities are also aware that significant investment, not
least in the appropriate infrastrucure, is necessary to achieve the overarching objective of tourism development. However, the analysis has identified a tendency amongst
regional authorities in Poland to treat culinary heritage as a supplementary rather
than mainstream element of the tourist offer. No strategies have been identified that
are directly based on regional and traditional foods – perhaps with the exception of
Lubuskie Voivodship and the role that the wine industry plays in its tourism development plans.
Moreover, as discussed earlier, the perception of culinary heritage changes along
with the changing needs of the customer. While tourism market analysts around the
World ponder at the rise of the most numerous and the most keen to travel generation ever, it would be natural to assume that Millennials would represent a valuable
target market for tourism destinations. Nevertheless, no explicit mention has been
found in the analysed documents of the recent intergenerational shift in consumer
behaviour and preferences. Marketing strategies announced in the documents seem
to be founded on a more traditional market segmentation. Such static approach to
tourists’ needs threatens the durability of the proposed strategies and makes it ever
more likely that the economic potential of some of the regional assets remains underutilised.
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Tourist Destination Management. Institutional Aspects
Abstract: Theoretical issues related to the classification and functioning of tourist destinations are presented in this article. Subsequently, the institutional aspects of the management of tourist destinations were discussed, addressing subjective and instrumental
issues. The role of local government units in the management of the tourist destination
and its relations with the regional and local tourist economy (entrepreneurs and tourist
organizations) were mentioned. The concept of a tourist destination, which is a practical
effect of the tasks performed by the tourist destinations, has been interpreted in a complementary manner.
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Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu pojęcie destynacji turystycznej jest rozumiane niejednoznacznie. W podjętych rozważaniach destynacja turystyczna jest traktowana jako
podmiot rynku turystycznego. W praktyce rynkowej jej funkcje realizowane są przez
podmioty gospodarki turystycznej, działające zarówno w obszarze realnym, jak i regulacyjnym. Najszerszy zakres działań związany z funkcjonowaniem destynacji turystycznej dotyczy jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz
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Aleksander Panasiuk

wyodrębnionych jednostek rządowych, a przede wszystkim narodowej organizacji
turystycznej. Podmioty te kształtują warunki do funkcjonowania gospodarki turystycznej na poszczególnych szczeblach – od lokalnego, poprzez regionalny, aż po
krajowy, a nawet ponadnarodowy – oraz zarządzają ofertą turystyczną obszaru, na
którym działają. Celem opracowania jest dokonanie egzemplifikacji podmiotów rynku turystycznego realizujących funkcje rynkowe związane z udostępnianiem obszaru
turystycznego turystom wraz z zarządzaniem tym obszarem oraz ofertą turystyczną.
Przedstawione rozważania mają charakter teoretyczno-koncepcyjny. W pracy wykorzystano metody krytycznej analizy literatury, logicznego wnioskowania, metodę obserwacji oraz metodę holistyczną.

Destynacja turystyczna
Pojęcie destynacja turystyczna rozumiane jest w sposób bardzo zróżnicowany i definiowane w różnych aspektach [Borzyszkowski 2012, s. 19]. Destynacja turystyczna
z punktu widzenia popytu (kierunku, do którego podąża turysta) rozumiana jest jako
docelowe miejsce podróży (miejscowość, region, kraj), związane z jej charakterystycznymi funkcjami i właściwościami [Leiper 2004, s. 128]. Destynacja turystyczna dla potrzeb podjętych rozważań rozumiana jest w ujęciu podmiotowym jako jednostka lub
zespół jednostek rynku turystycznego, funkcjonujących w obszarze turystycznym,
zajmujących się tworzeniem warunków do uprawiania turystki oraz kreowaniem,
udostępnianiem oraz promocją oferty turystycznej na tym obszarze. Jest to podstawowa jednostka współczesnego rynku turystycznego, która może sprostać jego wymaganiom, dzięki możliwości niepowtarzalnego i indywidualnego tworzenia nowych,
zdywersyfikowanych ofert turystycznych opierających się na jej szczególnych cechach
[Kesić, Pawlić 2001, s. 9]. W tym ujęciu destynacja nie jest zatem wyłącznie miejscem,
ale systemem instytucji zarządzania ofertą turystyczną miejsca, tj. obszarowym produktem turystycznym [Page, Connel 1993], za który odpowiadają kompetentne
podmioty reprezentujące destynację. Destynacja turystyczna to podmiot rynkowy,
który na określonym obszarze oferuje produkt turystyczny obecnie lub potencjalnie
dostępny na rynku turystycznym [Meler 1998, s. 212]. Będąc podmiotem rynku turystycznego, po stronie podażowej tego rynku, odpowiedzialna jest za udostępnianie
i wspieranie oferty turystycznej obszaru oraz kształtowanie współpracy z pozostałymi
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styczny jest natomiast fizycznym miejscem, na którym działa destynacja turystyczna
i stanowi przestrzeń będącą miejscem procesów rynku turystycznego. Destynacje turystyczne realizują zadania poprzez wyodrębnione podmioty współtworzące podmiotowy (instytucjonalny) aspekt ich istnienia, a także warunki do funkcjonowania w obszarze turystycznym przedsiębiorstw turystycznych kierujących ofertę bezpośrednio
do świadczeniobiorców (konsumentów-turystów) [Panasiuk 2014, ss. 79–80].

Klasyfikacja destynacji turystycznych
Destynacje turystyczne można sklasyfikować, biorąc pod uwagę instytucjonalny poziom realizacji działań. Punktem wyjścia dla podmiotowej klasyfikacji destynacji turystycznych jest podział obszarów turystycznych, na których działają, z punktu widzenia
zasięgu oddziaływania rynkowego. Można zatem wyodrębnić obszary turystyczne:
•

lokalne – o znikomej randze na rynku turystycznym, gdyż dotyczą obsługi ruchu turystycznego mieszkańców danego obszaru i wiążą się z ograniczoną
konsumpcją turystyczną, przykładem mogą być wyjazdy jednodniowe bez
noclegu w pobliżu miejsca zamieszkania na podmiejskie obszary cenne przyrodniczo,

•

regionalne – związane z obsługą ruchu turystycznego z regionu, głównie
z turystyką wypoczynkową, często weekendową dla mieszkańców aglomeracji miejskich przybywających na obszary nadmorskie, górskie, pojezierne itp.,

•

krajowe – dobrze rozpoznawalne na krajowym rynku turystycznym miejsca
(miejscowości, regiony) turystyczne o ukształtowanej funkcji turystycznej
(wypoczynkowej, poznawczej, biznesowej, kulturowej, religijnej itp.) z rozbudowaną i zdywersyfikowaną ofertą turystyczną,

•

kontynentalne (europejskie) – centra turystyczne o randze ponadkrajowej,
o znaczącym ruchu przyjazdowym z innych krajów (także spoza kontynentu europejskiego), o bardzo dobrze rozpoznawalnej funkcji turystycznej oraz
z rozbudowaną i zdywersyfikowaną ofertą lub z przewagą oferty ponadstandardowej i ekskluzywnej,

•

globalne – światowe centra o randze ponadkontynetalnej (także pozaeuropejskiej), o bardzo wysokim ruchu turystycznym i – podobnie jak w wypadku
obszarów kontynentalnych – z rozwiniętą, wysokojakościową ofertą turystyczną, często dla sprofilowanych segmentów rynku.
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Podział obszarów turystycznych ze względu na zasięg ma charakter względny,
gdyż rolą poszczególnych miejsc (ośrodków) turystycznych jest obsługa ruchu turystycznego z obszarów emisyjnych, a różnice pomiędzy obszarami zacierają się
zwłaszcza pomiędzy sąsiadującymi poziomami. Ranga obszaru turystycznego wyznaczana jest także przez motywy turystyczne zgłaszane przez turystów, którzy się do
nich kierują. Przykładowo, biorąc pod uwagę walory historyczne dużej aglomeracji
miejskiej, destynacja może mieć rangę globalną, ale z punktu widzenia motywów biznesowych jej znaczenie może być marginalne (lokalne lub regionalne).
W sposób zbliżony do zinterpretowanego kryterium klasyfikację destynacji turystycznych można przeprowadzić, biorąc pod uwagę instytucjonalny poziom realizacji
działań, decydujący o sposobie zarządzania nią. Wyodrębnić można destynacje:
•

lokalne – rozumiane jako najniższy poziom w hierarchii zadań samorządu terytorialnego (gmina, miasto),

•

ponadlokalne – poziom subregionalny, np. powiatowy,

•

regionalne – na poziomie regionu administracyjnego (województwo),

•

euroregionalne – w obszarach transgranicznych, jako szczególny przypadek
destynacji regionalnej,

•

krajowe – na poziomie administracji centralnej (narodowa administracja turystyczna, narodowa organizacja turystyczna),

•

ponadkrajowe – kształtowane przez grupę państw; celem Unii Europejskiej jest tworzenie globalnej destynacji turystycznej, jaką jest Unia Europejska.

Warunkiem zaistnienia na rynku turystycznym wymienionych poziomów destynacji turystycznych jest powołanie i wyposażenie w kompetencje odpowiednich instytucji, których zadaniem jest zarządzanie destynacją, czyli tworzenie i udostępnianie kompleksowej oferty turystom.
W zależności od rodzaju destynacji turystycznej, wyodrębnionej według kryterium instytucjonalnego, w tabeli 1 przedstawiono wykaz podmiotów rynku reprezentujących destynację turystyczną, które w praktyce rynkowej są świadczeniodawcami
na rynku turystycznym. Funkcjonowanie destynacji turystycznej wiąże się bezpośrednio z kompetencjami podmiotów administracji publicznej, w zależności od poziomu
destynacji, głównie samorządowej, ale także rządowej.
Wymienione w tabeli 1 instytucje, poza Destination Marketing Organization
(DMO), reprezentujące destynację turystyczną, de facto są podmiotami rynku tury110
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rzącymi warunki do uprawiania turystyki na obszarze ich działania, jak i obejmują
funkcjonowanie sfery regulacyjnej, będąc podmiotami polityki turystycznej.
Tabela 1. Podmioty rynku turystycznego reprezentujące destynację turystyczną
Poziom
lokalny

ponadlokalny

regionalny

euroregionalny

krajowy

ponadkrajowy
(europejski)

Podmioty reprezentujące destynację turystyczną
•
samorząd gminny (miejski)
•
lokalna organizacja turystyczna
•
samorząd gospodarczy o zasięgu lokalnym
•
klastry turystyczne
•
DMO
•
samorząd powiatowy
•
lokalna organizacja turystyczna
•
samorząd gospodarczy o zasięgu ponadlokalnym
•
klastry turystyczne
•
DMO
•
samorząd wojewódzki
•
regionalna organizacja turystyczna
•
samorząd gospodarczy o zasięgu regionalnym
•
klastry turystyczne
•
DMO
•
euroregiony
•
samorządy gminne na obszarach transgranicznych podejmujące współpracę w obszarze turystyki
•
narodowa administracja turystyczna
•
narodowa organizacja turystyczna
•
samorząd gospodarczy o zasięgu krajowym
•
kompetentny organ Unii Europejskiej
•
organizacje turystyczne o zasięgu europejskim

Źródło: [Panasiuk 2014, s. 82].

Zakres działalności podmiotów reprezentujących
destynacje turystyczne
Jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza szczebla lokalnego i regionalnego, są
bezpośrednimi kreatorami strony podażowej rynku turystycznego. Od ich aktywności zależy m.in. świadczenie usług informacji turystycznej (w tym oznakowanie atrakcji turystycznych, szlaków oraz współpraca z branżą i organizacjami turystycznymi),
utrzymanie infrastruktury lokalnej, komunikacji miejskiej, porządku i bezpieczeństwa, dostęp do tzw. mediów (woda, energia elektryczna i cieplna). Działania jednostek samorządu terytorialnego są decydujące w tworzeniu lokalnych i regionalnych
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produktów turystycznych łączących w sobie świadczenia poszczególnych oferentów
bezpośredniej gospodarki turystycznej oraz usług paraturystycznych w miejscu docelowym turystyki [Rapacz 2006, ss. 296–299].
W tabeli 2 przedstawiono zakres najważniejszych zadań samorządów lokalnych,
stanowiących o realizacji funkcji zarządzania destynacją turystyczną.
Tabela 2. Zadania samorządów lokalnych w zakresie zarządzania destynacją turystyczną
Grupa zadań
Zadania aktywizujące
lokalny rynek turystyczny

Zadania
•
tworzenie i udostępnianie atrakcji turystycznych
•
utrzymanie szlaków turystycznych
•
promocja turystyczna obszaru
•
lokalny system informacji turystycznej
•
współpraca z innymi podmiotami rynku turystycznego
•
udział w działalności lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych
•
tworzenie struktur klastrowych
•
prowadzenie badań rynku turystycznego
•
gospodarowanie przestrzenią i zapewnienie ładu
Zadania o charakterze
przestrzennego
ogólnogminnym, wpływa•
ochrona środowiska
jące na funkcjonowanie
•
rozwój infrastruktury społecznej i techniczno-komulokalnego rynku turynikacyjnej
stycznego
•
działalność kulturalna
•
kultura fizyczna i sport
•
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Źródło: [Kurek 2007, s. 394].

Działalność samorządu ponadlokalnego jako świadczeniodawcy na rynku turystycznym jest ograniczona. Na tym poziomie wykonywane są działania ponadlokalne
dotyczące m.in.: kultury fizycznej, transportu i dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki wodnej, kultury oraz
ochrony zabytków, ochrony środowiska przyrodniczego, a także promocji obszaru.
Na poziomie regionalnym podmiotem reprezentującym destynację turystyczną
jako podmiot nią zarządzający jest samorząd wojewódzki. Wśród zadań związanych
z tą funkcją wymienić należy m.in.: kulturę i ochronę jej dóbr, modernizację terenów
wiejskich, zagospodarowanie przestrzenne, ochronę środowiska, gospodarkę wod112
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wódzkiego podejmują także, samodzielnie lub w kooperacji z innymi podmiotami
(głównie regionalnymi organizacjami turystycznymi), działania w zakresie promocji
regionu jako atrakcyjnego obszaru turystycznego oraz funkcjonowania regionalnego
systemu informacji turystycznej.
Funkcjonowanie jednostek samorządów terytorialnych jako podmiotów reprezentujących destynacje turystyczne wiąże się z działalnością lokalnych i regionalnych
organizacji turystycznych. Jest to szczególna forma organizacji (stowarzyszeń) branżowych na rynku turystycznym. Organizacje te stanowią forum współpracy przedsiębiorstw turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji
turystycznych działających na obszarze regionalnym lub lokalnym, a także formułę
współdziałania z innymi podmiotami zainteresowanymi funkcjonowaniem na rynku
turystycznym (m.in. podmioty kulturalne, sportowe, szkoły i uczelnie wyższe kształcące dla potrzeb gospodarki turystycznej). Modelowym efektem działań lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych jako podmiotów rynku turystycznego jest m.in.
[Panasiuk 2006, ss. 154–156]:
•

oddziaływanie na ofertę turystyczną,

•

wspomaganie tworzenia produktu turystycznego obszaru oraz indywidualnych produktów turystycznych powstających na terenie obszaru,

•

tworzenie i aktualizowanie systemu informacji turystycznej,

•

kreowanie marek turystycznych,

•

marketing turystyczny (w tym promocja).

Działania związane z inicjowaniem tworzenia regionalnych organizacji turystycznych oraz lokalnych organizacji turystycznych wiążą się z kompetencjami Narodowej
Organizacji Turystycznej (NTO). NTO została zakwalifikowana do podmiotów z grupy
świadczeniodawców rynku turystycznego, zarządza bowiem destynacją turystyczną,
jaką jest kraj. Pewien zakres kompetencji NTO jako podmiotu rządowo-samorządowego obejmuje jednak działania z zakresu polityki turystycznej. Ale podstawowe zadanie, czyli promocja kraju jako miejsca atrakcyjnego turystycznie na rynkach zagranicznym i krajowym, jest bezpośrednią podstawą do traktowania NTO jako podmiotu
współtworzącego ofertę destynacji turystycznej na poziomie kraju. Do pozostałych
kompetencji NTO w tym obszarze realizacji jej funkcji należy zaliczyć ponadto: zapewnienie funkcjonowania oraz rozwijania systemu informacji turystycznej w kraju
i na świecie, szczegółowe zadania w zakresie promocji, tj. organizacja stoisk narodowych na zagranicznych targach turystycznych, organizacja wystaw, pokazów, kongresów i seminariów, podróży studyjnych, przygotowanie materiałów promocyjnych,
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prowadzenie kampanii promocyjnych w zagranicznych środkach masowego przekazu, ale także aktywność w zakresie rynku turystyki biznesowej i kongresowej.
Uzupełniające miejsce w układzie podmiotowym rynku turystycznego zajmują
organizacje i stowarzyszenia branżowe. Podmioty tej grupy są organizacjami pozarządowymi, a ich działalność służy kreowaniu długookresowych relacji partnerskich
z uczestnikami strony podażowej rynku turystycznego [Panasiuk 2016, ss. 5–15]. Jest
to bardzo zróżnicowana grupa podmiotów. Najistotniejszą rolę wśród podmiotów tej
grupy na poszczególnych szczeblach (lokalny, regionalny, krajowy) realizujących zadania związane z kształtowaniem oferty turystycznej odgrywają podmioty samorządu gospodarczego. Są to głównie branżowe izby gospodarcze, obejmujące branżowe
rynki turystyczne, m.in.: biur podróży, hotelarstwa i gastronomii, uzdrowiskowy, agroturystyki. Część z wymienionych podmiotów posiada rozbudowaną strukturę terytorialną. Wśród zadań jednostek samorządu gospodarczego za najistotniejsze uznać
należy: integrację poszczególnych branż oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, lobbing branżowy skierowany do podmiotów polityki turystycznej, podejmowanie działań projakościowych, w tym rekomendację podmiotów w ramach branży,
inicjatywy w zakresie promocji i innowacji.
Klaster turystyczny wiąże się głównie z działalnością bezpośrednich świadczeniodawców, tj. przedsiębiorców turystycznych. Ich istotą jest działalność o charakterze
obszarowym (lokalnym, regionalnym), więc wiążą się z instytucjonalnie rozumianą
destynacją turystyczną. Klastry, umożliwiając podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności lokalnego i regionalnego rynku turystycznego, stanowią nowoczesny
system zintegrowanych sieci powiązań [Szymańska, Dziedzic, Panasiuk, Panfiluk, Rutkowski 2017, ss. 40–46]. Funkcjonowanie klastra turystycznego jest formą koncentracji działalności w destynacji turystycznej, stwarza przedsiębiorstwom turystycznym
korzyści – np. dostęp do dostawców, rynku zbytu, usług wspierających, rynku pracy,
ale także do źródeł wiedzy rynkowej i opracowań badawczych, do technologii, środków finansowych i produktów wspierających [Filipiak, Panasiuk 2009, ss. 71–72]. Działalność klastrów turystycznych obejmuje z reguły obszary o konkretnie sprofilowanej
funkcji turystycznej, skupiając się na zunifikowanej grupie atrakcji turystycznych lub
obsłudze wybranej formy lub rodzaju ruchu turystycznego.
Na obszarach turystycznych (lokalnych i regionalnych) na szczeblu jednostek
samorządu terytorialnego lub we współpracy z branżą turystyczną powoływane są
DMO (Destination Marketing Organization). Są to jednostki organizacyjne (lub sta114
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tingowymi, zwłaszcza promocyjnymi, oferty destynacji turystycznej. Są to z reguły
wyspecjalizowane komórki organizacyjne urzędów funkcjonujących na poziomie
samorządu lokalnego (gminnego, miejskiego) i regionalnego. Wymienione zadania
zlecane są także do realizacji lokalnym i regionalnym organizacjom turystycznym,
których członkami są samorządy poszczególnych szczebli. DMO zajmują się przede
wszystkim działalnością marketingową na poziomie obszarów turystycznych. W zależności od usytuowania organizacyjnego podmioty te współpracują z branżą turystyczną oraz samorządowymi jednostkami regionalnymi i lokalnymi w zakresie marketingu (w tym głównie promocji turystycznej) na zasadach:
•

współfinansowania działalności przez samorząd i branżę turystyczną,

•

niezależnej, ale szeroko koordynowanej współpracy jednostek samorządowych i branży turystycznej.

Działalność DMO może być prowadzona przez jednostki samorządowe jako zupełnie niezależna. Wówczas podmioty branży turystycznej prowadzą samodzielne
działania związane z ich ofertą i nie angażują się w sprawy promocji obszaru turystycznego. Odmianą niezależności samorządu i branży w podejmowanych działaniach promocji turystycznej jest tzw. kontrola wizerunku polegająca na współdziałaniu tylko w pewnych obszarach (np. w marketingu targowym) [Pawlicz 2008, ss.
127–129].
Struktura podmiotów rynku turystycznego w grupie świadczeniodawców obejmować może także zasięg międzynarodowy. Należy wskazać na poziom euroregionalny, rozszerzający poziom regionalny o współpracę transgraniczną z sąsiednimi
regionami. Euroregion jest podmiotem działającym na obszarze dwóch lub więcej
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz regionów ich sąsiadów. Funkcjonowanie euroregionu obejmuje głównie współpracę samorządów lokalnych i regionalnych. W obszarze rynku turystycznego dotyczy zadań z zakresu transgranicznych
ofert turystycznych (np. wydarzenia, szlaki turystyczne) i ich promocji wraz z kształtowaniem wizerunku.
Ostatnim z wymienionych poziomów, na którym działają podmioty destynacji turystycznej, jest poziom ponadkrajowy, który można utożsamiać z poziomem europejskim. Aby można było zinstytucjonalizować destynację turystyczną obejmującą pewien obszar, należałoby wskazać na podmiot lub podmioty, które zarządzałyby tym
obszarem w aspekcie udostępniania oferty turystycznej. Jak dotąd formuła destynacji
turystycznej wykraczającej poza obszar administracyjny danego kraju pozostaje generalnie tylko teoretyczna. Jednym z kontynuowanych w ramach Unii Europejskiej
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nurtów dyskusji dotyczącej rynku turystycznego jest wskazanie na kreację destynacji
turystycznej rangi globalnej, jaką mogłaby się stać Unia Europejska. Warunkiem podjęcia tych działań w praktyce byłoby powołanie organu lub nadanie kompetencji już
istniejącemu w celu realizacji funkcji podmiotu polityki turystycznej, ale także świadczeniodawcy na tym szczeblu. Formuła tego podmiotu powinna się opierać na zasadach wypracowanych w całej UE i dotyczących działalności narodowych organizacji
turystycznych. Działalność tego podmiotu mogłaby być wspierana przez organizacje
turystyczne (np. branżowe) o zasięgu europejskim.

Problemy hierarchizacji destynacji turystycznych
Destynacje turystyczne jako grupa wyspecjalizowanych podmiotów zarządzających
obszarami turystycznymi pozostają we wzajemnych relacjach. Relacje wynikają z ich
układu przestrzennego. Należy mieć na uwadze, że działalność destynacji krajowej
kształtuje funkcjonowanie destynacji na poziomie regionalnym, a następnie tych na
niższych poziomach. Nie oznacza to, że destynacje turystyczne z poszczególnych poziomów są bezpośrednio od siebie zależne. Istotne jest takie ukształtowanie relacji
pomiędzy nimi, aby ich aktywność nie była sprzecza z punktu widzenia interesów poszczególnych podmiotów lub konkurencyjna. W strukturze zarządzania podmiotami
rynku turystycznego konieczne jest zatem szczegółowe określenie zakresu kompetencji destynacji turystycznych oraz realizacja działań opierających się na wszechstronnej kooperacji.
Zróżnicowanie rynku turystycznego, wynikające z potencjału turystycznego obszarów, na których funkcjonują destynacje turystyczne, sprawia, że destynacje na niższych szczeblach, często lokalnych, są lepiej rozpoznawalne na rynku od destynacji
ponadlokalnej, regionalnej czy krajowej. Niektóre lokalne obszary turystyczne mogą
mieć zasadniczo większą siłę rynkową od destynacji regionalnych, na których są zlokalizowane. Turysta, wybierając miejsce, decyduje się często na wyjazd do określonej
miejscowości turystycznej, która jest zarządzana przez lokalną destynację turystyczną, nie zastanawiając się lub nie wiedząc, w jakim regionie, a czasem nawet w jakim
państwie się znajduje. W wypadku mniejszych krajów często one same stają się destynacją turystyczną bez względu na destynacje regionalne czy lokalne, o których istnieniu i wsparciu instytucjonalnym turyści podejmujący decyzję o przyjeździe, a na116
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zagadnieniem jest więc kształtowanie wizerunku destynacji turystycznej jako miejsca
docelowego turystyki [Panasiuk 2014, ss. 88–89].

Od aspektu instytucjonalnego do oferty destynacji
turystycznej
Destynacja turystyczna, tak jak przedsiębiorstwa turystyczne, tworzy ofertę rynkową.
Nie jest to jednak w pełni klasyczna oferta związana ze skutkami wynikającymi z prawa cywilnego. Termin oferta należy rozumieć kompleksowo jako zespół elementów
ją tworzących, ujawniający możliwości podażowe sprzedawcy, będący propozycją
sprzedaży produktów i zachętą do kupna, stanowiący podstawę do zawarcia transakcji (umowy kupna-sprzedaży) [Dębski 2006, s. 184]. W koncepcji marketingowej określenie oferta łączy elementy związane z produktem i ceną [Pindelski 2010, ss. 11–19].
Interpretacja istoty oferty turystycznej jako kompleksu elementów ją tworzących przybierać powinna dwa wymiary:
•

wąski – dotyczący usług turystycznych, dostarczanych na rynek przez przedsiębiorstwa turystyczne,

•

szeroki – dotyczący produktu turystycznego obszaru oferowanego w destynacji turystycznej.

Niezależnie od przyjętego ujęcia na ofertę turystyczną składają się następujące
elementy:
•

podmiot oferujący (oferent),

•

produkt (w ujęciu strukturalnym),

•

cena produktu,

•

jakość produktu (wartości użytkowe, które go charakteryzują),

•

czas obowiązywania oferty,

•

warunki sprzedaży (płatność, dostawa, gwarancja, możliwości odstąpienia
od umowy).

Specyfikację ujęcia oferty destynacji turystycznej determinuje rozumienie produktu turystycznego obszaru w dwóch ujęciach: rzeczowym (tworzonym przez destynację turystyczną) i psychologicznym (wynikającym z wyobrażeń i oczekiwań
turystów w miejscu recepcji). Podstawowe elementy oferty destynacji turystycznej
stanowią układ strukturalny produktu turystycznego, tj.: walorów, zagospodarowania
i usług turystycznych. Do elementów uzupełniających oferty należy zaliczyć głównie:
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•

bazę i usługi towarzyszące (w tym paraturystyczne) – ich wykorzystanie zależy od form turystyki,

•

wydarzenia – są częścią atrakcji turystycznych, ale nie znajdują się w ofercie
stale, mogą wzbogacać kompleksową ofertę okresowo, jeżeli jednak konkretne wydarzenie jest podstawową lub jedyną atrakcją w danej destynacji, to
należy je traktować jako podstawowy element oferty,

•

informację turystyczną – dostępną zarówno fizycznie, w miejscu recepcji, jak
i w formie wirtualnej (strona internetowa destynacji) jako element umożliwiający łączenie pozostałych elementów oferty w pewną całość,

•

usługi publiczne – realizowane przez służby miejskie (gminne), tworzące
w miejscu recepcji turystycznej warunki do bezpiecznego przebywania turystów, związane z utrzymaniem porządku i odpowiednich warunków pobytu.

Ofertę destynacji turystycznej należy utożsamiać z produktem turystycznym obszaru. Stanowi ona o potencjale rynkowym obszaru turystycznego, jest przedstawiana na rynku i poddawana procesom konsumpcji oraz konkurencji. Nie jest w pełni
ukształtowaną ofertą, gdyż wiele podmiotów ją współtworzących udostępnia swoje
oferty cząstkowe, część elementów ją tworzących (np. walory turystyczne) nie jest
bezpośrednim przedmiotem obrotu rynkowego, a ponadto destynacja turystyczna jako podmiot, mimo że tę ofertę kształtuje, nie wchodzi w formalne transakcje
rynkowe z nabywcami (świadczeniobiorcami turystycznymi). Jednakże podmioty reprezentujące destynację turystyczną zarządzają tą ofertą, realizując realne procesy
rynkowe.

Podsumowanie
Najistotniejszym problemem wynikającym z funkcjonowania destynacji turystycznej jako podmiotu rynkowego jest kwestia wielu podmiotów ją współtworzących,
w zależności od szczebla. Aby skutecznie zarządzać destynacją turystyczną, konieczne jest wykreowanie roli lidera wśród podmiotów reprezentujących destynację,
a następnie ukształtowanie systemu współpracy. Warunki współpracy determinowane są przede wszystkim kwestiami personalnymi i finansowymi. W wielu sytuacjach,
zwłaszcza na szczeblach regionalnych i krajowym, kwestie personalne są pochodną
sytuacji politycznej. Kwestie finansowe wynikają natomiast z gotowości zaangażo118

wania się podmiotów reprezentujących destynację do współpracy wraz z przezna-
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czeniem określonych środków na rozwój oferty destynacji turystycznej. Warunkiem
dysponowania wystarczającymi środkami do zarządzania destynacją turystyczną
i jej ofertą jest zarówno zrozumienie potrzeb, jak i dostrzeganie potencjalnych korzyści dla całej gospodarki turystycznej obszaru oraz poszczególnych podmiotów ją
reprezentujących.
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Wielkie wydarzenia jako narzędzie komunikacji
marketingowej miast
Great Events as a Marketing Communication Tool for Cities
Abstract: Modern cities and regions faced with strong competition are forced to undertake numerous initiatives in order to attract attention. Competition necessitates strong rivalry in the field of resources, investments, number of tourists and new residents. As a result
territorial units compete for a relevant image and its enhancement, and as a tool they use
marketing communication, namely mega-events. The purpose of this article is to present
the World Youth Days, a mega-event and its consequences for the image of a city. Direct
research conducted in 2017 among the tourists and residents of Krakow was used as the
empirical basis. The conclusion is that WYD created the need to visit Krakow among the
tourists who came to the capital of Lesser Poland a year later; religious mega-event has
improved the image of the city among the tourists and residents of the city.
Key words: city image, marketing communication, mega-events, World Youth Days,
questionnaire surveys

Wstęp
Współczesne miasta i regiony w obliczu silnej konkurencji zmuszone są do podejmowania wielu inicjatyw w celu zwrócenia na siebie uwagi. Konkurencja wymusza na
nich silną rywalizację, która dotyczy: zasobów, inwestycji, liczby turystów czy nowych
mieszkańców. W rezultacie jednostki terytorialne współzawodniczą o właściwy wize-
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runek, o jego poprawę [Glińska 2011, s. 33], a z pomocą w tym względzie przychodzi
im komunikacja marketingowa i jedno z jej narzędzi, tj. wielkie wydarzenia.
Celem artykułu jest zaprezentowanie wielkich wydarzeń (szczególnie religijnych,
jakim są Światowe Dni Młodzieży) jako narzędzia komunikacji marketingowej miast,
kształtującego wizerunek miejsca. Aby osiągnąć główny cel pracy, sformułowano następujące pytania poznawcze:
1.

Czy Światowe Dni Młodzieży stały się bodźcem do przyjazdu turystów do
Krakowa?

2.

Czy wizerunek Krakowa zmienił się pod wpływem Światowych Dni Młodzieży?

3.

Czy wizerunek Krakowa zmienił się pod wpływem monitorowania mediów
w trakcie Światowych Dni Młodzieży?

4.

Jak mieszkańcy postrzegają i oceniają wizerunek miasta Krakowa po Światowych Dniach Młodzieży?

5.

Jak turyści postrzegają i oceniają wizerunek miasta Krakowa z perspektywy
Światowych Dni Młodzieży oraz rok po wielkim wydarzeniu?

Dane empiryczne pozyskano z badania przeprowadzonego wśród mieszkańców
Krakowa oraz turystów przybyłych do stolicy Małopolski w 2017 r. Część praktyczną
poprzedziły syntetyczne rozważania teoretyczne na temat komunikacji marketingowej miast oraz wielkich wydarzeń.

Komunikacja marketingowa miast
Komunikacja marketingowa jest procesem przekazywania informacji między nadawcą (miastem/regionem – jednostką terytorialną) a odbiorcą, tj. szeroko rozumianym
otoczeniem przez określony kanał i środki komunikowania. Realizowana jest ona
w jednostce samorządu terytorialnego (JST) i przez tę jednostkę w jej otoczeniu
rynkowym [Wiktor 2013, s. 13, 15]. Proces, o którym mowa, jest istotny, biorąc pod
uwagę to, że wśród strategicznych celów marketingowych JST coraz częściej pojawia się cel związany z kształtowaniem pożądanego wizerunku marketingowego,
a niektórzy wręcz twierdzą, że przedmiotem marketingu terytorialnego jest nie tyle
miasto w sensie fizycznym, ile jego wizerunek, a ten z kolei jest kształtowany przez
odpowiedni zespół środków i działań komunikacji marketingowej [Kavaratzis 2004,
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ss. 58–73, Szromnik 2007, ss. 130–131] (por. wykres 1).
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Wykres 1. Komunikacja w kształtowaniu wizerunku miejsca
Emisja przekazu
wizerunkowego

Środki
oddziaływania

Recepcja przekazu
wizerunkowego

Sposób, w jaki władze
lokalne/regionalne
chcą, aby miejsce było
postrzegane

Całokształt decyzji
i działań mających na celu
komunikowanie tożsamości otoczeniu oraz jej
prawidłowy odbiór

Sposób, w jaki miejsce
jest postrzegane przez
otoczenie

Źródło: [Dudek-Mańkowska, Balkiewicz-Żerek 2015, s. 17].

W zbiorze różnych form komunikacji marketingowej wskazuje się na public relations i jeden z instrumentów PR, tj. wydarzenia, imprezy [Wiktor 2013, ss. 224–247].
Odgrywają one w ostatnich czasach istotą rolę w komunikacji marketingowej jednostek terytorialnych, co zdaniem W. Langera [2006, s. 351] wynika z ich interaktywnego charakteru, co tłumaczy się faktem, że uczestnicy eventów nawiązują specyficzny
dialog, tworząc interaktywny element procesu komunikacyjnego. O roli eventów
przesądza również fakt, że imprezy te są skuteczne w kształtowaniu wizerunku [Jeremen, Nawrocka 2012, ss. 317–330] oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej danego obszaru.

Wielkie wydarzenia i ich znaczenie
Event, najprościej rzecz ujmując, to wydarzenie zaplanowane i zorganizowane pod
kątem ściśle określonego celu. Ten cel determinuje rodzaj wydarzenia, uczestników,
a także miejsce, czas i niezbędne środki. Eventy (wydarzenia marketingowe) można
podzielić na wiele kategorii. Jedną z ciekawszych jest klasyfikacja zaproponowana
przez D. Kolbera [2011]. Biorąc pod uwagę różne kryteria, wyodrębnił on m.in.:
a)	ze względu na kryterium miejsca: eventy przywiązane (jednoznacznie kojarzące się z miejscem), objazdowe, stacjonarne;

125

Agata Niemczyk

b)

ze względu na kryterium czasu: jednodniowe, wielodniowe, etapowe;

c)

ze względu na kryterium powtarzalności: jednorazowe, kilkurazowe, cykliczne;

d)	ze względu na kryterium rozgłosu: medialne, nastawione tylko na bezpośrednich uczestników;
e)	ze względu na kryterium zasięgu: kameralne, grupowe, masowe, globalne
i inne. Inną ciekawą klasyfikację podaje D. Getz [2008, ss. 403–428], wydzielając w ich zbiorze wydarzenia kulturalne, w tym m.in. religijne.
Spośród wielu eventów wyodrębnianych ze względu na zasięg i skalę wyróżnia
się tzw. megaeventy, megawydarzenia. To olbrzymie imprezy organizowane na dużą
skalę, przyciągające publiczność z całego świata i wywierające znaczny wpływ na gospodarkę, nieodłącznie związane z mediami ogólnoświatowymi tworzącymi szum
medialny wokół wydarzenia. Innymi słowy to imprezy, które cechuje duża liczba turystów, obsługa mediów, prestiż lub wpływy ekonomiczne dla społeczeństwa odwiedzanego lub miejsca imprezy. „Benefity, jakie mogą dostarczyć eventy, związane są
głównie z gospodarką, turystyką i sektorami wspierającymi wydarzenia. Dodatkowo
kreowanie nowych wydarzeń lub stawanie do przetargu o organizację istniejących
stwarza organizatorom platformę, dzięki której mogą modyfikować lub budować wizerunek miejsca, […] lepiej komunikować swoją tożsamość” [Florek, Insch 2008, s. 9].
W rezultacie wydarzenia przyczyniają się do promocji miejsca-gospodarza – kierowanej nie tylko do turystów, lecz także do inwestorów (okołoeventowych – podejmujących inwestycje w związku z wydarzeniem oraz identyfikujących miejsce jako bezpieczne, otwarte i przyjazne) [Niemczyk 2011, ss. 271–275].
Wielkie wydarzenia to możliwości promocji funkcji turystycznej destynacji, których nie da się przecenić [Ribeiro, Viseu, Delalande, Rodrigues 2004, s. 5]. „Dzięki nim
– jak podkreśla W.W. Gaworecki [2003, s. 228] – można bowiem poprawić wizerunek
miejscowości turystycznej, regionu, a nawet całego kraju oraz osiągnąć długofalowe
efekty promocyjne”. Jednym z takich wielkich wydarzeń, biorąc pod uwagę zasięg
i skalę oddziaływania, są Światowe Dni Młodzieży1, które stały się przedmiotem dalszych analiz podjętych w artykule.
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Metodyka badania
Rozwiązaniu celu badawczego niniejszego artykułu posłużyły dane z badań przeprowadzonych w Krakowie w 2017 r. Badanie obejmowało problematykę2 znacznie szerszą niż podjęta w artykule. Przeprowadzone zostało techniką badań ankietowych,
korzystając ze specjalnie przygotowanych autorskich kwestionariuszy kierowanych
osobno do mieszkańców i turystów stolicy Małopolski. Dobór miał charakter celowo-kwotowy. Przyjęte zmienne kontrolne – dla mieszkańców – to płeć i wiek badanych.
Wielkość próby to 604 ankiety dla mieszkańców i 1194 ankiety dla turystów. Badanie
prowadzono od maja do lipca 2017 r.
Wśród mieszkańców miasta dominowały kobiety (55,63%). Ponadto w badanej
zbiorowości mieszkańców największy udział stanowiły:
•

osoby w wieku 66 lat i więcej (18,54%), 27–35 lat (17,55%), 36–45 lat (16,39%);
najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku 18–26 lat oraz 46–55 lat
(10,43%);

•

jednostki zamieszkujące Dzielnice XVIII (Nowa Huta) (12,58%), XIII (Podgórze)
(13,41%) i Dzielnicę I (Stare Miasto) (12,09%). Należy podkreślić, że wszystkie
dzielnice miasta były reprezentowane przez respondentów;

•

osoby legitymujące się wyższym poziomem wykształcenia (84,94%);

•

jednostki wykonujące pracę umysłową (1/3 badanych); najmniejszy odsetek
stanowiły osoby zajmujące się domem (1,16%) oraz pozostające na bezrobociu (4,97%);

•

jednostki oceniające swoją sytuację materialną na poziomie dobrym
(46,19%).

Drugą grupę badaną stanowili turyści. W grupie tej dominowały, podobnie jak
wśród mieszkańców, kobiety (55,36%). Ponadto zbiorowość ta była podobna do wyżej wymienionej odnośnie do:
•

poziomu wykształcenia (wyższym legitymowało się 52,26% badanych turystów);

•

subiektywnej oceny swojej sytuacji materialnej (ocenę dobrą zadeklarowało
44,47% respondentów).

2 Badania zrealizowano w ramach badań statutowych Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie – „Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych”, kierownik: prof. UEK dr hab.
A. Niemczyk, członkowie zespołu: J. Berbeka, Z. Borek, K. Borodako, K. Lipecki, A. Niemczyk, M. Rudnicki,
J. Sala, R. Seweryn, D. Ziarkowski.
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Obie badane grupy różniły się, jeśli chodzi o wiek – wśród turystów dominowały osoby w wieku 18–26 lat (40,28%) oraz 27–35 lat (25,54%), co należy potraktować
jako efekt ŚDM 2016. W ślad za tym w strukturze statusu zawodowego badanych dominowali studenci/uczniowie (34,25%), co jeszcze raz podkreśla efekt ŚDM 2016 (najmniejszy odsetek stanowiły osoby pozostające na bezrobociu (3,10%) oraz emeryci
i renciści (4,94%).
Badani turyści reprezentowali właściwie po równo wyspecyfikowane w kwestionariuszu jednostki osadnicze (ponad 1/5 wskazań dla każdej z nich), z przewagą
miast o liczbie 101–500 tys. mieszkańców (29,23%), a najmniejszym odsetkiem terenów wiejskich (21,02%). Połowę badanych (50,42%) reprezentowali turyści krajowi, spośród zagranicznych dominowali Brytyjczycy, Niemcy i Włosi. 25% badanych
turystów deklarowała, że podróżuje bardzo często – częściej niż cztery razy w roku,
a o 2,68 punktu procentowego mniej respondentów zadeklarowało aktywność turystyczną na poziomie dwóch wyjazdów w roku; rzadziej niż raz w roku podróżowało
tylko 6,11% badanych turystów.

Wyniki badania
Analizując dane empiryczne pozyskane z badania, odnotowuje się, że turyści, którzy
przybyli do Krakowa rok po ŚDM, to w przeważającej mierze osoby, które wizytowały
stolicę Małopolski po raz kolejny (72,02% wskazań). Spośród nich 31,51% uczestniczyło w 2016 r. w wielkim wydarzeniu religijnym, a 22,21% nie, choć było w tym czasie w grodzie Kraka. Kolejna wizyta w mieście dla zdecydowanej większości nie była
rezultatem ubiegłorocznego wydarzenia. Było ono natomiast inspiracją do przyjazdu
po raz pierwszy do Krakowa dla blisko połowy turystów (43,11%) (por. wykres 2) z tej
grupy.
W zbiorze wszystkich badanych turystów 1/3 uczestniczyła w ŚDM, 1/5 – mimo
że w czasie ŚDM była w Krakowie – nie uczestniczyła w wydarzeniu, a pozostały odsetek respondentów (ok. 49%) nie partycypował w megaevencie. Interesujący poznawczo z punktu widzenia tematu pracy stał się problem aktywności medialnej,
na której podstawie kształtuje się obraz miasta organizatora wydarzenia, zarówno wśród uczestniczących, jak i nieuczestniczących w wielkim wydarzeniu religijnym. Zdecydowany brak aktywności medialnej (aż 87,97% wskazań) odnotowano
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w zbiorze nieuczestniczących w ŚDM (por. wykres 3). Odnotowuje się w tej ostatniej
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grupie monitorowanie eventu w mediach, szczególnie nowoczesnych, tj. głównie
w Internecie – mowa o czytaniu komunikatów, oglądaniu transmisji, relacji wideo,
a głównie śledzeniu mediów społecznościowych, ale – co ciekawe – wyższe wskaźniki w tym względzie ujawniają się w grupie osób nieuczestniczących w przedsięwzięciu.
Wykres 2. Wpływ ŚDM na decyzje o przyjeździe do Krakowa w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 3. Uczestniczący i nieuczestniczący w ŚDM 2016 a monitorowanie wydarzenia w mediach

Źródło: opracowanie własne.

Wielkie wydarzenia, uczestnictwo w nich, szum medialny wokół nich wywołuje
implikacje wizerunkowe dla miejsc, gdzie owe imprezy są organizowane. Analizując
dane empiryczne zestawione na wykresie 4, zauważa się, że wizerunek miasta Krakowa po ŚDM uległ poprawie. Znaczną poprawę wizerunkową zadeklarowali turyści
przybyli do miasta w roku 2017, którzy uczestniczyli w ŚDM i monitorowali to wydarzenie w mediach zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych (po ok. 1/3 wskazań).
Brak zmiany wizerunkowej wyraźnie zadeklarowali nieuczestniczący w ŚDM, choć
monitorujący wydarzenie w mediach (49,02% wskazań). Odnotowuje się nieznaczne
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deklaracje co do pogorszenia wizerunku miasta, są to jednak zmiany niewielkie – na
poziomie od 0,44% do 3,94%.
W badaniu zwrócono również uwagę na ocenę wizerunku miasta podczas bieżącego pobytu gości, mając na uwadze, że wizerunek jest kształtowany w umyśle
turysty przed przyjazdem i konfrontowany podczas pobytu. Również w tym wypadku wizerunek miasta uległ poprawie, a co ciekawe, zwłaszcza zdaniem osób, które
uczestniczyły rok wcześniej w ŚDM i monitorowały wydarzenie w mediach (por. wykres 5). Należy przy tym odnotować prawidłowość, że o ile po ŚDM najwięcej respondentów zadeklarowało znaczną/pewną poprawę wizerunku miasta, to odnośnie do
gości przybyłych do stolicy Małopolski w 2017 r. najwięcej z nich zadeklarowało brak
zmiany wizerunkowej miasta.
Wykres 4. Wizerunek Krakowa po ŚDM 2016 wśród turystów przybyłych do miasta
w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne.

130

Wielkie wydarzenia jako narzędzie komunikacji marketingowej miast

Wykres 5. Wizerunek Krakowa podczas pobytu turystów przybyłych do miasta
w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne.

Miasto Kraków to w opinii turystów głównie miasto o walorach historycznych (por.
wykres 6). Taką deklarację formułowały głównie osoby nieuczestniczące w ŚDM, ale
monitorujące to wydarzenie w mediach. Z kolei uczestniczący w wielkim wydarzeniu
religijnym określali miasto jako przyciągające, co świadczyłoby o dobrej atmosferze
podczas imprezy, wykreowaniu klimatu skłaniającego do powrotów, do czego zmierzają wytwórcy produktów turystycznych, a co opisują znane w literaturze przedmiotu
prawidłowości3.

3 O tych zależnościach zob. np. Geng-Qing Chi, Qu [2008]. Autorzy dowiedli, że:
1. Im bardziej pozytywny wizerunek obszaru recepcji turystycznej, tym większe są oczekiwania turysty
względem pobytu turystycznego.
2. Im większe oczekiwania turysty, tym wyższy jest poziom ich weryfikacji (bardziej krytyczna percepcja
zdarzeń turystycznych) podczas pobytu turystycznego.
3. Im bardziej pozytywna weryfikacja oczekiwań, tym częściej u turysty występują pozytywne emocje
podczas pobytu turystycznego i jednocześnie tym rzadziej występują emocje negatywne.
4. Im częściej u turysty występują pozytywne emocje i jednocześnie im rzadsze są negatywne emocje,
tym wyższy jest poziom satysfakcji z pobytu turystycznego.
5. Im wyższy poziom satysfakcji, tym silniejszy jest efekt lojalności turysty względem regionu turystycznego.
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Wykres 6. Określenie wizerunku Krakowa przez turystów przybyłych do miasta
w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne.

Adresatem działań samorządowych w obszarze kształtowania wizerunku miast/
regionów są bez wątpienia ich mieszkańcy. Krakowianie w niniejszym badaniu wyraźnie podkreślili pewną poprawę wizerunku miasta po ŚDM. Właściwie nie zadeklarowali ocen negatywnych w tym względzie (por. wykres 7).
Wykres 7. Wizerunek Krakowa po ŚDM 2016 wśród mieszkańców*

*

Badania były przeprowadzone w 2017 r.
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Mieszkańcy grodu Kraka, tak jak turyści, określili swoje miasto jako miasto przyciągające, a wymiar historyczny deklarowany był w głównej mierze przez mieszkańców nieuczestniczących w ŚDM, ale monitorujących owo wydarzenie w mediach (por.
wykres 8).
Wykres 8. Określenie wizerunku Krakowa przez mieszkańców miasta*

*

Badania były przeprowadzone w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie danych pozyskanych z badania wyznaczono dyferencjał semantyczny [Wódz 1991; Kotus 1999, 2005; Konecka-Szydłowska 2013; Konecka-Szydłowska, Dolata 2006; Konecka-Szydłowska, Kulczyńska 2011]4 dla stolicy Małopolski
w grupie turystów (por. wykres 9) i mieszkańców (por. wykres 10) miasta.

4 Metoda dyferencjału semantycznego, opracowana przez C. Osgooda, to metoda ilościowej oceny obrazu
(wyobrażeń) obiektu, jaki posiada badana osoba [Babbie 2005]. W niniejszym badaniu uwzględniono 15
par przeciwstawnych własności traktowanych jako kontinuum składające się z 7 członów (od 7 – mocne
wskazanie pozytywne do 1 – mocne wskazanie negatywne); (nie dotyczy interpretacji męski/kobiecy,
świecki/sakralny – przyporządkowanie miało charakter przypadkowy).
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Wykres 9. Dyferencjał semantyczny miasta Krakowa wśród turystów

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 10. Dyferencjał semantyczny miasta Krakowa wśród mieszkańców miasta
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Profile semantyczne w wypadku obu badanych grup wykazały mocne wskazania
pozytywne. Niemniej zauważa się bardziej korzystne postrzeganie Krakowa przez turystów niż przez mieszkańców. Kraków w ich opinii jest bardziej: przyjacielski, romantyczny, bezpieczny, czysty, interesujący, tętniący życiem, naturalny, pełen harmonii,
postępowy, pozytywny. Obie badane grupy w jednakowy sposób postrzegają miasto
jako: nowe, ładne, przyjazne dla turystów. Ponadto należy zaznaczyć, że obie badane
grupy postrzegają miasto jako bardziej sakralne niż świeckie i bardziej kobiece niż
męskie (to ostatnie z większym wskazaniem wśród turystów).

Zakończenie
W świetle przedstawionych rozważań wnioskuje się, że „wydarzenia, które są organizowane w miejscowościach, można zaklasyfikować do czynników stymulujących,
oddziałujących na jej wizerunek tworzony w umyśle odbiorcy. Stanowią one jeden
z atrybutów miejsca (np. jako atrakcja turystyczna), charakteryzujący się pewną specyfiką – nie stanowią stałego obiektu w przestrzeni, w związku z tym czas ich trwania
jest ograniczony (najczęściej krótki), a program gwarantuje emocje i niespodzianki”
[Jeremen, Nawrocka 2012, s. 320]. Odczucia ujawniające się w ich trakcie przekładają
się na obraz miasta powstały w umysłach turystów i skutkują decyzjami o ewentualnych późniejszych powrotach do miejscowości uznawanych za atrakcyjne.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że:
•

Światowe Dni Młodzieży stały się bodźcem do przyjazdu turystów do Krakowa w 2017 r.;

•

wizerunek Krakowa zmienił się pod wpływem Światowych Dni Młodzieży
i przekazów medialnych z imprezy;

•

wizerunek miasta Krakowa po ŚDM jest odbierany w podobny sposób przez
mieszkańców i turystów miasta.

Kraków na mapie turystycznej od dawna zyskuje na znaczeniu, ale to szczególnie
ostatnie wielkie wydarzenia wpisały się w jego wizerunek. Mowa o EURO 2012 i ŚDM
2016 – imprezach wzmocnionych rozgłosem medialnym, głównie za sprawą dziennikarzy międzynarodowych. Uznaje się, że w czasie ŚDM powstało około 5500 materiałów prasowych dotyczących miasta – wartość materiałów reklamowych ocenia się na
około 70 mln zł [Światowe Dni Młodzieży 2016]. Szacuje się, że ekwiwalent reklamowy (AVE) podczas jednego tylko tygodnia ŚDM w Krakowie wynosił około 600 mln zł,
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nie wliczając w to milionów postów, polubień, udostępnionych zdjęć i tweetów [Seweryn 2017, s. 527]. Uzupełnieniem tych treści jest fakt, że kolejny raz Kraków zyskał
miano najlepszego turystycznego miasta w Europie, wyprzedzając 42 inne. Taka nominacja już kształtuje obraz Krakowa w umyśle potencjalnego turysty, który będzie
go weryfikował podczas swojego pobytu w mieście, formułując względem niego zdecydowanie większe oczekiwania.
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
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Turysta jako interesariusz władz samorządowych
obszaru recepcji turystycznej – ujęcie relacyjne
Tourist as a Stakeholder of Local Authorities at the Touristic
Reception Area – Relationship Perspective
Abstract: The subject of this article is a relationship with stakeholders that local authorities build with exceptional highlight to relationships with tourists in touristic reception area.
Author presented a concept of shaping relationships between local authorities and tourists
using relationship marketing tools. The concept is about building long-term relationship
with tourists in order to achieve their loyalty and as a consequence benefit from it currently
and in future. Attracting a potential tourist to visit a place is the first step only. Local authorities should tend to build long-term relationship, for that makes both sides benefit from it.
Key words: relationship marketing, stakeholder theory, territorial marketing, tourism,competition, management of the tourist reception area

Wprowadzenie
Według European Charter for the Safeguarding of Human Rights każda jednostka
terytorialna, w tym także obszar recepcji turystycznej, jest środowiskiem funkcjonowania ludzi dobrowolnie wybierających konkretną przestrzeń jako miejsce spełnienia
społecznego, politycznego, gospodarczego, turystycznego, oferując w zamian swoją
solidarność z innymi użytkownikami [Trzpiot, Szołtysek 2015, s. 121]. Wobec rosnącej konkurencji między jednostkami terytorialnymi, a także wobec wzrostu wymagań
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adresatów działań władz samorządowych, tj. m.in. mieszkańców, turystów i przedsiębiorców oraz w obliczu coraz większej mobilności ludzi, zwłaszcza młodych, jednostki
samorządu terytorialnego zmuszone są o nich rywalizować [Rudolf 2016, s. 9]. Dlatego władze samorządowe poszukują nowych, bardziej efektywnych sposobów nawiązywania i utrzymywania kontaktów z interesariuszami. Celem artykułu jest analiza turystów jako interesariuszy władz samorządowych obszaru recepcji turystycznej oraz
przedstawienie koncepcji kształtowania długoterminowych relacji z nimi poprzez zastosowanie instrumentów marketingu relacji.

Interesariusze władz samorządowych jednostek
samorządu terytorialnego
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), mimo formalnych ograniczeń, są obecnie
postrzegane jako aktywni uczestnicy rynku. Są samodzielne, mają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za podejmowane działania. Wykorzystują czynniki
endogenne (wśród których prym wiodą relacje między podmiotami) i egzogenne,
aby osiągnąć główny cel działalności, którym jest zaspokojenie potrzeb społeczności
lokalnej. Władze samorządowe, chcąc konkurować z innymi JST, zmuszone są do reorientacji dotychczasowej działalności polegającej na zwykłym administrowaniu ku
działalności polegającej na budowaniu długoterminowych relacji z interesariuszami.
Pogląd ten, sformułowany również przez twórców teorii New Public Management1,
podzielają nie tylko naukowcy, lecz także praktycy: prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, którzy zaczynają dostrzegać, że metody zarządzania jednostką terytorialną,
sprawdzające się kilka lat temu, dziś już nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Dotychczasowy paradygmat kierowania JST polegający na zarządzaniu imperatywnym
– zdaniem E. Bendyka, J. Hausnera i M. Kudłacza [2016, s. 123] – się wyczerpał, toteż
orientacja w kierunku współdziałania, zdaniem cytowanych autorów, jest konieczna.
Opisane podejście jest zgodne z teorią interesariuszy rozumianą jako „koncepcja
budowania przejrzystych, długoterminowych i trwałych relacji” z podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu organizacji, zainteresowanymi tym, w jaki sposób i z jakim
skutkiem ona działa [Waśkowski 2015a, s. 158]. Interesariusze (stakeholders) [por. Free-
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1 Teoria New Public Management to współczesna forma menedżerskiego podejścia do administracji. Cechuje
ją „urynkowienie” administracji publicznej. Stawia sobie za cel zapewnienie efektywności działania administracji publicznej poprzez zastosowanie mechanizmów znanych z sektora prywatnego.
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man 1996] to osoby lub grupy osób, które pośrednio lub bezpośrednio są zainteresowane działalnością danej organizacji, a ponadto mogą wpływać na nią lub podlegać
jej wpływowi [Clarkson 1995, s. 106; Caroll 1993, s. 22; Proctor 2007, s. 18; Hill, Jones
1992, ss. 131–154]. Teoria interesariuszy zakłada m.in., że [Hąbek 2009, s. 76, cyt. za:
Berman, Jones, Wick 1999, s. 206]:
•

„organizacja ma związki z różnymi grupami, które są nazywane jej interesariuszami. Interesariusze wpływają na działalność organizacji i pozostają pod
wpływem jej działalności;

•

analizuje charakter tych relacji z punktu widzenia korzyści, jakie mogą one
przynosić zarówno organizacji, jak i jej interesariuszom,

•

każdy interesariusz zabiega o wewnętrzną wartość, czyli żywi określone oczekiwania. Jednocześnie stara się, aby jego oczekiwania zdominowały oczekiwania
innych interesariuszy i aby jego interes był przedkładany ponad interesy innych”.

W świetle tego interesariuszami JST są grupy oddziaływania, z którymi samorząd powinien nawiązywać relacje w celu budowania własnej przewagi konkurencyjnej i umacniania swojej pozycji [Waśkowski 2015, s. 37]. Literatura przedmiotu ujawnia wiele kategorii interesariuszy władz samorządowych. T. Domański [2005, ss. 22–24] zalicza do nich:
mieszkańców (dzieląc ich na mało mobilnych i wysoce mobilnych), przedsiębiorców,
wystawców, turystów, studentów, pracobiorców, liderów opinii, twórców oraz pracowników naukowych. A. Szromnik [2012, s. 313] natomiast wymienia: pracowników, działaczy
samorządowych, instytucje oraz przedsiębiorstwa lokalne, mieszkańców, inwestorów
zewnętrznych, turystów, migrantów, zewnętrznych dostawców dóbr i usług, wpływowe
instytucje, dostawców technologii oraz usługobiorców zewnętrznych.
Turyści są zatem jedną ze strategicznych grup interesariuszy władz samorządowych, zwłaszcza obszaru recepcji turystycznej. Dzieje się tak dlatego, że dostarczają
oni konkretnych wartości społeczności lokalnej. Wartości te można podzielić na dwie
kategorie [Anders-Morawska, Rudolf 2015, s. 106]:
•

bezpośrednie – miejsca pracy, popyt na lokalne produkty i usługi turystyczne
zwłaszcza w takich sektorach jak hotelarstwo, gastronomia i związane z nimi
atrakcje;

•

pośrednie – pozytywny wpływ na wizerunek miasta, marketing szeptany
(wzrost krajowej i międzynarodowej rozpoznawalności obszaru recepcji turystycznej jako atrakcyjnego ośrodka turystycznego), stymulator dla rozwoju
nowych produktów turystycznych, wzmocnienie branży turystycznej w danym miejscu.
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Działalność marketingowa władz samorządowych
obszaru recepcji turystycznej
Traktowanie obszarów recepcji turystycznej jako podmiotów konkurujących ze sobą
o turystów umożliwia wykorzystanie podstawowych założeń marketingu w zarządzaniu nimi. Wyrazem tego jest sformułowana przez P. Kotlera nowa koncepcja marketingu społecznego, zakładająca, że „kluczem do osiągnięcia celów organizacji jest
poznanie potrzeb rynków docelowych oraz zapewnienie pożądanego poziomu zadowolenia w sposób efektywniejszy i skuteczniejszy niż konkurenci, przy jednoczesnym
zachowaniu lub podniesieniu dobrobytu konsumenta i społeczeństwa” [Kotler 1991,
s. 16]. Tak definiowana koncepcja marketingu nie tylko odnosi się do podmiotów rynkowych i potrzeb konsumenta, lecz także zwraca uwagę na interes publiczny, a tym
samym umożliwia znaczne zwiększenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu
działań marketingowych oraz objęcie nimi także jednostek terytorialnych różnych
szczebli. Stąd wniosek, że wykorzystanie zasad i instrumentów marketingu w zarządzaniu rozwojem obszaru recepcji turystycznej jest możliwe.
W literaturze podejście marketingowe w kontekście terytorium określa się mianem marketingu terytorialnego. Różni autorzy w różny sposób definiują pojęcie
marketingu terytorialnego. Według A. Szromnika jest to „rynkowa koncepcja zarządzania jednostką osadniczą, tzn. zarządzanie zmierzające do zaspokojenia potrzeb
i pragnień mieszkańców oraz «gości» przez wcześniejsze ich rozpoznanie i przewidywanie zmian, a jednocześnie oparte na racjonalnym wykorzystaniu całokształtu
posiadanych zasobów” [2008, s. 17]. T. Markowski zaś twierdzi, że „marketing terytorialny pojawił się jako kolejna próba przenoszenia i adaptacji koncepcji sprzedaży
i zarządzania wypracowanych dla typowych produktów rynkowych konsumpcyjnych
w sektorze prywatnym do sektora publicznego” [1999, s. 211]. Warto zwrócić uwagę,
że większość definicji marketingu terytorialnego wskazuje dobrobyt i satysfakcję różnych grup społecznych jako jego cel strategiczny. Satysfakcja ta możliwa jest dzięki
zaspokajaniu potrzeb na odpowiednim poziomie [Kobus, Zrobek 2011, s. 5]. Ujęcie to
okazuje się spójne z polskim prawodawstwem, w którym jest zapisane, że do zadań
własnych gminy należy „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty” [Dz.U., poz. 95,
1990, art. 7].
Generalnie marketing w polskich samorządach jest bardzo ważnym elementem
zarządzania JST. Jednak najczęściej stosowane działania z zakresu marketingu tery142

torialnego mają charakter doraźny, wykorzystujący głównie narzędzia promocji. Taki
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sposób prowadzenia działań marketingowych ma charakter transakcyjny, krótkookresowy [Zeman-Miszewska, Krakowiak 2004, s. 200]. Jednym z ważniejszych efektów tych działań o charakterze transakcyjnym ma być przyciągnięcie jak największej
liczby turystów, co ma prowadzić do wzrostu dochodów mieszkańców i przedsiębiorców lokalnych. Niemniej atrakcyjność jednostki terytorialnej nie odnosi się tylko do
materialnego aspektu zamożności jego mieszkańców czy zysków przedsiębiorstw
w niej funkcjonujących (chociaż niewątpliwie aspekt ten jest bardzo ważny), lecz także koncentruje się na wartościach takich jak np.: bezpieczeństwo, poczucie tożsamości i przynależności do danej społeczności lokalnej, możliwość osiągania w ramach
jej struktur własnych celów (np. pozazawodowych), możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu jednostki samorządowej itd. Ma to znaczenie również w wypadku relacji
z turystami. Okazuje się bowiem, że dla turystów budowa duchowego, kulturowego
bogactwa, zapewnienie swoistego komfortu przebywania w miejscu recepcji turystycznej, wynikającego z kształtowania się trwałych więzi opartych na wzajemnym
uznaniu i poszanowaniu kompetencji oraz uprawnień wszystkich interesariuszy, są
również bardzo istotne. Stąd też w rozważaniach z zakresu marketingu terytorialnego
od pewnego czasu kładzie się nacisk na zagadnienie kształtowania oraz utrzymywania trwałych relacji z interesariuszami, co może się przyczynić do tworzenia strategicznej przewagi konkurencyjnej względem innych JST [Pukas 2015, s. 117].
Rozwiązaniem wydaje się koncepcja marketingu relacji (relationship marketing)2.
Jest on bowiem sposobem budowania i pielęgnowania przez organizację dobrych relacji z określonymi grupami podmiotów, polegających na współtworzeniu z nimi oczekiwanej przez nich wartości [Pizło 2008, s. 92], a stosowanie koncepcji marketingu relacji to wyraz orientacji rynkowej działalności JST [Anders-Morawska, Rudolf 2015, s. 73].

2 Badacze analizowanej koncepcji marketingu używają dla jej opisu różnych nazw tego terminu. Spowodowane jest to sposobem tłumaczenia przez różnych autorów terminu relationship marketing. Polskie
odpowiedniki spotykane w literaturze to: „marketing partnerski” (M. Rydel, S. Ronkowski, M. Daszkowska,
G. Broniewska, K. Fonfara, T. Sztucki, Z. Waśkowski, tłumaczenie A. Payne’a, J. Penca), „marketing powiązań”
(W. Gudzewski, K. Głacz), „marketing relacyjny” (K. Rogoziński, J. Otto), „marketing związku/więzi” (tłumaczenie Ph. Kotlera), „marketing związków i wzajemnych relacji (tłumaczenie Amblera). Autorka przyjęła za
I. Michalską-Dudek termin „marketing relacji” jako termin najbliższy oryginałowi anglojęzycznemu, kierując się również tym, że pojęcie „relacja” ma szersze znaczenie niż „partnerstwo”, „interakcja” czy „związek”,
które stanowią składniki bądź specyficzne formy relacji [Michalska-Dudek 2017, s. 115]. Pogląd ten popiera
również W. Werenda, twierdząc, że marketing partnerski oznacza węższe pojęcie niż marketing relacji, ponieważ partnerstwo może być jedną z form relacji na rynku [2010, s. 114].
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Marketing relacji w miejscu recepcji turystycznej
Kwerenda literatury wskazuje, że termin relationship marketing został użyty po raz
pierwszy w literaturze w latach 80. XX w. w opracowaniach dotyczących marketingu
usług i marketingu przemysłowego. Za prekursorów marketingu relacji uznaje się L.
Adlera [Adler 1966, ss. 59–71] oraz J. Arndta [Arndt 1979, ss. 69–75]. Rozwój filozofii
marketingu relacji nastąpił w latach 90. XX w. [Christopher, Payne, Ballantyne 1991,
s. 9], jednak za twórcę koncepcji marketingu relacji uważa się Leonarda Berry’ego,
który określił marketing relacji jako „tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji z klientem” [Berry 1983, ss. 25–38]. Następnie w roku 1985 określenia tego użyła
B.B. Jackson w pracy dotyczącej marketingu przemysłowego [Jackson 1985a, 1985b].
Z czasem termin ten się upowszechnił, zyskał akceptację i pojawił się w literaturze
jako koncepcja marketingu mająca zastosowanie zwłaszcza w sektorze usług [Michalska-Dudek 2017, s. 114].
Chcąc wskazać przyczyny powstania idei marketingu relacji, należy się odnieść
do praktycznych i teoretycznych źródeł rynkowych. Jak pisze M. Kowalska-Musiał
[2011], na rozwój koncepcji marketingu relacji miał wpływ dorobek teoretyczny różnych szkół ekonomii: instytucjonalizm i neoinstytucjonalizm, a przede wszystkim
teoria kosztów transakcyjnych. Można również dostrzec związek marketingu relacji
z neoklasyczną ekonomią instytucjonalną, czego dowodem jest obecne w koncepcji marketingu relacji założenie o zindywidualizowanych celach uczestników procesu
marketingowego. Przykładem jest jedna z zasad marketingu relacji opierająca się na
przekonaniu, że relacje powinny być budowane jedynie z tymi interesariuszami, którzy reprezentują najwyższą wartość dla organizacji. Słuszność tej zasady potwierdziły
również inne badania, np. reguły V. Pareta czy R. Coopera i R.S. Kapłana [Kowalska-Musiał 2011, ss. 20–22].
Interpretacja pojęcia marketing relacji jest problemem dyskusyjnym [Otto 2004,
s. 47]. Autorzy posługujący się tym terminem przypisują mu niejednakową treść.
Jedno z bardziej interesujących podejść do tej idei prezentują N. Tzokas i M. Saren.
Definiują oni marketing relacji jako proces planowania, rozwoju i pielęgnowania
klimatu więzi promującego dialog między firmą i jej klientami [Tzokas, Saren 1996].
M. Mitręga [2005, s. 35] definiuje marketing relacji jako proces współdziałania
przedsiębiorstwa z pracownikami i innymi grupami interesariuszy na rzecz rozwoju zyskownych relacji z klientami, które opierają się na ich satysfakcji i zaangażo144

waniu emocjonalnym. Z kolei marketing relacji w rozumieniu C. Grönroosa [1996a,
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ss. 7–18] to: „tworzenie, pielęgnacja i rozszerzanie relacji zyskownych z klientami
oraz innymi partnerami w taki sposób, aby osiągnąć cele zaangażowanych partnerów. Jest to osiągane poprzez wzajemną wymianę i spełnianie obietnic”. Jeszcze
inną definicję prezentuje T. Cram: „Marketing relacji to konsekwentne stosowanie
uaktualnionej wiedzy o indywidualnych klientach dla zaprojektowania produktu/
usługi, które są komunikowane interaktywnie celem rozwinięcia i kontynuowania
wzajemnie korzystnych więzi” [Cram 1994, s. 19].
Różnorodność definicji marketingu relacji w literaturze przedmiotu nie stoi
w sprzeczności ze wskazaniem jego istoty. Podstawa każdej z tych definicji jest
taka sama i wyraża się w stwierdzeniu, iż jest to: „proces tworzenia, utrzymania oraz
wzmacniania dobrych relacji z klientami i innymi zewnętrznymi partnerami firmy”
[Kotler, Armstrong, Saunders, Wong 2002, s. 531]. Podkreśla się przede wszystkim
znaczenie budowy oraz utrwalania wzajemnie pozytywnych oraz obopólnie korzystnych relacji partnerskich. Prawdziwe relacje bowiem definiuje się jako powiązania
o dużym zaangażowaniu relacyjnym. Są to sytuacje, w których władze i przedstawiciele interesariuszy pracują wspólnie nad konkretnymi projektami w celu tworzenia
nowych rozwiązań i nowych wartości. C. Grönroos [1996b, ss. 17–32] twierdzi, że filozofia marketingu relacyjnego opiera się na ścisłych relacjach z klientami, których podstawą jest wzajemne zaufanie [Wilson 1994, ss. 55–65] a nie wrogość. Wypracowanie
długoterminowych relacji jest możliwe dzięki tworzeniu atmosfery wzajemnego zaufania, które jest budowane przede wszystkim poprzez procesy komunikacji i trwałą
współpracę pomiędzy partnerami [Morgan, Hunt 1994, ss. 21–31].
W świetle przedstawionych rozważań istotą koncepcji marketingu relacji w jednostce samorządu terytorialnego jest tworzenie atrakcyjnej, odnoszącej sukcesy jednostki terytorialnej przez inicjowanie, utrzymywanie i wzbogacanie długotrwałych
więzi władz z interesariuszami w celu tworzenia nowej, wspólnej wartości (korzyści).
Badacze zajmujący się tematem marketingu relacji podkreślają, że rozwijanie długoterminowych relacji z interesariuszami prowadzi do poprawy konkurencyjności [Hunt
1997, s. 431]. Strategie budowania relacji partnerskich polegają na budowaniu zaufania (dotrzymywanie obietnic, otwarta komunikacja, ostrzeganie przed zagrożeniami),
podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć (wspólne zespoły projektowe), a także tworzeniu barier wyjścia dla interesariuszy (długotrwałe kontrakty, gwarancje kredytowe,
wysoka jakość obsługi administracyjnej) [Zeman-Miszewska, Krakowiak 2004, s. 201].
Wobec tego autorka przyjęła definicję marketingu relacji w miejscu recepcji turystycznej jako inicjowanie, utrzymywanie i wzbogacanie długotrwałych więzi z intere-
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sariuszami lokalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem turystów w taki sposób, aby
potrzeby i cele obu stron zostały osiągnięte poprzez obustronną wymianę i realizację
poczynionych obietnic. Innymi słowy – istotą marketingu relacji w działalności władz
samorządowych obszaru recepcji turystycznej jest zbudowanie długotrwałych relacji
z wybranymi interesariuszami, a zwłaszcza z turystami, z czego korzyści będą czerpać
wszyscy partnerzy. W literaturze wymienia się różne czynniki wpływające na sukces
współpracy relacyjnej, ale najczęściej wskazuje się na [Hunt, Arnett, Madhavaram
2006, s. 77]: zaufanie, zaangażowanie, współpracę, dotrzymywanie obietnic, wspólne
wartości i komunikację.

Kształtowanie długoterminowych relacji władz
samorządowych z turystami
Nadanie wysokiej rangi relacjom w teorii i praktyce marketingu jest związane z wynikami badań, które pokazują, iż na silnie konkurencyjnych rynkach budowanie i utrzymywanie relacji z partnerami jest bardziej opłacalne niż tradycyjne produktowe podejście do marketingu3. Ma to zastosowanie również w obszarach recepcji turystycznej.
Lepiej i taniej bowiem utrzymywać pozytywne relacje z turystami, którzy już w jakiś
sposób są związani z danym obszarem, dbać o ich lojalność i zachęcać do ponownych
podróży niż próbować przyciągać ciągle nowych, tym bardziej że w wypadku relacji
JST z turystami wydaje się to dużo trudniejsze niż w wypadku przedsiębiorstw. Stąd
też formowanie więzi z turystami powinno być nakierowane na utrzymanie lojalnych
partnerów. Proces kształtowania relacji, a tym samym budowania tejże lojalności turystów, generalnie opiera się na emocjach pogłębiających związek i stanowiących podstawę jego stabilizacji, a także na zaangażowaniu władz samorządowych oraz zaufaniu
do władz, którym ewentualnie są obdarzone. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia
zarządzania rozwojem obszaru recepcji turystycznej, gdyż stworzenie długoterminowej więzi z interesariuszem to początek procesu wymiany zasobów takich jak: wiedza,
uczucia oraz czynności [Storbacka, Lehtinen, 2001, s. 35].
Aby relacje mogły zaistnieć, musi być zaangażowany zarówno nadawca, jak i odbiorca. W jednostkach terytorialnych to władze samorządowe przejmują rolę koordynatora (nadawcy) działań rozwojowych i marketingowych, definiują elementy oto146

3 Szerzej na temat różnic pomiędzy marketingiem transakcyjnym a marketingiem relacyjnym [Payne 2003,
s. 23].
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czenia oraz tworzą sieci powiązań podmiotów społecznych i gospodarczych. Stąd też
to władze samorządowe obszaru recepcji turystycznej powinny być traktowane jako
podmiot, który stosuje instrumenty marketingowe, czyli jest nadawcą. A grupą docelową działań marketingu relacji z punktu widzenia władz samorządowych w kontekście analizowanego zagadnienia są turyści.
W świetle tych rozważań kształtowanie więzi pomiędzy władzami samorządowymi obszaru recepcji turystycznej a turystami powinno się dokonywać poprzez zastosowanie instrumentów marketingu relacji opisanych formułą 5I zaproponowaną
przez D. Peppersa i M. Rogers [1997; Sagan 2003, s. 6], tj.: Identification, Individualization, Interaction, Integration, Integrity. W omawianym kontekście należy je rozumieć
w następujący sposób:
•

identyfikacja (identification) – związana jest z poznaniem, wręcz uczeniem się
turystów, ich cech i potrzeb. Wyraża się m.in. w gromadzeniu danych na ich
temat; inaczej mówiąc jest to wiedza o turystach;

•

indywidualizacja (individualization) – dostosowanie produktu obszaru recepcji turystycznej do oczekiwań turystów, czyli działania dla turystów;

•

interakcja (interaction) – prowadzenie dialogu z turystami wraz z oczekiwaniem informacji zwrotnej z ich strony, którego celem jest zrozumienie ich
zmieniających się potrzeb, czyli wiedza od turystów oraz wiedza wspólnie
z nimi kreowana;

•

integracja (integration) – zarządzanie relacjami i wiedzą na temat turystów
wewnątrz instytucji władz samorządowych, zapewniająca ich spójność i wewnętrzną koordynację działań;

•

uczciwość relacji (integrity) – uzyskiwanie wzajemnego zaufania i lojalności
turystów i władz samorządowych.

Zastosowanie wymienionych instrumentów marketingu relacji będzie prowadzić
do podniesienia zadowolenia turystów z wyboru miejsca destynacji turystycznej,
a tym samym zbudowania trwałej bazy wiernych klientów, którzy będą chcieli przyjeżdżać na dany obszar recepcji turystycznej stale.

Zakończenie
Jak do tej pory marketing relacji charakteryzuje się ograniczoną popularnością w zakresie implementacji rozwiązań budowanych na jego podstawie w obszarach recep-
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cji turystycznej. Warto jednak dobrze rozważyć tę kwestię, bowiem trwałą przewagę
konkurencyjną w warunkach silnej rywalizacji pomiędzy poszczególnymi miejscami
destynacji turystycznej z coraz bardziej wymagającymi turystami, którzy mają do
czynienia z szerokim wyborem, należy tworzyć na podstawie unikalnego sposobu
zaspokajania ich potrzeb. Szanse na sukces (mierzony liczbą turystów) będzie miał
ten obszar, który potrafi odkryć (a właściwie stale odkrywać) czynniki wpływające na
wybór destynacji turystycznej. Marketing relacji może zatem stanowić jedną z podstawowych odpowiedzi na potrzeby związane z zarządzaniem współczesnymi obszarami recepcji turystycznej, a instrumenty marketingu relacji wydają się skutecznym
narzędziem budowania relacji z turystami. Wzajemne poznanie zarówno potrzeb każdej ze stron, jak i korzyści płynących z tej wiedzy powinno doprowadzić do skutecznego kształtowania długoterminowych relacji.
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Znaczenie formy organizacyjnej convention bureaux
dla ich działalności w miastach1
The Importance of Convention Bureaux Organisational Form
for their Activity in Cities
Abstract: The purpose of this paper is to investigate the differences in appraisal of convention bureaux’ task according to organisational forms of these institutions. Thereby, it was
indicated what the role of convention bureaux in cities and local meetings industry is. To
achieve the research aim a survey among convention bureaux’ representatives was conducted. 73 foreign and 9 Polish managers sent back filled questionnaires. The survey was carried
out respectively in 2016 third quarter and 2017 first quarter. The results show that convention bureaux working as public-private partnership are more specialised in bidding for meetings that institution acting as department of public authority.
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Wstęp
Turystyka biznesowa, określana też jako branża spotkań lub sektor MICE, jest jedną
z dynamicznie rozwijających się form turystyki i sektorów gospodarki [Comas i Moscardo 2005; ICCA 2010; Spiller 2002; Weber i Ladkin 2003]. Ważnym elementem tej
sfery działalności są aktywności związane z organizacją konferencji międzynarodowych w określonym regionie, które wymagają zaangażowania wielu różnych pod1Artykuł został zrealizowany w ramach projektu „Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności
miasta”, nr 2015/17/N/HS4/00386, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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miotów [Zmyślony, Leszczyński 2014] nie tylko na etapie realizacji przedsięwzięcia,
lecz także w fazie ubiegania się o prawa do goszczenia wydarzenia [UNWTO i ETC
2015]. Na obu etapach istotnym aktorem może być convention bureau jako instytucja wspierająca rozwój lokalnej branży spotkań [Getz, Anderson, Sheehan 1998]. Jej
podstawowa rola w regionie często jednak nie jest w pełni jasna [zob. Wang 2008] ze
względu na różnorodne aktywności, które ten podmiot może podejmować, czy też
formy organizacyjne, jakie może przyjmować.
W związku z tym przedmiotem rozważań zawartych w artykule był zakres działalności convention bureau. Z kolei celem badania było określenie, czy zadania tych
podmiotów różnią się w zależności od form organizacyjnych, według których funkcjonują convention bureaux. Analizie poddano oceny ważności i stopnia realizacji zadań badanych podmiotów, dokonane przez osoby zarządzające convention bureaux.
Ankietę internetową przeprowadzono wśród 9 polskich (na początku 2017) i 73 zagranicznych respondentów (w połowie 2016 r.). Ocenie podlegało 12 zadań convention bureaux, wskazanych na podstawie analizy literatury.
Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej kolejności przedstawiono, czym
jest convention bureau i jaką pozycję zajmuje w mieście. Wymieniono formy organizacyjne, jakie może przyjmować ta instytucja, i wskazano m.in. z jakich przesłanek
wynikają różnice w sposobach funkcjonowania opisywanych podmiotów. Następnie
omówiono zastosowaną metodę badawczą, by później przejść do prezentacji wyników. W ostatniej części zebrano wnioski z badania, a artykuł zamyka zakończenie stanowiące podsumowanie rozważań.

Pozycja convention bureau w mieście
Turystyka biznesowa koncentruje się przede wszystkim w miastach, a jednym z jej
podstawowych segmentów jest działalność związana z organizacją konferencji i innych spotkań [Davidson i Cope 2003, s. 3]. Podstawowym elementem produktu
w tym wypadku jest oferta określonego miasta2, na którą składa się szereg elementów, a za nie odpowiadają zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne [por. Zmyś-
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2 Oferta ta jest zbliżona dla segmentu spotkań i dla pozostałych aktywności w ramach turystyki biznesowej,
a dodatkowo wymaga ona przeważnie takich samych działań promocyjnych. W związku z tym w dalszej
części artykułu rozważania będą prowadzone dla branży spotkań, jednak wyniki analiz odnoszą się również
do całościowego produktu turystyki biznesowej miasta.
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lony, Leszczyński, Zieliński 2014, ss. 121–122]. Stanowią oni grupę dostawców dóbr
i usług, których nabywcami mogą być organizatorzy spotkania (przedsiębiorstwa,
stowarzyszenia itp.) i/lub jego uczestnicy. Z kolei w imieniu każdej ze stron rynku spotkań mogą działać pośrednicy wyróżniający się chociażby doświadczeniem w organizacji wydarzeń czy znajomością branży i lokalnych uwarunkowań [Cieślikowski 2014,
s. 114; Davidson i Cope 2003, s. 9; Swarbrooke i Horner 2001, s. 7].
Jednym z pośredników występujących w imieniu lokalnych dostawców (a więc reprezentującym określone miasto) jest convention bureau. Takie określenie jego funkcji
jest bardzo ogólne, ale prawdopodobnie tylko do takiego sformułowania nie miałaby
zastrzeżeń większość autorów, którzy opracowali definicję convention bureau. Na przestrzeni lat powstało wiele prób wyjaśnienia istoty tego podmiotu, które choć nie są diametralnie różne, to odmiennie rozkładają akcenty. Zdecydowana większość badaczy
uznaje, ze działalność convention bureau koncentruje się na sferze marketingu i promocji
regionu [Ford i Peeper 2008, s. 7; Golden-Romero 2007, s. 98; Majewski 2014, s. 61; Rogers 2013, s. 399; Sidorkiewicz 2011, s. 138; Swarbrooke i Horner 2001, s. 342]. Można
stwierdzić, że instytucja ta jest reprezentantem miasta [Beaver 2005, s. 110; Celuch 2005,
s. 3], który dostarcza informacji i zapewnia wsparcie organizatorom spotkań [Beaver
2005, s. 110; Borodako, Berbeka, Rudnicki 2015, s. 24; Celuch 2005, s. 3; Kruczek, Zmyślony 2014, ss. 145–146; Pawlicz 2007, ss. 283–284]. Prawdopodobnie najbardziej kompleksowe ujęcie zaproponował R.B. Gartrell [1988, s. 21], wskazując na podstawową działalność convention bureau (zabieganie o konferencje), sposób działania (promowanie
miasta) i cel, do którego ma doprowadzić (rozwój ekonomiczny lokalnej społeczności).
Ze względu na konieczność promowania miasta lub regionu przez convention
bureau, autorzy zagraniczni wskazują na zbieżność między tą instytucją a destination
management organisation (DMO), traktując często te określenia jako synonimy [Getz,
Anderson, Sheehan 1998, s. 331]. Wynika to także z odmiennej ścieżki rozwoju convention bureaux w Ameryce Północnej i Europie – w USA pod koniec XIX w. powstały pierwsze instytucje tego typu, koncentrujące się początkowo na organizatorach
i uczestnikach spotkań, by następnie rozszerzyć zakres działalności o inne segmenty
turystów. Z kolei w Europie najpierw powoływano do życia DMOs, a dopiero znacznie później (w drugiej połowie XX w.) convention bureaux, będące jednak z reguły odrębnymi podmiotami3. Z tego powodu w Ameryce Północnej opisywane organizacje
działają przeważnie jako convention and visitors bureau (CVB), natomiast w Europie
3 Według tego scenariusza powstawały również convention bureaux w Polsce, ale tutaj są to relatywnie nowe
instytucje, ponieważ zaczęto powoływać je do życia dopiero na początku XXI w. [zob. Celuch 2013, s. 52].
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DMO i convention bureau często funkcjonują niezależnie od siebie [zob. Borodako,
Berbeka, Rudnicki 2015, s. 25; Ford i Peeper 2007, s. 1105; Ford i Peeper 2008, ss. 47–
55; Rogers 2013, ss. 2–4; Spiller 2002, ss. 4–6; Seiser 2008, ss. 105–106].
Różnorodność definicji convention bureau i odmienne uwarunkowania historyczne
mogą zatem wpływać na zróżnicowany zakres działalności tych podmiotów4. Nie wskazano również sztywnych ram organizacyjnych opisywanych instytucji. A.M. Morrison,
S.M. Bruen i D.J. Anderson [1998, s. 3] twierdzą, że wśród convention bureuax można wyróżnić podmioty: publiczne, quasi-publiczne, non profit i prywatne, a w raporcie UNWTO [2010, s. 4] wymieniono następujące potencjalne formy organizacyjne tych instytucji:
•

partnerstwo publiczno-prywatne o charakterze non profit,

•

przedsiębiorstwo finansowane przez sektor prywatny,

•

dział jednostki rządowej lub samorządowej,

•

zrzeszenie gospodarcze.

Convention bureaux w poszczególnych miastach mogą więc funkcjonować na odmiennych zasadach i w różnym stopniu realizować określone zadania przypisane do
instytucji tego rodzaju. Wydaje się jednak, że najbardziej pożądana forma działania tych
podmiotów to partnerstwo publiczno-prywatne. Umożliwia ona uwzględnienie interesów dwóch stron związanych z rozwojem lokalnej branży spotkań, zapewnia convention bureau wiarygodność w oczach zewnętrznych partnerów i zwiększa potencjalny
zakres działalności poprzez finansowanie z dwóch różnych źródeł [Pawlicz 2007, s. 285].

Metoda badawcza
W artykule postanowiono sprawdzić, czy zakres działalności convention bureaux różni
się w zależności od form organizacyjnych, według których te podmioty funkcjonują.
Dlatego przeprowadzono badanie wśród przedstawicieli polskich i zagranicznych convention bureaux. Osoby zarządzające nimi wskazano jako respondentów, ponieważ
powinni oni dysponować szeroką wiedzą na temat działalności badanych podmiotów i wykazywać się znajomością lokalnej branży. E-maile z prośbą o wypełnienie
ankiety przesłano do 290 menedżerów zagranicznych oraz 11 polskich convention bureaux. W wypadku pierwszej grupy podmiotów otrzymano zwrot odpowiedzi równy
25%. W badaniu wzięli również udział zarządzający wszystkimi miejskimi convention
156

4 Y. Wang [2008, s. 193] wymienia aż 10 ról, jakie convention bureau może odgrywać w mieście/regionie i lokalnej branży spotkań.
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bureaux w Polsce, z wyjątkiem dwóch podmiotów, które nie funkcjonowały podczas
przeprowadzania ankiety (pierwszy kwartał 2017 r.). Cały proces badawczy, obejmujący przygotowanie i realizację badania, zajął okres od maja 2016 r. do marca 2017 r.
Na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu wyodrębniono 12 podstawowych zadań convention bureau odnoszących się m.in. do kwestii przywództwa
i współpracy w mieście, biernego i aktywnego pozyskiwania spotkań czy kreacji lokalnego, kompleksowego produktu. Lista zadań przedstawia się następująco:
•

odpowiadanie na zapytania organizatorów spotkań (zadanie nr 1),

•

poszukiwanie organizatorów i składanie ofert (2),

•

pośredniczenie między organizatorem a przedstawicielami lokalnej branży
spotkań (3),

•

współpraca z innymi convention bureaux (narodowym, krajowymi i zagranicznymi) (4),

•

wytyczenie kierunków rozwoju branży spotkań (5),

•

prowadzenie badań dotyczących branży spotkań (6),

•

tworzenie kompleksowego produktu lokalnej branży spotkań (łączenie ofert
pojedynczych podmiotów) (7),

•

koordynacja działań i tworzenie warunków do współpracy w branży spotkań (8),

•

podkreślanie znaczenia branży spotkań w środowisku lokalnym (9),

•

pośredniczenie w relacjach między branżą spotkań a władzami miasta (10),

•

pośredniczenie w relacjach między branżą spotkań a innymi podmiotami (instytucjami finansowymi, kulturalnymi itp.) (11),

•

promocja lokalnego produktu branży spotkań (12).

Zadania te stanowiły podstawę pierwszej części kwestionariusza, w której respondenci oceniali w skali od 1 do 5, jak ważne są powyższe aktywności w działalności
każdego convention bureau i w jakim stopniu są one realizowane w reprezentowanym przez nich podmiocie. Druga grupa pytań dotyczyła podstawowych informacji
na temat danego convention bureau, takich jak jego liczba pracowników, wysokość
rocznego budżetu czy forma organizacyjna.
Do analizy danych odnoszących się do oceny zadań badanych instytucji wykorzystano metodę IPA (Importance-Performance Analysis [Martilla i James 1977]), czyli analizę ważności i realizacji [Biesok i Wyród-Wróbel 2015; Pujdak-Brzezinka 2005]. Opracowano tę metodę na potrzeby badania satysfakcji klientów z określonych atrybutów
dóbr i usług [Martilla i James 1977], lecz z czasem zaczęto z powodzeniem rozszerzać

157

Natalia Latuszek

jej zastosowanie np. o ocenę produktów turystycznych i analizę atrakcyjności czy konkurencyjności regionów turystycznych [Caber, Albayrak i Matzler 2012; Enright, Newton 2004; Mihalic 2013]. Istota tej metody sprowadza się do sporządzenia macierzy,
na której współrzędnymi punktów są oceny ważności oraz stopnia realizacji poszczególnych zadań convention bureau. Z kolei każdy punkt leży w jednej z ćwiartek wyznaczonych przez wartości średnie i tym samym jego położenie wskazuje na sugerowany
kierunek działania w odniesieniu do danego zadania. Cztery możliwe drogi działania
to [Martilla, James 1977, s. 78]:
•

skoncentruj się na tym (ćwiartka A),

•

kontynuuj działania (B),

•

niski priorytet (C),

•

możliwy nadmierny wysiłek (D),

które wiążą się z utrzymaniem określonej aktywności na dotychczasowym poziomie
(B i C) albo koniecznością poświęcenia jej większej (A) lub mniejszej uwagi (D).

Wyniki
Ostatecznie badanie przeprowadzono wśród przedstawicieli 73 zagranicznych oraz 9
polskich convention bureaux. Podczas analizy skoncentrowano się na ocenach ważności
i realizacji zadań tych podmiotów w podziale na instytucje o różnej formie organizacyjnej5. Najliczniej reprezentowane są convention bureau działające na zasadach partnerstwa
publiczno-prywatnego o charakterze non profit oraz funkcjonujące jako dział jednostki
rządowej lub samorządowej (wykres 1). Wśród podmiotów zagranicznych przeważała
pierwsza grupa instytucji, a wśród polskich – druga. W dalszej analizie uwzględniono tylko convention bureaux reprezentujące wymienione wcześniej dwie formy organizacyjne.
Respondenci często wskazywali również odpowiedź „inna”, obejmującą inne, niewymienione w kwestionariuszu rozwiązania, jak np. fundacja, organizacja non profit w całości finansowana ze środków prywatnych czy niezależne przedsiębiorstwo powołane do życia
przez lokalne władze. Różnorodność wymienianych form potwierdza duże zróżnicowanie convention bureaux pod względem organizacji tych podmiotów.
Opracowano dwie odrębne macierze IPA dla zagranicznych i polskich convention
bureaux, na których porównano oceny zadań w podmiotach funkcjonujących jako part158

5 Podczas realizacji badania w pytaniu o formę organizacyjną convention bureaux zastosowano podział zaproponowany przez UNWTO [2010, s. 4].
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nerstwo publiczno-prywatne lub jako dział jednostki publicznej. W wypadku zagranicznych instytucji większość zadań została oceniona podobnie (wykres 2). Nawet wartości
średnie, wyznaczające granice ćwiartek, były zbliżone. Średnie oceny ważności niemal
się pokrywały, a różnice wystąpiły dla średnich ocen realizacji, choć wszystkie były dość
wysokie (powyżej 4). Wśród zadań uznanych za bardzo ważne i w dużym stopniu realizowane (ćwiartka B) wymieniono: odpowiadanie na zapytania organizatorów (1),
promocję miasta (12) oraz podkreślanie znaczenia lokalnej branży spotkań (9). Z kolei
niższy priorytet (ćwiartka C) przyznano obowiązkom polegającym na prowadzeniu badań rynku (6), tworzeniu lokalnego produktu branży spotkań (7), współpracy z innymi
convention bureaux (4), pośredniczeniu w relacjach między przedsiębiorcami a władzami miasta (10) oraz innymi podmiotami (11).
Wykres 1. Polskie i zagraniczne convention bureaux według formy organizacyjnej

Źródło: opracowanie własne.

Różnice w ocenach wystąpiły w wypadku czterech zadań (wykres 2). Convention bureaux działające w strukturach publicznych powinny więcej uwagi poświęcić na aktywne
pozyskiwanie spotkań (zadanie nr 2 w ćwiartce A), które jest w dużym stopniu realizowane przez drugą grupę podmiotów. Z kolei w instytucjach o charakterze publiczno-prywatnym więcej zainteresowania wymaga kształtowanie relacji między organizatorami
spotkań a lokalnymi podmiotami (3) oraz wyznaczanie kierunków rozwoju branży (5),
podczas gdy w jednostkach samorządowych zadaniom tym przyznano niższy priorytet
i prawdopodobnie ponoszono zbyt dużo wysiłków na ich realizację (ćwiartka D). Różnice
w ocenach wystąpiły również w wypadku koordynacji działań przez convention bureau
i tworzeniu przez nie warunków do współpracy w branży spotkań (8). W podmiotach publicznych przywiązuje się do niego dużo uwagi (ćwiartka B) w przeciwieństwie do instytucji funkcjonujących w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (ćwiartka C).
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Większe zróżnicowanie ocen można zaobserwować dla polskich convention bureaux, co wynika z większego rozrzucenia punktów oraz odległości między granicami
ćwiartek na macierzy IPA (wykres 3). Ponadto aż dla połowy zadań należy wskazać odmienne rekomendacje dla podmiotów publicznych oraz publiczno-prywatnych. Takie
same wytyczne w zakresie kontynuacji dotychczasowych działań obejmują aktywności związane z: odpowiadaniem na zapytania organizatorów spotkań (1), promocją
miasta (12) oraz pośredniczeniem w relacjach między branżą i władzami miasta (10).
Podobna strategia powinna być również prowadzona dla następujących zadań, które
jednak charakteryzowały się niższymi ocenami ważności i realizacji: współpraca z innymi convention bureaux (4), wytyczanie kierunków rozwoju branży spotkań (5) oraz kreowanie w niej warunków do współpracy i koordynowanie prowadzonych działań (8).
Odmienne rekomendacje, zgodnie z interpretacją macierzy IPA (wykres 3),
wskazano dla: poszukiwania organizatorów i składania ofert (2), prowadzenia badań (6), tworzenia lokalnego, kompleksowego produktu (7), podkreślania znaczenia branży spotkań w mieście (9), a także kształtowania relacji między miejscowymi
przedsiębiorcami a organizatorem spotkania (3) i innymi podmiotami (11). Pierwsze
z wymienionych zadań jest w dużym stopniu realizowane przez convention bureaux
o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego (ćwiartka B), natomiast większej
uwagi wymaga w instytucjach publicznych (ćwiartka A). Do odwrotnej sytuacji
dochodzi w wypadku pośredniczenia w relacjach między organizatorem a lokalną
branżą spotkań (3).
Respondenci reprezentujący podmioty publiczne wysoko ocenili potrzebę prowadzenia badań (6 – ćwiartka B), w przeciwieństwie do przedstawicieli instytucji
publiczno-prywatnych (ćwiartka C), którzy z kolei większe znaczenie przypisali konieczności tworzenia kompleksowego produktu miasta na rynku spotkań (7). Zbliżonymi ocenami ważności w obu grupach respondentów charakteryzowało się zadanie
polegające na podkreślaniu znaczenia branży spotkań w mieście (9). Ze względu na
odmienne wartości graniczne znalazło się ono w ćwiartce B w wypadku podmiotów
publicznych, a w ćwiartce D – publiczno-prywatnych. Ostatnią różnicę odnotowano
dla pośredniczenia przez convention bureau między przedsiębiorcami lokalnej branży spotkań a innymi podmiotami przyczyniającymi się do rozwoju tego sektora (11).
Menedżerowie instytucji funkcjonujących w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego temu zadaniu przyznali najniższe oceny spośród wszystkich wymienionych
(ćwiartka C), natomiast respondenci z podmiotów działających w strukturach administracyjnych uznali, że tej aktywności powinni poświęcić więcej uwagi (ćwiartka A).
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Wnioski
Analizując przedstawione wyniki, należy podkreślić, że zdecydowana większość zadań została oceniona jako ważna i w dużym stopniu realizowana w badanych podmiotach (wartości zbliżone lub przekraczające 4 w pięciostopniowej skali). Rekomendacje wynikające z interpretacji macierzy IPA powinny być więc raczej ostrożne
i akcentować, które obowiązki powinny się znaleźć w centrum zainteresowania osób
zarządzających convention bureaux, a którym należałoby przyznać niższy priorytet, co
nie jest jednak równoznaczne z zaniechaniem określonych działań. Ponadto, chociaż
część zadań zostało ocenionych podobnie, to w wielu wypadkach istnieją różnice nie
tylko pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach odmiennych form organizacyjnych (jako instytucje publiczne lub publiczno-prywatne), lecz także pomiędzy
polskimi i zagranicznymi convention bureaux.
Za kluczowe zadania badanych podmiotów uznano odpowiadanie na zapytania organizatorów oraz promocję miasta na rynku spotkań. Rola convention bureau
w zarządzaniu lokalnym produktem turystyki biznesowej sprowadza się więc przede
wszystkim do funkcjonowania jako pierwszy punkt kontaktowy dla organizatorów
spotkań i innych wydarzeń, który wpływa na wizerunek miasta i skłania do zainteresowania jego ofertą, a już zainteresowanym udziela szczegółowych informacji.
W wypadku podmiotów działających w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
widoczny jest dodatkowo proaktywny charakter tych podmiotów, wynikający z przykładania wagi do poszukiwania organizatorów, którzy mogliby zdecydować się na
organizację spotkania w danym mieście oraz z dostrzegania konieczności wchodzenia w interakcje między nimi a przedsiębiorcami tworzącymi lokalną branżę spotkań.
W zagranicznych instytucjach aktywność ta jest dodatkowo związana z możliwością wytyczania kierunków rozwoju sektora. Forma partnerstwa sama w sobie narzuca współpracę między podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz konieczność
uwzględniania potrzeb obu stron, przez co convention bureau może być postrzegane jako lider w lokalnej branży, a tworzenie warunków do współpracy i koordynacja
działań nie są tak ważne, jak w wypadku instytucji funkcjonujących w strukturach
administracji publicznej. Dodatkowo, mimo zwiększonych wysiłków, aktywność ta
może nie przynosić spodziewanych efektów.
Zdecydowanie większe różnice w ocenach zadań odnotowano dla polskich convention bureaux. Może to wynikać z faktu, że instytucje te funkcjonują od stosunkowo niedługiego czasu i w każdej z nich osobno wypracowywany jest indywidualny
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sposób działania, który może być na bieżąco modyfikowany ze względu na proces
uczenia się i zbieranie kolejnych doświadczeń. W instytucjach publiczno-prywatnych
ponownie zauważalna jest ich aktywna rola w pozyskiwaniu spotkań, a także większa
specjalizacja na wąskiej grupie zadań nakierowanych na kreację produktu, jego promocję i „dostarczenie” nabywcy (organizatorowi spotkania). Co ciekawe w tych podmiotach wyżej oceniono stopień realizacji obowiązków związanych z kształtowaniem
relacji między przedsiębiorcami a władzami miasta, czego można by się spodziewać
raczej po instytucjach publicznych. Możliwe, że ze względu na formę partnerstwa publiczno-prywatnego tym bardziej podkreślana jest potrzeba dialogu i pośredniczenia
w relacjach między dwiema powyższymi grupami podmiotów.

Zakończenie
Branża spotkań – czy szerzej turystyka biznesowa – jest ważnym sektorem w miastach, którego rozwój może w dużym stopniu zależeć od działalności convention
bureau. Sprowadza się ona przede wszystkim do wypromowania określonego miejsca jako znakomitej lokalizacji na organizację spotkań i innych wydarzeń, a także do
kontaktu z ich organizatorami w celu przedstawienia kompleksowej oferty danego
miasta. Aktywności te wymagają z kolei współpracy zarówno z przedsiębiorcami, jak
i z przedstawicielami władz lokalnych, którą może ułatwić funkcjonowanie przez convention bureau na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przeprowadzone
badanie wykazało, że przyjęcie takiej formy organizacyjnej może być pewnym ułatwieniem, szczególnie w początkowej fazie rozwoju tych instytucji, co obrazuje przykład polskich podmiotów. W wypadku zagranicznych convention bureaux różnice były
mniejsze, choć instytucje publiczno-prywatne wykazywały się większą aktywnością
w pozyskiwaniu spotkań dla miasta. Analizy opisywanego zagadnienia powinny być
jednak kontynuowane i uwzględnić chociażby zadania, które convention bureaux realizują, a nie zostały wskazane w kwestionariuszu, czynniki determinujące funkcjonowanie tych instytucji w miastach czy ocenę działalności tych podmiotów przez ich
interesariuszy.
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Mural jako narzędzie promocji turystycznej miasta
Mural as a Tool of the City Tourism Promotion
Abstract: Street art, and especially one of its forms, graffiti has now become an important
factor in shaping the image of the city, shaping its brand and identity. Graffiti, especially
a mural, may be one of the tourist attractions that attract visitors to the city. The purpose
of the article is to investigate whether murals have the importance in the field of city tourism promotion. The authors analyze whether mural creation influences the shaping of
tourist movements through their effect on the tourism promotion of the city. Research
tools include direct interviews and case studies. Such concepts as tourist attraction, city
mural, cultural tourism, tourism promotion of the city and image of the city are described
in the article.
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Wprowadzenie
Sztuka uliczna (street art) obecnie zyskuje na znaczeniu jako narzędzie komunikacji.
Obrazy coraz częściej widoczne na ulicach miast są swoistą kroniką dziejów [Pałys
2014, s. 62]. Eksplozja graffiti – jednej z form sztuki ulicznej – jest przykładem nowe* niemczya@uek.krakow.pl
** beata.palis@interia.pl
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go, często kontrowersyjnego zjawiska. W Polsce pojawiło się ono w latach 90. XX w.
i w szybkim tempie rozwijało się w przestrzeni miejskiej.
Sztuka ulicy ujawnia swoją rolę nie tylko w życiu społecznym, staje się również
bodźcem aktywności wolnoczasowej, np. w obszarze turystyki [Marciszewska, Marciszewski 2015, s. 167]; pełni funkcję atrakcji turystycznej. Należy przy tym podkreślić,
że sztuka ulicy – zwłaszcza ta wizualna (np. graffiti, plakat na ulicy) – jest wykorzystywana w marketingu miast oraz regionów i może współtworzyć turystyczny wizerunek
miejsca [Marciszewska, Marciszewski 2015, s. 167].
Celem artykułu jest zaprezentowanie murali jako narzędzia promocji turystycznej
miasta. Aby osiągnąć główny cel pracy, sformułowano następujące pytania poznawcze:
1.

Czy mural może stanowić atrakcję turystyczną?

2.

Czy mural może być narzędziem promocji miasta?

3.

Czy mural może kształtować promocję turystyki kulturowej?

Realizacji celu i odpowiedzi na te pytania posłużyły rozważania teoretyczne na temat murali, atrakcji turystycznych, promocji turystycznej miast. W części praktycznej
zaprezentowano studia przypadków związane z tworzeniem murali oraz ich promocją, a także wyniki wywiadów eksperckich odnośnie do sztuki ulicznej i jej roli w promocji miast, zwłaszcza o funkcjach kulturowych.

Mural w literaturze przedmiotu – przegląd definicji
Sztuka ulicy to jedna z najnowszych form sztuk plastycznych widocznych na ulicach
miast. Jak pisze M. Urbański [2012, s. 50], aby sprecyzować to pojęcie, dochodzi się
do wniosku, iż street art to galeria, która ma swoje miejsce wszędzie w przestrzeni
miejskiej – w każdym miejscu miasta można bowiem poczuć się jak na wystawie lub
w galerii. Street art rozwija się na całym świecie i obecnie stał się jedną z najbardziej
ekscytujących współczesnych sztuk graficznych. Ze względu na formy i artystów tworzących street art, wyróżnia się następujące rodzaje sztuki ulicy tj.: dobrą, twórczą
i podziwianą sztukę oraz tę złą – zaliczaną do wandalizmu. Do prac dobrych należą
te, które mają z góry określony cel i stanowią pewien przekaz [Urbański 2012, s. 50].
Mural jest jedną z dziedzin oraz jednym z mediów w ramach nurtu street art.
Określenie „mural” stosuje się najczęściej do opisu wielkoformatowego malarstwa
naściennego realizowanego w przestrzeni miejskiej. Obszar ten jest ogólnodo170

stępny, czyli publiczny. Murale to obiekty artystyczne pozostające w sferze celowo
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kształtowanego dobra wspólnego, przeznaczonego do użytku lokalnej społeczności
i służące zaspokojeniu głównie potrzeb estetycznych mieszkańców [Duchowski i in.
2016, s. 106].
Odbiorcami sztuki ulicy są zarówno turyści, jak i mieszkańcy oraz sami twórcy murali. Mural wywodzi się z graffiti. Stało się ono trwałym elementem kultury masowej
stosunkowo szybko [Dennant 1997]. Kultura masowa definiowana jest jako sposób
przekazywania odbiorcom identycznych lub analogicznych treści płynących z nielicznych źródeł [Kłoskowska 1980]. W ramach kultury masowej, a w tym graffiti, zauważa
się dążenie do pozyskania jak najszerszej publiczności [Paleczny 1997, s. 183]. Zjawisko powstawania i odbioru murali podlega podobnemu procesowi, który kształtował
subkulturę hip-hop. Graffiti było jej składową już od lat 80. XX w.
Graffiti jest sztuką malowania ściennego, ale to także teksty, których autorami
są kibice, pseudokibice, chuligani czy fani zespołów muzycznych oraz innych grup.
Murale, jako pochodna graffiti, traktowane są jako jeden z kanałów komunikacji społecznej, która ma szczególny charakter. Jest to środek dialogu między anonimową
jednostką a jej otoczeniem: służy przekazaniu myśli i poglądów. A. Osęka definiuje
zjawisko powstawania murali jako „uliczna spowiedź” [Osęka 1990]. Terminem graffiti
natomiast określane są zarówno rysunki, jak i napisy malowane na ścianach, murach
itp. Wyróżnia się artystyczną i językową twórczość grafficiarzy [Chylak 1997]. Graffiti
artystyczne to kolorowe malowidła umieszczane na murach, zwane muralami. Są to
olbrzymie, starannie dobrane kompozycje, kombinacje kształtów i kolorów. Na odbiorcy wywierają one przede wszystkim wrażenie estetyczne. Graffiti językowe natomiast to akty komunikacji językowej. Miejsca powstawania graffiti mogą być zarówno
zewnętrzne – osadzone w szerokim kontekście przestrzennym, np. miasta, dworce,
parkany, jak i wewnętrzne, czyli ograniczone przestrzennie, np. korytarze szkolne,
windy, ławki [Chylak 1997] .
Biorąc pod uwagę, że atrakcją turystyczną [Davidson 1996, s. 91] jest „cokolwiek,
co zaciekawia turystów” [Kruczek 2005, s. 9], nietrudno dostrzec, że taką funkcję pełnią również murale. Te, w klasyfikacji Ritchie i Zins (por. rysunek 1), znajdują swoje
miejsce w artyzmie czasu wolnego, sztuce, tj. elementach dziedzictwa kulturowego,
co daje asumpt do stwierdzenia, że murale pełnią również funkcję rdzenia produktu
turystyki kulturowej; stają się tym samym narzędziem promocji turystyki kulturowej
miejsc recepcji. Z. Kruczek [2011, s. 16] uważa również, że „atrakcje turystyczne odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu geografii ruchu turystycznego, umożliwiają identyfikację miejscowości i regionów, określają ich tożsamość, kreują wizerunek (image)”.
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Rysunek 1. Klasyfikacja atrakcji turystycznych według J.R. Ritchie i M. Zins

Źródło: [Kruczek 2011, s. 20].

Mural jako narzędzie promocji turystyki kulturowej miast
W świetle tych treści mural może się przyczyniać do promocji turystyki kulturowej. Ta
w opinii M. Marczaka [2000, s. 47] definiowana jest jako: „odwiedzanie miejsc o dużych wartościach turystycznych i historycznych składających się na dziedzictwo kulturowe człowieka. Jest to więc zwiedzanie zabytków architektury, wykopalisk archeologicznych, miejsc związanych ze sławnymi ludźmi, wystaw artystycznych, galerii
sztuki itp.”. W myśl tej definicji zwiedzać można również murale. Inne podejście do
omawianego zagadnienia prezentuje Ch. Becker [1993, s. 8, cyt. za: Mikos 2008, s. 11],
który definiuje turystykę kulturową jako wykorzystanie budynków, reliktów i obyczajów „w krajobrazach, miejscowościach i budowlach, by przybliżyć zwiedzającemu rozwój kulturowy, społeczny i gospodarczy danego terytorium przez regularne przedkładanie mu oferty imprez wyjazdowych, przewodnictwo na miejscu, możliwości
zwiedzania i specyficzny materiał informujący. Także imprezy kulturalne często służą
turystyce kulturowej”. Jej rozwojowi sprzyja również tworzenie murali. M. Urbański
[2012, s. 54] jako jeden z przejawów turystyki kulturowej uznaje podróżowanie malarzy graffiti. Innym rodzajem turystyki kulturowej jest turystyka sztuk plastycznych,
która dotyczy osób zainteresowanych sztuką współczesną [Buczkowska 2008, s. 61].
M. Urbański [2012, s. 54] definiuje turystykę kulturową graffiti jako: „podróżowanie
artystów street art do aglomeracji miejskich w celu tworzenia własnych prac w jej
172

przestrzeniach – niebędących jednak aktami wandalizmu, spotkań z innymi artysta-
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mi i przedstawicielami świata sztuki, odwiedzania galerii sztuki współczesnej, udziału
w tzw. jam graffiti. To także podróże miłośników street art, w tym graffiti, w celu podziwiania dzieł w przestrzeni ulicznej i galeriach, spotkań z artystami, udziału w warsztatach plastycznych czy zakupu dzieł (w wypadku kolekcjonerów)”.
W kontekście przedstawionych rozważań stwierdza się, że turystykę graffiti (murali) można uznać za jedną z form turystyki kulturowej, a precyzyjniej – turystyki sztuk
plastycznych (art. tourism). Takie podejście prezentuje K. Buczkowska. Uważa ona,
że to określenie dotyczy podróży osób, których zainteresowania koncentrują się na
malarstwie, rzeźbie i szeroko pojętym rzemiośle artystycznym, fotografii czy grafice
[Buczkowska 2008, s. 6]. W rezultacie wyjazdy w celu zwiedzania czy też tworzenia
malarstwa wielkoformatowego można zaliczyć do turystyki sztuk plastycznych.
Mural, w promocji miasta, można potraktować jako nowoczesne narzędzie – jedną z form reklamy wielkoformatowej. Zalicza się go do reklamy ATL (Above The Line –
nad linią), którą stanowią przekazy zamieszczane w mediach głównych i adresowane
do szerokiego grona odbiorców. Może to być reklama w telewizji, prasie, radiu czy
na nośnikach zewnętrznych (outdoor). Warto wspomnieć, iż drugim rodzajem instrumentów jest reklama BTL (Below The Line – pod linią) obejmująca narzędzia takie jak:
ulotki, gadżety itp. Inną formą jest reklama TTL (Through The Line – na linii), która integruje masowe oraz zindywidualizowane formy reklamy [Gębarowski 2007, s. 12].
W dalszej części artykułu – analizując konkretne projekty w zakresie tworzenia
murali w Krakowie – zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania ich w promocji turystycznej miasta.

Murale w Krakowie – studia przypadków
W 2007 r. z okazji 750-lecia lokacji Krakowa powstał tam najprawdopodobniej wówczas największy na świecie mural historyczny – Silva Rerum (5 m wysokości i 90 m
długości) [www.krakow.pl]. Przedstawia on historię Krakowa od czasów najdawniejszych po współczesność. Kolejny mural, pt.: „Triumfalna Brama Miasta”, również o wydźwięku historycznym, powstał w roku 2008 dla upamiętnienia 325. rocznicy wiktorii
wiedeńskiej [www.krakow.pl].
Z punktu widzenia promocji i rozwoju turystyki kulturowej w Krakowie istotnego
znaczenia nabrało powstanie Krakowskiego Szlaku Street Artu. Jego historia zaczęła
się w roku 2011, kiedy Galeria Krakowska podjęła decyzję ozdobienia muralem jednej
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ze swoich ścian. Rok później ogłoszono międzynarodowy konkurs na projekt muralu.
Zgłoszonych zostało kilkaset projektów autorstwa twórców graffiti z całego świata.
Konkurs stał się przełomowym momentem w historii street art w Krakowie i w Polsce;
został też bardzo dobrze przyjęty przez lokalną społeczność. Zwyciężyła praca artystki związanej z Gdańską Szkołą Muralu – Justyny Posiecz-Polkowskiej. Jej mural stał
się nowoczesną wizytówką Krakowa i został wykonany na ścianie Galerii Krakowskiej
o powierzchni 1,4 tys. m2 . Był to wówczas jeden z największych murali w Europie.
Ponadto konkurs Mall Wall Art przyczynił się do powstania inicjatywy wycieczek Krakowskim Szlakiem Street Artu. Szlak ten w Krakowie jest okazją do poznania nowych,
innowacyjnych realizacji krakowskiej sztuki ulicznej. Po drodze znajduje się kilkadziesiąt murali artystów z Polski, Holandii, Izraela czy Włoch, umiejscowionych w różnych
obszarach Krakowa – w obrębie Starego Miasta, na Kazimierzu czy w Nowej Hucie
[https://szlakmurali.pl/pl]. Wycieczki Krakowskim Szlakiem Street Artu organizowane
były do tej pory sezonowo w okresie letnim (w każdą sobotę od lipca do września)
w latach 2014–2016. Odbywały się one meleksami i autobusami.
W 2015 r. w Krakowie zorganizowano debatę pt.: „Czy Kraków potrzebuje murali?”. Z dyskusji wyciągnięto istotne wnioski. Specjaliści i osoby związane ze street art
zwróciły uwagę, że miasta kojarzone z wielkoformatowymi dziełami, czyli Katowice,
Łódź czy Gdańsk – dzięki tego rodzaju sztuce wypromowały swój wizerunek jako nowoczesnych aglomeracji. Wielu turystów przyjeżdża tam właśnie po to, aby zobaczyć
murale. Jak stwierdziła A. Łakoma – główny plastyk miasta: „Krakowski street art jest
szansą dla turystów na poznanie nieoczywistych miejsc”. O skali tego rodzaju przedsięwzięcia świadczą dane liczbowe odnośnie do wycieczek Krakowskim Szlakiem
Street Artu [krakow.naszemiasto.pl], które zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1. Aktywność na Krakowskim Szlaku Street Artu w latach 2014–2016
Zakres podmiotowy
danych
Liczba uczestników
Liczba wycieczek

Liczba uczestników i publikacji

1180
44
Ok. 2500 (dane zgromadzone na podstawie e-maili i konLiczba chętnych
taktów telefonicznych)
Liczba publikacji na temat Ok. 300 (w tym 50 na temat debaty związanej z przyszłoKrakowskiego Szlaku Street ścią street art w Krakowie zorganizowanej przez Galerię
Artu
Krakowską).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Galerii Krakowskiej – organizatora wycieczek
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w okresie 2014–2016 – pochodzących ze zgłoszeń potencjalnych uczestników wycieczek.
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Inną – równie cenną – krakowską inicjatywą jest projekt „101 murali dla Krakowa”.
To przedsięwzięcie powstało w 2013 r. Jest on całorocznym programem tworzenia
kontekstowych, wielkoformatowych malowideł ściennych w wybranych obszarach
miasta. Realizatorem projektu jest Fundacja Świadoma Przestrzeń skupiająca osoby,
które chcą wspierać rozwój sztuki w przestrzeni publicznej miasta Krakowa, tj. przede
wszystkim artystów, kuratorów, krytyków i menedżerów kultury [http://www.101murali.pl]. Celem tego projektu jest z jednej strony promocja Krakowa poprzez murale,
a z drugiej strony – integracja lokalnej społeczności [http://www.101murali.pl/media-o-nas.html].

Mural jako środek promocji w opinii ekspertów
Drugim narzędziem badawczym, obok studium przypadków, które wykorzystano do
realizacji celu głównego, były wywiady bezpośrednie z ekspertami w zakresie murali.
Reprezentowali ich przewodnicy turystyczni, artyści, realizatorzy przedsięwzięć związanych z tworzeniem murali. Wywiady miały charakter nieskategoryzowany.
Przedstawiciele przewodników turystycznych uznali, iż murale zawsze wzbudzają
zainteresowanie turystów z uwagi na to, że są duże i zazwyczaj bardzo kolorowe. Turyści wykazują nimi zainteresowanie, pytają i często proszą o komentarz, który staje
się początkiem dyskusji na temat ich treści. Zwrócili uwagę, by informacja o istnieniu
murali była zawarta w ulotkach czy przewodnikach promujących miasto1.
Kolejnym ekspertem, który wziął udział w badaniu, był przedstawiciel Galerii Krakowskiej, która wzięła na siebie rolę organizatora i mecenasa Krakowskiego Szlaku
Street Artu. Potwierdził on, iż zainteresowanie sztuką wśród gości Galerii jest bardzo
duże; Krakowski Szlak Street Artu rozpoczyna się od muralu na Galerii, następnie
przebiega przez historyczne centrum Krakowa, Kazimierz i Podgórze. Galeria organizuje m.in. spotkania, prelekcje i dyskusje na temat obecności sztuki w przestrzeni
miasta, które cieszą się sporym powodzeniem. Przedstawiciel Galerii Krakowskiej
stwierdził także, iż zainteresowanie udziałem w wycieczkach wskazuje na efekty promocji turystyki kulturowej poprzez murale. Zwrócił uwagę na fakt, iż w wycieczkach
organizowanych przez Galerię brali udział przedstawiciele wszystkich grup wiekowych, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Murale cieszą się także dużą popularnością
1 W badaniu udział wzięły: Marta Weigel – prezes Stowarzyszenia Oświatowego Zamek Królewski w Krakowie, Barbara Bukowska – prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych w Krakowie.
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wśród rodzin z dziećmi. Nastolatkowie i studenci także pozytywnie reagują na młodą
sztukę niezależną. Krakowskim Szlakiem Street Artu zainteresowani są również seniorzy. Z opinii eksperta wynika, że murale stanowią atrakcję zarówno dla mieszkańców,
jak i turystów – interesują się nimi różne grupy odbiorców2.
Według kolejnego eksperta mural może być atrakcją turystyczną, jeśli ma walory
edukacyjne lub w jakiś ciekawy sposób odnosi się do miejsca, w którym się znajduje.
Uznał on, iż uzupełnienie muralu o takie „dodatki” jak geocaching może w naturalny
sposób promować dane miejsce poprzez zintegrowanie z grami miejskimi, wydarzeniami sportowymi itd.3.
W badaniu wzięli udział również przedstawiciele realizatora projektu „101 murali dla Krakowa” – którzy są zdania, że mural może stanowić atrakcję turystyczną
i mieć wpływ na promocję i rozwój turystyki kulturowej. Uważają oni, że wysokiej
klasy murale od lat stanowią ważny dodatek do miejskiej przestrzeni, gdyż stają
się elementem charakterystycznym, a turyści, zwiedzając dane miasto, poszukują
tej konkretnie realizacji, podobnie jak poszukują miejsc zabytkowych czy rozrywki. Coraz częściej spotkać można realizacje, w których miasto przejmuje na siebie
ciężar finansowy pracy artystycznej. Ze względu na to, że tego rodzaju prace mają
pozytywny wpływ na marketing miasta, jego promocję oraz estetykę miasto często partycypuje w finansowaniu realizacji tego rodzaju pracy artystycznej. Z badania
w ramach projektu „101 murali dla Krakowa”, jakie przeprowadzono w roku 2015 na
próbie 250 osób, wynika, że większość turystów – tj. 99% ankietowanych (zarówno
krajowych, jak i zagranicznych) – uznała murale za dodatkową atrakcję wpływającą
pozytywnie na odbiór miasta. Badania prowadzone były z wykorzystaniem ankiet,
spośród ankietowanych tylko cztery osoby nie uznały murali za atrakcję turystyczną.
W ostatnich latach nasilił się trend zwiedzania miast właśnie szlakiem street art, który
w Polsce zapoczątkowała Łódź4.
Przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wyraził opinię, iż mural urósł
do rangi sztuki. Podkreślił on, że murale wywodzą się z graffiti, które na początku było
wandalizmem twórczym. Aktualnie jednak mural znalazł swoje miejsce w przestrzeni
miejskiej. Szczególnie dobrze wpisał się w zdewastowaną tkankę architektoniczną,
a w krajach postkomunistycznych – w tzw. „ślepe ściany” budownictwa wielkopłytowego. Mural, czyli tzw. sztuka ulicy, pod warunkiem że jest zaprojektowany i wyko-
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2 W badaniu wziął udział – Jarosław Szymczak – dyrektor Galerii Krakowskiej.
3 W badaniu wziął udział Jerzy Rojkowski – artysta, który kiedyś tworzył murale.
4 W badaniu wzięli udział: Agnieszka Słabowska i Marcin Nawrocki z Fundacji Świadoma Przestrzeń.
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nany ze znajomością warsztatu, że nie jest pospolitym wandalizmem, stanowi ciekawostkę turystyczną. Jego niepodważalną zaletą jest rozmiar, a minusem – mimo
wszystko krótki czas istnienia. Ta przemijalność lub tzw. oswojenie, a przez to zobojętnienie, to druga cecha zanikającej atrakcyjności. Należy zwrócić uwagę na fakt,
który z pewnością stanowi problem do przebadania przez znawców przedmiotu.
Wbrew temu pomnik nie traci na wartościach lub wprost przeciwnie – jego trwałość
sprawia, że staje się ikoną określonego miejsca. Niewykluczone, że ten trend, kiedy
jeszcze bardziej się rozwinie, może się przyczynić do powstawania szlaków turystycznych w zabudowie wielkomiejskiej5.

Mural jako środek promocji – w świetle publikowanych
badań
W 2014 r. w Gdańsku, Łodzi oraz Poznaniu przeprowadzono badania ankietowe
na próbie 313 osób. Dotyczyły one turystyki graffiti i murali, a dowiodły, że murale
mogą stanowić atrakcję turystyczną miasta. Blisko 88% respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy murale mogą stanowić atrakcję turystyczną miasta,
niecałe 5% odpowiedziało przecząco, a 7% nie miało zdania. Prawie wszyscy Łodzianie uznali, że malarstwo monumentalne może przyciągać uwagę (93,5%), jedynie
6,5% nie miało zdania na ten temat. Starania władz miasta oraz działającej fundacji
Urban Forms w kwestii rozwoju sztuki w przestrzeni miejskiej i jej promocji, zarówno w kraju, jak i za granicą, przyczynia się do faktu, że Łódź uchodzi dziś za jeden
z najważniejszych ośrodków street art w kraju i na świecie. Wielkoformatowe obrazy,
które powstały w mieście, są wymieniane jako jedna z głównych atrakcji. Wśród respondentów z Gdańska – 12% wskazało, że murale są nieatrakcyjne, a 8% nie wyraziło
swojej opinii. Z kolei 88% mieszkańców Poznania uznało murale za atrakcje turystyczne, podczas gdy 4,5% miało przeciwne zdanie, a 7,5% nie miało zdania na ten temat.
Ankietowani zwrócili również uwagę, że murale są lepiej postrzegane niż reklamy
i billboardy oraz zniszczone i zaniedbane elewacje kamienic. Ponad 75% badanych
mieszkańców zadeklarowała, że spacerowanie po mieście w poszukiwaniu murali
może stanowić alternatywną formę jego zwiedzania [Świeściak, Matulewski, Makohonienko 2015, ss. 50–51].
5 W badaniu wziął udział prof. Czesław Dźwigaj – artysta rzeźbiarz z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
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Inne badania przeprowadzono w roku 2013. Ich celem była identyfikacja postaw
młodego pokolenia wobec sztuki ulicy i jej miejsca w przestrzeni miejskiej. Problemem
badawczym była próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy studenci reprezentują pozytywną postawę wobec sztuki ulicy (głównie graffiti) i tego, jaka jest jej rola
dla miejsca pobytu turystycznego. W badaniach wzięło udział 400 studentów AWFiS
w Gdańsku oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Ostatecznie w badaniu uwzględniono 371
kwestionariuszy. Wyniki tych badań wskazują na wysoki stopień akceptacji sztuki ulicy
jako komponentu przestrzeni miejskiej; natomiast odniesienie ich do innych badań pozwala również dostrzec w sztuce ulicy potencjał zwiększenia atrakcyjności turystycznej
miasta. Sztuka ulicy − w szczególności wizualna (np. graffiti, plakat na ulicy) – wykorzystywana jest również w marketingu i może kreować turystyczny wizerunek destynacji.
Jednak, co istotne, graffiti wzmacnia wizerunek miejsca, jeśli zostało świadomie do niego wybrane i jego charakter nie ma negatywnego oddziaływania na dotychczasowe
wartości danej lokalizacji [Marciszewska, Marciszewski 2015, ss. 167 i 171].

Podsumowanie
Tworzenie murali może mieć wpływ na promocję turystyki kulturowej, a poprzez to
ma także duże znaczenie dla kreowania wizerunku danego miejsca. Murale tworzą
markę oraz tożsamość destynacji turystycznej. Ich niezwykły charakter stanowi istotny magnes przyciągający turystów – miłośników tego rodzaju sztuki – oraz sprawia,
że stają się atrakcją turystyczną. Murali w Polsce powstaje coraz więcej. Na trwałe
wpisały się one w pejzaż destynacji turystycznych. Są przedmiotem badań naukowych, a także szerokich dyskusji podejmowanych w tym zakresie. Bardzo chętnie
piszą o nich media, co ma olbrzymi walor promocyjny. Przedsięwzięcia w obszarze
tworzenia murali – podejmowane zarówno przez instytucje publiczne, jak i inne podmioty – dowodzą efektu promocyjnego murali. Mural może zatem stanowić narzędzie promocji turystycznej miasta.
Miasta – poprzez tworzenie murali (czy też szlaków murali) – znajdują się w centrum nowej relacji łączącej je z sektorami kultury i przemysłów kreatywnych oraz turystyki kulturowej. Promocja tych sektorów ma szczególny wpływ na silniejszą konkurencję między miastami na skalę globalną [Gemmiti 2012, s. 4]. Współczesne graffiti
staje się nowoczesną i jednocześnie coraz bardziej docenianą formą ulicznej sztuki,
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która wpływa na promocję, rozwój turystyki kulturowej [Urbański 2012, s. 53].
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Wobec tego formułuje się wnioski będące odpowiedzią na postawione pytania
poznawcze:
1.

Mural stanowi atrakcję turystyczną.

2.

Mural może być narzędziem promocji miasta.

3.

Mural może kształtować promocję turystyki kulturowej miejsc recepcji.

W świetle przedstawionych rozważań należy sądzić, że murale jako atrakcja turystyczna będą zyskiwać na znaczeniu, a w przyszłości mogą stanowić jedno z najważniejszych narzędzi w obszarze promocji destynacji turystycznych.
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Turystyka religijna jako czynnik rozwoju Karpat
Polskich
Religious Tourism as an Incenitive of the Development of Polish
Carpathian Mountains
Abstract: The research has been aimed at analysing the development of pilgrimages and
religious tourism to shrines in Polish Carpathian Mountains and the assessment of the influence of religious tourism on social and economic development in the examined region.
The article indicates that the modern network of pilgrimage centres in Polish Carpathian
Mountains is the heritage of long-term tradition. The network comprises more than 120
shrines in which miraculous images of Virgin Mary, images of the Lord, of the saints and
blessed are venerated, as well as calvaries and a Eucharistic shrine. The vast majority of
Carpathian shrines (75% of all) are connected with Marian cult. In Polish Carpathian Mountains, there are 14 shrines of Lord, connected mainly with the cult of miraculous images of
Christ, and more than 20 shrines of saints and blessed figures.
This paper is the result of in-house studies and field studies conducted during the years
1995–2017 in more than 100 Carpathian shrines. The studies were conducted in Polish
Carpathian Mountains, i.e. in the part of Carpathian Mountains that lies within the actual
borders of Poland. The presentation of research results mainly makes use of a dynamic
and comparison method, and cartographic presentation methods (the matic map and
choropleth map).
The conducted research indicates that tourism and pilgrimages to shrines in Polish Carpathian Mountains exhibit an increasing trend year by year and the main factors which
have an influence on this are pilgrimage traditions, landscap evalue of the region, historical and architectural value of churches functioning as shrines, care for the deve* fmroz@up.krakow.pl
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lopment of the cult, and pastoral work of priestsor congregations that take care of the
shrine.
Key words: pilgrimages, tourism region, shrine, religioustourism, Carpathian Mountains

Wstęp
Karpaty należą do głównych regionów turystycznych w Polsce [Warszyńska 1995].
Region ten jest także najważniejszym obszarem w kraju pod względem liczby funkcjonujących ośrodków pielgrzymkowych. Współczesną sieć sanktuariów w Karpatach
Polskich tworzy ponad 120 sanktuariów, w których czczone są cudowne wizerunki
Matki Bożej, wizerunki Pańskie oraz świętych i błogosławionych, relikwie osób wyniesionych do chwały ołtarza, a także kalwarie i sanktuarium eucharystyczne.
Celem badań, zasygnalizowanym w tytule opracowania, była analiza rozwoju
pielgrzymek i turystyki religijnej do sanktuariów w Karpatach Polskich, a także ocena
wpływu turystyki religijnej na rozwój społeczno-gospodarczy w badanym regionie.
Badania terenowe zostały przeprowadzone w latach 2007–2017 w ponad 80 karpackich ośrodkach pielgrzymkowych. Badaniami objęto sanktuaria położone na obszarze polskiej części Karpat – a więc Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, Centralne Karpaty
Zachodnie i Karpaty Wschodnie. W niniejszym opracowaniu przyjęto regionalizację fizycznogeograficzną Karpat opracowaną przez J. Balona i M. Jodłowskiego [Balon, Jodłowski 2014, ss. 91–95]. Rozpatrywana problematyka dotyczy wyłącznie ośrodków
pielgrzymkowych posiadających urzędowy statut sanktuarium, określony przepisami Kodeksu prawa kanonicznego, a więc posiadających stosowną aprobatę biskupa
miejsca [Kodeks prawa kanonicznego, kan. 1230]. Uwzględniono wyłącznie sanktuaria Kościoła rzymskokatolickiego legitymujące się w dniu 1 października 2017 r.
erygującym je dekretem biskupim, a także ośrodki, które w urzędowych wykazach
poszczególnych diecezji oraz w dokumentach ordynariusza miejsca zostały określone
mianem „sanktuarium” [Mróz 2016, s. 186].
W przedstawieniu wyników badań posłużono się przede wszystkim metodą dynamiczno-porównawczą, a także kartograficznymi metodami prezentacji.
Problematyka związana z funkcjonowaniem sanktuariów w Karpatach Polskich
oraz turystyką religijną i pielgrzymowaniem do tychże ośrodków pielgrzymkowych
była podejmowana przez geografów w ośrodku krakowskim. Są to przede wszystkim
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Mroza [2009], I. Kapery [2001; 2004; 2005], F. Mroza i Ł. Mroza [2015]. Badania pielgrzymek do wybranych sanktuariów na badanym obszarze prowadzili także m.in.
K. Bełch [1985], A. Chmura [2006], A. Dobrzyński [2005], W. Głowa [1998], A. Motyka
[2001] oraz J. Podlaszczak [2012].

Współczesna sieć sanktuariów w Karpatach Polskich
Na terenie Karpat Polskich funkcjonuje obecnie ponad 120 ośrodków pielgrzymkowych (rysunek 1). Jest to około 15% ogólnej liczby sanktuariów, które rejestruje się
współcześnie w Polsce [Mróz 2016, s. 186]. Zdecydowana większość karpackich sanktuariów (70% ogółu) związana jest z kultem maryjnym. W grupie 83 sanktuariów Matki Bożej 38 ośrodków szczyci się wizerunkami Matki Bożej koronowanymi na prawie
papieskim (koronacja bezpośrednio przez papieża lub „w imieniu i powagą papieża”
po otrzymaniu stosownego zezwolenia od Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów), a w 20 sanktuariach karpackich znajdują się wizerunki maryjne
koronowane na prawie diecezjalnym (biskupim) (rysunek 2). I. Sołjan wykazała, że
w 1999 r. na terenie Karpat Polskich funkcjonowało 90 maryjnych ośrodków kultowych, przy czym zaliczała do tej grupy również sanktuaria znajdujące się poza regionem fizycznogeograficznym Karpat – tj. sanktuaria maryjne w Tarnowie, Pilźnie i Rzeszowie [Sołjan 1999, ss. 135–141].
Warto podkreślić, że w ostatnich latach obserwowany jest ożywiony kult i ruch
pielgrzymkowy w lokalnych sanktuariach maryjnych. Odpowiedzią ze strony władz
Kościoła rzymskokatolickiego – ordynariuszy miejsca – jest podniesienie tych miejsc
pielgrzymkowych do rangi sanktuarium (stosownym dekretem, zgodnie z kan. 1230
Kodeksu prawa kanonicznego). Do takich ośrodków zaliczyć można m.in. sanktuaria
maryjne w Bruśniku, Przydonicy, Tyliczu, Zakopanem-Olczy oraz Wiktorówkach.
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Źródło: [Mróz 2017].

Rysunek 1. Sanktuaria Kościoła rzymskokatolickiego w Karpatach Polskich (stan na 1 października 2017 r.)
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Rysunek 2. Sanktuaria z koronowanymi wizerunkami Matki Bożej w Karpatach Polskich (stan na 1 października 2017 r.)
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W Karpatach Polskich funkcjonuje także 14 sanktuariów Pańskich, związanych
głównie z kultem cudownych wizerunków Chrystusa (wizerunki Dzieciątka Jezus,
Przemienienia Pańskiego, Chrystusa Cierpiącego i Ukrzyżowanego). Ośrodki pielgrzymkowe w Kalwarii Pacławskiej i Kalwarii Zebrzydowskiej to sanktuaria pasyjno-maryjne, w Kętach zaś funkcjonuje sanktuarium eucharystyczne – Najświętszego
Sakramentu. W odróżnieniu od sanktuariów świętych i błogosławionych w analizowanym regionie we wszystkich sanktuariach Pańskich rozwój kultu nastąpił przed
rokiem 1945 [Mróz 2007, s. 143].
Najprężniej rozwijającą się (ilościowo) grupą ośrodków pielgrzymkowych w Karpatach Polskich w ostatnim dwudziestoleciu są sanktuaria świętych i błogosławionych. Obecnie na badanym terenie rejestruje się ponad 20 tego typu sanktuariów,
z czego ponad połowa powstała (została ustanowiona dekretem ordynariusza miejsca) po roku 2000. Warto podkreślić, że zjawisko powstawania wielu nowych sanktuariów osób wyniesionych do chwały ołtarzy obserwuje się w całej Polsce. W okresie
od 1 stycznia 2001 r. do 1 października 2017 r. w Polsce powstało ponad 80 tego typu
sanktuariów. Powstanie nowych sanktuariów świętych i błogosławionych w Karpatach Polskich należy wiązać przede wszystkim z renesansem kultu świętych i błogosławionych cieszących się dużą czcią wśród wiernych w średniowieczu – m.in. św.
Jakuba Starszego Apostoła (Szczyrk), Świętych Pustelników Świerada i Benedykta
(Tropie), św. Antoniego (Jasło), św. Jana z Kęt (Błędowa Tyczyńska), a także z beatyfikacją i kanonizacją Polek i Polaków – św. Jana z Dukli (Dukla), św. Kingi (Stary Sącz),
św. Jana Sarkandra (Skoczów), św. biskupa Józefa Pelczara (Przemyśl), św. Szymona
z Lipnicy (Lipnica Murowana), św. Jana Pawła II (Krosno), bł. Anieli Salawy (Siepraw),
bł. Bronisława Markiewicza (Miejsce Piastowe), oraz bł. ks. Władysława Findysza
(Nowy Żmigród). Warto pokreślić, że na terenie Karpat Polskich – w Miejscu Piastowym funkcjonuje jedyne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej sanktuarium św.
Michała Archanioła. Natomiast łaskami słynący obraz św. Józefa w sanktuarium św.
Józefa w Wadowicach został w dniu 19 marca 2004 r. przyozdobiony wyjątkowym
wotum – relikwią tj. Pierścieniem Rybaka św. Jana Pawła II. Sanktuarium wadowickie
jest jedynym ośrodkiem na świecie, który może się poszczycić posiadaniem takiej relikwii św. Jana Pawła II.
Analizując rozmieszczenie przestrzenne sanktuariów w Karpatach Polskich należy zwrócić uwagę, że bardzo wyraźnie zaznacza się ich koncentracja wzdłuż dolin
głównych rzek karpackich: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Białej, Ropy, Wisłoki, Wisłoka
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Brzozów, Cieszyn, Ciężkowice, Czchów, Dukla, Gorlice, Grybów, Jasło, Jordanów, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Krosno, Krynica-Zdrój, Lesko, Limanowa, Maków Podhalański, Myślenice, Nowy Sącz, Przemyśl, Sanok, Skoczów, Stary Sącz, Strzyżów, Szczyrk,
Tuchów, Ustrzyki Dolne, Wadowice, Wieliczka, Zagórz i Zakopane) (Rysunek 1).

Ranga ośrodków pielgrzymkowych w Karpatach Polskich
W literaturze przedmiotu przyjęty jest podział ośrodków pielgrzymkowych na sanktuaria o randze światowej, międzynarodowej, krajowej, ponaddiecezjalnej (ponadregionalnej), diecezjalnej (regionalnej) i lokalnej. W klasyfikacji tej uwzględnia się zasięg
oddziaływania ośrodka pielgrzymkowego, wielkość ruchu pielgrzymkowego oraz aktywność duszpasterską [Jackowski, Sołjan, Bilska-Wodecka 1999; Mróz 2016].
Na terenie Karpat Polskich funkcjonują trzy sanktuaria o randze międzynarodowej (najważniejsze centra pątnicze na świecie, które swym zasięgiem oddziaływania
wykraczają poza granice macierzystego kontynentu, a ich ranga wynika z tradycji
pielgrzymowania i walorów historycznych lub też z ponadczasowego i szczególnego
charakteru przekazywanych w nich orędzi). Są to sanktuarium Męki Pańskiej i Matki
Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
w Zakopanem-Krzeptówkach oraz Wadowice – miasto św. Jana Pawła II.
Do sanktuariów o randze ponaddiecezjalnej (ośrodki o zasięgu oddziaływania
przekraczającym granice macierzystej diecezji; główne miejsca pielgrzymkowe danego regionu) zakwalifikowano dziewięć ośrodków: Dębowiec, Dukla, Ludźmierz, Kalatówki, Kalwaria Pacławska, Stary Sącz, Szczyrk, Tuchów i Wiktorówki.
Ponad 15 badanych ośrodków pielgrzymkowych to sanktuaria o randze diecezjalnej (regionalnej) – a więc sanktuaria o zasięgu ograniczonym do macierzystej diecezji. W tej grupie na szczególną uwagę zasługują sanktuaria maryjne w Bochni, Borku
Starym, Hałcnowie, Limanowej, Pasierbcu, Starej Wsi, sanktuaria Pańskie w Ciężkowicach i w Nowym Sączu, a także sanktuaria świętych i błogosławionych w Korczynie,
Miejscu Piastowym i w Strachocinie.
Najliczniejszą grupę na analizowanym obszarze stanowią sanktuaria o randze lokalnej (dekanalnej) – tj. ośrodki o zasięgu nieprzekraczającym granic dekanatu, do
których zdecydowana większość pielgrzymek przybywa z odległości 10–15 km [Jackowski 2003].
191

Franciszek Mróz

Szlaki pielgrzymkowe w Karpatach Polskich
Region karpacki wyróżnia się także w przestrzeni turystycznej i pielgrzymkowej Polski
liczbą i różnorodnością szlaków pielgrzymkowych. Do najpopularniejszych zaliczyć
należy przede wszystkim Szlaki Papieskie oraz odcinki Camino de Santiago – Drogi św.
Jakuba prowadzącej do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela.
Sieć Szlaków Papieskich w Polsce rozwija się od 1983 r., kiedy górale w Tatrach
oznakowali pierwszy taki szlak na pamiątkę pobytu św. Jana Pawła w Dolinie Chochołowskiej i Dolinie Jarząbczej. Obecnie koordynacją tych szlaków zajmuje się Fundacja Szlaki Papieskie. W większości pasm górskich Karpat Polskich (Tatry, Gorce, Beskid
Wyspowy, Beskid Żywiecki, Beskid Niski, Bieszczady, Beskid Sądecki, Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Śląski, Pieniny oraz Podtatrze, Podhale i Orawa) oznakowano
sieć szlaków, którymi wędrował w ramach wypraw turystycznych ks. Karol Wojtyła
[Matuszczyk, Własiuk 2002]. Na terenie Karpat Polskich istnieją także Szlaki Papieskie,
które powstały niezależnie od Fundacji Szlaki Papieskie, a są to „Szlak Karola Wojtyły”
w Wadowicach, Małopolski Szlak Jana Pawła oraz Szlak Papieski z Przemyśla do Kalwarii Pacławskiej.
Przez obszar Karpat Polskich prowadzą cztery odcinki Drogi św. Jakuba – najbardziej znanego obecnie szlaku pielgrzymkowego na świecie i pierwszego Europejskiego Szlaku Kulturowego. Sieć Camino de Santiago w Polsce jest już bardzo rozbudowana i wynosi ponad 6,5 tys. km oznakowanych odcinków szlaku, z czego ponad 500 km
prowadzi przez malownicze tereny Karpat Polskich. Karpackie odcinki „najpiękniejszej drogi świata” – jak nazywany jest Szlak Jakubowy to: Beskidzka Droga św. Jakuba
(na terenie Polski szlak ten prowadzi ze szczytu Eliaszówki do Cieszyna, a jego długość wynosi 316 km), odcinki Drogi św. Jakuba Via Regia (najdłuższy polski odcinek
Camino de Santiago o długości 957 km, prowadzący z Korczowej i Medyki do Zgorzelca), odcinek Małopolskiej Drogi św. Jakuba (z Sandomierza przez Kraków do Szczyrku;
317 km) oraz Tuligłowska Droga św. Jakuba (Wola Rokietnicka–Tuligłowy–Rokietnica;
18 km) [Mróz 2015, ss. 69–83] (rysunek 3).
Niestety słabo znanym i rozpoznawalnym szlakiem w przestrzeni sakralnej Karpat
Polskich jest inny szlak o randze międzynarodowej, tj. Międzynarodowa Trasa Pielgrzymkowa – Szlak Maryjny (International Pilgrim’s Route – St. Mary’s Trail, Internationale Pilgerstraβe – Marienweg). Główna trasa tego szlaku łączy trzy narodowe sanktuaria maryjne: Jasną Górę w Polsce, Lewoczę na Słowacji oraz Mariazell w Austrii. Przy
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szlaku położone są również karpackie sanktuaria maryjne w: Kalwarii Zebrzydowskiej,
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Makowie Podhalańskim, Jordanowie, Ludźmierzu i na Krzeptówkach w Zakopanem
[Mróz 2014, s. 107].
W 2010 r. w Kopalni Soli w Wieliczce został otwarty jedyny na świecie Podziemny Szlak Pielgrzymkowy „Szczęść Boże”. Turyści i pielgrzymi wędrujący tym szlakiem
mają okazję podziwiać solne i drewniane kaplice, ołtarze i rzeźby sakralne wykute
w kryształach soli.
Regionalną i lokalną rangę mają Szlak Świętych i Błogosławionych Diecezji Tarnowskiej, Szlak św. Szymona z Lipnicy w Lipnicy Murowanej, Szlak św. Jadwigi w Bieczu oraz Spacerowy Szlak Sarkandrowski [Mróz 2014, ss. 114–115].
Rysunek 3. Drogi św. Jakuba w Karpatach Polskich i południowo-wschodniej Polsce (stan na 1 października 2017 r.)

Źródło: [Mróz, Mróz 2017].
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Tradycje pątnicze w Karpatach Polskich
Tradycje pielgrzymek w Karpatach Polskich sięgają już drugiej połowy XI w. Początkowo wiązały się one z kultem świętych pustelników Benedykta i Świerada w Tropiu nad
Dunajcem. Od XIII wieku rozwinął się z kolei kult błogosławionej Kingi (1234–1292)
w Starym Sączu. W XV w. powstały kolejne ośrodki pielgrzymkowe związane z kultem relikwii świętych lub błogosławionych (Dukla, Lipnica Murowana, Kęty), a także
z kultem łaskami słynących i cudownych obrazów Matki Bożej oraz wizerunków Pańskich. Rozkwit ruchu pielgrzymkowego do sanktuariów karpackich nastąpił w okresie tzw. odnowy potrydenckiej i był odpowiedzią wiernych Kościoła katolickiego na
negowanie przez protestantów kultu Najświętszej Maryi Panny. Sanktuaria maryjne
w Bochni, Borku Starym, Myślenicach i Tuchowie, a także sanktuaria pasyjno-maryjne
w Kalwarii Zebrzydowskiej i Kalwarii Pacławskiej należały pod koniec XVIII w. do najważniejszych sanktuariów na ziemiach polskich. Ruch pielgrzymkowy do karpackich
sanktuariów został przyhamowany w wyniku kolejnych rozbiorów Polski, a przede
wszystkim ze względu na panujący w zaborze austriackim do 1850 r. system józefiński i związane z nim restrykcje oraz prześladowania Kościoła katolickiego. Najdotkliwsze straty w wyniku przeprowadzenia reformy józefińskiej dotknęły zakony, gdyż
w latach 1782–1795 zlikwidowano w Galicji 136 domów zakonnych męskich i 22
klasztory żeńskie [Gach 1999, s. 121]. Ponowne ożywienie ruchu pielgrzymkowego
do karpackich ośrodków pielgrzymkowych nastąpiło po dekrecie cesarza Franciszka
Józefa z 1850 r., który znosił system józefiński [Sołjan 2002, s. 72]. Na rozwój pielgrzymek do sanktuariów maryjnych w badanym regionie pod koniec XIX i na początku
XX w. istotnie wpłynęły koronacje wizerunków Matki Bożej. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości w 1918 r. zasięg przestrzenny pielgrzymek do sanktuariów
w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwarii Pacławskiej i Tuchowa jeszcze się powiększył.
Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej i Męki Pańskiej było w Drugiej Rzeczpospolitej drugim po Jasnej Górze sanktuarium, do którego każdego roku przybywało około
250 tys. pielgrzymów [Jackowski 1995, s. 66]. Zakończenie drugiej wojny światowej
i odzyskanie przez Polskę niepodległości wpłynęło na ożywienie ruchu pątniczego do
wielu ośrodków pielgrzymkowych w Polsce. Proces ten trwał jednak bardzo krótko ze
względu na antyreligijną i antykościelną politykę prowadzoną przez władze komunistyczne. Ponowne ożywienie ruchu pątniczego nastąpiło m.in. za sprawą działalności
podjętej przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, który stanął w obronie chrześcijańskiej
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gijnej i moralnej Polaków uwieńczony został ogólnopolskimi uroczystościami Millenium Chrztu Polski w 1966 r. Przełomowym wydarzeniem w dziejach Kościoła katolickiego i Polski był wybór metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły na papieża
(16 października 1978 r.) oraz upadek ustroju komunistycznego w Polsce. Ogromny
wpływ na rozwój wielu polskich sanktuariów odegrały pielgrzymki św. Jana Pawła II
do ojczyzny, a także – jak już wspomniano – wyniesienie na ołtarze polskich świętych
i błogosławionych.

Turystyka religijna w Karpatach Polskich i jej wpływ na
rozwój regionu
Przeprowadzone badania terenowe w sanktuariach o randze co najmniej diecezjalnej
pozwoliły stwierdzić, że ruch turystyczny i pielgrzymkowy wykazuje w ostatnim dziesięcioleciu tendencję wzrostową. Do głównych czynników oraz wydarzeń, które mają
na to wpływ, zaliczyć należy:
•

tradycje pątnicze,

•

troskę o rozwój kultu i działalność przedsiębiorczą (kustosza, grup, stowarzyszeń, zgromadzeń zakonnych) opiekujących się danym sanktuarium,

•

stale wzbogacany program duszpasterski w sanktuariach,

•

walory historyczne i architektoniczne kościołów sanktuaryjnych,

•

walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu karpackiego; na terenie Karpat
Polskich znajdują się najcenniejsze obszary przyrodnicze w Polsce – m.in.
6 parków narodowych i 12 parków krajobrazowych. Należy podkreślić, że na
obszarach chronionych w Karpatach Polskich funkcjonuje kilkanaście ośrodków pielgrzymkowych (13 na terenie parków krajobrazowych oraz dwa na
terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – Kalatówki i Wiktorówki. Obiektami pielgrzymkowymi są także kaplica św. Kingi na Górze Zamkowej w Pienińskim Parku Narodowym, krzyż na Giewoncie oraz krzyż na Tarnicy) [Mróz
2017, ss. 218, 225–228],

•

walory kulturowe regionu karpackiego (do najcenniejszych obiektów w regionie zaliczyć należy te, które zostały wpisane na listę światowego kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa UNESCO: Wieliczka, Bochnia, Kalwaria
Zebrzydowska, Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa, Brunary Wyżne, Kwiatoń, Owczary, Powroźnik, Smolnik i Turzańsk),
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•

promocję sanktuariów,

•

rozbudowę infrastruktury turystycznej przy sanktuariach (zwłaszcza bazy
noclegowej, gastronomicznej i informacyjnej) i poprawę warunków pielgrzymowania w obrębie zespołu sanktuaryjnego),

•

poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości sanktuaryjnych,

•

położenie sanktuariów w miejscowościach o dużej koncentracji ruchu turystycznego (Krynica-Zdrój, Rymanów, Stary Sącz, Szczyrk, Ustrzyki Dolne, Zakopane),

•

powstanie sieci nowych szlaków pielgrzymkowych (Droga św. Jakuba, Szlaki
Papieskie),

•

rosnącą jakość obsługi ruchu pielgrzymkowego i turystycznego w sanktuariach,

•

rosnącą popularność nowych form pielgrzymowania – podróżowania do
sanktuariów (pielgrzymki rowerowe, konne, nordic-walking, narciarskie),

•

wzrastającą popularność „wakacji” w klasztorach i pustelniach,

•

nowe wydarzenia religijne cieszące się dużym udziałem uczestników (Ekstremalna Droga Krzyżowa, „Różaniec do granic”),

•

podniesienie kościołów sanktuaryjnych do rangi bazyliki mniejszej (po 2000 r.:
Ludźmierz, Gorlice, Tuchów, Dębowiec, Grybów i Rychwałd),

•

dobrą współpracę pomiędzy zarządzającymi sanktuarium a władzami samorządowymi,

•

działalność władz samorządowych w zakresie rozwoju turystyki religijnej
w układach przestrzennych,

•

beatyfikacje i kanonizacje Polek i Polaków,

•

renesans kultu św. Jakuba Apostoła Starszego i szlaku pielgrzymkowego do
Santiago de Compostela,

•

renesans pieszego pielgrzymowania,

•

traktowanie pielgrzymki jako bardzo istotnej praktyki komunikacji i interakcji
społecznej,

•

rozwój turystyki weekendowo-świątecznej i jednodniowej [Faracik, Kurek,
Mika, Pawlusiński 2009, s. 77] – w większości sanktuariów pozamiejskich
obserwowane jest nasilenie indywidualnego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego. W sezonie pielgrzymkowym, w soboty i dni świąteczne, przy
sprzyjającej pogodzie, do karpackich sanktuariów przybywają setki pielgrzy-
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niczą we Mszy św. i nabożeństwach, a następnie podróżują po okolicznym
terenie. Przeprowadzone wywiady z kustoszami sanktuariów wykazały, że na
rozwój turystyki rodzinnej do sanktuariów od 2016 r. wpływ miało również
wprowadzenie programu „500+”,
•

kalendarz wzbogacany o wydarzenia kulturalne, sportowe i religijne związane z danym sanktuarium w układach przestrzennych (m.in.: Święto Jakubowe
w Szczyrku, Święto Bacowskie w Ludźmierzu, Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego w Lipnicy Murowanej, Jarmark św. Kingi w Starym Sączu, „Bieg o Pierścień św. Kingi” w Bochni, Jarmark św. Małgorzaty w Nowym
Sączu, „Rozaliada” we Wrocance, obchody urodzin św. Jana Pawła II w Wadowicach, Międzynarodowa Pielgrzymka Romów w Limanowej),

•

rozwój szlaków kulturowych w regionie (Szlak Architektury Drewnianej, Szlak
Cysterski, Szlak Gotycki),

•

organizacja cyklicznych imprez muzycznych, edukacyjnych, sportowych dla
dzieci i młodzieży w obrębie zespołów sanktuaryjnych,

•

Obchody Roku św. Pawła (29.06.2008–29.06.2009 r.) oraz Roku Życia Konsekrowanego (30.11.2014–202.2016 r.),

•

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka,
a obchodzony w Kościele katolickim od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada
2016 r. (na terenie Karpat Polskich otwartych było w tym okresie 55 Bram Miłosierdzia),

•

Światowe Dni Młodzieży organizowane w Krakowie w 2016 r. i pielgrzymka
papieża Franciszka do Polski,

•

Jubileusz 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie (zwłaszcza w odniesieniu
do sanktuariów Matki Bożej Fatimskiej w Wadowicach i w Zakopanem-Krzeptówkach),

•

Rok Świętego Brata Alberta, obchodzony w Kościele katolickim w Polsce od
25 grudnia 2016 r. do 25 grudnia 2017 r. (zwłaszcza w odniesieniu do sanktuarium św. Brata Alberta na Kalatówkach).

Największy ruch pielgrzymkowy w grupie karpackich sanktuariów rejestruje się
w sanktuariach o randze międzynarodowej, tj.: w sanktuarium pasyjno-maryjnym
w Kalwarii Zebrzydowskiej, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach oraz sanktuarium św. Jana Pawła II w Wadowicach.
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest obecnie trzecim po Jasnej Górze
i krakowskich Łagiewnikach miejscem pielgrzymkowym w Polsce oraz jednym z naj-
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ważniejszych ośrodków kultu religijnego w Europie. Na rosnący ruch pielgrzymkowy i turystyczny do „Polskiej Jerozolimy”, jak nazywana jest Kalwaria Zebrzydowska,
wpływ mają – obok tradycji pątniczych – również związki św. Jana Pawła z sanktuarium („Papieska Kalwaria”), a także wpisanie zespołu sanktuaryjnego na listę światowego kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa UNESCO. Stały wzrost liczby pielgrzymów przybywających do Kalwarii Zebrzydowskiej obserwuje się od końca lat 70.
XX w. W ostatnich latach w sanktuarium rejestruje się około 1,7 mln odwiedzających
– w 2015 r. zarejestrowano w księgach pielgrzymkowych 1,7 mln osób, a w 2016 r.
było to ponad 2 mln osób1. Warto zaznaczyć, że od 2011 r. bardzo znacząco wzrasta
liczba odwiedzających z zagranicy – w 2010 r. było to 12 350 osób z 51 krajów świata,
a w 2015 r. – 21 770 cudzoziemców z 62 krajów świata. Tradycyjnie najwięcej pątników przybywa do sanktuarium podczas Wielkiego Tygodnia (uroczystości połączone
z Misterium Męki Pańskiej), w trakcie kilkudniowych uroczystości odpustowych związanych ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także podczas wrześniowej Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej.
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem jest najważniejszym ośrodkiem kultu Pani Fatimskiej w Polsce. O randze tego ośrodka może
świadczyć choćby fakt, że został on wybrany przez Konferencję Episkopatu Polski na
miejsce ponowienia Aktu Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi (6 czerwca 2017 r.). W ostatnich latach sanktuarium na Krzeptówkach odwiedza około 2 mln
osób [Kruczek 2014, s. 63]. Najwięcej wiernych (od kilkuset do kilku tysięcy wiernych)
gromadzą Uroczystości Fatimskie i Czuwania Fatimskie upamiętniające objawienia
Matki Bożej w Fatimie, nabożeństwa odprawiane w pierwsze soboty miesiąca, a także
święto Matki Bożej Fatimskiej (13 maja), święto Niepokalanego Serca Maryi (rocznica
konsekracji kościoła) oraz święto Matki Bożej Różańcowej (7 października) [Hodorowicz, Mróz 2009b, ss. 175–176].
Wadowice od blisko 40 lat znane są niemal na całym świecie jako miasto, w którym 18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II. Głównymi obiektami
związanymi ze św. Janem Pawłem II, do których kieruje swe kroki większość odwiedzających miasto, są: Muzeum – Dom Rodzinny Jana Pawła II, bazylika Ofiarowania
NMP, sanktuarium św. Józefa (kościół karmelitów bosych „Na Górce”) oraz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej [Mróz 2007, ss. 81–85]. W ostatnich latach Wadowice
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1 Autor składa podziękowania o. Antoniemu Klusce OFM za udostępnienie danych dotyczących ruchu pielgrzymkowego oraz udzielenie cennych informacji związanych z pielgrzymowaniem i turystyką religijną do
sanktuarium kalwaryjskiego.

Turystyka religijna jako czynnik rozwoju Karpat Polskich

odwiedza w ciągu roku około 250 tys. osób. Dokładna analiza ruchu turystycznego
i pielgrzymkowego do rodzinnego miasta Karola Wojtyły jest możliwa dzięki prowadzonej od 1996 r. rejestracji grup turystycznych i indywidualnych turystów zwiedzających Muzeum – Dom Rodzinny Jana Pawła II2. Rekordową jak dotąd liczbę zwiedzających Dom Rodzinny Jana Pawła II zarejestrowano w 2005 r. – w roku śmierci
papieża Jana Pawła II (431,4 tys. osób, w tym 53,8 tys. z zagranicy). W 2016 r. w muzeum zarejestrowano 267,7 tys. zwiedzających (w tym 53,2 tys. z zagranicy) i było
to o ponad 41 tys. osób więcej w porównaniu z rokiem 2015. Warto podkreślić, że
w ostatnich latach zwiększył się udział turystów i pielgrzymów z zagranicy zwiedzających muzeum – w 2016 r. wyniósł on 19,8%, a w 2015 r. – 20,4% ogółu zwiedzających. Dla porównania pod koniec lat 90. XX w. turyści z zagranicy stanowili około
10% ogółu zwiedzających muzeum (w 1999 r. – 8,2% w 2000 r. – 10,0%). W ostatnich
latach w muzeum rejestruje się w ciągu roku około 50 tys. obcokrajowców (2015 r. –
46,9 tys.) z ponad 100 krajów świata – w 2015 r. odnotowano turystów ze 127 krajów
świata, a w 2016 r. – ze 110 państw. Dla porównania w 2000 r. siostry nazaretanki
zarejestrowały w księdze odwiedzających muzeum turystów z 62 krajów [Mróz 2007,
s. 86]. Zasięg przestrzenny oddziaływania Muzeum – Dom Rodzinny Jana Pawła II
w Wadowicach należy więc do największych na świecie – dla porównania można
podać, że w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w 2016 r. zarejestrowano pielgrzymów z 82 krajów [http://www.jasnagora.com/wydarzenie-10656], a w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes – z ponad 70 państw na świecie [https://www.lourdes-france.org/].
W grupie sanktuariów o randze ponaddiecezjalnej największy ruch pielgrzymkowy notuje się w sanktuariach w Dębowcu, Kalwarii Pacławskiej, Limanowej, Ludźmierzu, Tuchowie i na Wiktorówkach.
W większości sanktuariów o randze diecezjalnej i lokalnej analiza ruchu pielgrzymkowego jest bardzo utrudniona ze względu na brak prowadzenia ksiąg pielgrzymkowych lub rejestrację niesystematyczną i wybiórczą. W sanktuariach tych
koncentracja ruchu pielgrzymkowego i turystycznego występuje podczas głównych
odpustów.
Pielgrzymowanie i turystyka religijna są ważnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego wielu ośrodków karpackich. W ostatnich latach w największych ośrodkach pielgrzymkowych w Karpatach Polskich obserwuje się rozwój bazy noclegowej
2 Autor składa serdeczne podziękowanie ks. dr. Jackowi Pietruszce, dyrektorowi Muzeum – Dom Rodzinny
Jana Pawła II w Wadowicach, za udostępnienie danych dotyczycących ruchu turystycznego do muzeum.
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kościelnej (głównie domy pielgrzyma i domy rekolekcyjne) oraz prywatnej. Największe
karpackie domy pielgrzyma funkcjonują przy sanktuariach w Kalwarii Zebrzydowskiej,
Kalwarii Pacławskiej, Dębowcu i Tuchowie. Rozbudowywana jest również baza gastronomiczna, baza towarzysząca i informacyjna w strefach przysanktuaryjnych.
Sukces, jakim jest rozwój kultu i ruchu pielgrzymkowego do sanktuariów karpackich, to składowa wielu czynników, z których obok kontynuacji tradycji pątniczych
główne znaczenie należy przypisać postawie kustosza (osobom sprawującym formalnie opiekę nad sanktuarium) – efektywnego i skutecznego „lidera” (dzięki cechom
osobowym oraz umiejętności i rzetelności współpracy ze środowiskiem wewnętrznym i otoczeniem), a także współpracy i wsparciu projektów pielgrzymkowych i okołosanktuaryjnych przez władze samorządowe i kościelne. Sukces sanktuarium zachęca z kolei prywatnych przedsiębiorców do inwestycji w rozwój usług turystycznych
dedykowanych pielgrzymom i turystom religijnym.

Zakończenie
Turystyka religijna jest obecnie jedną z kluczowych form w strukturze ruchu turystycznego w Karpatach Polskich. Przeprowadzone badania wykazały, że współczesna sieć
pielgrzymkowa w tym regionie ulega stałemu rozwojowi i przemianom. Sieć tę tworzy
obecnie ponad 120 sanktuariów Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego.
W Karpatach Polskich znajdują się także ośrodki pielgrzymkowe wyznawców judaizmu, głównie chasydów ze Stanów Zjednoczonych i Izraela (groby cadyków w Bobowej, Nowym Sączu, Rymanowie) oraz sanktuarium prawosławne na górze Jawor.
Uwzględniając ogólnoświatowy trend rosnącej popularności wyjazdów o motywach religijnych i religijno-poznawczych, a także potencjał turystyczno-religijny Polski, można stwierdzić, że rola turystyki religijnej w rozwoju układów przestrzennych
Karpat Polskich z każdym rokiem będzie wzrastać. Dla dalszego rozwoju pielgrzymowania i turystyki religijnej do karpackich sanktuariów i wędrówek po karpackich szlakach pątniczych kluczowe będą:
•

podtrzymywanie tradycji pątniczych i ubogacanie programu duszpasterskiego w sanktuariach,

•

postawa i działalność przedsiębiorcza (kustosza, grup, stowarzyszeń, zgromadzeń zakonnych) opiekujących się danym sanktuarium – zarówno w zakresie
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•

rozbudowa infrastruktury turystycznej,

•

poszukiwanie i wprowadzanie nowych pomysłów, rozwiązań i projektów –
innowacyjność oraz ekspansywność,

•

współpraca zarządzających sanktuariami z władzami samorządowymi i ośrodkami kultury,

•

odpowiednio przygotowana kadra do obsługi ruchu pielgrzymkowego i turystycznego,

•

„pozyskanie” grupy przyjaciół wspierających rozwój sanktuarium,

•

promocja sanktuariów w środkach masowego przekazu – w prasie (lokalnej,
regionalnej i ogólnopolskiej), w radiu, w telewizji, na portalach internetowych (strona internetowa w kilku wersjach językowych oraz w wersji mobilnej) i w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter),

•

promocja sanktuariów podczas targów turystycznych, targów turystyki religijnej, a także w trakcie kongresów i konferencji turystyki religijnej,

•

nowa ewangelizacja – głoszenie Słowa Bożego tym, którzy są ochrzczeni, ale
porzucili wiarę i zaniechali praktyk religijnych,

•

obchody 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II (2020 r.),

•

obchody Świętego Roku Jakubowego (Año Santo Jacobeo) w 2021 r.,

•

przygotowania do obchodów Roku Świętego 2025.
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Culinary Heritage and its Influence on the Creation of
a Tourism Product on the Example of Subcarpathian Flavours
Culinary Trail
Abstract: Culinary tourism, seen as a new trend in the market of tourism services, means
travelling to places of making or serving food products, dishes and regional alcoholic beverages. It is also travelling aimed at exploring culinary traditions of a region, participating
in food fairs, workshops, festivals and travelling along culinary trails. A modern-day tourist-consumer is looking for good and original food products made from exceptional and
unique ingredients and in line with culinary traditions cultivated for centuries.
The contemporary Podkarpackie Voivodship was formerly a contact area of different nations, cultures and religions, which had a huge impact on the formation the cultural heritage which it has preserved to this day. This has also affected the cuisine of Podkarpacie
region, which today represents a fusion of many cultures.
The aim of the study is to present the determinants of development of a tourism product
called Subcarpathian Flavours Culinary Trail which includes three routes, namely the Bieszczady Route, - the Beskids and Podgórzański Route and the North Route. In 2017 the trail
was listed in the „7 wonders of Poland”, in the contest organised by the magazine National
Geographic Traveler. The article also includes the opinions of consumers on the regional
cuisine in Podkarpacie Voivodship.
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Wstęp
Turystyka kulinarna, postrzegana jako nowy trend na rynku usług turystycznych, jest
rodzajem turystyki kulturowej i oznacza podróże do miejsc produkcji dań, potraw regionalnych czy trunków, a także uczestnictwo w targach żywności, warsztatach, festiwalach czy zaliczanie szlaków kulinarnych. Jak twierdzi Stasiak [2015, s. 147], turystyka kulinarna jest współcześnie jednym z ciekawszych nurtów w turystyce kulturowej,
a podróże kulinarne są podróżami specjalnych zainteresowań, zindywidualizowanymi i nasyconymi silnymi emocjami.
Podróże inspirowane kulinariami cieszą się coraz większym zainteresowaniem turystów. Promują nie tylko zwiedzanie materialnych atrakcji kulturowych, lecz także
poznawanie poprzez wrażenia kulinarne.
Podkarpacie to nie tylko drewniane kościoły i cerkwie czy walory przyrodnicze
Bieszczadów i Beskidu Niskiego, lecz także tradycyjna i prosta kuchnia, ale różnorodna, bo uwarunkowana różnymi grupami etnicznymi, kuchnia kojarząca się z żywnością przygotowaną z lokalnych, a więc ekologicznych produktów. Współczesna podkarpacka kuchnia coraz chętniej sięga do tradycji, przepisów i recept sprzed lat.
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie uwarunkowań rozwoju turystyki kulinarnej na Podkarpaciu poprzez prezentację Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki.
W pracy posłużono się metodami opartymi na informacjach wtórnych (desk reserch) – analiza literatury – oraz metodami opartymi na zbieraniu informacji pierwotnych – obserwacja uczestnicząca oraz sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Celem badań sondażowych było poznanie opinii turystów na
temat Podkarpackiej kuchni regionalnej.
Grupę respondentów stanowili klienci restauracji znajdujących się na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki. Badania przeprowadzone zostały w 10 losowo wybranych restauracjach, w okresie od stycznia do września 2017 r. Próbę badawczą stanowiło 85 osób.
Problemy badań zawarte zostały w pytaniach: „Z czym kojarzona jest kuchnia regionalna?” i „Jakie są opinie klientów na temat potraw regionalnych serwowanych
w restauracjach na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki i które potrawy są najbardziej popularne?”.
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Turystyka kulinarna i jej produkty
Turystyka kulinarna stała się współcześnie bardzo modna i jest jedną z szybciej rozwijających się form turystyki [Durydiwka 2013, s. 9]. Jej popularność rośnie, ponieważ
rośnie zainteresowanie żywnością regionalną i narodową [Sieczko 2009, s. 331]. Według badań Food Travel Monitor z 2016 r. wynika, że 93% podróżnych można uznać za
„turystów kulinarnych”, czyli tych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy podejmowali
jakiekolwiek działania związane z żywnością podczas podróży (degustacja, zakupy lokalnych specjałów itp.). W 2010 r. jedynie 8,1% turystów swoje podróże wiązało głównie z kulinariami, w roku 2016 było to już 18% [https://www.worldfoodtravel.org/cpages/what-is-food-tourism].
We współczesnej literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji turystyki
kulinarnej, które w sposób mniej lub bardziej precyzyjny definiują zjawisko. Szeroki
pogląd na wspomniane definicje przedstawili Orłowski i Woźniczko [2016, ss. 64–65],
prezentując równocześnie własną definicję. Zakłada ona, że turystyka kulinarna jest
„tematycznym podróżowaniem w celu poznawania lokalnych, regionalnych i narodowych surowców, produktów żywnościowych, a także tradycyjnych potraw w przestrzeni turystycznej zarówno obszarów wiejskich, jak i miejskich”. Odbywa się to
zarówno poprzez udział w wydarzeniach kulinarnych (przemierzanie szlaków kulinarnych, odwiedzanie lokali gastronomicznych, zwiedzanie muzeów ukierunkowanych
na sztukę kulinarną, podpatrywanie procesów technologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego), jak i w trakcie nauki sporządzania konkretnych specjałów
kulinarnych.
Do rozwoju turystyki kulinarnej przyczyniły się między innymi:
•

spadek popularności i wzrost krytyki gastronomicznych zakładów typu fast
food,

•

dynamiczny rozwój gastronomicznych lokali tematycznych, oferujących etniczną oraz folklorystyczną gastronomię,

•

promocja i popularyzacja kuchni o różnym charakterze w mass mediach,

•

wzrost znaczenia regionalnej, lokalnej i tradycyjnej żywności [Orłowski i Woźniczko 2016, s. 66].

Jedzenie podczas podróży przestało być dodatkiem, a stało się celem samym
w sobie. Regionalna, tradycyjna kuchnia to istotny element podróży, które są też
często okazją, aby doświadczyć w kuchni czegoś nowego albo powrócić do smaków,
np. z dzieciństwa.
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Turystycznym produktem kulinarnym mogą być surowce, wyroby mleczne, roślinne czy zwierzęce, różnorodne przetwory, miejsca produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych, potrawy, napoje, obiekty świadczące usługi kulinarne, szlaki
kulinarne czy wręcz całe regiony z tradycjami kulinarnymi.
Uniwersalne wymiary turystycznego produktu kulinarnego zaprezentował Stasiak [2016, s. 10]. Istotą takiego produktu jest potrzeba zaspokojenia głodu i pragnienia, potrzeba zabawy i rozrywki oraz chęć poznawania „nowych smaków”.
Produkt rzeczywisty tworzy oferta różnorodnych produktów spożywczych (w tym
potraw i napojów) oraz obsługa konsumenta. Produktem rozszerzonym jest natomiast otoczenie – wygląd zakładu gastronomicznego, jego architektura, wystrój
wnętrza, stroje personelu, „atmosfera” obiektu oraz usługi dodatkowe (np. sprzedaż
na wynos). Szlak kulinarny jako produkt turystyczny wpisuje się w przedstawione
wymiary.
Biorąc pod uwagę rozważania Niemczyk [2014, ss. 79–99], produkt turystyczny,
jakim jest szlak kulinarny, uznać można za produkt systemowy, czyli złożony, dostarczający klientowi (turyście) całego kompleksu wartości jednocześnie: podstawowych
(na poziomie multirdzenia i produktu rzeczywistego), dodatkowych (ujawniających
się na poziomie produktu oczekiwanego i wzbogaconego) oraz zaspokajający łącznie
wiele potrzeb odczuwanych przez turystę w miejscu recepcji turystycznej. W rezultacie produkt taki ma znamiona multiproduktu.
Szlaki kulinarne jako produkt turystyczny zaczynają być postrzegane jako czynnik
rozwoju regionalnego [Tomczak 2013, s. 57], są doskonałą formą promocji regionu
i przykładem zintegrowanego regionalnie, sieciowego produktu turystycznego, którego główną korzyścią jest degustacja potraw regionalnych [Dubińska 2013, s. 40].
Stają się one również produktami markowymi w regionie poprzez swój kompleksowy
charakter, wysoką jakość i wyróżnianie się na tle oferty rynkowej obszarów konkurencyjnych [Dyrda, Dyrda-Maciałek 2013, s. 190] oraz poprzez fakt wysokiej rozpoznawalności i wpływania na wizerunek regionu [Batyk 2011, s. 19].

Uwarunkowania rozwoju turystyki kulinarnej na
Podkarpaciu
Województwo podkarpackie leży w południowo-wschodniej części Polski. Położo208
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z Ukrainą. Jego powierzchnia wynosi 17 846 km2, liczba mieszkańców to 2 127,7 tys.
osób, a gęstość zaludnienia wynosi 119 os/km2 [Rocznik… 2016, s. 43].
Teren Podkarpacia jest zróżnicowany fizjograficznie – obejmuje tereny nizinne
(Kotlina Sandomierska), podgórskie (Roztocze, Pogórze Karpackie) i górskie (Bieszczady, Beskid Niski). Województwo podkarpackie uznane jest za jedno z najmniej zanieczyszczonych regionów Polski – 38% jego powierzchni pokryte jest lasami, a 44,9%
obejmują obszary prawnie chronione [Rocznik… 2016, ss. 52, 77].
Krajobraz kulturowy współczesnego Podkarpacia jest zróżnicowany, na co wpływ
miała jego historyczna wielonarodowość. Obszar ten na przestrzeni wieków był regionem pogranicza etnicznego, politycznego i styku narodów, kultur oraz religii.
Jeszcze do czasów drugiej wojny światowej zamieszkiwały tu mniejszości narodowe,
grupy etniczne, a także i etnograficzne. To uwarunkowanie miało wpływ na ukształtowanie zachowanego do dziś dziedzictwa kulturowego, w tym i kulinarnego, a kuchnia podkarpacka jest w związku z tym połączeniem kuchni wielu kultur. Pod dziwnie
brzmiącymi nazwami potraw kryją się często proste, wykonane z powszechnie dostępnych surowców, a zarazem pyszne dania. To podstawowe dania, które od pokoleń są serwowane na podkarpackich stołach. Gastronomia w tym regionie przeżywa
prawdziwe odrodzenie, ponieważ modne stało się odkrywanie zapomnianych smaków i promowanie regionalnej sztuki kulinarnej [Krupa 2014, s. 299].
Do głównych grup etnicznych i etnograficznych, które zamieszkiwały obszar
obecnego województwa podkarpackiego, należą: Lasowiacy, Rzeszowiacy, Pogórzanie, Bojkowie, Łemkowie, Dolinianie, Kresowiacy, Zamieszańcy oraz Żydzi (rycina 1).
Rycina 1. Grupy etniczne na Podkarpaciu

Źródło: [http://pld-wsch.blogspot.com/2015/04/etnograficzna-mapa-podkarpacia-niedawno.html].
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Poniżej zamieszczono krótką charakterystykę wymienionych grup etnicznych zamieszkujących Podkarpacie wraz ze wskazaniem typowych dla nich potraw:
•

Lasowiacy zamieszkiwali tereny Puszczy Sandomierskiej. Żywili się głównie
produktami rolnymi, owocami leśnymi, grzybami, a także miodem. Bardzo
mocno rozwinięte było pszczelarstwo (początkowo wykorzystywano dzikie
barcie w lasach). Do lasowiackich potraw należą m.in. sałata z marchewki,
placki jarskie, legumina biszkoptowa i chrust [http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/z-kart-historii/art2,lasowiacy.html];

•

Rzeszowiacy zajmowali teren między Pogórzem Karpackim i Kotliną Sandomierską. Zajmowali się rolnictwem oraz rzemiosłem;

•

Pogórzanie zamieszkiwali Pogórze Karpackie. Do głównych dań należały te
pochodzenia roślinnego: wszelkiego rodzaju potrawy mączne (różnorodne
kluski) oraz kasze. Typowa potrawa Pogórzan to prażuch. Za przysmak uchodziły również szperka i kiełbasa gotowana [Zieliński 2014, s.9];

•

Dolinianie to ludność zamieszkująca okolice Sanoka oraz tereny na północ
i wschód od Leska. W codziennym pożywieniu Dolinian dominowały potrawy
pochodzenia roślinnego, m.in.: ziemniaki, fasola, bób. Wszystkich produktów
do życia dostarczało gospodarstwo i las. Codzienną potrawą był czyr (mąka
rzucana na gorącą wodę i mieszana do uzyskania jednolitej masy) [http://
www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/z-kart-historii/art4,tradycja-pogorzy.html];

•

Łemkowie i Bojkowie zamieszkiwali Bieszczady i Beskid Niski. Do podstawowych surowców należało mleko (krowie, kozie lub owcze), z którego robiono
sery (twaróg, oscypek, redykołki, bryndzę, ser żółty, wędzony, gołki, hurdę),
masło, maślankę, serwatkę czy żentycę. Ważnym składnikiem bojkowskiej
i łemkowskiej kuchni były ziemniaki i różne kasze. Często przygotowywano
żur lub polewki z barszczu zwyczajnego, lebiody, szczawiu, marchwi, pietruszki, cebuli, selera, grochu, kapusty, brokułów, fasoli, kalafiora, ale też rdestu czy pokrzywy. Najczęściej spożywano rozmaite kasze, kluski, bryje, chleb
owsiany lub żytni [http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/z-kart-historii/art3,kuchnia-w-gorach-lemkow-i-bojkow.html];

•

Kresowiacy zamieszkiwali wschodnie, obecnie przygraniczne, tereny województwa. Podstawowym surowcem w kuchni Kresowiaków były ziemniaki,
z których sporządzano różnorodne potrawy (placki, babki, kartacze). Potrawą
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•

Żydzi osiedlili się na terenie całego Podkarpacia. Cechą ich kuchni jest obfite
używanie przypraw (gałki muszkatołowej, goździków, szafranu, kminku) oraz
częste używanie cebuli i czosnku. Najbardziej znane potrawy kuchni żydowskiej to karp po żydowsku, maca, „kawior żydowski”, czyli pasta z wątróbek,
potrawy z solonego śledzia oraz chałka.

Czystość środowiska przyrodniczego Podkarpacia, sprzyjająca produkcji wysokiej
jakości surowców oraz bogactwo i różnorodność receptur oraz metod wytwarzania
powodują, iż gama wyrobów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych jest bardzo bogata [Krupa 2015, s. 329]. Stąd na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1750 produktów z całej Polski) najwięcej jest produktów z Podkarpacia – 220. Na liście znalazło się 20 produktów mlecznych, 75 produktów mięsnych,
2 produkty rybołówstwa, 10 produktów warzywnych i owocowych, 46 wyrobów piekarniczych i cukierniczych, 4 oleje i tłuszcze, 3 miody, 46 gotowych dań i potraw, 13
napojów oraz 1 inny produkt [http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-podkarpackie].

Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki
Szlak powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Pro Carpatia” jesienią 2013 r. Zrzeszał
pierwotnie 39 obiektów gastronomicznych. Na szlaku znalazły się m.in. zajazdy,
oberże, karczmy, szynki i restauracje. W 2017 r. na szlaku było już 50 obiektów,
w tym 41 restauracji, trzy winnice, trzy cukiernie i trzy gospodarstwa agroturystyczne [http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/aktualnosci/
art816,szlak-kulinarny-podkarpackie-smaki.html]. Celem szlaku jest promocja restauracji, winnic, gospodarstw agroturystycznych oraz ich bogatej oferty kulinarnej
[Gębica i in. 2014, s. 77].
Rycina 2. Logo Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki

Źródło: [http://www.szlakpodkarpackiesmaki.pl/pl/home].
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Obecnie szlak należy do największych szlaków kulinarnych w Polsce i podzielony
jest na trzy trasy (Rycina 3):
•

Bieszczadzka (220 km) – obejmuje Bieszczady wcześniej zamieszkałe przez
Bojków. Na trasie znalazło się 21 obiektów, m.in.: w Sanoku, Lesku, Solinie,
Polańczyku, Wetlinie, Ustrzykach Górnych, Cisnej. Specjały kuchni bojkowskiej i łemkowskiej, które można degustować na tej części szlaku, to m.in. hreczanyki, knysze, kugiel, krężałki oraz hałuszki;

•

Beskidzko-Pogórzańska (205 km) – wiedzie przez tereny Beskidu Niskiego
oraz Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, historycznie zamieszkałe przez Pogórzan, Łemków, Dolinian i Zamieszańców. Trasa obejmuje 14 obiektów, m.in.
w Krośnie, Przemyślu, Arłamowie, Dubiecku, Bachórzu, Dukli, Jaśle, Komborni. W tamtejszych gospodach i karczmach podaje się np. giermuszkę robioną na mące żytniej lub jęczmiennej, prażuch przygotowywany z pszennych
otrąb, stokfist, czyli fasolę ze śliwkami czy małdrzyki;

•

Północna (280 km) – obejmuje tereny Kotliny Sandomierskiej i Roztocza, zamieszkałe niegdyś przez Lasowiaków, Rzeszowiaków oraz Kresowiaków. Na
trasie znajduje się 15 obiektów, m.in. w Rzeszowie, Mielcu, Baranowie Sandomierskim, Tarnobrzegu, Baszni Dolnej. Obecnie w restauracjach i zajazdach
na tej trasie można m.in. spróbować pampuchów, podpłomyków, żurku po
staropolsku z jajkiem i swojską kiełbasą oraz wielu potraw z grzybów.

Trasy, jak wykazano, wiodą przez różne pod względem kulturowym i kulinarnym
regiony Podkarpacia. Na szlaku wydzielonych zostało również kilka rodzajów kuchni.
W trakcie jego przemierzania można zasmakować potraw kuchni dworskiej, najczęściej w restauracjach znajdujących się w dawnych siedzibach magnackich (w Baranowie Sandomierskim, Łańcucie, Dubiecku, Krasiczynie czy Sieniawie), mieszczańskiej
(w Rzeszowie, Leżajsku, Krośnie), włościańskiej (w Bachórzu), etnicznej (w Mielcu,
Chyrowej, Ustianowej, Cisnej), łemkowsko-bojkowskiej (w Cisnej, Sanoku, Polańczyku
czy Przysłupiu) oraz fusion (autorskiej), będącej połączeniem tradycyjnych przepisów
w celu stworzenia nowej jakości kulinarnej [Stasiak 2016, s. 16] (w Mielcu, Rzeszowie,
Arłamowie, Przemyślu, Wetlinie, Smereku).
Każdy z obiektów znajdujących się na szlaku posiada w swoim menu co najmniej
trzy potrawy regionalne bądź tradycyjne oraz poddawany jest procesowi certyfikacji.
Obiekt, który pozytywnie przejdzie ten proces, otrzymuje certyfikat oraz tabliczkę,
która umieszczona jest na zewnątrz lokalu. W siedmiu obiektach na szlaku (w Bachó212

rzu, Krasiczynie, Polańczyku, Ustrzykach Górnych) można znaleźć specjalnie przy-
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gotowaną i oznakowaną Półkę Podkarpackie Smaki, na której znajdują się produkty
regionalne, tradycyjne i ekologiczne rodzimych producentów [http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/aktualnosci/art816,szlak-kulinarny-podkarpackie-smaki.html].
Rycina 3. Trasy Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki

Źródło: [http://slowpoland.pl/jedz-i-jedz-czyli-szlak-kulinarny-podkarpackie-smaki/].

Ponadto na szlaku cyklicznie organizowanych jest około 30 imprez promujących
produkty i żywność regionalną [Zieliński 2012, s. 38].
Za najbardziej reprezentacyjne potrawy kuchni podkarpackiej – Podkarpackie Top
10 – twórcy szlaku uznali m.in.: pstrąga z Podkarpacia, naleśnik gigant, fuczki (smażone placki z kapusty kiszonej), proziaki (placki mączne), pierogi huculskie (pierogi
z bryndzą), baraninę w warzywach, dreń kiszony (tradycyjnie w beczkach, jak ogór-
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ki), bryndzę kozią, rosolisy (likiery), hreczanyki (kotlety z kaszy gryczanej zmieszanej
z mielonym mięsem) [http://www.szlakpodkarpackiesmaki.pl/pl/top-ten].

Kuchnia podkarpacka w opinii klientów
W przeprowadzonych badaniach sondażowych wzięło udział 85 respondentów,
w tym 63% kobiet i 47% mężczyzn. Najliczniejszą grupę (76%) stanowiły osoby w wieku powyżej 25 lat, a 78% ankietowanych były to osoby z wykształceniem średnim
i wyższym.
Około połowa ankietowanych (46%) spożywa posiłki w restauracji tylko raz
w miesiącu, częściej (kilka razy w miesiącu) robi to 22%, natomiast 20% stołuje się
w restauracjach co najmniej raz w tygodniu. Respondentów zapytano o rodzaj lokali
gastronomicznych, które odwiedzają. Prawie połowa (49%) najczęściej wybiera lokale
serwujące obiady domowe, 27% chętniej odwiedza lokale z potrawami regionalnymi,
natomiast kuchnia typu fast food oraz lokale, w których serwowana jest kuchnia zagraniczna, to wybór odpowiednio 13% i 11% ankietowanych.
Kuchnię regionalną respondenci kojarzą przede wszystkim z potrawami związanymi wyłącznie z określonym obszarem kraju i tam głównie podawanymi (63%),
z potrawami przygotowywanymi zgodnie z tradycyjnymi przepisami kuchni polskiej
(30%), z potrawami z produktów pochodzących z upraw ekologicznych (4%) lub z potrawami i produktami znajdującymi się na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (3%). Ponadto kojarzy się ona z potrawami smacznymi
(47% ankietowanych), ze zdrowymi i ekologicznymi produktami (35%) lub z daniami
prostymi i pożywnymi (12%). Tylko 6% osób wskazało, iż kuchnia regionalna jest niesmaczna, tłusta i niezdrowa.
Ankietowani często i bardzo często (79%) zamawiają dania regionalne w restauracjach, a wśród najbardziej popularnych znalazły się: golonka podkarpacka z Pilzna
(64% ankietowanych), kwaśnica na wędzonych żeberkach (46%), pierogi kresowe z kaszą gryczaną (41%), kapusta ziemniaczana (20%), proziaki (20%), placki ziemniaczane
(16%), pierogi huculskie (15%), krupniak (15%), hreczanyki (13%), żur rzeszowski (5%)1.
Wybierane w restauracjach potrawy regionalne otrzymały wysokie oceny konsumentów. Ocenę bardzo dobrą wystawiła połowa ankietowanych, dobrą – 39%, zadowalającą – 10%. Potrawy zostały źle ocenione jedynie przez 1% ankietowanych.
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Ocenie poddano również ceny potraw regionalnych serwowanych w restauracjach na szlaku. Badani stwierdzili, że ceny są odpowiednie w stosunku do jakości
potrawy (52%) i porównywalne z cenami konkurencji (32%). Jedynie 4% stwierdziło,
że ceny są wygórowane, a 12% respondentów orzekło, że ceny potraw są zbyt niskie.
Kolejne pytanie dotyczyło kryterium wyboru potrawy regionalnej z menu restauracji. Głównym powodem była ciekawość smaku (31%) oraz przystępne ceny (24%).
Ważne były również promocje (18%), rekomendacja znajomych (16%) i opinie na portalach gastronomicznych (11%).
Podobnie o wyborze danej restauracji na szlaku „Podkarpackie Smaki” najczęściej
decydowały: ciekawość (26 %), bogata oferta dań regionalnych (25%) oraz polecenie
danego lokalu przez znajomych (24%). Ponadto: niezbyt wygórowane ceny (15%) czy
dogodna lokalizacja obiektu (10%).
Analizując źródła wiedzy o kuchni i potrawach regionalnych, należy stwierdzić, że
to Internet jest dzisiaj dla szerokiego grona odbiorców głównym źródłem informacji,
o czym świadczy fakt, iż 35% ankietowanych o danej restauracji na szlaku dowiedziało się z Internetu, po 26% od znajomych oraz z ulotek i billboardów, a z folderów i broszur promujących region – tylko 13%.
Pytanie brzmiało: „Czy kuchnia Podkarpacka jest atrakcyjna?”. Niewiele ponad połowa (63%) respondentów odpowiedziało, że „tak”. Pozostali uznali ją za nieatrakcyjną, jednakże pomimo to 74% ankietowanych poleciłoby ją znajomym.

Podsumowanie i wnioski
Województwo podkarpackie cieszy się bardzo dobrą opinią wśród turystów – jest
ważnym i chętnie odwiedzanym regionem, a na jego terenie znajduje się wiele lokali, w których serwowane są tradycyjne potrawy regionalne. Jest również liderem
na ministerialnej liście produktów tradycyjnych. Wobec tego istotna wydaje się ciągła
troska o ochronę podkarpackiego dziedzictwa kulinarnego, w tym tworzenie nowych
i zwiększanie oferty już istniejących produktów turystyki kulinarnej.
Utworzony w 2013 r. Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki jest kompleksowym
produktem wysokiej jakości, rozpoznawalnym wśród potencjalnych turystów, mającym znaczny wpływ na wizerunek regionu, spełnia więc wymogi markowego produktu turystycznego województwa podkarpackiego. Jest szlakiem „żywym”, a fakt znalezienia się w 2017 r. w gronie „7 cudów Polski” dowodzi jego unikatowości.
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Odnosząc się do założonych problemów badawczych należy stwierdzić, iż kuchnia regionalna kojarzona jest ze smacznymi potrawami charakterystycznymi dla danego regionu. Przeprowadzone badania sondażowe pozwalają stwierdzić, że głównym powodem wyboru lokali gastronomicznych serwujących dania regionalne oraz
wyboru tychże dań jest chęć poznania ich smaku. Turyści przebywający w innym
niż na co dzień środowisku chętnie poznają tradycję i kulturę odwiedzanych miejsc,
w tym też i lokalną kuchnię.
W badaniach brały udział osoby, które znajdowały się na omawianym w niniejszej
pracy szlaku i miały możliwość poznania podkarpackich potraw. Najbardziej popularna okazała się golonka z Pilzna, co być może spowodowane jest faktem możliwości
jej degustacji również poza granicami województwa. Mniej znane okazały się typowe
potrawy regionalne. Degustowane przez ankietowanych dania zostały ocenione pozytywnie zarówno pod względem smaku, jak i ceny.
Bez wątpienia województwo podkarpackie, z uwagi na specyfikę położenia oraz
bogatą historię, jest szczególnie predysponowane do rozwoju turystyki kulinarnej.
Cechą Podkarpacia jest zróżnicowana i dbająca o zachowanie tradycji kuchnia oraz
duży wybór regionalnych produktów kulinarnych. Te cechy przyczyniają się przede
wszystkim do wzrostu atrakcyjności obszarów wiejskich i małych miejscowości oraz
są źródłem dodatkowych dochodów jej mieszkańców.
Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki promuje Podkarpacie poprzez jego bogatą
tradycję kulinarną i zachęca do poznawania regionu poprzez wrażenia kulinarne.
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Wstęp
Turystyka kulturowa jest jedną z dynamicznie rozwijających się form podróżowania.
Jagusiewicz [2002, ss. 105–107 ] uważa, że jest to podróż oparta na dobrach kultury,
na którą składają się: poznanie nowych miejsc, społeczności, kultur, zainteresowanie
sztuką, architekturą i historią; uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych; pobudki sentymentalno-etniczne oraz aspekty religijne i kultowe. Z kolei
Dewar [2000, ss. 125–126] i Buczkowska [2008, ss. 28–29] stwierdzają, że najważniejszą cechą wyróżniającą turystykę kulturową jest jej rola edukacyjna oraz specjalizacja i mnogość form przeznaczonych dla osób o ukierunkowanych, podobnych zainteresowaniach i często zbliżonym poziome intelektualnym. Spośród wielu rodzajów
współczesnej turystyki kulturowej, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem, Kowalczyk [2008, ss. 34–49] wymienia m.in.: turystykę rozrywkową, turystykę
kulturalno-artystyczną, kulinarną, etnograficzną, przemysłową martyrologiczną oraz
historyczno-militarną.
Według A. Mikos von Rehrscheidt [2008, s. 115] militarna turystyka kulturowa
obejmuje podróże turystyczne mające na celu uzyskanie osobistego doświadczenia
lub edukację, w których istotną częścią programu decydującą o podjęciu podróży lub
udziale w niej jest zwiedzanie miejsc i obiektów o charakterze obronnym lub związanych z dziejami konfliktów zbrojnych.
Dla Kowalczyka [2009b, s. 290] turystyka militarna stanowi także jedną z głównych form współczesnej turystyki kulturowej. Do głównych funkcji tej formy podróżowania autor zalicza m.in.: funkcję historyczno-edukacyjną, martyrologiczną, polityczno-ideologiczną, kulturalno-rozrywkową, rekreacyjno-sportową, przygodową.
Opracowania z zakresu militarnej turystyki kulturowej dotyczą m.in. wykorzystania obiektów obronnych i miejsc militarnych w celach turystycznych [Gałecka
i in. 2012; Stach 2013; Stach, Pawłowska, Matoga 2014; Mikos von Rehrscheidt 2010;
Kowal 2015; Zwigenberg 2016], oceny ofert wybranych obiektów militarnych dla potrzeb turystyki dzieci i młodzieży [Zgłobicki, Smyk, Kabała 2016] oraz wykorzystania
wydarzeń historycznych do rozwoju turystyki kulturowej [Bończak 2013; Kowalczyk
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Artykuł ma charakter przeglądowy. Zawiera rozważania teoretyczne bazujące
głównie na literaturze przedmiotu. W pracy wykorzystano metody kameralne obejmujące analizę pozycji książkowych, źródeł archiwalnych, artykułów naukowych oraz
stron internetowych. Istotne informacje pozyskano także z wywiadów przeprowadzonych z zarządcami poszczególnych obiektów: Waldemarem Półchłopkiem (Muzeum
Historyczne – Pałac w Dukli), Lesławem Wilkiem (Prywatne Muzeum Podkarpackich
Pól Bitewnych), Michałem Piękosiem (schron w Stępinie-Cieszynie) oraz Wiesławem
Jeleniem (Park Historyczny Blizna).
Głównym celem artykułu jest ukazanie, poprzez przykłady z województwa podkarpackiego, w jaki sposób można wykorzystać zasoby historyczno-militarne do kreowania produktów turystycznych. Szczególną uwagę zwrócono na obiekty militarne
stanowiące produkt turystyczny, utworzone na bazie wydarzeń z okresu drugiej wojny światowej.

Podstawy historyczne i kulturowe kreowania produktów
turystycznych
Charakteryzując historię Podkarpacia, można stwierdzić, że jest to teren wiecznego
pogranicza. Od najdawniejszych, przedhistorycznych czasów w tej części Karpat spotykały się ze sobą i przenikały nawzajem szlaki, kultury i historie. Osadnictwo to się
pojawiało, to znikało, ustępując miejsca innym – bardziej rozwiniętym – cywilizacjom.
Istotny wpływ na historię regionu miały wojny, zwłaszcza pierwsza i druga wojna
światowa. W czasie pierwszej wojny światowej na terenie południowego Podkarpacia
i Małopolski doszło do licznych bitew i potyczek, w tym największej – pod Gorlicami
w maju 1915 r., w której łącznie wzięło udział około 500 tys. żołnierzy. Do dzisiaj po
tych działaniach zachowało się ponad 400 cmentarzy wojennych znajdujących się
w paśmie od Bieszczadów aż po Gorlice. Stanowią one swoisty szlak pamięci o ofiarach wielkiej wojny [Majewski 2015, ss. 18–27]. Innym ważnym obiektem o charakterze militarnym, który odegrał istotną rolę w czasie działań wojennych, jest Twierdza
Przemyśl. Ten imponujący kompleks obronny w 1914 r. liczył ponad 200 budynków
oraz innych obiektów inżynieryjnych, co sprawiało, że był trzecim największym obiektem obronnym na terenie Austro-Węgier. Zdziesiątkowana armia rosyjska, uciekając
przed pogonią wojsk austriackich i niemieckich, swoje punkty obrony oparła na monumentalnej konstrukcji inżynieryjnej, która w szczątkowej formie przetrwała do dnia
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dzisiejszego [Rożański 1983, s. 21]. Względny polityczny spokój, który zapanował na
Podkarpaciu w związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, przetrwał jedynie niewiele ponad 20 lat.
Już we wrześniu 1939 r. dwa państwa zaatakowały zachodnią część ówczesnego
województwa lwowskiego. Podkarpacie znów stało się terenem granicznym, oddzielającym poprzez rzekę San dwa totalitaryzmy: niemiecki na zachód od Sanu i radziecki na wschód od tej rzeki.
Jedno z ważniejszych, a jednocześnie bardziej tajemniczych wydarzeń z okresu
drugiej wojny światowej na obszarze Podkarpacia rozegrało się 28 sierpnia 1941 r.,
kiedy to Adolf Hitler wraz ze swoją obstawą wylądował na lotnisku w Krośnie, skąd
udał się do niedalekiej wsi Stępina. Już w 1940 r. okupacyjne władze niemiecki zdecydowały się usytuować na terenie Stępiny oraz kilku okolicznych miejscowości kompleks zabudowań strategicznych będących główną kwaterą Hitlera na tzw. „Obszarze
Południe”. W skład kompleksu wchodziło kilkadziesiąt budynków różnego przeznaczenia: od bunkrów, poprzez zabudowania gospodarcze, tajne kwatery, po monumentalny, istniejący do dzisiaj schron kolejowy o długości niemal 400 m. W tym
właśnie kompleksie budynków z własną bocznicą kolejową w dniach 27–28 sierpnia
1941 r. naradzali się najwyżsi przedstawiciele faszystowskiej elity: Hitler i Mussolini. Decyzje, które tam zapadły, prawdopodobnie dotyczyły sposobu prowadzenia
działań zbrojnych podczas rozpoczętego dwa miesiące wcześniej ataku na Związek
Radziecki [Czekaj 2014, ss. 76–77]. Tajemniczy kompleks zbudowany dla potrzeb decydentów Trzeciej Rzeszy nie odegrał więcej istotnej roli w historii drugiej wojny światowej, gdyż jego użytkowanie przez Niemców zakończyło się niespełna trzy lata po
wizycie Hitlera w Krośnie.
W południowej części Podkarpacia, pomiędzy wrześniem a listopadem 1944 r.,
rozegrała się największa górska bitwa drugiej wojny światowej, znana jako operacja
dukielsko–preszowska [Kośmider 2004, s. 76]. Walki swym zasięgiem objęły niemal
pięćdziesięciokilometrowy odcinek od północnych rogatek Krosna do miejscowości
Barwinek i dalej, po słowackiej stronie, w kierunku Preszowa. Trudne warunki geograficzne (górzysty teren stanowiący centralą część Beskidu Niskiego) i zmęczenie
wojska zdecydowały, że z biegiem czasu bitwa przekształciła się w bezładną, krwawą walkę, podczas której mniej liczne jednostki węgiersko-niemieckie dziesiątkowały
żołnierzy Armii Czerwonej. Szacuje się, że w czasie „krwawej operacji” po obu stronach walczyło około 500 tys. żołnierzy, z czego straty po stronie radzieckiej wynios222

ły ok. 85 tys., po stronie niemieckiej zaś ok. 55 tys. zabitych, zaginionych i rannych.
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Cel ofensywy radzieckiej został osiągnięty. Rosjanie zdobyli Twierdzę Karpaty, jednak
działania przewidziane na 5–6 dni (według zaleceń Stalina front miał się posuwać naprzód o 10 km dziennie) przedłużyły się do niemal trzech miesięcy i pochłonęły wręcz
niewyobrażalną liczbę ofiar. Całkowicie zniszczono kilkanaście wsi, z który wielu już
nigdy nie odbudowano [Moskalenko 1974, ss. 498–499].
Analizując jedynie niewielki fragment najnowszej historii regionu, można stwierdzić, że Podkarpacie posiada bogate, różnorodne i godne ochrony zasoby kulturowego dziedzictwa militarnego, do których należą miejsca, obiekty, przedmioty, wydarzenia związane z wojskowością i konfliktami militarnymi. Na terenie województwa
można znaleźć przykłady budowli obronnych (schrony, forty, bunkry), pól bitewnych,
muzea gromadzące zbiory militarne, pomniki upamiętniające wydarzenia historyczne oraz mogiły i cmentarze poległych żołnierzy. Poza tym coraz popularniejsze stają
się różnorodne wydarzenia związane z rekonstrukcjami militarnymi, inscenizacjami
bitew czy pokazy sprzętu militarno-wojskowego.

Produkty militarnej turystyki kulturowej – studium
przypadku
Na terenie województwa podkarpackiego zachowało się wiele śladów burzliwej historii tego regionu Polski. Wiele z tych obiektów stanowi dziś przedmiot zainteresowania turystów, nie tylko z Polski, lecz także z zagranicy.
Szczególne znaczenie poznawcze, edukacyjne, a także turystyczne mają miejsca
związane z drugą wojną światową. Zwiedzanie obiektów przybliżających wydarzenia z tego okresu jest szczególnie istotne dla dzieci i młodzieży, ponieważ stanowi
ważną lekcję historii i patriotyzmu.
Najważniejszą rolę edukacyjną, wzbudzającą zainteresowanie współczesnych turystów, odgrywają muzea [Jędrysiak, Mikos von Rohrscheidt 2011, s. 190]. Od kilku
lat obserwuje się w Polsce tendencję do rozwoju sieci muzeów, w tym muzeów wojskowych i militarnych, które są skarbnicą wiedzy, kształtują świadomość oraz godność narodową, uczą poczucia obywatelskiego obowiązku i patriotyzmu [Zawadzki
2002, s. 3].
Spośród muzeów województwa podkarpackiego dwa prezentują eksponaty
związane z militariami, wojskowością oraz historią obu wojen światowych (tabela 2).
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Tabela 1. Porównanie atrakcji i usług oferowanych przez wybrane muzea wojskowe na Podkarpaciu
Atrakcja/usługa
Siedziba
Dojazd

Dukla, rok utworzenia 1972

Prywatne Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych
Krosno, rok utworzenia 2003

Dojazd komunikacją miejską,
Położone wzdłuż drogi nr 19,
dojazd komunikacją autobuso- autokarem, samochodem prywatnym, parking
wą lub samochodem prywatnym, dostępny parking

Ekspozycje
stałe

1. Z dziejów Dukli i dukielskiego zespołu pałacowo-parkowego
2. Wystawy militarne: Działania
operacji karpackiej i gorlickiej
XII 1914 – V 1915; Wrzesień
1939 w Dukli i na Przełęczy
Dukielskiej; Operacja karpacko-dukielska; Uzbrojenie wojsk
walczących w Karpatach, Monte Cassino 1944
3. Broń ciężka – ekspozycja
plenerowa

1. Łopatki saperskie na przestrzeni wieków
2. Karpaty 1914–1915
3. Wrzesień 1939
4. Narzędzia wojen
5. Dukla 1944
6. Podkarpacie 1945
7. Tyle pozostało
8. Krośnieńskie lotnisko w czasie
drugiej wojny światowej

Trasy/formy
zwiedzania

Z przewodnikiem lub indywidualnie

Tylko z przewodnikiem

Wersje językowe
oprowadzania

Oprowadzanie w j. polskim,
po wcześniejszym zgłoszeniu
także w j. angielskim i j. niemieckim

Oprowadzanie w j. polskim, po
wcześniejszym zgłoszeniu
w j. angielskim

Brak

Brak

Cykliczna organizacja wykładów o tematyce historycznej;
wystaw malarskich, spotkań
autorskich, koncertów, które
mają formę otwartą

Udział w akcji Noc Muzeów
razem ze Stowarzyszeniem
Historyczno – Eksploracyjnym
„Galicja”

Fabularyzacja
zwiedzania
Eventy
tematyczne
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Muzeum Historyczne – Pałac
w Dukli

Oferta edukacyjna Lekcje historyczne

Lekcje historyczne

Pomieszczenia
Sala konferencyjna
dla wydarzeń kulturalnych

Brak

Zagospodarowanie turystyczne
obiektu
(gastronomia,
sklepy, noclegi)

Usługi gastronomiczne i noclegowe zlokalizowane niedaleko
obiektu
Możliwość zakupu publikacji
o tematyce historycznej

Kiosk z pamiątkami, książkami,
mapami na terenie budynku
Brak usług gastronomicznych
i noclegowych na terenie
muzeum
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(na przykładzie Podkarpacia)

Promocja

Strona internetowa muzeum
Informacje o placówce na stronie transgranicznej informacji
turystycznej w Dukli
Facebook

Możliwość
Brak
rezerwacji biletów
przez Internet

Dodatkowe
atrakcje
turystyczne
w okolicy

Inne

Klasztor i kościół oo. Bernardynów w Dukli,
kościół pw. Marii Magdaleny
w Dukli,
cmentarz z pierwszej i drugiej
wojny światowej,
wzgórze Franków,
kirkut żydowski,
ruiny synagogi

Strona internetowa
Facebook

Brak

Muzeum Podkarpackie,
Muzeum Rzemiosła w Krośnie,
Centrum Dziedzictwa Szkła

Udział w projektach finansowanych ze źródeł unijnych „W kręgu tradycji i kultury Beskidu
Dukielskiego”
Honorowanie karty dużej
rodziny

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [http://www.muzeumdukla.pl; http://www.muzeumkrosno.pl].

Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli zostało utworzone w 1972 r. Główna ekspozycja militarna prezentuje eksponaty z czasów drugiej wojny światowej, zwłaszcza
z walk operacji dukielsko-preszowskiej, która rozgrywała się m.in. na terenie dzisiejszej
gminy Dukla. Znacznie młodsze jest drugie z wyróżnionych muzeów, które – co warto podkreślić – powstało z prywatnej inicjatywy miłośników historii i militariów. Prywatne Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych mieści się w Krośnie i posiada obecnie
ponad 1,5 tys. eksponatów związanych z podkarpackimi polami bitewnymi z lat 1914–
–1945 (tabela 1). Oba muzea oferują zwiedzanie dla różnych grup wiekowych, głównie
w języku polskim, ale po wcześniejszym zgłoszeniu możliwe jest skorzystanie z usług
przewodnika w języku angielskim lub języku niemieckim. Szkoły mogą zrealizować tu
lekcje historyczne oraz spotkania tematyczne. Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
organizuje cyklicznie wystawy, koncerty, spotkania autorskie, prelekcje, konferencje,
które mają charakter otwarty i cieszą się sporym zainteresowaniem wśród turystów
i ludności lokalnej.
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Niestety, zagospodarowanie turystyczne muzeów jest niewystarczające. Na terenie
placówek można zakupić jedynie pamiątki czy publikacje popularnonaukowe i naukowe. Słabo rozwinięta jest natomiast baza gastronomiczna, noclegowa i towarzysząca.
Warto podkreślić, że oba muzea mają strony internetowe (w wersji polskojęzycznej) oraz profile na portalach społecznościowych (Facebook). Jednakże żadne z nich
nie oferuje możliwości rezerwacji i zakupu biletów przez Internet.
Na podstawie danych uzyskanych od pana Lesława Wilka, założyciela muzeum
w Krośnie, udało się ustalić, że liczba odwiedzających obiekt wynosi 2–2,5 tys. osób
rocznie. Są to głównie turyści indywidualni i grupy szkolne.
Nieco więcej turystów odwiedza Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli. W analizowanym okresie najmniej turystów odnotowano w roku 2015 (14362), a najwięcej
w roku 2016 (15972). Turyści odwiedzający muzeum w grupach zorganizowanych
stanowili od 16% do 26%, a największy udział w tej liczbie miała młodzież szkolna
(tabela 2).
Tabela 2. Ruch turystyczny w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli
Lata
2012
2013
2014
2015
2016

Ogółem
15238
15150
15050
14362
15972

Liczba turystów
Grupy zorganizowane
W tym młodzież
Razem
szkolna
4000
3000
2068
1561
2372
1889
2061
1563
2630
1564

Liczba
odwiedzających
stronę internetową
5981
6210
7730
8501
8282

Źródło: Rejestr uzyskany w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli.

W analizowanym okresie stale wzrastała liczba osób odwiedzających stronę internetową muzeum w Dukli – z 5981 odwiedzających w roku 2012 do 8282 odwiedzających w roku 2016 – (tabela 2).
Osobną grupę obiektów stanowią cieszące się coraz większym zainteresowaniem,
militarne trasy podziemne. Najczęściej to właśnie w nich dochodziło do ważnych spotkań dowódców, którzy decydowali o losach wojny, poza tym miały one ważne znaczenie strategiczne i komunikacyjne.
Na terenie województwa podkarpackiego do tej pory zachowały się dwa obiekty
tego typu przystosowane do zwiedzania – niemiecki bunkier kolejowy w Strzyżowie
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oraz schron kolejowy w Stępinie-Cieszynie (tabela 3).
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Tabela 3. Charakterystyka militarnych tras podziemnych w województwie podkarpackim
Atrakcja/usługa
Siedziba
Opieka/zarząd

Dojazd

Opis obiektu

Stan zachowania
Trasy/ formy
zwiedzania
Wersje językowe
oprowadzania
Fabularyzacja
zwiedzania
Eventy
tematyczne

Niemiecki bunkier kolejowy
Strzyżów
Strzyżów
Muzeum Samorządowe Ziemi
Strzyżowskiej im. Zygmunta
Leśniaka wraz ze Związkiem
Strzeleckim
Dojazd autobusem, samochodem prywatnym, ok. 200 m od
stacji kolejowej
Schron wydrążony w Górze Żarnowskiej w latach 1940–1941
- część twierdzy południowej
Anlage Süd.
Długość 436 m, poprzedzony
dwoma przedsionkami o długości 11 m każdy; wysokość –
6,5 m; szerokość – 9 m
Miejsce ukrycia pociągu sztabowego Hitlera

Dobry
Z przewodnikiem lub indywidualnie
polski
Brak
Nieregularnie odbywające się
rekonstrukcje militarne

Oferta edukacyjna Brak
Pomieszczenia dla Brak
wydarzeń
kulturalnych

Schron kolejowy w Stępinie-Cieszynie
Stępina
Gmina Frysztak

Dojazd autokarem, samochodem prywatnym, parking
Schron położony wzdłuż potoku
Stępina, wybudowany w latach
1940–1941
- część twierdzy południowej
Anlage Süd.
Budowla naziemna.
Długość – 400 m, wysokość –
9 m; szerokość – 15 m, grubość
murów przekracza 3 m.
Kompleks obejmuje dodatkowo
schron techniczny (maszynownię) oraz 5 schronów bierno-bojowych.
Miejsce spotkania Hitlera i Mussoliniego
Dobry
Indywidualnie, przewodnik
jedynie dla grupy powyżej 15
osób
polski
Animacja filmowa o spotkaniu
Hitlera i Mussoliniego
Odbywające się raz do roku
zloty militarne połączone z rekonstrukcją wydarzeń historycznych (zlot garbusów, motocykli)
Brak
Brak
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Zagospodarowa- Brak
nie turystyczne
obiektu (gastronomia, sklepy,
noclegi)
Brak strony internetowej
Brak profilu na Facebook
Promocja
Możliwość
Brak
rezerwacji biletów
przez Internet
Schron kolejowy.
Budynek synagogi żydowskiej,
Dodatkowe
kirkut żydowski w Strzyżowie,
atrakcje
dwór Dydyńskich, cerkiew w Boturystyczne
narówce z XIX w.
w okolicy

Miejsce na ognisko, piknik,
Zadaszona wiata
Kabina toaletowa

Strona internetowa
Profil na Facebook
Ulotki w j. polskim, j. angielskim
i j. niemieckim
Brak

Rezerwat przyrody Góra Chełm,
bunkier w Strzyżowie, wyciąg
narciarski, stadnina koni w Gogołowie, drewniane kościoły
z XV w. w Lubli i Gogołowie,
Brzezinach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [https://www.strzyzow.pl/pol/pages/tunel, http://www.
schronkolejowy.pl/p/blog-page_14.html].

Oba schrony zostały wybudowane w latach 1940–1941 i stanowiły fragment twierdzy
południowej, tzw. Anlage Süd. Niemiecki bunkier kolejowy w Strzyżowie został wydrążony w Górze Żarnowskiej, natomiast schron kolejowy w Stępinie-Cieszynie jest budowlą
naziemną o długości 400 metrów. Stan zachowania obiektów jest dobry, chociaż wymagają one częściowej renowacji i prac konserwatorskich. Można je zwiedzać indywidualnie
lub z przewodnikiem (przy grupie powyżej 15 osób). Poza tradycyjnym oprowadzaniem
w Stępinie można obejrzeć animację filmową o spotkaniu Hitlera i Mussoliniego – najważniejszym wydarzeniu, do jakiego tu doszło podczas drugiej wojny światowej.
Najwięcej turystów przyciągają organizowane rekonstrukcje historyczne (Strzyżów) oraz rekonstrukcje historyczne połączone ze zlotami militarnymi i zlotami garbusów (Stępina- Cieszyna).
Najsłabszym elementem jest infrastruktura obiektów. Jedynie schron w Stępinie-Cieszynie ma wydzielone miejsce na ognisko lub grilla oraz zadaszoną wiatę. Bazę
sanitarną stanowi kabina toaletowa (tabela 2).
Niedostateczna wydaje się promocja niemieckiego bunkra kolejowego w Strzyżowie, który w odróżnieniu do schronu w Stępinie nie ma odrębnej strony internetowej,
profilu na portalach społecznościowych. Nie drukuje się nawet ulotek informacyjnych
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W obu wypadkach dużym problemem jest sezonowość ruchu turystycznego.
Obiekty otwarte są od maja do października, natomiast istnieje możliwość umówienia grupy zorganizowanej w innym terminie. Odwiedzający to przede wszystkim
dorośli turyści indywidualni, rzadziej grupy szkolne (czerwiec–wrzesień). Na podstawie danych uzyskanych od zarządców ustalono, że w ostatnich pięciu latach liczba
odwiedzających schron w Stępinie-Cieszynie wynosiła ok. 3 tys. rocznie, a niemiecki
bunkier kolejowy w Strzyżowie ok. 2 tys. rocznie.
Jednym z nowszych obiektów turystyki militarnej, powstałym na terenie województwa podkarpackiego, jest Park Historyczny Blizna. Powstał w 2011 r. na miejscu
niemieckiego poligonu broni rakietowej V1 i V2 i miał ocalić od zapomnienia prawdę historyczną na temat miejsca, które odegrało ważną rolę w okresie drugiej wojny
światowej.
Obecnie park zarządzany jest przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kamionce. Na ekspozycję składa się kilka obiektów: barak obozowy z licznymi pamiątkami
po więźniach pracujących przy budowie poligonu, rekonstrukcja rakiety V2, obrys
obszaru lotniska polowego, obrys południowego i północnego pola strzelań, obrys
hali montażowej, wieży serwisowej, strefy magazynowej, obrys koszar, rekonstrukcja
fragmentu okopu obserwacyjnego i ogrodzenia historycznego, fragment torów kolejki przy montowni.
Obiekt można zwiedzać indywidualnie lub z przewodnikiem jedynie w języku
polskim, ale planowany jest zakup audioprzewodników w kilku wersjach językowych
(angielskim, niemieckim, rosyjskim). Poza zwiedzaniem tras można skorzystać z lekcji
historycznych organizowanych na terenie obiektu. Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszą się organizowane cyklicznie w sierpniu pikniki militarne. Podczas tego wydarzenia turyści mają możliwość zobaczenia sprzętu wojskowego, mundurów, dioram
historycznych, posłuchania piosenek żołnierskich, a także wzięcia udział w inscenizacji (rekonstrukcji) walk z okresu drugiej wojny światowej. Corocznie w imprezie udział
bierze kilka tysięcy osób. Park regularnie uczestniczy w akcji Noc Muzeów, podczas
której oferuje m.in. przejazdy samochodem BRDM, nocne zwiedzanie z grupami rekonstrukcyjnymi.
Na terenie obiektu istnieje możliwość zakupu publikacji i pamiątek związanych
z miejscem, a w sezonie letnim funkcjonuje sklepik z napojami i przekąskami.
Park ma własną stronę internetową oraz profil na Facebooku. Cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród wycieczek szkolnych (zwłaszcza w miesiącach maj–
–czerwiec oraz wrzesień–październik) oraz turystów indywidualnych. Według infor-
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macji uzyskanych od zarządcy zainteresowanie parkiem z roku na rok jest coraz większe, a liczba odwiedzających wynosi ok. 5 tys. rocznie.

Wnioski
Dzięki tworzonym produktom kulturowej turystyki militarnej chroni się pamięć i kultywuje dziedzictwo historyczne danego regionu. Ponadto jest to jeden z lepszych
sposobów na promocję turystyczną mało znanych obszarów.
Przytoczne przykłady z województwa podkarpackiego dowodzą, że coraz częściej władze samorządowe, organizacje turystyczne oraz osoby prywatne dostrzegają
w obiektach militarnych potencjalne cele turystyczne. Zainteresowanie to przejawia
się m.in. troską o ich stan, dokonywaniem konserwacji czy napraw. Istotnym elementem są także działania promocyjno-marketingowe i informacyjne wykorzystujące
m.in. portale społecznościowe.
Coraz szersza jest także oferta dodatkowa związana ze zwiedzaniem obiektów
militarnych, skierowana do różnych grup wiekowych. Obejmuje ona m.in. lekcje historyczne, organizowanie eventów tematycznych, rekonstrukcji walk z okresu obu
wojen światowych, zlotów pojazdów militarnych i innych.
Pozytywnym przejawem działalności wymienionych instytucji jest udział w różnorodnych projektach i pozyskiwanie dodatkowych funduszy na rozszerzenie i unowocześnienie oferty (np. zakup audioprzewodników w różnych wersjach językowych).
Na poprawę zasługuje natomiast infrastruktura turystyczna, konieczne jest również zwiększenie dostępu do usług gastronomicznych oraz towarzyszących.
Mimo że jednostki współpracują ze sobą, to jednak do tej pory nie udało się stworzyć jednego kompleksowego opracowania (przewodnika) pokazującego i promującego militarne obiekty niewątpliwie stanowiące atrakcje turystyczne tego regionu.
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Restrukturyzacja górskiego ośrodka turystyki
masowej: przykład Zakopanego
Reconstructing Mountain Mass Tourism Resort: The Case of
Zakopane, Poland
Abstract: Zakopane is the most popular mountain resort in Poland. With reference to The
Area Life Cycle proposed by Butler, the author claims that Zakopane have already reached
the stagnation phase. The further development requires active intervention. The study
indicates the town employed mainly product diversification strategy (provision of diversified forms of leasure attractions, improvement of accomodation, introduction of conference tourism). As the vast number of visitors are day excursionists, the town undertook
measures to regulate the car traffic.
Key words: tourist resort, tourist product, Tourist Area Life Cycle, tourism development
strategy

Wstęp
Zakopane jest jednym z najliczniej odwiedzanych ośrodków turystycznych w Polsce
z silną pozycją i wizerunkiem. Od roku 1999 ośrodek, który odwiedza rocznie około
3 mln osób, wszedł w fazę stagnacji liczby turystów oraz wynajmowanych noclegów.
Ośrodki takie powinny podjąć działania restrukturyzacyjne, które zapobiegną wejściu
w fazę upadku. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena działań restrukturyzacyjnych prowadzonych w Zakopanem. Wykazano, iż miasto przyjęło strategię zróżnico-
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wania produktu, starając się przyciągnąć zarówno turystów masowych, dysponujących niskim budżetem, jak i bogatszych.
W badaniu korzystano ze źródeł wtórnych (artykuły naukowe, dokumenty administracji państwowej, strony internetowe miasta i TPN-u). Autorka wielokrotnie przebywała na terenie Zakopanego, prowadząc obserwacje i rozmowy z ludnością miejscową i turystami.

Cykl życia obszaru/ośrodka turystycznego
Rozwój badanej przestrzeni przedstawiony będzie w świetle dobrze znanej koncepcji cyklu życia obszarów recepcji turystycznej opracowanej przez Butlera [1980] wraz
z późniejszymi opracowaniami przedstawiającymi działania stosowane w ośrodkach/
regionach recepcji turystycznej będących w fazie stagnacji/upadku.
Faza stagnacji (stagnation stage) w cyklu życia obszaru recepcji turystycznej charakteryzuje się przede wszystkim stagnacją liczby turystów oraz zmniejszeniem się
liczby gości w bazie noclegowej. W fazie tej turystyka jest dominującym działem w lokalnej gospodarce. Niekorzystne zjawiska mogące być przyczyną wejścia obszaru
w tę fazę to problemy środowiskowe (degradacja środowiska przyrodniczego), problemy społeczne (konflikty między turystami i mieszkańcami) oraz problemy ekonomiczne (zmniejszenie się popytu turystycznego) [Butler 1980].
Faza stagnacji przekształcić się może w następną fazę – upadku (decline stage),
która przynosi spadek liczby przyjeżdżających, zamykanie nieprzynoszących zysku
hoteli, restauracji i innych obiektów. Główną przyczynę wchodzenia w fazę upadku
ośrodków turystyki masowej Butler widział w braku planowanych działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej ośrodka [Butler 1980, 2006].
Dlatego też istotne jest monitorowanie przemian zachodzących w ośrodku turystycznym. W tym celu wypracowano koncepcję granicznych wielkości ruchu turystycznego, których przekroczenie może zniweczyć walory przyrodnicze, doprowadzić
do konfliktów społecznych, a także problemów przestrzennych obszaru turystycznego. Aby monitorować te negatywne zjawiska, stosuje się odpowiednie wskaźniki.
W wpadku terenów cennych środowiskowo stosuje się wskaźnik chłonności turystycznej środowiska naturalnego (ecological carrying capacity) – jest to maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego, którzy mogą równocześnie przebywać
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a tym samym pogorszenia warunków wypoczynkowych [Warszyńska i Jackowski
1978; Kowalczyk 2010]. Chłonność turystyczną określa się liczbą osób przebywających na danym terenie w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.
Jeśli chodzi o miejscowości turystyczne, to wskaźniki odnosi się do obiektów zagospodarowania turystycznego i infrastruktury turystycznej. Pojemność turystyczna
(physical capacity) określa maksymalną liczbę uczestników ruchu turystycznego mogących równocześnie korzystać z poszczególnych urządzeń, nie przyczyniając się do
zmniejszania poziomu usług turystycznych oraz dezorganizacji życia społeczno-gospodarczego [Warszyńska, Jackowski 1978, s. 31; Telfer, Sharpley, s. 201]. Pojemność
turystyczną określa się na podstawie bazy noclegowej (liczba łóżek w bazie noclegowej), gastronomicznej (liczba miejsc w gastronomii) i towarzyszącej (np. przepustowość wyciągów w górach), pojemności obiektów muzealnych, pojemności parkingów itp.
Wskaźnikiem obejmującym sferę społeczną jest pojemność socjokulturowa (socio-cultural capacity) – poziom, po którego przekroczeniu rozwój turystyki ma szkodliwy wpływ na społeczność lokalną, jej życie i kulturę [Zaremba 2006, s. 15]. Nieco
inną definicję wypracowano w brytyjskim piśmiennictwie. Pojemność socjokulturowa to granice przemian społeczno-kulturowych, które jeszcze zaakceptują lokalni
mieszkańcy [Telfer i Sharpley 2008, s. 201].
Pojemność psychologiczna (psychological capacity) to maksymalne zatłoczenie,
które turyści są w stanie tolerować [Telfer, Sharpley s. 201].
Problematyka ustalania progów pojemności i chłonności, a zatem granicznych
wielkości ruchu turystycznego, jest bardzo złożona [Baranowska-Janota, Czochański,
Skawiński 2000]. Stąd też w praktyce zarządzania stosuje się koncepcję granicy dopuszczalnych zmian (limits of acceptable change LAC). Koncepcja ta nie ogniskuje się
wokół liczby turystów lub rozmiarów aktywności sektora turystycznego. Zwolennicy
LAC uważają, że należy określić poziom akceptowanych przekształceń środowiska
przyrodniczego i społecznego. Decyzje podejmowane są w wyniku konsensusu zainteresowanych sfer naukowo-badawczych, administracyjnych, samorządowych i biznesowych oraz szerokich konsultacji społecznych [Telfer i Sharpley 2008, s. 203].
Inną istotną przyczyną wchodzenia ośrodka turystycznego w fazę stagnacji lub
upadku są też czynniki zewnętrzne takie jak konkurencja ze strony innych, lepiej
przygotowanych ośrodków. Spadek liczby turystów zagranicznych może też wynikać
z niekorzystnego kursu waluty, a obecnie z obaw turystów o swoje bezpieczeństwo
wobec aktów terroru, do których doszło w wielu krajach.
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Działania restrukturyzacyjne podejmowane w ośrodkach
turystycznych w fazie stagnacji
Destynacja turystyczna w obliczu stagnacji lub spadku liczby turystów i zapotrzebowania na noclegi powinna podjąć działania restrukturyzacyjne zmierzające do podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości w sferach:
•

produktu turystycznego,

•

obiektów zagospodarowania turystycznego,

•

regulacji ruchu turystycznego.

Działania restrukturyzacyjne produktu turystycznego koncentrują się na jego reorganizacji i transformacji [Agarwal 2002].
Reorganizacja produktu turystycznego obejmuje:
•

wzbogacanie oferty urządzeń infrastruktury turystycznej i paraturystycznej
poprzez budowę: centrów handlowo-rozrywkowych, spa, aquaparków, galerii, muzeów, kasyn, ogrodów botanicznych i zoologicznych, ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych itp.,

•

specjalizację – stworzenie kilku nowych produktów turystycznych (np. turystyka kulturalna, zdrowotna itp.),

•

tworzenie aliansów strategicznych pomiędzy bliskimi terytorialnie destynacjami,

•

podnoszenie kwalifikacji ludności lokalnej w sferze prowadzenia biznesu turystycznego.

Transformacja produktu turystycznego obejmuje:
•

poprawę jakości usług połączoną z eliminacją nadmiernych cen usług noclegowych, transportowych,

•

poprawę i ochronę jakości środowiska przyrodniczego, modernizację i infrastruktury noclegowej, gastronomicznej i towarzyszącej,

•

zmianę segmentu rynku odbiorców, do których kierowana jest oferta, na
klientów mniej licznych, ale zamożniejszych, o bardziej wyrafinowanych potrzebach i zainteresowaniach. Celem tej zmiany jest zerwanie z wizerunkiem
miejsca kojarzonego z tanią turystyką masową. Realizacja tego celu może się
dokonywać poprzez podnoszenie jakości oraz wzbogacanie oferty usługowej dla konsumentów zamożniejszych (np. budowę hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych) [Rak, Rak 2011],
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•

dywersyfikację produktu poprzez rozwój turystyki (np. biznesowej, konferencyjnej, specjalistycznej, weekendowej), wykorzystanie zasobów z regionów
sąsiadujących,

•

współpracę i partnerstwo publiczno-prywatne między władzami lokalnymi
i podmiotami gospodarczymi oraz ich zrzeszeniami (izby) w celu koordynacji
działań,

•

adaptację rynkową; podejmowanie badań rynku nad percepcją i satysfakcją
turystów w celu przystosowania ośrodka do zmieniających się warunków
rynkowych.

Regulacja ruchu turystycznego
W związku z potrzebą regulacji ruchu turystycznego wyróżnia się [Pender, Sharpley
2008, s. 323, Meyer i Milewski 2009, s. 90]:
•

działania miękkie (apele do turystów, inicjatywy edukacyjne, regulaminy,
system opłat) obejmują przede wszystkim systemy opłat za korzystanie z danych atrakcji (np. bilety wstępu do parków narodowych), strefy płatnego parkowania. Działania edukacyjne mogą być skierowane bezpośrednio do turystów lub poprzez szkolenia przewodników,

•

działania twarde to administracyjne ograniczanie liczby turystów takie jak:
sezonowe zamknięcie atrakcji, ograniczenie liczebności grup turystów odwiedzających atrakcję, zmniejszenie liczby miejsc parkingowych.

Sposoby regulowania ruchu turystycznego w miastach przedstawili Hall i MacArthur w roku 1998 [cyt. za Hall, Page 2002] (tabela 1).
W ośrodkach alpejskich, które już w latach 80. XX w. weszły w fazę dojrzałości,
prowadzone są działania restrukturyzacyjne w ramach trzech głównych strategii
podniesienia jakości produktu, strategii informacyjnych, strategii zróżnicowania produktu [Tuppen 2002]. Strategia podniesienia jakości produktu w ośrodkach sportów
zimowych obejmuje: lepszy dostęp do tras zjazdowych, inwestycje w sprzęt wytwarzający śnieg, więcej wyciągów narciarskich. Strategia poprzez akcje informacyjne
i utrzymanie lojalności klientów pozwala na dotarcie do nowych klientów. Strategia
zróżnicowania produktu opiera się na poszerzeniu oferty spędzania wolnego czasu
w ośrodku (np. basen, fitness, spa, muzea, rozrywka kulturalna, konferencje) i unowocześnieniu bazy noclegowej.
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Tabela 1. Metody i techniki oddziaływania na ruch turystyczny
Metody, techniki
Regulowanie dostępu do
niektórych obszarów
Regulowanie dostępu wg
rodzajów transportu

Regulacja liczebności
odwiedzających

Regulowanie typu odwiedzającego
Regulowanie zachowania

Wprowadzenie opłat (np.
za wstęp)
Marketing: promocja
innych regionów
Marketing: informacja

Wdrażanie programów
pozwalających zwiększyć
szacunek dla regionu
i jego kultury
Programy edukacyjne
Zachęcanie do pracy
wolontariuszy
Narodowe i regionalne
programy akredytacji

Sposoby wdrażania
Zakaz wstępu odwiedzających do niektórych obszarów;
Strefowanie regulujące dostęp do niektórych obszarów
Dostęp tylko dla pieszych;
Dostęp tylko dla pieszych i rowerzystów;
Dostęp tylko dla publicznego transportu;
Np. car-free days;
Ograniczenie dostępu dla różnych rodzajów pojazdów
Regulowanie (ograniczanie) liczby miejsc noclegowych lub
regulowanie charakteru bazy noclegowej;
Określenie maksymalnej liczby odwiedzających rocznie,
dziennie;
Ograniczenie liczebności grup odwiedzających
Np. ograniczenia wieku odwiedzającego lub bardzo wysokie ceny wstępu
Strefowanie obszaru – powoduje ograniczony dostęp do
pewnych stref;
Ograniczenia mogą dotyczyć długości przebywania w danym miejscu;
Zwiedzanie tylko z przewodnikiem
Opłaty dla zwiedzających;
Podczas sezonu niskiego brak opłat dla mieszkańców
Aby zmniejszyć liczbę odwiedzających promuje się inne
alternatywne atrakcje
Opracowanie map i przewodników określających drogi
dostępu do atrakcji z pominięciem najbardziej obciążonych
np. a walking trail map
Np. programy nauki gotowania miejscowych potraw;
Programy pobytu w domach miejscowej ludności;
Zwiedzanie organizowane przez przewodników miejscowych; (dzięki temu dochody pozostają w regionie)
Tworzenie szlaków tematycznych dotyczących miejscowej
kultury i historii
Np. przy budowie szlaków
Pozwalają na kontrolę praktyk operatorów turystycznych
i jakości urządzeń, np. bazy noclegowej

Źródło: na podstawie [Hall i McArthur 1998].
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Zakopane jako ośrodek turystyczny
Zakopane to najpopularniejszy turystyczny ośrodek górski w Polsce. Najwyżej położone miasto Polski (jego centrum leży na wysokości 830 m n.p.m.). W granicach administracyjnych miasta znajduje się znaczna część Tatrzańskiego Parku Narodowego
(TPN) oraz góra Gubałówka. Liczba mieszkańców Zakopanego w ostatnich latach
systematycznie maleje: w 2001 r. wynosiła 29 800 osób, a w 2015 r. 27 442 osób (spadek liczby ludności stałej wynika z ujemnego przyrostu naturalnego i migracyjnego
[Krakow.stat.gov]). Jest to ośrodek o dominującej funkcji turystycznej. Działalność
gospodarcza prowadzona przez mieszkańców nastawiona jest przede wszystkim na
obsługę ruchu turystycznego, dominuje zatrudnienie w hotelarstwie i gastronomii
[Pietras-Goc 2010]. Szacuje się, że rocznie odwiedza Zakopane około 3 mln turystów
w zdecydowanej większości to turyści krajowi. Turyści zagraniczni stanowią jedynie
13% klientów nocujących w rejestrowanej bazie noclegowej [Pietras-Goc, 2010]. Największą atrakcją miasta jest leżący w Tatrzańskim Parku Narodowym masyw górski
Tatry Wysokie, z najwyższym szczytem Polski (Rysy 2499 m n.p.m). Miasto przyciąga
gości niepowtarzalną specyfiką kulturową – folklorem i kulturą góralską, rzemiosłem
ludowym i architekturą. Organizowane są liczne imprezy kulturalne, przy czym znaczna ich część ma charakter masowy [Pietras-Goc 2010], oraz stałe imprezy sportowe
krajowe i międzynarodowe. Od 2002 r. na Wielkiej Krokwi odbywają się zawody narciarskiego Pucharu Świata.
Najpopularniejszymi formami turystyki uprawianej w Zakopanem i okolicach jest turystyka wypoczynkowa oraz kwalifikowana (piesza górska, narciarska i wspinaczkowa).
W okresie zimowym narciarze mogą korzystać z kilku wyciągów krzesełkowych i orczykowych. W okresie letnim funkcjonuje ok. 300 km oznakowanych szlaków pieszych.

Ruch turystyczny do Zakopanego
Najdokładniejsze dane dotyczące liczby odwiedzających Zakopane dostarcza TPN,
bowiem główne wejścia do TPN leżą w obrębie Zakopanego (tabela 2).
Przyjazdy trwają nieomal cały rok, ale są nierównomiernie rozłożone w czasie.
Ruch turystyczny nasila się w czasie weekendów, zwłaszcza długich weekendów.
W niedzielę podczas długiego weekendu w sierpniu 2011 r. frekwencja wynosiła
40 tys. osób [www.tvnmeteo.tvn24.pl]. Obserwuje się też zróżnicowanie sezonowe
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przyjazdów. Największa ekspansja ruchu przyjazdowego przypada na sezon letni
(sierpień). W sezonie zimowym (luty) liczba turystów jest prawie 10-krotnie niższa
niż w sierpniu (np. w 2012 r., w lutym, w TPN zanotowano wejście 42,9 tys. turystów, a w sierpniu 643,3 tys., w 2015 r., w lutym, – 73,7 tys. turystów, a w sierpniu –
652,6 tys.) [www.tpn.pl].
Tabela 2. Ruch turystyczny w TPN w latach 1993–2015 w tys. rocznie (na podstawie
sprzedanych biletów przy wejściach do parku)
Rok
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Liczba
turystów
1598,3
1857,5
2154,9
2058,6
2152,8
2342,1
2369.3
2089,4

Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Liczba
turystów
1879,7
1989,3
2040,5
1975,6
1971,9
2037,0
2238,5
2078,7

Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Liczba
turystów
2195,5
2002,9
2234,6
2251,2
2112,0
2137,0
2311,1

Źródło: [www.geo.uj.edu.pl; www.tpn.pl; www.portalsamorządowy.pl].

Ruch przyjazdowy do Zakopanego stanowią nie tylko osoby zamieszkujące miejscową bazę noclegową (czyli turyści), ale w znacznej mierze odwiedzający jednodniowi nocujący w okolicznych wsiach. Kompleksowe badania wjazdowego ruchu
samochodowego do Zakopanego przeprowadzone w latach 2015–2016 wykazały, że
wśród przejeżdżających zaledwie 14% stanowili turyści (przebywający w Zakopanem
ponad 8 godzin), a aż 50% – odwiedzający jednodniowi, przebywający w Zakopanem
od 4 do 8 godzin (tabela 3). Średnia dzienna liczba samochodów wjeżdżających do
Zakopanego wynosiła 8 769 [Bauer, Stankiewicz 2016].
Tabela 3. Wjazdy samochodów do Zakopanego w latach 2015–2016 r. Czas pobytu
w Zakopanem w godz.
Czas pobytu w Zakopanem (godz.)
Do 2 h
Do 4 h
Do 6 h
Do 8h
Ponad 8h
240

Źródło: [Bauer, Stankiewicz 2016].

% samochodów
35,7
20,7
16,8
13,0
13,9
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W ośrodkach alpejskich odnotowuje się podobny charakter popytu turystycznego. Rynek krótkich pobytów wydaje się bardziej ożywiony niż rynek dłuższych wakacji, a rośnie zwłaszcza liczba odwiedzających jednodniowych [Tuppen 2002].
Według sondażu przeprowadzonego w latach 2014 i 2015 wśród 6 tys. osób, które odwiedziły Zakopane w okresie lata, zaledwie 34% przyjeżdżających wybierało się
do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Większym magnesem przyciągającym do Zakopanego był deptak miasta – Krupówki. Najwięcej turystów przyjeżdża samochodami prywatnymi, choć ich odsetek spada: w 2014 r. autami dotarło 88% turystów,
a w roku 2015 – 76% turystów. Zatem nieco więcej turystów wybiera środki transportu publicznego [www.podróże.onet.pl].
Obserwacja natężenia ruchu turystycznego od roku 1999 (tabela 2) świadczy
o wejściu Zakopanego w fazę stagnacji. O wchodzeniu w fazę stagnacji może też
świadczyć zjawisko nadpodaży miejsc noclegowych. W ostatnich latach rośnie
liczba miejsc noclegowych i obiektów noclegowych, ale równocześnie sukcesywnie maleje liczba korzystających z nich klientów. W 2005 r. korzystało z noclegów
365 tys. osób, a w roku 2009 – 350 tys., co uznaje się za zjawisko niepokojące [Pietras-Goc 2010].

Przyczyny wejścia Zakopanego w okres stagnacji
Konkurencja ze strony innych ośrodków zmniejszyła popularność Zakopanego jako
ośrodka turystyki kwalifikowanej. Osoby chcące uprawiać narciarstwo zjazdowe
w Zakopanem mają do dyspozycji niezwykle obciążoną kolejkę na Kasprowy Wierch
(średni czas oczekiwania na wjazd na Kasprowy Wierch zimą wynosił 141 minut!
[Żemła 2005] i zaledwie dwa stoki narciarskie z wyciągami krzesełkowymi i kilkoma
orczykowymi. Tymczasem bogata oferta wyjazdów narciarskich w Alpy lub na pobliską Słowację (np. świetnie zorganizowany ośrodek narciarski na Chopoku) spowodowały masowe wyjazdy narciarzy do ośrodków zagranicznych. Konkurencją są też liczne ośrodki narciarskie poza Zakopanem, na przykład w Białce Tatrzańskiej, Jurgowie,
Witowie, Bukowinie Tatrzańskiej.
Tatry Słowackie stanowią też istotną konkurencję dla osób uprawiających wędrówki piesze w okresie letnim. Są tam dobrze zorganizowane szlaki piesze, a jednocześnie ruch turystyczny jest niewielki. Podczas gdy w Dolinie Rybiego Potoku porusza się w pogodny dzień lata średnio około 7 tys. osób, to w sąsiedniej Dolinie Białej
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Wody, znajdującej się po słowackiej stronie, odnotowuje się pobyt od 50 do 150 osób
[Skawiński 2010].
Już w latach 90. naukowcy oceniali, że na terenie TPN-u w sierpniu następuje
dwukrotne przekroczenie chłonności turystycznej [Baranowska-Janota i in. 2000].
Jednak liczba turystów odwiedzających TPN w sierpniu w latach 2000–2015 rośnie mimo tłoku panującego na szlakach turystycznych (tabela 4). W 2000 r. sprzedano
584,3 tys. biletów wstępu do TPN-u, a w roku 2015 – 652,6 tys. [www.tpn.pl].
Tabela 4. Liczba sprzedanych biletów do TPN-u w sierpniu w latach 2000–2015
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Liczba turystów
w tys.
584,3
538,8
604,1
583,7
571,4
562,9
525,7
595,8

Rok

Liczba w tys.

2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015

578,0
669,5
631,6
643,3
621,4
567,9
652,6

Źródło: [www.tpn.pl].

Nastawienie mieszkańców do turystów jest zmienne. W opinii mieszkańców Zakopane jest miastem zatłoczonym, z niewystarczającą liczbą miejsc parkingowych,
słabo dostępnym komunikacyjnie [Strategia rozwoju miasta Zakopane 2011]. Badanie
ankietowe w 1999 r. wskazywało, że w Zakopanem wyraźnie można odczuć negatywny stosunek do masowego turysty, zwłaszcza wycieczek szkolnych. Ankietowani
mieszkańcy wskazywali, że obecność turystów powoduje problemy, zwłaszcza komunikacyjne, i tłok. Na pytanie, czy większy napływ turystów byłby korzystny, aż 43%
ankietowanych odpowiedziało, że nie, 29% nie miało zdania, a tylko 27% stanowili
zwolennicy dalszego wzrostu liczby turystów [Komorowska 2003].
Z kolei ostatnie badania przeprowadzone na reprezentatywnej grupie mieszkańców Zakopanego w 2016 r. wykazały, że według 83% badanych miasto powinno się
stawać całoroczną bazą dla aktywnie wypoczywających rodzin, a 73% widzi potrzebę
wzbogacenia oferty kulturalno-turystycznej [Zakopiańczycy popierają… 2016]. Zatem
granica pojemności socjokulturowej nie została przekroczona.
Zakopane stało się ośrodkiem bardzo chętnie odwiedzanym przez turystów maso242

wych mimo zatłoczenia i kolejek (pod kolejką na Kasprowy Wierch, pod szczytem Gie-
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wontu i Rysów, w sklepach, na Krupówkach; korki zwłaszcza na ulicy Nowotarskiej) [Komorowska 2003]. Ma ono wizerunek miejsca, „które trzeba zobaczyć”, oferującego dużo
tanich miejsc noclegowych i łatwe formy wypoczynku: spacery po mieście, zwłaszcza
po deptaku, tradycyjne jedzenie, przejażdżki wozami konnymi, kolejkę na Kasprowy
Wierch, wydarzenia kulturalne dla masowego turysty. Ten typ turystów i odwiedzających jednodniowych dobrze się czuje w tłumie. Zatem wydaje się, że granica pojemności psychologicznej tej grupy odwiedzających nie została przekroczona. Jednak
zmniejszyła się liczba przyjazdów turystów bardziej wymagających (tj. osób aktywnie
wypoczywających), których granica pojemności psychologicznej została przekroczona.

Działania restrukturyzacyjne prowadzone w Zakopanem
Działania restrukturyzacyjne prowadzone są w obszarze samego miasta i w obszarze
TPN-u.
Działania dotyczące produktu dotyczą miasta i obejmują:
1.

Reorganizację produktu:
•

wzbogacenie urządzeń i atrakcji turystycznych przeznaczonych głównie dla turysty masowego: nastąpiła poprawa estetyki ulic, odnowiono
deptak na Krupówkach, wyremontowano kolejkę na Kasprowy Wierch,
zbudowano nowy stadion lekkoatletyczny [Pietras-Goc 2010], zbudowano aquapark z otwartym basenem termalnym, spa, działa kilka galerii
sztuki, organizowane są wystawy etnograficzne (np. Zagroda Sołtysów).
Odbywa się 12 cyklicznych wydarzeń kulturalnych (Międzynarodowy
Festiwal Folkloru Ziem Górskich, Jazz camping, Dni Szymanowskiego),

•

specjalizację: od 2016 r. prowadzona jest akcja przywrócenia narciarstwa na Gubałówce (szczyt 1119 m n.p.m). Badanie przeprowadzone
w 2016 r. wykazało, że według 95% zakopiańczyków miasto powinno
rozwijać narciarstwo i sporty zimowe. 87% badanych opowiada się za
budową nowych tras i nowoczesnego ośrodka rekreacyjno-sportowego
na Gubałówce [Zakopiańczycy popierają… 2016].

2.

Transformację produktu turystycznego:
•

nastąpiła zmiana segmentu odbiorców, do których kierowana jest oferta, na klientów zamożniejszych (budowa hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych), poprawa jakości (wzrost liczby hoteli kategoryzowanych),
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•

dywersyfikacja produktu – poprzez rozwój turystyki konferencyjnej
w hotelach.

Baza noclegowa stale jest powiększana. W końcu lat 90. miejsc noclegowych oficjalnie zgłoszonych było ok. 18 tys. (tj. w hotelach, pensjonatach, obiektach turystycznych i kwaterach prywatnych). Liczba miejsc w kwaterach niezarejestrowanych nie
była znana [Lijewski i in. 2002, s. 324]. W 2016 r. funkcjonowało ponad 27 tys. miejsc
noclegowych w bazie rejestrowanej [www.rp.pl]. Wzrasta liczba obiektów oferujących noclegi w wysoko skategoryzowanej bazie (tabela 5). Zatem czynione są wysiłki,
by przyciągnąć do Zakopanego klientów zamożniejszych oraz wprowadzić turystykę
biznesową w formie turystyki konferencyjnej.
Tabela 5. Miasto Zakopane. Liczba hoteli i pensjonatów skategoryzowanych
Hotele
pięciogwiazdkowe
Hotele
czterogwiazdkowe
Hotele
trzygwiazdkowe
Hotele
dwugwiazdkowe
Pensjonaty
czterogwiazdkowe
Pensjonaty
trzygwiazdkowe
Pensjonaty
dwugwiazdkowe
Pensjonaty
jednogwiazdkowe
razem

2008

2015

0

3

4

5

8

10

1

1

0

1

11

9

5

3

0

1

29

33

Źródło: [Bdl.stat.gov].

Działania dotyczące regulacji ruchu turystycznego w Zakopanem obejmują zarówno obszar miasta, jak i teren TPN-u (tabela 6).
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Nie
Nie
Tak – strefowanie TPN, powoduje ograniczenia w dostępie.
Wejście grup wycieczkowych tylko z przewodnikiem
TPN.
Zakaz poruszania się po TPN-ie w porze nocnej.
Czasowe zamykanie szlaków w zimie
Tak
Nie

Regulacja liczebności odwiedzających
Regulowanie typu odwiedzającego
Regulowanie zachowania

Nie

Tak. Wolontariusze prowadzą akcje sprzątania TPN-u
Nie

Wdrażanie programów pozwalających
wzmocnić szacunek dla regionu i jego
kultury
Programy edukacyjne

Zachęcanie do pracy wolontariuszy
Narodowe i regionalne programy
akredytacji

Źródło: badanie własne.

Nie – brak informacji o liczbie turystów aktualnie
przebywających w TPN

Marketing: informacja

Wprowadzenie opłat np. wstępu
Marketing: promocja innych regionów

Tatrzański Park Narodowy
Tak – poruszanie się tylko po wyznaczonych szlakach
turystycznych
Dostęp tylko dla pieszych, narciarzy i rowerzystów

Metody, techniki
Regulowanie dostępu do niektórych
obszarów
Regulowanie dostępu wg rodzajów
transportu

Tabela 6. Metody i techniki oddziaływania na ruch turystyczny w Zakopanem
Miasto Zakopane

Tworzenie szlaków tematycznych dot. miejscowej kultury
i historii, np. Szlak Znakomitych Zakopiańczyków
Nie
Tak. Prowadzi się kategoryzacje obiektów bazy noclegowej

Nie
W informacji turystycznej w Zakopanem promuje się inne
miejscowości
Tak – informacja na tablicach świetlnych ustawionych na
drodze dojazdowej pokazująca czas dojazdu do Zakopanego
Nie

Zakaz podjazdu samochodem bezpośrednio do wejść
głównych TPN, dostęp tylko pieszo. Od 2016 r. uruchomiono miejską komunikację autobusową ułatwiającą poruszanie się bez samochodu
Nie
Nie
Nie

Nie

Restrukturyzacja górskiego ośrodka turystyki masowej: przykład Zakopanego
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Wnioski
Ośrodek górskiej turystyki masowej Zakopane znajduje się w fazie stagnacji liczby
turystów i liczby wynajmowanych miejsc noclegowych. W ośrodku tym przekroczona została granica chłonności środowiska przyrodniczego (w Tatrzańskim Parku Narodowym), natomiast nie zostały przekroczone granice pojemności socjokulturowej
i psychologicznej mimo znacznego zatłoczenia miasta i szlaków w TPN-ie. Przeważa
turystyka masowa (ok. 3 mln przyjezdnych rocznie). Specyfiką ruchu jest ogromny
udział odwiedzających jednodniowych (prawdopodobnie ok. 50% przyjezdnych),
którzy wynajmują miejsca noclegowe w okolicznych wsiach. Miasto straciło pozycję
konkurencyjną jako ośrodek turystyki kwalifikowanej (narciarskiej i pieszej turystyki
górskiej) na rzecz innych ośrodków w Polsce lub za granicą.
Stosowane działania restrukturyzacyjne to urozmaicanie atrakcji turystycznych
(np. aquapark), podniesienie jakości i estetyki infrastruktury komunikacyjnej (unowocześnienie nawierzchni ulic i deptaków), rozwój oferty kulturalnej dla turystów masowych (liczne wydarzenia, festyny, wystawy). Działania restrukturyzacyjne dotyczą
zmniejszenia zatłoczenia miasta poprzez ograniczenia poruszania się transportem samochodowym (zakazy podjazdu samochodami do głównych wejść w TPN-ie, wprowadzenie autobusowej komunikacji zbiorowej).
Najważniejszą formą restrukturyzacji jest rozwój hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych, który ma przyciągnąć turystów zamożniejszych oraz wprowadzić nowe formy
turystyki, tj. turystykę biznesową i konferencyjną.
Wykazano, że działania restrukturyzacyjne prowadzone w Zakopanem można
określić jako strategie zróżnicowania produktu (urozmaicanie form spędzania czasu
wolnego, polepszenie jakości bazy noclegowej). Prowadzone są też działania zmierzające do regulacji dużego napływu odwiedzających jednodniowych (budowa parkingów przed wejściami do TPN-u, wprowadzanie komunikacji zbiorowej). Do chwili
obecnej nie udało się zrealizować strategii podniesienia jakości produktu przeznaczonego dla narciarzy (np. lepszego dostępu do tras zjazdowych czy bardziej zróżnicowanych tras narciarskich).
W mieście nie prowadzi się tzw. działań twardych regulujących ruch przyjazdowy,
takich jak ograniczanie liczby tanich miejsc noclegowych czy ograniczenia liczby odwiedzających TPN.
Celem działań restrukturyzacyjnych jest zatem przyciągnięcie zarówno turystów
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masowych, dysponujących niskim budżetem, jak i tych bogatszych.
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The article is a review and at the same time presents a certain concept of research on the
development of tourism in the regions using mass sports events.
Key words: sport events, tourism destination, tourism product

Wprowadzenie
Współczesny sport jest dziedziną życia człowieka różnorodną i wielowymiarową.
Podlega ciągłemu rozwojowi wynikającemu z zachodzących zmian społeczno-gospodarczych w otaczającym człowieka świecie. Sport ma także coraz większy wpływ
na rzeczywistość i staje się przedmiotem zainteresowań wielu dyscyplin naukowych1.
Klasyczne wartości sportu kojarzone zazwyczaj ze zmaganiami ludzi dążących do
udoskonalania swej tężyzny fizycznej w celu utrzymania zdrowia, z cennymi aspektami wychowawczymi, etosem honoru i fair play oraz jego wartościami kulturowymi, są
łączone także z dążeniem do osiągania sukcesów w celu ich komercyjnego wykorzystania [Sznajder 2007].
Sport to także pewien styl życia szerokich grup społecznych zmierzający m.in. do
poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, ale także zjawisko ekonomiczne
– gdyż podlega profesjonalizacji i komercjalizacji [Sznajder 2015, ss. 21–30]. Te dwa
trendy pobudzają m.in. inwestycje w regionie w infrastrukturę ogólną i celową dla
uprawiania sportu i rozwoju konkretnych dyscyplin sportowych, co prowadzi do przekształcania sportu z zabawy i pewnej formy rekreacji w konkurowanie sportowców, klubów sportowych, miast, narodów – także w celu osiągnięcia sukcesu ekonomicznego.
Komercjalizacja sportu sprzyja organizacji zawodów sportowych traktowanych
jako produkty coraz bardziej atrakcyjne dla różnych grup zaangażowanych w ich
przygotowanie i realizację (organizatorów, uczestników, kibiców, obserwatorów,
sponsorów itd.). Z uwagi na to, że zawodom sportowym towarzyszy zazwyczaj duże
zainteresowanie mediów i różnych grup uczestników (mieszkańców i odwiedzających), nazywa się je także widowiskami sportowymi [Janusz i in. 2004, ss. 254–256].
Dokonując przeglądu literatury przedmiotu i raportów branżowych, można zauważyć, że pewnymi synonimami widowiska sportowego są wydarzenia sportowe [Cieślikowski 2016, s. 54], imprezy sportowe [Główny Urząd Statystyczny 2017].
Termin „wydarzenie sportowe” odnosić się może zarówno do wielkich międzynarodowych imprez, w których dochodzi do rywalizacji zawodników, a także do mniej250

1 Np. nauk o kulturze fizycznej, socjologii, ekonomii.
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szych spotkań krajowych, regionalnych czy też lokalnych (w tym: zajęć, warsztatów,
treningów, organizowania rozgrywek ligi lokalnej, międzyzakładowej czy też międzyosiedlowej albo międzyszkolnej – w określonych dyscyplinach sportowych).
Autorzy opracowania, z uwagi na przeprowadzoną analizę raportów GUS-u, posługują się terminem „impreza sportowa”. W statystykach GUS-u to pojęcie jest wykorzystywane w odniesieniu do jednego z kilku rodzajów dużych (pod względem
uczestników) imprez realizowanych w obiektach otwartych lub zamkniętych na terenie Polski z uwzględnieniem podziału ogólnej liczby tych imprez na konkretne liczby
w województwach i powiatach.
Celem opracowania jest identyfikacja kluczowych przesłanek dla uznania sportowych imprez masowych za atrakcyjne produkty turystyczne w Polsce.
Aby osiągnąć cel pracy, zastosowano metody obserwacji biernej oraz analizy statystycznej z wykorzystaniem źródeł wtórnych.
W opracowaniu przedstawiono ogólny wpływ sportu na rozwój turystyki, a także dokonano charakterystyki sportowych imprez masowych w Polsce. W podsumowaniu sformułowano kluczowe przesłanki uznania sportowych imprez masowych za
znaczący czynnik rozwoju turystyki w regionach.
Różne wydarzenia/imprezy (w tym także sportowe) wpływają na turystykę, a także wywołują skutki ekonomiczne, społeczno-kulturowe, środowiskowe i polityczne.
Dla turystyki kluczową kwestię stanowi fakt, że masowe wydarzenia sportowe same
w sobie stanowią niematerialną atrakcję zwiększającą ruch turystyczny w destynacji
[Allen i in. 2002].

Sport jako czynnik wpływający na rozwój turystyki
Współcześnie zarówno sport, jak i turystyka należą do dziedzin, na które w globalnej
gospodarce istnieje coraz większe zapotrzebowanie. Zjawiska te pozytywnie wpływają na zachowania społeczne, środowisko przyrodnicze, życie kulturowe oraz na
rozwój wielu gałęzi gospodarki.
Turystyka, jak opisuje Przecławski, to przede wszystkim „zjawisko ruchliwości
przestrzennej człowieka, które realizowane jest w czasie wolnym i charakteryzuje się
czasową i dobrowolną zmianą miejsca stałego pobytu i wejściem w kontakt ze środowiskiem odwiedzanym” [Przecławski 1996, ss. 31–32]. Światowa Organizacja Turystyki
przedstawia, iż turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywa-
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ją w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy
poza swoim codziennym otoczeniem [ONZ-WTO 1995, s. 5].
Sport to świadoma, dobrowolna działalność człowieka podejmowana głównie dla
zaspokojenia potrzeby zabawy, popisu i walki, a także wewnętrznego doskonalenia
się w drodze systematycznego rozwoju cech fizycznych, umysłowych i wolicjonalnych [Ryba 2004, s. 23]. Sport jest częścią kultury fizycznej, definiowanej jako składowa kultury społeczeństwa obejmująca dziedzinę kształtowania fizycznych uzdolnień
człowieka, naukę o wychowaniu fizycznym oraz sportowym społeczeństwa i osobistą higienę, a także racjonalną organizację czynnego wypoczynku [Ryba 2004, s. 23].
Sport zaspokaja potrzeby człowieka w zakresie edukacji, zdrowia, rozrywki, kultury,
poczucia przynależności do grupy i społeczeństwa, prestiżu i uznania za osiągnięcia sportowe, przebywania w grupie i wspólnego przeżywania emocji, aktywnego
spędzania czasu wolnego itp. [Izydorczyk 2003, s. 117]. Zgodnie z Ustawą o sporcie
z dnia 24 czerwca 2010 „sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie
wyników sportowych na wszelkich poziomach” [Ustawa o sporcie 2010]. Intensywne
przemiany w rozwoju społecznym, kulturowym, technologicznym oraz ekonomicznym współczesnych społeczeństw spowodowały, że sport jako zjawisko społeczne
obecnie jest dziedziną pełniącą wiele funkcji w życiu społecznym, co powoduje, że
jest on bardzo zróżnicowany i wielowymiarowy. Współcześnie dominują dwie formy
sportu: sport masowy (inaczej rekreacja fizyczna) oraz sport wyczynowy, który może
być uprawiany zawodowo lub amatorsko2. Sport – zarówno wyczynowy, jak i masowy (rekreacja fizyczna) – staje się jednym z czynników mających wpływ na rozwój
turystyki. Współcześnie coraz częściej jedną z przyczyn podejmowania aktywności
turystycznej jest możliwość uprawiania rekreacji fizycznej na danym terenie z dala od
miejsca zamieszkania (np. 52,7% odwiedzających województwo małopolskie deklaruje aktywność fizyczną, a dla 9,3% odwiedzających to województwo jest głównym
powodem przyjazdu) [Żuk 2017, s. 38]. Należy podkreślić znaczącą rolę infrastruktury i usług rekreacyjnych jako jednego z elementów podnoszących atrakcyjność turystyczną regionów. Szczególnie popularna staje się rekreacja podczas urlopów czy
pobytów w miejscach uzdrowiskowych [Hadzik i in. 2014, ss. 151–166]. Za przykład
można podać uzdrowiska Krynica-Zdrój [Mirek 2011, ss. 303–313] czy Świeradów-
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2 Sport kwalifikowany oznacza rodzaj sportu, w którym uczestnicy są poddawani procesom kwalifikowania
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-Zdrój [Rapacz i in. 2012, ss. 25–42], których administracje samorządowe, dążąc do
wzbogacenia dotychczasowej oferty turystycznej, podjęły działania związane z jej dywersyfikacją [Waniowski i in. 2010, s. 150]. Dywersyfikacja dotychczasowej oferty turystycznej miasta, kojarzonej przede wszystkim z lecznictwem uzdrowiskowym, polegała na poszerzeniu jej o produkt rekreacyjny. Współcześnie motywy „wyjazdów do
wód” nie dotyczą tylko celu leczniczego i rehabilitacji, ale mają także coraz ważniejszy
dla wielu tego typu turystów cel profilaktyczny. Jak twierdzi Hadzik: „jest to istotne,
ponieważ realizacja celu profilaktycznego w uzdrowiskach może się odbywać dzięki
wykorzystaniu różnorakich form aktywności rekreacyjnej i turystycznej” [Hadzik 2014,
s. 160]. Rekreacyjna oferta usługowa może być także generatorem zysku w obiektach
infrastruktury turystycznej, tj. hotelach miejskich, hotelach konferencyjnych, hotelach wypoczynkowych czy w specjalistycznych hotelach wellness & spa. Podróżowanie w celu uprawiania form rekreacji fizycznej to także cecha turystyki aktywnej.
W krajowej literaturze przedmiotu koncepcję turystyki aktywnej opisuje Tomik, który
definiuje ją jako „różnego rodzaju wyjazdy dwu- lub wielodniowe, których głównym
celem jest podejmowanie aktywności fizycznej” (uprawianie różnego rodzaju form
aktywności fizycznej) [Tomik 2013, s. 17]. Kolejnym przykładem jest turystyka przygodowa, która polega na realizacji podróży, dla której motywem sprawczym jest pragnienie przeżycia przygody rekreacyjnej. Według Sonelskiego przygoda jest wydarzeniem, które bezpośrednio angażuje jej uczestnika zarówno w sensie fizycznym, jak
i w sensie psychicznym [Sonelski 2013, s. 31].
Turystyka sportowa obejmuje podróżowanie poza miejsce zamieszkania danej
osoby w celu uczestniczenia w działalności sportowej dla rekreacji lub w celu zawodowego uprawiania sportu, oglądania wydarzeń sportowych, zwiedzania słynnych
atrakcji sportowych (np. muzeów sportu), nie dłużej niż rok bez przerwy poza codziennym otoczeniem [Gaworecki 2008]. Organizacja widowisk sportowych wpływa
na rozwój i upowszechnienie nie tylko sportu, lecz także turystyki. Tworzy się nowa
infrastruktura turystyczna (noclegowa, gastronomiczna, transportowa itd.), a w późniejszych latach nasili się prawdopodobnie ruch turystyczny.
Dokonując analizy opisanych źródeł, można przypuszczać, że istnieje znaczący
wpływ sportu na turystykę, jednocześnie rozwój infrastruktury turystycznej i paraturystycznej przyczynia się do rozwoju sportu m.in. w zakresie możliwości organizacji
sportowych imprez masowych.
Zatem związek pomiędzy sportem a turystyką jest dwukierunkowy i wieloaspektowy.
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Sportowe imprezy masowe a turystyka w Polsce – wyniki
badań
Impreza masowa to każda impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub
sportowym skierowana do szerokiej publiczności, organizowana zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych [Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
2009]. Impreza masowa zwykle odbywa się na stadionie, w hali sportowej, centrum
kongresowym czy innym dużym obiekcie, a także na otwartej przestrzeni, na wydzielonym i odpowiednio oznaczonym terenie. Organizatorem takich imprez, po otrzymaniu stosownego zezwolenia, może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak
i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.
Dla potrzeb zliczania imprez i ich uczestników Główny Urząd Statystyczny w Warszawie (GUS) wprowadził definicję normatywną, która nawiązuje do Ustawy o imprezach masowych [Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 2009]. Imprezę masową
określono jako masową imprezę artystyczno-rozrywkową lub masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez:
•

organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach,
muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,

•

organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających
tymi szkołami i placówkami,

•

organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

•

sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,

•

sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnego
i nieodpłatnego, organizowanego na terenie otwartym,

•

zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników.

Analiza statystyk gromadzonych przez GUS w latach 2013–2016 pozwala zauważyć, że liczba masowych imprez sportowych stanowi 53,2% wszystkich imprez masowych realizowanych w tym okresie w Polsce (tabela 1), a liczba uczestników imprez
sportowych stanowi 58,3% na tle liczby uczestników pozostałych imprez masowych
(tabela 2).
Imprezy masowe z 2016 r. poddano analizie korelacji pomiędzy liczbą imprez
sportowych a łączną liczbą uczestników sportowych imprez masowych w wojewódz254

twach (tabela 3).

2013 r.
3 164
2 566
5 730

2014 r.
3 235
2 835
6 070

2015 r.
3 432
2 848
6 280

2016 r.
3 223
3 257
6 480

2014 r.
13 706 686
9 547 250
23 253 936

2013 r.

12 640 991
8 492 424
21 133 415

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS-u.

Liczba uczestników
masowych imprez
sportowych
pozostałych
razem
13 634 548
9 662 869
23 297 417

2015 r.
13 700 792
10 734 854
24 435 646

2016 r.

Tabela 2. Uczestnicy masowych imprez sportowych w Polsce w latach 2013–2016

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS-u.

Masowe imprezy
sportowe
pozostałe
Razem

Tabela 1. Masowe imprezy sportowe w Polsce w latach 2013–2016

53 683 017
38 437 397
92 120 414

Razem w latach 2013–2016

Razem w latach 2013–2016
13 054
11 506
24 560

58,3%
41,7%
100,0%

udział

udział
53,2%
46,8%
100,0%
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256
294
425
214
104
119
304
257
74
176
67
183
503
18
69
214
202
3 223

dolnośląskie
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Liczba masowych
imprez sportowych

Województwo

Liczba uczestników
masowych imprez
sportowych
1 223 584
1 188 243
570 683
515 256
360 746
1 785 131
1 989 569
145 510
386 604
268 875
1 230 149
2 328 536
28 498
181 681
1 040 977
456 750
13 700 792

Tabela 3. Masowe imprezy sportowe w Polsce w 2016 r. według województw
Średnia liczba
uczestników masowych
imprez sportowych
4 161,85
2 795,87
2 666,74
4 954,38
3 031,48
5 872,14
7 741,51
1 966,35
2 196,61
4 013,06
6 722,13
4 629,30
1 583,22
2 633,06
4 864,38
2 261,14
4 250,94
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Współczynnik korelacji liniowej Pearsona wykazuje bardzo wysoką zależność
pomiędzy tymi zmiennymi (liczbą imprez sportowych a łączną liczbą uczestników
sportowych imprez masowych) na przestrzeni lat 2013–2016 (r zawiera się w przedziale od 0,8342 do 0,8662 przy p=0,00001). Średnio w masowej imprezie sportowej
w tych latach uczestniczyło ok. 4 tys. osób (2013 r. – 3 995 osób; 2014 r. – 4 236; 2015 r.
– 3 972; 2016 r. – 4 250). Zależność pomiędzy liczbą masowych imprez sportowych
a liczbą uczestników w poszczególnych województwach w roku 2016 to zależność
liniowa.
W 2016 r. najwięcej masowych imprez sportowych odbyło się w województwie
śląskim (503 imprezy). Uczestniczyło w nich łącznie najwięcej osób (2 328 536), jednak pod względem liczby turystów (tabela 4) województwo śląskie znajduje się na
piątej (w wypadku liczby turystów krajowych) i szóstej pozycji (w wypadku liczby turystów zagranicznych).
Analiza liczby masowych imprez sportowych oraz liczby turystów (krajowych i zagranicznych) w latach 2013–2016 w województwach (na podstawie danych GUS-u)
pozwala zauważyć korelację pomiędzy liczbą masowych imprez sportowych a liczbą
turystów odwiedzających dane województwo, przy czym korelacja ta jest wyższa,
biorąc pod uwagę turystów polskich (współczynnik R Spearmana rs dla 2013=0,8005;
2014=0,6647; 2015=0,6529; 2016=0,666; przy p<0,05) niż zagranicznych (współczynnik R Spearmana rs dla 2013=0,6358; 2014=0,4676; 2015=0,5176; 2016=0,5004; przy
p<0,05, z wyjątkiem roku 2014). Nieco inny wynik dla roku 2014 może sugerować, że
jakieś wielkie wydarzenie sportowe mogło mieć wpływ na ogólny obraz sytuacji na
rynku turystycznym. W 2014 r. jedynym wielkim wydarzeniem sportowym (masową
imprezą sportową) były Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn FIVB 20143.

3 Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 – 18. edycja międzynarodowego turnieju siatkarskiego o tytuł mistrza świata, zorganizowana w dniach od 30 sierpnia 2014 r. do 21 września 2014 r. w Polsce
przez Polski Związek Piłki Siatkowej i telewizję Polsat, pod patronatem Międzynarodowej Federacji Piłki
Siatkowej (FIVB).
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lubuskie
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podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
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Województwo

Liczba turystów
zagranicznych
593 482
120 510
120 767
154 096
175 063
1 376 883
1 476 815
48 097
138 552
168 807
504 565
366 956
32 748
160 199
303 291
637 962
6 378 793

Tabela 4. Masowe imprezy sportowe w Polsce w 2016 roku a liczba turystów według województw

2 477 925
1 072 673
795 685
487 227
1 089 215
3 200 415
3 261 029
360 822
972 053
495 385
2 168 149
2 042 188
562 974
1 120 365
1 696 670
1 926 740
23 729 515

Liczba turystów krajowych
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2013 r.
3 164
18 158 166
5 242 972

2014 r.
3 235
19 613 643
5 470 335

2015 r.
3 432
21 252 486
5 689 570

2016 r.
3 223
23 729 515
6 378 793

Źródło: opracowanie na podstawie GUS-u.

Województwa, w których nie rozgrywano
meczów piłki siatkowej MŚ FIVB

Województwa, w których rozgrywano mecze
piłki siatkowej MŚ FIVB

turyści zagraniczni
turyści polscy
turyści zagraniczni
turyści polscy

2013 r.
3 722 499
11 509 269
1 520 473
6 648 897

2014 r.
3 877 844
12 492 102
1 592 491
7 121 541

2015 r.
4 062 260
13 663 283
1 627 310
7 589 203

Tabela 6. Liczby turystów w Polsce w latach 2013–2015 z podziałem na województwa, w których odbyły się mecze Mistrzostw
Świata w Piłce Siatkowej FIBV 2014 i w których tych meczów nie rozgrywano

Źródło: opracowanie na podstawie GUS-u.

Liczba sportowych imprez masowych
Liczba turystów polskich
Liczba turystów zagranicznych

Tabela 5. Masowe imprezy sportowe a liczba turystów w Polsce w latach 2013–2016
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Głębsza analiza wpływu tej imprezy sportowej może pokazać wpływ na ruch
turystyczny w danym województwie. W tym celu wszystkie województwa w Polsce
podzielono na dwie grupy: I grupa – siedem województw, gdzie w 2014 r. odbywały się mecze Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn4 oraz II grupa – dziewięć
województw, w których impreza się nie odbywała (tabela 6). Następnie sprawdzono
za pomocą testu par Wilcoxona zmiany, jakie zaszły w ruchu na przełomie lat 2013
(przed imprezą), 2014 (rok imprezy) i 2015 r. (rok po imprezie). Wynik wskazuje, że
wśród województw, w których mistrzostwa się odbyły, różnica w liczbie turystów do
roku poprzedniego okazała się istotnie statystyczna (Z=2,3664 przy p=0,017961), natomiast wśród pozostałych województw takich różnic nie zanotowano.
Również w kolejnym roku (2015 r.) widoczna jest istotna różnica liczby turystów
(chociaż już na niższym poziomie) między województwami, które przyjmowały
uczestników oraz kibiców Mistrzostw Świata w piłce siatkowej (Z=2,0284; p=0,0425),
i województwami, w których nie rozgrywano meczów tej imprezy. Wśród polskich turystów widać nawet większe różnice. Województwa, które przyjmowały gości w roku
2014, zanotowały przyrost 8,54% rok do roku (2013/2014) oraz 9,38% (2014/2015),
województwa zaś, w których nie rozgrywano meczów siatkarskich, zanotowały 7,11%
pomiędzy latami 2013 i 2014 oraz 6,57% pomiędzy latami 2014 i 2015. Wszystkie te
zmiany byłe istotne statystycznie rok do roku.
Analiza statystyczna zależności sportowych imprez masowych i ruchu turystycznego na podstawie jednej masowej imprezy sportowej (międzynarodowej), pozwala
zauważyć znaczący wpływ sportu na turystykę. Jednak dla dokładniejszego oszacowywania roli sportu w turystyce należałoby wydłużyć horyzont czasowy obserwacji
i zwiększyć liczbę wielkich imprez masowych (np. międzynarodowych wydarzeń rangi mistrzowskiej).

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona analiza statystyczna, a także opisowa zrealizowanych w latach
2013–2016 masowych imprez sportowych w Polsce potwierdza znaczący wpływ tych
wydarzeń na ruch turystyczny.
Należy także zauważyć, że dla realizacji imprez masowych wymagana jest infrastruktura ogólna i celowa – np. obiekty sportowe (samodzielny, zwarty zespół urzą260

4 Dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie.
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dzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych) [Mała
encyklopedia sportu 1987, s. 201]. Z uwagi na fakt, iż współczesne obiekty sportowe
wymagają znaczących nakładów finansowych na budowę i utrzymanie, a także wielu
inwestycji w infrastrukturę ogólną, można przypuszczać, że ich budowa i funkcjonowanie wywiera znaczący wpływ na gospodarkę regionu. W imprezach tych uczestniczą zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający. Zatem można przypuszczać, że im
więcej w regionie imprez sportowych ogólnokrajowych i międzynarodowych, tym
większy wpływ tych imprez na rozwój turystyki w regionie.
Ponadto imprezy sportowe mogą być traktowane nie tylko jako atrakcyjne produkty wielu podmiotów rynkowych zaangażowanych w realizację i obsługę, lecz także jako nowoczesna forma promocji [Piotrowski 2012, ss. 153–161]. Impreza sportowa
jest bardzo podatna na zastosowanie współczesnych mediów masowych i wyzwala
wiele emocji, co w gospodarce doznań (doświadczeń) ma coraz większe znaczenie
w procesie utrzymywania długofalowych więzi z klientami na wielu różnych rynkach
– w tym rynku turystycznym [Stasiak 2014, s. 37].
Olearnik podkreśla, że zasadniczym elementem współczesnej turystyki, a w wielu wypadkach wręcz jej sensem, jest doświadczenie (doznanie, przeżycie), którego
oczekuje turysta. Suma wrażeń, doświadczeń i emocji bywa sensem turystycznej konsumpcji [Olearnik 2016, s. 11].
Zatem impreza sportowa wydaje się szczególnie atrakcyjnym produktem turystycznym oraz formą promocji różnych podmiotów zaangażowanych w jego realizację o dużym wpływie na turystykę regionu.
Dokonując przeglądu statystyk imprez sportowych w GUS-ie, można zauważyć
pewne prawidłowości pomiędzy organizacją imprez sportowych i wielkością ruchu
turystycznego. Należy przy tym mieć świadomość, że na rozwój ruchu turystycznego wpływa wiele różnych czynników, które mogą stanowić etapy dalszych badań
w przyszłości.
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Społeczno-historyczne i gospodarcze aspekty
Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej
Socio-historical and Economic Aspects of Festival of Cultures
and Borderlands Cuisine in Basznia Dolna
Abstract: The aim of the article is to present „the Borderland features” as an indication of
the socio-economic development of the region on the example of the festival in Basznia
Dolna. The political and economic transformations initiated in Poland in 1989 have highlighted many years of neglect in the area of broadly understood socio-economic policy,
especially in rural areas. These included border with Ukraine - the Lubaczów Municipality
where three large State Farms, a glassworks, a sulfur mine and several other unprofitable
enterprises were liquidated. The rapid change resulted in a progressive degradation of the
region and a rapidly growing level of poverty. Fortunately, in the beginning of the 21st
century, with full respect for the principles of sustainable development - the program of
revitalization of the community began. Tourism, with its „Borderland features” and multicultural tradition, became the guiding theme of the transformations. In 2005 the Festival
of Cultures and Borderlands Cuisine in Basznia was held for the first time. Thanks to this
event the Lubaczów Municipality became an important region of Subcarpathia.
Key words: tourism, revitalization, Basznia Dolna, culture festival, Borderland culture.

Wprowadzenie
Tradycyjnie od wielu lat najbiedniejszym regionem Polski jest Podkarpacie. Największym powiatem tego województwa jest powiat lubaczowski, liczący 203 km2, na od* joanna-zagdanska@wp.pl
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cinku 16,2 km graniczący z Ukrainą. Regres ekonomiczno-społeczny w lubaczowskiej
gminie był szczególnie widoczny na początku lat 90. XX w., kiedy upadło tu kilka Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), zamknięto kopalnię siarki w Baszni Górnej
i zlikwidowano hutę szkła w Hucie Kryształowej. Nowa sytuacja ekonomiczno-gospodarcza wznieciła proces powolnej degradacji terenów, skutkujący zwiększaniem się
skali ubóstwa i wykluczeniem społecznym miejscowej ludności1.
Władze gminy od początku starały się szukać dróg rozwiązania narastającego kryzysu. Między innymi już w roku 1998 przyjęto do realizacji „Strategię rozwoju powiatu
lubaczowskiego na lata 1999–2010”. Z opracowanego dokumentu wynikało, że szansą na dynamiczny rozwój ma być turystyka. Już wtedy słusznie założono, że głównym
atutem gminy może być jej szeroko rozumiana „kresowość”. W okresie międzywojennym ziemie te wchodziły w skład województwa lwowskiego. W roku 1939 w samym Lubaczowie mieszkało 1080 Ukraińców, 300 Polaków, 100 Żydów i 50 Niemców
[Mazur 2009, s. 53]. Ta wielokulturowość z ogromnymi tradycjami miała się teraz stać
„kołem zamachowym” rozwoju lubaczowskiego regionu. Z pełną premedytacją postanowiono zmierzać do „reaktywowania” walorów historyczno-kulturowych regionu,
szczególnie podkreślając przy tym jego unikalność i lokalny koloryt.
O ile „Strategię rozwoju…” można uznać za koncepcję inicjująco-programową
o dużym stopniu ogólności, o tyle wprowadzony w roku 2010 „Lokalny program rewitalizacji dla gminy Lubaczów na lata 2010–2018” miał już znamiona dopracowanego
harmonogramu konkretnych działań. Autorzy „Programu…” zaproponowali wiodącą
rolę „kresowości kulturowej” i związany z nią rozwój turystyczny [Lokalny program rewitalizacji dla gminy Lubaczów 2009, ss. 12–16].
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problematyki „kresowości” włączonej do programu rozwoju zagrożonego degradacją regionu. Hipoteza badawcza
zakłada, że dzięki przyjęciu do realizacji takiej polityki nie tylko przywrócono tradycje
historyczno-kulturowe ziemi lubaczowskiej, lecz także zanotowano znaczące sukcesy w obszarze działalności społeczno-ekonomicznej. Przygotowując opracowanie,
wykorzystano dokumenty i materiały przechowywane w lubaczowskim Urzędzie
Gminnym i miejscowym ośrodku kultury, liczne druki akcydensowe oraz informacje
i artykuły zamieszczanych głównie w podkarpackich gazetach i w sieci internetowej.
W ramach realizacji procesu badawczego przeprowadzono również kilka wywiadów
oraz pozyskano wiedzę w wyniku „obserwacji uczestniczącej”.
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1 Dane statystyczne uzyskane w Urzędzie Gminnym w Lubaczowie dnia 3 sierpnia 2017 r.
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Okres „festiwalowych” poszukiwań i eksperymentów
(2005–2013)
W sposób szczególnie znaczący wzrost zainteresowania problematyką „kresową”
w lubaczowskiej gminie nastąpił na początku XXI w. Wymiernym tego dowodem było
utworzenie w roku 2004 w Lubaczowie – na bazie dawnego Muzeum Regionalnego
PTTK – Muzeum Kresów2. W roku 2005 w gminie Lubaczów po raz pierwszy zorganizowano imprezę, która przeszła do historii jako „Festiwal Kultur i Kresowego Jadła”.
Bezpośrednim organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Gminny w Lubaczowie,
a faktycznym wykonawcą – Gminny Ośrodek Kultury w tym mieście.
Historia najważniejszego lubaczowskiego festiwalu rozpoczęła się 21 sierpnia
2005 r., kiedy to władze gminy Lubaczów po raz pierwszy zorganizowały jednodniowy „Festiwal Kultur”, na który zaprosiły zespoły i artystów z sąsiadującego z gminą
lubaczowską rejonu niemirowskiego. Była to więc swego rodzaju polsko-ukraińska
prezentacja dorobku kulturalnego dwóch sąsiadujących gmin, które już wówczas
miały ze sobą podpisaną umowę partnerską o współpracy. Przedsięwzięcie odbyło
się w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej, usytuowanej 3 km od granicy z Ukrainą.
W salach szkolnych zorganizowano kilka oficjalnych spotkań, natomiast główne wydarzenia artystyczne rozgrywały się na szkolnym placu, gdzie wzniesiono plenerową
estradę. Przez kilka godzin prezentowały się na niej lokalne zespoły obu zaprzyjaźnionych gmin [20 lat Zespołu Śpiewaczego… 2015, s. 3].
Impreza została „powtórzona” 20 sierpnia 2006 r. w tym samym miejscu, przy
czym do udziału zaproszeni zostali także artyści amatorzy z sąsiednich gmin takich
jak Oleszyce, Horyniec czy Cieszanów. Podobnie jak w poprzednim roku prezentowany był głównie folklor ziemi lubaczowskiej i niemirowskiej. Dominowały melodie oraz
tańce polskie i ukraińskie.
Po tych dość spontanicznie realizowanych festiwalach postanowiono zmienić
formułę imprezy. Od roku 2007 miała ona być przedsięwzięciem tematycznym, to
znaczy poświęconym wybranej narodowości związanej z kulturą ziemi lubaczowskiej. Gościnnie na występy zaproszono artystów z Niemirowa i okolic. I tak w roku
2007 trzecia edycja festiwalu miała być poświęcona kulturze żydowskiej, w roku
2008 – kulturze polskiej, w 2009 – kulturze ukraińskiej, a w roku 2010 – kulturze
niemieckiej. Przy czym od roku 2007 planowano już przedsięwzięcie nie jedno-, ale
2 Informacje uzyskane od Stanisława Myśliwego, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, podczas wywiadu
przeprowadzonego 2 sierpnia 2017 r.
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dwudniowe (sobota–niedziela). Taka formuła imprezy została zaakceptowana przez
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, który zgodził się partycypować w kosztach.
W takich okolicznościach w dniach 18–19 sierpnia 2007 r. odbył się zreformowany
„III Festiwal Kultur”, będący faktycznie prezentacją tylko jednej kultury (żydowskiej).
Zorganizowano go w Młodowie, najstarszej wsi Podkarpacia, leżącej tuż przy Lubaczowie. Główną bazą do organizacji przedsięwzięcia stały się sale miejscowej Szkoły
Podstawowej i Wiejskiego Domu Kultury [Łazar 2007, s. 5].
„IV Festiwal Kultur” – zgodnie z planem – poświęcony był kulturze polskiej. Odbył
się w dniach 16–17 sierpnia 2008 r. i ponownie wykorzystano bazę Szkoły Podstawowej i Domu Kultury w Krowicy Samej [Łazar 2008, s. 4]. Podczas jednej z prelekcji obserwatorzy festiwalu mogli się dowiedzieć, że w przedwojennej Krowicy mieszkało
3108 osób, w tym wyznania rzymskokatolickiego – 752, greckokatolickiego – 2132,
mojżeszowego – 213 i ewangelickiego – 11 osób [Łazar 2008, s. 4]. Innowacją była
też wystawa fotograficzna poświęcona architekturze sakralnej Niemirowa i okolic,
przygotowana przez młodzież gimnazjalną z Młodowa, Baszni Dolnej i Wólki. Po raz
pierwszy wystąpił na festiwalu Teatr Ognia oraz Bractwo Rycerskie „Leliwa” z Baranowa Sandomierskiego. Wzorem lat ubiegłych na plenerowej scenie ustawionej na
placu szkolnym popisywały się zespoły oraz soliści i tancerze z Podkarpacia i ukraińskiego Niemirowa.
Pod koniec 2008 roku po raz kolejny zmieniono formułę organizacyjno-programową imprezy. Zrezygnowano z realizacji planowanego wcześniej „V Festiwalu” pod
znakiem kultury ukraińskiej. Od roku 2009 miała to być impreza międzynarodowa,
będąca „wizytówką” Podkarpacia. Równolegle funkcje gospodarzy festiwalu powierzono odtąd marszałkowi województwa i wójtowi gminy lubaczowskiej. Aspekty międzynarodowe imprezy miały być uwzględniane poprzez zapraszanie władz i zespołów artystycznych miast partnerskich ze Słowacji, Węgier i Ukrainy. Lubaczów, oprócz
umowy z Niemirowem, podpisał już wcześniej porozumienia partnerskie z węgierskim miastem Diósd i słowackim Vinné. Na imprezę postanowiono zapraszać również
formacje sceniczne ze Lwowa oraz z Niemiec i Serbii. Główną areną wydarzeń miała
się stać Basznia Dolna z infrastrukturą miejscowej Szkoły Podstawowej. W większym
stopniu postanowiono też uwzględniać w programach przedsięwzięcia aspekty religijno-sakralne. Podjęto również decyzję, że każdorazowo festiwal otrzyma swoją
„gwiazdę” – odgrywającą rolę swego rodzaju „lokomotywy artystycznej”. Ustalono
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storyczna, wypełniona przez bractwa rycerskie lub grupy rekonstrukcyjne. Trzeba też
odnotować, że specjalnie na potrzeby festiwalowe wiosną 2009 r. przy Domu Kultury
w Krowicy Samej z inicjatywy wójta gminy utworzono Zespół Pieśni i Tańca „Kresy”
[Zespół Pieśni i Tańca „Kresy” 2017, s. 2].
Innowacji było więc bardzo dużo, ale za swego rodzaju przełom należy uznać zamiar zdecydowanie szerszego wprowadzania do tematyki festiwalowej dawnej kresowej sztuki kulinarnej. Można nawet przyjąć, że problematyka kulinarna miała odtąd
odgrywać w festiwalu pierwszoplanową rolę. Między innymi w tym celu zamierzano
organizować w czasie trwania imprezy konkurs kulinarny firmowany przez marszałka
województwa podkarpackiego i wójta gminy Lubaczów [Motyka 2009, s. 16].
Konkurs miał być organizowany w trzech kategoriach. W kategorii A mieściły się
kresowe produkcje kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich. W kategorii B miały się znaleźć
specjały zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność gastronomiczną, restauracje i gospodarstwa agroturystyczne. Kategoria C była zarezerwowana dla producentów żywności, kół łowieckich, indywidualnych hodowców i gospodarstw pszczelich.
Decyzję o miejscach i nagrodach miało podejmować specjalne pięcioosobowe
jury kierowane przez zaproszoną gwiazdę telewizyjną w sposób bezpośredni lub pośredni kojarzoną ze sztuką kulinarną [Regulamin konkursu kulinarnego… 2010, s. 2–3].
Z pewnością swego rodzaju sprawdzianem wszystkich podjętych ustaleń i zobowiązań miała być bezpośrednia realizacja „V Festiwalu Kultur i I Kresowego Jadła
w Baszni Dolnej”, zaplanowanych na 15 i 16 sierpnia 2009 r. Impreza rozpoczęła się
w Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Lubaczowie koncertem Galicyjskiego Akademickiego Chóru Kameralnego ze Lwowa. Dalsza część festiwalu odbywała się już
w Baszni Dolnej, na rozległych błoniach usytuowanych w pobliżu zabytkowych linii
kolejowych Jarosław–Sokal [130 lat linii kolejowej… 2014, s. 6]. Stojąc w jednym szeregu, otwierali go marszałek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiński
i wójt Wiesław Kapel. Towarzyszyło im liczne grono przedstawicieli władz na czele
z posłami i senatorami RP. Byli też obecni Mikołaj Biesaga – wójt gminy Niemirów –
i delegaci partnerskiej gminy Vinné na Słowacji.
Na plenerowej scenie wystąpiło kilka zespołów zagranicznych, w tym między innymi: Chór Dziewczęcy z Kijowa, zespół Vykopavane z Moraw, Zespół Pieśni i Tańca
„Dolina” z Czech i formacja artystyczna „Szumadija” z serbskiego Barajewa [B.K. 2009,
s. 8]. Funkcję gwiazdy kulinarnej i przewodniczącego jury inauguracyjnego konkursu
na najlepsze kresowe jadło powierzono aktorowi Dariuszowi Gnatowskiemu, znanemu między innymi z roli Arnolda Boczka w serialu „Świat według Kiepskich”. W pofe-
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stiwalowych relacjach wręcz jednogłośnie twierdzono, że rozszerzenie festiwalu o zagadnienia dotyczące „kresowego jadła” było krokiem uczynionym w bardzo dobrym
kierunku. Po raz pierwszy opiekę medialną nad imprezą sprawowały profesjonalne
stacje telewizyjne i rozgłośnie radiowe [Łazar 2009, s. 1 i 3]. Ze zrealizowanego programu wynika, że nie wszystkie wcześniejsze ambitne ustalenia festiwalowe udało się
wprowadzić w życie. Między innymi nie było festiwalowej „gwiazdy artystycznej” i historycznej części imprezy.
Szansą na pełniejszą realizację założeń programowych były „VI Festiwal Kultur
i II Kresowego Jadła”, zorganizowane w dniach 7–8 sierpnia 2010 roku. Tym razem była
już część historyczna w postaci rekonstrukcji „Odbicia jasyru przez hetmana Jana Sobieskiego pod Niemirowem w roku 1672”. W rolę hetmana, jego małżonki oraz żołnierzy polskich wcielili się rekonstruktorzy Bractwa Rycerskiego Ziemi Sandomierskiej.
Role Tatarów powierzono przedstawicielom gminy tatarskiej z podlaskiej Sokółki. Do
jasyru dali się wziąć mieszkańcy Baszni Dolnej i okolic. Przedstawienie trwało około
godziny i zgromadziło bardzo liczną publiczność.
W roku 2010 nie udało się jeszcze zapewnić udziału gwiazdy estrady. Rolę „gwiazdy kulinarnej” z powodzeniem odgrywała Bożena Dykiel, znana aktorka teatralna i telewizyjna. Festiwal w 2010 r. zgromadził kilka tysięcy widzów i można już było mówić
o ogólnowojewódzkim, a nawet ogólnopolskim znaczeniu imprezy [Radochoński
2010, s. 16]. Fakt ten potwierdza korespondencja A. Łazara, który na łamach „Kresowiaka Galicyjskiego” nazwał festiwal imprezą międzynarodową [Łazar 2010, s. 8].
Za czas spełniania wszystkich oczekiwań organizatorów w odniesieniu do festiwalu można uznać rok 2011, kiedy to zrealizowano siódmą edycję imprezy. W programie
festiwalu pojawiła się gwiazda artystyczna w postaci znanego powszechnie Kabaretu
pod Wyrwigroszem. Gwiazdą kulinarną była Miss Polski Ewa Wachowicz. Podczas imprezy dla kilkuset chętnych gotowany i pieczony był gulasz węgierski z marynowanego dzika. Nietypowa koncepcja na przygotowanie tej potrawy była inwencją Gezy
Spetha, burmistrza Diósdu [mw. 2011, s. 2]. Dla miłośników historii wystawiono drugą
część bitwy hetmana Sobieskiego pod Niemirowem [Hank 2011, s. 24]. Na plenerowej
scenie festiwal prezentowany był pod hasłem wielokulturowości Europy Wschodniej.
Kolejno występowały tu zespoły polskie, ukraińskie, węgierskie i słowackie.
Podczas „VIII Festiwalu Kultur i IV Kresowego Jadła” (5 sierpnia 2012 r.) ostatecznie
dookreślono formę udziału wójtów i burmistrzów partnerskich miast w części kulinarnej imprezy. Odtąd każdy z nich miał do dyspozycji przynajmniej jeden namiot,
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rakterystyczne dla jego miasta lub regionu. Tym razem kresowe jadło było oceniane
przez znane małżeństwo aktorskie Katarzyny i Cezarego Żaków, a rolę gwiazdy festiwalowej odgrywała Golec uOrkiestra [Borzęcki 2012, s. 27].
Zgodnie z tradycją nie zabrakło elementów historycznych w wykonaniu rycerstwa
z Sandomierza i tatarskiej grupy rekonstrukcyjnej z Podlasia, zarządzanej przez Mirosława Majkowskiego z Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej
„X D.O.K.”. Punktem kulminacyjnym był uroczysty wjazd króla Jana III Sobieskiego
z królową Marią Kazimierą. Zaimprowizowana scena wprowadziła zebranych w klimat
sarmackiej, siedemnastowiecznej rzeczywistości. Jak zawsze w festiwalowym programie znalazły się pokazy walk rycerskich i strzelania z łuku, występy Teatru Ognia,
ekspozycje rzemieślnicze oraz występy artystyczne solistów i zespołów z czterech
krajów. Warto przy tym odnotować, że ósma edycja festiwalu po raz pierwszy została
dostrzeżona przez ogólnopolski „Teleexpress”, a bieżące relacje tradycyjnie pokazywały telewizje „Rzeszów” i „Lubaczów”.
Podczas uroczystości otwarcia „IX Festiwalu Kultur i V Kresowego Jadła” (4 sierpnia
2013 roku) ogólnopolskie aspiracje lubaczowskiego przedsięwzięcia stały się jeszcze
bardziej widoczne. W wystąpieniu wicemarszałka województwa podkarpackiego
Lucjana Kuźniara znalazły się słowa: „Dzięki temu festiwalowi następuje poznawanie
zwyczajów i obrzędów ludowych, co stanowi podstawę utrzymania własnej tożsamości, budowania więzi rodzinnej starych z młodym pokoleniem. Wiemy, że 15 milionów
obywateli naszego kraju ma korzenie kresowe. Ludzie kresowi mieli wielki wpływ na
losy naszej Ojczyzny. O to dziedzictwo powinniśmy dbać, o nim pamiętać, kultywować je, przekazywać następnym pokoleniom. I ten festiwal spełnia taką funkcję. Cieszę się, że on się rozrasta” [Łazar 2013, s. 4].
Oficjalne uznawanie imprezy za wydarzenie ważne dla wszystkich Polaków to
istotny moment w procesie budowania marki imprezy. A ta wciąż doskonaliła swoją
formułę. Innowacją był rajd rowerowy „Za Królem Janem i Królową Marysieńką”, zorganizowany w przeddzień festiwalu, w którym uczestniczyła 70-osobowa grupa cyklistów.
Ważną innowacją „IX Festiwalu Kultur i V Kresowego Jadła” było wprowadzenie
czwartej kategorii w konkursie kulinarnym. Od roku 2013 miał to być konkurs na
potrawę z wykorzystaniem miodu. Bezpośrednim powodem zgłoszenia nowej kategorii konkursowej był fakt, że kilka miesięcy wcześniej dwa lubaczowskie miody
zostały wpisane na listę krajowych produktów regionalnych. Organizatorzy festiwalu
słusznie uznali, że impreza może się przyczynić do wypromowania kolejnych marek
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utożsamianych z Lubaczowem i Podkarpaciem. Potrawy oceniała komisja pod przewodnictwem Roberta Sowy, znanego między innymi z programu kulinarnego „Dzień
Dobry TVN”.
Gwiazdą estradową festiwalu był zespół Brathanki. Tradycyjnie – przed gwiazdą
– występowały zespoły muzyczno-wokalne i taneczne z Polski, Ukrainy, Węgier i Słowacji. Jak zawsze liczną widownię miała rekonstrukcja bitwy hetmana J. Sobieskiego
z Tatarami pod Niemirowem i występ Teatru Ognia „Furion” [Łazar 2013, s. 4]. Organizację jubileuszowego – dziesiątego – festiwalu zaplanowano w Kresowej Osadzie
mającej się stać kolejnym znakiem rozpoznawczym Baszni Dolnej.

Kresowa Osada w Baszni Dolnej
W roku 2011 podczas trwania „VII Festiwalu Kultur…” oficjalnie przedstawiona została
inicjatywa zbudowania w Baszni Dolnej osady kresowej mającej z jednej strony stanowić główną bazę do organizacji kolejnych festiwali, a z drugiej strony dawać szansę
na popularyzację kultury kresowej przez okres całego roku. To miała być swego rodzaju pierwsza na Podkarpaciu wioska tematyczna z problematyką „kresową” w roli
głównej. Władze gminy przeznaczyły na jej realizację 39 tys. m2 nieużytków przylegających do torów kolejowych, przy drodze z Lubaczowa do Horyńca. Jeszcze w roku
2011 opracowano stosowne projekty i sporządzono niezbędną dokumentację. Koszt
inwestycji oszacowano na 4,59 mln zł. Dzięki umieszczeniu zamierzenia w „Regionalnym programie operacyjnym województwa podkarpackiego 2007–2013” gmina
uzyskała dofinansowanie w wysokości prawie 3,2 mln zł [Lokalny program rewitalizacji
w ramach Regionalnego programu… 2010]. Od początku zakładano więc, że funkcje
turystyczne Kresowej Osady zsynchronizowane zostaną z bardzo aktualną problematyką społeczną i gospodarczą regionu. 11 czerwca 2012 r. ruszyły pierwsze prace inwestycyjne. Budowę Osady Kresowej planowano zakończyć do 15 lipca 2013 r. Ostatecznie uroczyste otwarcie osady zorganizowano 29 września 2013 r.
W jej obrębie znalazło się kilkanaście budynków, z których kilka – pochodzących
z przełomu XIX i XX w. – zostało przeniesionych z miejscowości Szczutkowo i Kobylnica i na miejscu poddanych procesowi restauracji. W pierwszej kolejności wymienić
należy autentyczną kresową zagrodę włościańską z oryginalnym domem, stodołą,
kuźnią i studnią. Obiektem przeniesionym ze Szczutkowa jest też dwuizbowa karcz272
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Bardzo pięknie prezentuje się wzniesiony w stylu dworkowym z końca XIX w.
drewniany budynek, w którym na parterze oprócz restauracji na 120 miejsc i zaplecza
kuchennego mieści się też obszerna sala wielofunkcyjna. Obok dworku znajduje się
murowany niewielki budynek, w którym zorganizowano multimedialne muzeum poświęcone hetmanowi Janowi Sobieskiemu i jego walkom z Tatarami [Mazur, Szafran
2011, s. 11].
Wymurowano także cztery niewielkie budynki, w których umieszczono stanowiska ginących zawodów: garncarza, kowala, stolarza i szklarza. Pomieszczenia przystosowane są do organizacji warsztatów i szkoleń. Zapewniono też pomieszczenia na
potrzeby minizoo, prezentującego ptaki i zwierzęta chowane w dawnych kresowych
zagrodach. Zbudowano również mały plenerowy amfiteatr z zapleczem, plac zabaw
dla dzieci, stanowisko do grillowania i edukacyjną ścieżkę przyrodniczą. Jest też przestrzeń do organizacji rekonstrukcji historycznych lub plenerowych prezentacji artystycznych. Kompleks ma instalację wodno- kanalizacyjną, elektryczność i monitoring.
Przy zrestaurowanym pobliskim cmentarzu ewangelickim wybudowano obszerny
parking oraz drogę dojazdową do osady.
Kilka miesięcy po otwarciu kompleksu w ogólnopolskim głosowaniu internetowym wybrano go „Unijną Perłą Podkarpacia”, a w roku 2015 przyznano mu drugie
miejsce w konkursie na Produkt Turystyczny Podkarpacia.
Równolegle z pracami na rzecz budowy Kresowej Osady w Baszni Dolnej trwały
też działania zmierzające do utworzenia Ośrodka Promocji Produktów Regionalnych
i Tradycyjnych w Baszni Górnej. W założeniu „instytucja” miała za zadanie dostrzegać,
promować i upowszechniać propozycje Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła, ze szczególnym uwzględnieniem lubaczowskiego kolorytu lansowanego przez lokalnych
producentów żywności, restauratorów, hotelarzy i agroturystów. W pewnym sensie
placówka miała tworzyć warunki do systematycznego rozszerzenia problematyki
festiwalowej i łączenia jej z miejscowym przemysłem rolno-spożywczym. Ośrodek
promocji postanowiono umiejscowić w niewielkim parterowym budynku, w którym
do roku 1995 funkcjonowała Szkoła Podstawowa. W latach 2011–2012 prowadzono
tu intensywne prace remontowo-adaptacyjne. Placówka została uroczyście otwarta
1 czerwca 2013 r. Ośrodek odgrywa rolę centrum informacyjno-promocyjno-handlowego. Jest tu również umieszczona rozlewnia miodu i stała ekspozycja związana
z procesem wytwarzania produktów regionalnych.
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Kolejne próby wzbogacenia i rozszerzenia
programowo-organizacyjnego festiwalu
W roku 2013 organizatorzy postanowili w kolejnych edycjach imprezy nie prowadzić
oddzielnej numeracji festiwalu kultur i festiwalu kresowego jadła. Stąd też 3 sierpnia
2014 roku otwierano „X Festiwal Kultur i Kresowego Jadła”. Spora część jego programu została zrealizowana w uruchomionej kilka miesięcy wcześniej Kresowej Osadzie.
Doszło też do zmian organizacyjno-programowych imprezy. Między innymi zaproponowano nową formę spotkania z królem Janem III Sobieskim. Przedsięwzięcie tym razem nazwano „Biesiadą u króla Jana”, a na miejsce realizacji wybrano zamek w Zawieprzycach. W ramach biesiady prezentowano tańce dworskie, pokazy zręcznościowe,
wystrzały z armat itp. Rolę festiwalowej gwiazdy estradowej odgrywała Anna Wyszkoni. Kulinarnymi konkursami zarządzała Anna Guzik, dziennikarka Polsat Café, znana
z programu „Zdrowie na widelcu”. Wśród międzynarodowych stoisk przygotowanych
przez wójtów i starostów tym razem największe wrażenie robiły dania kozackie serwowane przez wójta gminy niemirowskiej [Łazar 2014, s. 3].
„XI Festiwal Kultur i Kresowego Jadła” (2 sierpnia 2015 r.) był w sporej części „repliką” imprezy jubileuszowej z roku 2014. Za ważną innowację można uznać otwarcie
na terenie przylegającym do Kresowej Osady pola namiotowego z pełną infrastrukturą sanitarno-socjalną. W roli gwiazdy estradowej wystąpiła grupa Blue Café, a funkcję gwiazdy kulinarnej pełnił Jakub Kuroń, autor „Rodzinnej tradycji gotowania” [A.C.
2015, s. 14].
Kolejna zmiana formuły imprezy nastąpiła w roku 2016. „XII Festiwal Kultur i Kresowego Jadła” nie trwał już jeden dzień, tylko osiem dni, to jest od 31 lipca do 7 sierpnia 2016 r. Akcja festiwalu rozgrywała się równolegle w sześciu miejscowościach.
Warto je wymienić w kolejności alfabetycznej: Basznia Dolna, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol i Podleśna [W niedzielę rusza Festiwal… 2016, s. 4]. Naturalnie
główne wydarzenia przedsięwzięcia rozgrywały się w Baszni Dolnej, gdzie na placu
Kresowej Osady wystąpił zespół Enej. Tu też odbył się konkurs kulinarny, którego
przewodniczącym był Grzegorz Rusinek, autor programu telewizyjnego „Smaki polskie” [Materniak 2016, s. 25].
W programie festiwalu były tradycyjne bloki: sakralny, historyczny, artystyczny,
turystyczny, rzemieślniczy, ekspozycyjny, rekreacyjno-sportowy i kulinarny (m.in.
tradycyjna prezentacja kuchni Ukrainy, Węgier i Słowacji). Do nowych zjawisk należy
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ferencji naukowych. Bardzo dobrze przyjętą innowacją było „Kino Kresowe” i spotkania z autorami książek o kresach. Ważnym wydarzeniem tej edycji festiwalu było też
podjęcie inicjatywy utworzenia szlaku turystycznego przez trzy województwa: podkarpackie, lubelskie i podlaskie. W tej sprawie zorganizowano specjalną konferencję, w której uczestniczyli trzej wicemarszałkowie wymienionych województw [Fron
2016, s. 3]. Niewątpliwie „XII Festiwal…” przeszedł do historii jako duże przedsięwzięcie ogólnopolskie, z aspiracjami do miana imprezy międzynarodowej. Obliczono, że
w przedsięwzięciach festiwalowych – w różnym charakterze – wzięło udział ponad 20
tys. osób3.
W roku 2017 powtórzona została formuła imprezy zrealizowana rok wcześniej.
Zmieniono przy tym nazwę festiwalu, który odbył się w dniach od 28 lipca do 6 sierpnia 2017 r. Tym razem był to „Festiwal Dziedzictwa Kresów” [Cztery odsłony festiwalu…
2017, s. 20]. Bardzo bogaty program imprezy realizowany był w Baszni Dolnej, Lubaczowie, Horyńcu-Zdroju, Jarosławiu, Radrużu, Oleszycach, Załużu i Gorajcu. Główne
wydarzenia rozegrały się na Rynku Miejskim w Lubaczowie 30 lipca. W Baszni Dolnej
natomiast odbył się finał festiwalu (6 sierpnia). Gwiazdą artystyczną wieczoru była
Sylwia Grzeszczak, a funkcję przewodniczącego komisji kulinarnej pełnił Mateusz
Gessler [Festiwal Dziedzictwa Kresów… ss. 8–9].
„XIII Festiwal…” był więc okazją do włączenia w wir dynamicznych, artystyczno-kulturowych i społeczno-gospodarczych wydarzeń kolejnych kilku miejscowości
mających spore aspiracje i dobre pomysły. Współgospodarzami przedsięwzięcia –
oprócz wójta lubaczowskiej gminy i samorządu Województwa Podkarpackiego – były
też gminy Cieszanów, Horyniec-Zdrój i Oleszyce. Po raz pierwszy w gronie patronów
honorowych imprezy znaleźli się: marszałek Sejmu RP, marszałek województwa podkarpackiego, wojewoda podkarpacki i dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Obsługę medialną „Festiwalu Dziedzictwa Kresów” sprawowało aż sześć redakcji prasowych, pięć stacji telewizyjnych i cztery rozgłośnie radiowe. Można więc przyjąć, że od
roku 2017 festiwal stał się przedsięwzięciem ogólnopolskim, w którym udział biorą
przedstawiciele władz państwowych.

3 Informacja uzyskana od Wiesława Kapla – wójta Gminy Lubaczów – podczas wywiadu przeprowadzonego
dnia 4 sierpnia 2017 r.
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Podsumowanie
„Festiwal Kultur i Kresowego Jadła” w Baszni Dolnej jest klasycznym przykładem
możliwości wykorzystania turystyki w realizacji ambitnych programów społeczno-ekonomicznych. Gmina w pełni wykorzystała stworzoną jej szansę i cel swój w pełni osiągnęła. Utworzyła produkt, który jest dziś generatorem ożywienia społeczno-kulturowego i ekonomiczno-gospodarczego regionu. Festiwal przebył długą drogę
transformacji programowo-organizacyjnej. Z imprezy o charakterze lokalnym stał
się przedsięwzięciem międzynarodowym. Założona we wstępie hipoteza badawcza
została w pełni potwierdzona. Festiwal przywołał dawne – bardzo bogate – tradycje
kulturowe Podkarpacia i unaocznił lokalny – nader atrakcyjny – koloryt tego regionu.
Dzięki międzynarodowym uwarunkowaniom imprezy i coraz większemu zainteresowaniu przedsięwzięciem władz państwowych promowana jest nie tylko gmina lubaczowska, lecz także całe Podkarpacie. Do niewielkiej gminy przyjeżdżają dziś turyści
z całej Polski. Relacje z przebiegu imprezy znajdują są w ogólnopolskich gazetach
oraz programach radiowych i telewizyjnych. Festiwal pobudza aktywność społeczną
i podnosi wskaźniki samooceny mieszkańców Podkarpacia.
Dzięki festiwalowi w Baszni Dolnej znacznemu polepszeniu uległa infrastruktura
turystyczna i kondycja ekonomiczno-społeczna gminy lubaczowskiej. Między innymi
zbudowana została Kresowa Osada, otwarto Ośrodek Promocji Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, wyremontowano kilka setek kilometrów lokalnych dróg, zbudowano kilkanaście parkingów, przeprowadzono akcję oznaczania szlaków i atrakcji
turystycznych, utworzono kilkadziesiąt nowych miejsc pracy, ożywiono produkcję rodzimych „specjałów” kulinarnych, w restauracjach podkarpackich serwowane są kresowe potrawy itp. [Stępień, Fron 2015]. Nic też dziwnego, że impreza zaliczona została do najważniejszych osiągnięć Samorządu Gminy Lubaczów w minionym 25-leciu4.
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Satysfakcja uczestników Enea Bydgoszcz Triathlon
Satisfaction of Participants of the Enea Bydgoszcz Triathlon
Abstract: The article focuses on the promotion of city Bydgoszcz through sports events
(triathlon and open water swimming in a river) and assessment of events by participants.
The starting point was to presentation of the program renovation of the river Brda and
restoring its tourist-sport function. In pursuit of the aim, selected sports events are presented (Woda Bydgoska and the Enea Bydgoszcz Triathlon) including the results of
the assessment and satisfaction by participants of the Enea Triathlon Bydgoszcz.
Key words: promotion, sports event, sports tourism, Bydgoszcz, triathlon

Wstęp
We współczesnej literaturze coraz częściej podejmuje się temat sportu i wpływu imprez sportowych na rozwój turystyki w Polsce [Kozłowska-Adamczak 2010; Dzięgiel
2013; Malinowski 2014; Zawadzki 2015; Kuźniar 2010; Poczta, Malchrowicz-Mośko
2016] i na świecie [Bjelac i Radovanovic 2010; Roche, Spake, Joseph 2013; Presenza,
Sheehan 2013, Kennelly 2017]. Znany jest przykład igrzysk olimpijskich, które w 1992
roku odmieniły Barcelonę [Olympic]. Często turystyka połączona jest z udziałem –
biernym i/lub czynnym – w wydarzeniach sportowych. Wpływ imprez sportowych
na promocję miasta można mierzyć m.in. za pomocą: AVE (wartość mediowa), liczba
imprez sportowych oraz ich uczestników czy liczba osób, które powracają do miasta.
Ł. Malinowski [Malinowski 2014] zauważył, że do promocji może się przyczynić nie
* mtomanek@umk.pl
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tylko sama impreza sportowa, lecz także rezultaty, które osiągnięto. Przykładem może
być pobicie rekordu w jakiejś konkurencji, który następnie komentatorzy sportowi
przedstawiają podczas kolejnych imprez poprzez podanie nie tylko samego wyniku,
lecz także miasta, gdzie ten rekord uzyskano.
M. Peters, E. Blanco, S. Mueller podzielili zadania własne samorządu na cztery kategorie (tabela 1), w tym podaż usług uzupełniających włącznie z organizacją imprez
sportowych.
Tabela 1. Zadania własne samorządu

•
•
•
•

•
•
•

Podaż
usług turystycznych
dbałość o jakość środowiska naturalnego
drogi dojazdowe i transport lokalny
organizacja imprez masowych
nakłady na infrastrukturę (turystyczną,
sportową, usługową)
Podaż usług uzupełniających
organizacja zawodów sportowych
organizacja imprez kulturalnych
i festiwali
parki tematyczne

Oddziaływanie na popyt
•
•
•

zdefiniowanie celów rynkowych
ściągnięcie nowych klientów do
miasta
zwiększanie komunikacji między
ludnością lokalną a turystami

Zarządzanie rejonem i analiza kosztów
marketing miasta i promocja
budowa wizerunku regionu
identyfikacja głównych konkurentów
organizowanie współpracy różnych
podmiotów
•
dostarczanie informacji statystycznych
•
•
•
•

Źródło: [Peters, Blanco, Mueller 2010, ss. 19–36; cyt. za: G. Gołębiewski, J. Majewska 2015, s. 55].

Coraz częściej urzędy miast, które partycypują w imprezie sportowej (jako organizator, partner, sponsor) oczekują od organizatorów sprawozdania z przebiegu imprezy. Zawartość raportu przedstawia nie tylko statystyki dotyczące liczby uczestników
wydarzenia, lecz także ocenę danej imprezy dokonaną przez zawodników. Przez to,
że poziom satysfakcji uczestników wpływa na powtórny przyjazd do miasta (często także z rodziną), samorządom zależy na promocji imprez, które mają perspektywę rozwoju. W związku z tym w artykule zaprezentowano wyniki badań satysfakcji
uczestników „Enea Bydgoszcz Triathlon”.
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(Nie)wykorzystany zasób turystyczny
Miasto Bydgoszcz, słynące z imprez takich jak „Bydgoski Festiwal Operowy”, „Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage”, wielu imprez sportowych rozgrywanych
na Stadionie im. Z. Krzyszkowiaka czy w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”,
kilkanaście lat temu zaczęło pracę nad „Programem przywrócenia miastu rzeki Brdy”
[Uchwała 2000]. Proces przywracania rzeki miastu, który rozpoczął się na przełomie
XX i XXI w. jest skutecznie realizowany m.in. poprzez pozyskanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych pozwalających na likwidację zrzutów ścieków do
rzeki czy jej bagrowaniu i usuwaniu osadów. Już w 2004 r. wprowadzono tramwaj
wodny, w którego skład wchodziły dwa statki z silnikiem elektrycznym (akumulatory
statków zasilane były bateriami słonecznymi). Kolejnym etapem „przywrócenia rzeki”
było podzielenie miejskiego odcinka Brdy na strefy w zależności od typów krajobrazu. Zgodnie z programem „Rewitalizacji i rozwoju bydgoskiego węzła wodnego” wyróżniono następujące typy krajobrazu Brdy [Uchwała 2006]:
•

I typ krajobrazu – Zielona Dolina Brdy,

•

II typ krajobrazu – Brda Śródmiejska,

•

III typ krajobrazu – Brda gospodarczo-sportowa (wraz z torem regatowym
Brdyujście),

•

IV typ krajobrazu – Kanał Bydgoski,

•

V typ krajobrazu – Wisła.

Typ krajobrazu gospodarczo-sportowego został wpisany w istniejącą już infrastrukturę sportową. Przy rzece mają siedziby kluby wioślarskie i kajakarskie. Na tym obszarze znajduje się również Hala Widowiskowo-Sportowa „Łuczniczka”, w której odbyło się
wiele imprez rangi europejskiej i światowej (wraz z drugą halą – Artego Areną).
Kolejnym krokiem w celu zwiększenia potencjału turystycznego Bydgoszczy
było stworzenie plenerowej imprezy muzycznej „Ster na Bydgoszcz 53°N, 18°E”, która
w 2017 r. obchodziła swoje 10-lecie. Starszą imprezą odbywającą się na wodzie jest
jednak Wielka Wioślarska o Puchar Brdy, podczas której na rzece rywalizują ósemki wioślarskie, a dodatkową atrakcją jest wyścig osad wioślarskich z Uniwersytetów
Cambridge i Oxford.
Dzięki tym atrakcjom, a także odrestaurowaniu śluz Wyspy Młyńskiej i wybudowaniu Przystani Bydgoszcz, miasto zrealizowało swój cel, jakim było przywrócenie
miastu rzeki, przez co niewykorzystany wcześniej zasób zaczynał stawać się walorem
docenianym przez mieszkańców Bydgoszczy i regionu.
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Imprezy sportowe a Brda
Praca i czas poświęcony na przywrócenie czystości Brdzie pozwolił na to, aby w bezpiecznych warunkach można było w centrum miasta przeprowadzać część (etap pływacki) zawodów triathlonowych. Pierwsze zawody pod nazwą „Bydgoszcz Triathlon”
przeprowadzono w 2015 r., a od roku 2016 przez podpisanie umowy sponsoringowej
z przedsiębiorstwem energetycznym nastąpiła zmiana nazwy na „Enea Bydgoszcz
Triathlon”. W przeciwieństwie do imprez triathlonowych rozgrywanych w Polsce bydgoskie zawody przeprowadzane są w centrum miasta, gdzie zawodnicy zaczynają od
pływania w rzece, a nie jeziorze (np. jeziorze maltańskim podczas „Poznań Triathlon”)
czy też zatoce („Triathlon Gdańsk”). Bydgoskie zawody uzyskały na Gali Polskiego Triathlonu nagrodę za Debiut Roku (2015 r.) oraz Imprezę Roku (lata 2015, 2016) w kategorii „dystans olimpijski, sprinterski”. Rozgrywane są one na dystansie 1/4 ironmana
(950 m pływania, 45 km jazdy na rowerze i 10,5 km biegu), 1/8 (475 m pływania, 22,5
km roweru, 5,2 km biegu), quadrathlonie (dodatkowo pływanie kajakiem). Od 2018 r.
zawody powiększone zostaną o dystans 1/2 ironmana (1,9 km pływania, 90 km jazdy
rowerem i półmaraton – 21,097 km biegu), co jest nie tylko odpowiedzią organizatora na prośby uczestników, ale także sposobem na zwiększenie frekwencji zawodów. Wzrost frekwencji tylko na obecnych dystansach nie byłby już tak odczuwalny
z powodu małej przepustowości rzeki (liczba osób, która może płynąć jednocześnie)
i mimo wprowadzenia rolling startu1 zawody na danym dystansie rozciągały się przez
kilkadziesiąt minut, co nie zachęca nowych uczestników do startu. Tabela 2 zawiera
zestawienie liczby uczestników „Enea Bydgoszcz Triathlon”. W 2015 r. w imprezie wzięło udział ponad 1300 osób (w tym 710 osób na dystansie 1/4 ironman i 445 osób na
dystansie 1/8 ironman). Dodatkowo dla osób, które nie uprawiają profesjonalnie triathlonu, przygotowano możliwość wzięcia udziału w sztafecie, która polegała na tym,
że dany dystans (pływanie, jazda na rowerze, bieg) pokonywała inna osoba z grupy.
W stosunku do 2015 r. rok 2016 przyniósł 62-proc. wzrost liczby uczestników. Przez
ograniczoną przepustowość rzeki przyjęto limity zgłoszeń, stąd w roku 2017 wzrost
liczby uczestników w stosunku do poprzedniego roku to około 10%.
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1 Rolling start w wypadku zawodów triathlonowych jest startem do wody w małych grupkach (np. co 5–10
sekund), co powoduje większą przepustowość akwenu i trasy rowerowej (zawodnicy są rozproszeni na całej trasie z powodu innej godziny startu) i zwiększa bezpieczeństwo uczestników. W sytuacji braku rolling
startu do wody wskakuje „fala”, czyli grupa składająca się z kilkudziesięciu zawodników.
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Myśląc o rozwoju imprezy, wśród uczestników przeprowadzono badanie na temat ich preferencji dotyczących wprowadzenia dodatkowych konkurencji w ramach
„Enea Bydgoszcz Triathlon”. Wyniki tego badania opisane zostaną w dalszej części.
Kolejnym przykładem pokazującym mieszkańcom Bydgoszczy czystość Brdy jest
impreza sportowa organizowana przez urząd miasta pod nazwą „Woda Bydgoska”, która poprzez krótką tradycję ma na tę chwilę lokalny zasięg. Uczestnicy od 2016 r. rywalizują ze sobą w Brdzie, płynąc na dystansie 650 m, 1600 m lub 2800 m. W 2017 r. wprowadzono, oprócz wcześniejszych dystansów, także swimrun, który w wypadku „Wody
Bydgoskiej” oznacza bieg na 6 km i pływanie. Tabela 3 zawiera informacje o liczbie
uczestników dwóch edycji imprezy. Liczba uczestników w roku 2017 wzrosła o mniej
więcej 14% w stosunku do roku ubiegłego. Patrząc na rozwój tej imprezy i popularność
„Enea Bydgoszcz Triathlon”, „Woda Bydgoska” ma sporą szansę na rozwój, tym bardziej
że już w roku 2017 pojawili się uczestnicy z zagranicy (Francja, Ukraina, USA, Węgry).

Profil uczestnika i jakość imprez sportowych
Wyniki badań zrealizowanych w roku 2014 na biegaczach górskich (N=314) [Dzięgiel, Tomanek 2014] wskazały, że 44% respondentów zarabia powyżej 3800 zł brutto, a podczas pobytu w miejscowości, gdzie odbywa się impreza sportowa, wydają
na gastronomię i inne usługi najczęściej (42% ankietowanych) od 50 do 100 zł. Na
powyższym przykładzie można ocenić potencjał, jaki niosą za sobą imprezy sportowe. Warto zatem sprawdzać, jak uczestnicy imprez oceniają dane wydarzenie. Między innymi R. Normann [Normann 2012, s. 220] zauważył, że informacje zwrotne są
niezbędne dla menedżerów chcących wpływać na poziom jakości. O wpływie jakości na usługi pisali też R. Karaszewski [2001, 2006] i K. Skrzypczyńska [2013]. Jedną z metod uzyskania feedbacku mogą być ankiety na temat stopnia zadowolenia
klientów (uczestników imprez), które pomagają menedżerowi (w tym organizatorowi imprezy) w podejmowaniu decyzji [Churchill 2002, s. 23]. Przykładową metodą pozwalającą poznać oczekiwania nabywców na rynku sportowym jest metoda
teamqual służąca badaniu opinii kibiców na temat jakości organizowanego widowiska sportowego [Shilbury, Quick, Westerbeek 1998, s. 285]. Warto również zwrócić
uwagę na pracę J. Łuczaka [2017], która podejmuje czynnik ryzyka w kształtowaniu
jakości imprez sportowych, oraz artykuł E. Gołąb-Andrzejak i E. Badzińskiej [2015] opisujący znaczenie satysfakcji klientów jako źródła sukcesu organizacji.
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710
975
1045

2015
2016
2017

36
55
62

1/4 ironmana
(sztafety)

1/4 ironmana
(sztafety)
l. osób
108
165
186
445
835
950

650 m
192
208

1600 m
103
94

2800 m
72
56

Swimrun
x
61

54
144
144

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [http://www.aktywna.bydgoszcz.pl/Aktywna_Bydgoszcz/woda_bydgoska/].
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2016
2017
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48
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x
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25
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Razem

Razem
367
419

1/8
1/8 ironma1/8 ironmana
quadrathlon
ironmana na (sztafety) (sztafety) l. osób

Tabela 3. Liczba uczestników „Wody Bydgoskiej” w latach 2016–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie [http://bydgoszcztriathlon.pl].
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„Enea Bydgoszcz Triathlon” w opinii zawodników
Zgodnie z wynikami ujętymi w tabeli 2 w imprezie w 2017 r. uczestniczyło ponad
2300 osób. Rywalizowały one na dystansie 1/4 ironmana, 1/8 ironmana (wraz ze sztafetami), a także quadrathlonu. W ramach tego przedsięwzięcia rozgrywano również
Mistrzostwa Polski w Triathlonie Niewidomych i Niedowidzących na dystansie 1/8
ironmana, Międzynarodowe Mistrzostwa Prawników oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Lekarzy.
Mając w planach rozwój imprezy, zwrócono się do zawodników o wyrażenie opinii na temat oceny „Enea Bydgoszcz Triathlon”. Badanie zrealizowano w dniach 14–24
lipca 2017 r. za pomocą ankiety internetowej (CAWI, online survey), której link był wysłany na adresy e-mailowe zarejestrowanych uczestników.
Na wykresach 2 i 3 zaprezentowano informacje dotyczące płci zawodników biorących udział w „Enea Bydgoszcz Triathlon” i badaniu. Patrząc na wykres 1, można zauważyć różnicę w liczbie kobiet biorących udział w imprezie w zależności od długości
rozgrywanej konkurencji. Na 1050 startujących w 1/4 ironmana 14,1% stanowią kobiety, w konkurencji 1/8 ironmana odsetek ten wynosi 29,1%. W quadrathlonie odsetek kobiet stanowi 16%. 19,4% wszystkich startujących na dystansie 1/4 ironmana
wzięło udział w badaniu. W wypadku zawodników biorących udział w zawodach na
dystansie 1/8 ironmana zwrotność wyniosła 18,8%, a w quadrathlonie wskaźnik ten
wyniósł 33,3%. Na wykresie 2 zaprezentowano informacje dotyczące płci respondentów, których łącznie w badaniu wzięło udział 391. Widać, że odsetek kobiet biorących
udział w badaniu i startujących na dystansie 1/4 ironmana wyniósł 13,3%, a na dystansie 1/8 – 26,8%, w quadrathlonie zaś – 38%.
Badani respondenci (391 osób) stanowią 16,66% wszystkich zawodników, którzy
wzięli udział w zawodach. 47% uczestników ankiety przyjechało do Bydgoszczy przynajmniej jeden dzień wcześniej (wykres 3). Analizując wykres 4, można zauważyć, że
89% osób będących na „Enea Bydgoszcz Triathlon” przybyło z rodziną (56%), znajomymi (17%) lub z partnerem (16%).
Na wykresie 5 zaprezentowano zajęcia osób towarzyszących. 50% osób towarzyszących również uczestniczyło w zawodach, z tego 36% dopingowało (np. przez to, że
swój start mieli w innym dniu).
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Wykres 1. Płeć zawodników w poszczególnych konkurencjach

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Płeć zawodników biorących udział w badaniu

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 3. Przyjazd dzień przed startem
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Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 4. Pobyt w Bydgoszczy

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 5. Zajęcia osób towarzyszących podczas zawodów

Źródło: opracowanie własne.

Kolejne pytania skierowane do uczestników imprezy dotyczyły oceny „Enea
Bydgoszcz Triathlon”. Na wykresach 6–8 zaprezentowano średnią ocen uzyskanych
w ramach badania satysfakcji, co pozwala na porównanie poszczególnych aspektów imprezy (maksymalna ocena to 5). W wypadku wykresu 6 najwyższa średnia
(4,91) została uzyskana za sprawność wydawania pakietów startowych. Następnie
wysoką średnią uzyskała publikacja Racebooka (4,83), czyli informatora startowego, oraz sama promocja imprezy (4,82). Słabszą średnią ocen uzyskano w aspekcie zawartości pakietów startowych (4,46) – wynik jest raczej zwróceniem uwagi
na konieczność uzupełnienia zawartości pakietów niż jej całkowitej zmiany.
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Wykres 6. Średnia ocena atrakcji związanych z Enea Bydgoszcz Triathlon

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 7 zawiera informacje o średniej ocenie imprez towarzyszących. Najlepszą
średnią uzyskała gastronomiczna strefa foodtrucków (4,51), następnie wystawowa
strefa EXPO (4,36), kolejno strefa ENEA (4,29) i strefa Mercedes-Benz (4,11) – w tychże
strefach sponsorzy imprezy mieli swoje stanowiska promocyjne.
Wykres 7. Średnia ocena atrakcji towarzyszących imprezie „Enea Bydgoszcz Triathlon”

Źródło: opracowanie własne.

Na wykresie 8 zaprezentowano ocenę elementów związanych bezpośrednio
z „Enea Bydgoszcz Triathlon”, gdzie najwyższą średnią ocenę uzyskały strefy zmian
pływanie/rower i rower/bieg (4,81). Z przygotowanych przez organizatorów tras
najwyższą średnią ocenę uzyskała trasa pływacka (4,72), następnie trasa rowerowa
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(4,67) i trasa biegowa (4,64). Uczestnicy badania ocenili bezpieczeństwo trasy na 4,62,
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a działanie punktów odżywczych na 4,55. Rolling start uzyskał średnią ocen na poziomie 4,66. Na potrzeby artykułu, warto zaznaczyć, że mimo nurtu rzeki uczestnicy
mieli pozytywne opinie na temat tej trasy.
Wykres 8. Średnia ocena elementów związanych z Enea Bydgoszcz Triathlon

Źródło: opracowanie własne.

Patrząc na rozwój „Enea Triathlon Bydgoszcz”, postanowiono poznać oczekiwania
triathlonistów w aspekcie poszerzenia oferty imprezy. Największe zainteresowanie
(4 na 5 respondentów) wzbudziła organizacja zawodów dla dzieci (wykres 7) oraz
1/2 ironmana (prawie 7 na 10 respondentów), co zaprezentowano na wykresie 13.
Znacznie mniej respondentów, bo tylko 2 na 5, uznaje za dobry pomysł organizację
duathlonu (wykres 9). Ciekawostką jest, że formuła draftingu, a więc jazda na rowerze
w grupie (aby zmniejszyć opór powietrza) nie została w badaniach przyjęta z entuzjazmem. Na dystansie sprinterskim (750 m pływania, 20 km jazdy na rowerze i 5 km
biegu) za draftingiem opowiada się niecałe 23% respondentów, natomiast na dystansie olimpijskim (1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze i 10 km biegu) za draftingiem opowiada się co trzeci ankietowany (wykres 11). Warto zaznaczyć, że 7 na 10
respondentów uważa formułę dwudniowych zawodów (wykres 15) za dobry pomysł
(zdarzały się opinie dotyczące poszerzenia imprezy o jeszcze jeden dzień). Dwudniowe zawody (w obecnej formule) ocenia pozytywnie także branża turystyczna działająca w mieście, dzięki której hotelarze czy restauratorzy mają więcej klientów. Patrząc z perspektywy władz miasta, które nie ma tak wielu zabytków jak sąsiedni Toruń
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i w którym dominuje turystyka biznesowa oraz konferencyjna, organizowanie masowych imprez sportowych jest dobrym sposobem na promowanie walorów miasta.
Wykres 9. Zorganizowanie duathlonu

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 10. Sprint z draftingiem 750/20/5

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 11. Olimpijka z draftingiem 1500/40/10
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Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 12. Zorganizowanie zawodów dla dzieci

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 13. Zorganizowanie zawodów na dystansie 1/2 Ironmana 1900/90/21

Źródło: opracowanie własne.

W związku z wynikami zaprezentowanymi na wykresie 13, czyli tym, że 7 na 10 respondentów było zainteresowanych wprowadzeniem do programu „Enea Bydgoszcz
Triathlon” zawodów na dystansie 1/2 ironmana (1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i 21 km biegu), organizatorzy w 2018 r. rozszerzą imprezę o tę konkurencję,
a także zorganizują zawody dla dzieci. Ciekawostką jest fakt, że miesiąc po „Enea Bydgoszcz Triathlon” odbywa się „Ocean Lava Triathlon Poland Bydgoszcz-Borówno” na
dystansie ironmana (3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze i 42,2 km biegu) oraz
na dystansie o połowę krótszym, czyli 1/2 ironmana, a więc tym samym dystansie,
który będzie organizowany w centrum Bydgoszczy. Dystans rowerowy dodatkowej
dyscypliny podczas „Enea Bydgoszcz Triathlon”, czyli 90 km, pokonywany będzie na
pętlach, które zawodnicy będą musieli przejechać kilkukrotnie.
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Wykres 14. Zorganizowanie zawodów na dystansie ironmana 3600/180/42

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 15.Ocena dwudniowej formuły imprezy

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie
Wysoka ocena imprezy w środowisku sportowym zaowocowała tym, że miasto Bydgoszcz zawarło umowę promocyjną z organizatorami „Enea Bydgoszcz Triathlon”,
która zakłada, że w ciągu kolejnych 3 lat dofinansowanie do imprezy wynosić będzie
120–130 tys. rocznie, co pokazuje, że Bydgoszczy zależy nie tylko na mianie miasta
sportowego, lecz także na promocji rzeki Brdy (Aktywna Bydgoszcz).
Wnioski, które można wysnuć po przeanalizowaniu wyników badania dotyczą292

cego satysfakcji uczestników „Enea Bydgoszcz Triathlon” są następujące: o ile sama
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sprawność wydawania pakietów startowych była oceniona wysoko (4,91), to już ocena zawartości była niższa i wynosiła 4,46. Na 4,81 zostały ocenione strefy zmian, ale
warto dopracować działanie punktów odżywczych rozlokowanych na trasie zawodów. Respondenci chcieliby, aby podczas imprezy przeprowadzić również zawody dla
dzieci (80%). Dodania kolejnej konkurencji w ramach „Enea Bydgoszcz Triathlon” – 1/2
ironmana – chce 68% badanych. Dostrzegając potencjał imprez sportowych, w tym
opisanego triathlonu, warto sprawdzić, ile pieniędzy wydają w mieście uczestnicy
imprez, a także towarzyszące im osoby. Co ciekawe, organizatorzy coraz częściej proponują, aby pakiety startowe odbierać w przeddzień imprezy, co oczywiście wpływa
na branże powiązane z wydarzeniami sportowymi, czyli gastronomiczną i hotelarską.
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Abstract: The article attempts to signal the essence of territorial marketing as a tool for
creating the brand of the city of Szczecin on the example of Floating Garden 2050. In order to identify the correlation, the author presents a survey on the recognition of Floating
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is signaling the existing formal limitations and desirable directions of changes in shaping
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Wstęp
W dostępnej literaturze przedmiotu podkreśla się, że w pierwszych fazach rozwoju
pojęcie marketingu kojarzone było w większości wypadków jedynie z działalnością
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przedsiębiorstw w sferze pozyskania nowych klientów i zaspokajania ich potrzeb.
Pojawienie się w latach 70. XX w. przełomowych w skutkach teorii Kotlera i Levy’ego
sprawiło, że obszar zastosowania marketingu uległ istotnym zmianom procesowym
[Kotler 1969, s. 22]. W konsekwencji na bazie ogólnej koncepcji marketingu, skupiającej uwagę na relacjach wymiennych opartych na kupnie bądź sprzedaży dóbr konsumpcyjnych, powstały tzw. „subkoncepcje”, które postrzegały marketing także jako
wymianę wartości [Kotler 1972, s. 44]. Jak wskazuje dostępne piśmiennictwo, zmiany
w tej materii doprowadziły do tego, że pojęcie marketingu zostało dopełnione przez
tzw. „marketingi sektorowe”, czyli kompleksowe koncepcje skutecznego działania
w różnych obszarach ludzkiej aktywności [Kotler 1987, s. 16].
Analiza piśmiennictwa wskazuje, że rozszerzenie pod koniec XX w. obszarów zainteresowań marketingu doprowadziło do sytuacji, kiedy to marketing stał się środkiem zdobycia trwałego związku z odpowiednią jednostką różnych podmiotów
i grup dzięki wpływaniu m.in. na ich opinie, postawę czy też sposób zachowania się
[Kotler 1994, s. 103].
Poszerzenie i pogłębienie obszaru zainteresowań marketingu jako wynik nowej
interpretacji procesu wymiany wartości (korzyści) między różnego rodzaju podmiotami oraz ich grupami zapoczątkowało wyodrębnienie i ugruntowanie się wielu nowych samodzielnych już obecnie dyscyplin marketingowych [Kotler 1991, s. 11]. Do
tych nowych obszarów zainteresowań należy „marketing miejsca”, który w dostępnym piśmiennictwie najczęściej definiowany jest jako marketing terytorialny [Kotler
1993, s. 15].
Na tym etapie rozważań warto podkreślić, że w klasycznych koncepcjach marketingu często rozpatrywany był proces zarządzania polegający na rozpoznawaniu,
przewidywaniu i zaspokajaniu potrzeb klientów z uwzględnieniem uwarunkowań
społeczno-ekonomicznych [Hutt 1997, s. 40]. W odniesieniu do marketingu terytorialnego proces ten realizowany jest przez społeczności lokalne i organizacje publiczne,
których celem jest wspieranie rozwoju między innymi sektora turystycznego danego
miasta [Rapacz 2001, s. 57], obszaru czy też regionu [Aragonez 2016, s. 80].
Zatem omówienie istoty marketingu terytorialnego jako narzędzia kreowania
marki miasta na przykładzie idei Szczecin Floating Garden 2050 wydaje się właściwym zakreśleniem problemu badawczego obejmującego problematykę zarządzania
atrakcyjnością turystyczną danego regionu.
Ponadto, jak wykazała wnikliwa analiza dostępnej literatury, brak jest pozycji lite298

raturowych, które odnosiłyby się do problematyki analizy idei Szczecin Floating Gar-

Istota marketingu terytorialnego jako narzędzie kreowania marki miasta
na przykładzie Idei Szczecin Floating Garden 2050

den 2050, co czyni tę tematykę jeszcze bardziej interesującą i godną rozważań w celu
zdiagnozowania pozytywnych efektów i słuszności podejmowanych działań w tej
materii.
Zatem przedstawione podejście stało się podstawą przyjęcia warunków brzegowych i metodyki postępowania nakierowanej na próbę oceny wpływu marketingu
terytorialnego jako narzędzia kreowania marki miasta poprzez:
•

opis i charakterystykę istoty marketingu terytorialnego w ujęciu interdyscyplinarnym,

•

podjęcie próby oceny rozpoznawalności idei Floating Garden 2050 oraz
wpływu tych działań promocyjnych na atrakcyjność turystyczną miasta na
podstawie autorskich badań ankietowych.

Celem artykułu jest przedstawienie istniejących ograniczeń formalnych i pożądanych kierunków zmian w zakresie kształtowania marki Szczecina. Identyfikacja tych
zagadnień w przyszłości prowadzić może do poprawy rozpoznawalności tej marki
zarówno w skali mikro-, jak i makro-. Realizacji tego celu będzie służyła weryfikacja
następującej hipotezy. W zarządzaniu rozwojem atrakcyjności miast marketing terytorialny odgrywa kluczową rolę, ponieważ prowadzi do uatrakcyjnienia danego miejsca
zarówno dla turystów, mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów, np. z sektora turystycznego. Osiągnięcie tych zadań wymagało zastosowania metod i technik badawczych takich jak: analiza dostępnych źródeł literaturowych, metody indukcji i dedukcji
oraz metody badań ilościowych z wykorzystaniem techniki badań ankietowych.

Istota i cele marketingu terytorialnego – ujęcie
interdyscyplinarne
Różnorodność definicji opisujących marketing terytorialny w dostępnym piśmiennictwie jest tak duża jak liczba publikacji na ten temat. Jeden z twórców klasycznej
koncepcji zarządzania Philip Kotler, pisząc o marketingu terytorialnym, definiuje to
pojęcie jako zestaw działań mających na celu wzmocnienie pojemności wspólnot
oraz regionów, tak aby mogły się zaadaptować do zmieniających się rynków poprzez
realizowanie swoich szans na rozwój oraz podtrzymanie cech wartościowych (życiowych) [Kotler 1993, s. 15].
W polskojęzycznej literaturze przedmiotu z zakresu zarządzania marketing terytorialny określany jest jako rynkowa koncepcja zarządzania jednostką osadniczą –
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jako zarządzenie zmierzające do zaspokojenia potrzeb i pragnień mieszkańców. Niezbędne jest przy tym przewidywanie kierunku zmian oraz racjonalne wykorzystanie
wszystkich posiadanych zasobów [Domański 1997, s. 13].
Z kolei Magdalena Florek – przedstawicielka nauk ekonomicznych – uważa, że
marketing terytorialny jest filozofią osiągania założonych celów przez jednostki
osadnicze. Odbywa się to w warunkach konkurencji o ograniczone zasoby, u której
podstaw leży przekonanie o decydującym wpływie na osiągane rezultaty właściwej
orientacji na klientów-partnerów [Florek 2006, s. 17].
Tadeusz Markowski stwierdza, iż marketing terytorialny pojawił się jako kolejna
próba przenoszenia i adaptacji koncepcji sprzedaży i zarządzania wypracowanych dla
typowych produktów rynkowych konsumpcyjnych w sektorze prywatnym do sektora
publicznego […]. Stanowi to wyjście naprzeciw potrzebie profesjonalizacji zarządzania jednostkami terytorialnymi [Markowski 1999, s. 211]. Markowski dużą rolę przywiązuje do postrzegania marketingu terytorialnego jako marketingu społecznego
nakierunkowanego nie na wymianę dóbr, lecz na zadowolenie klienta, czyli odbiorcy
usługi, którym w tym wypadku jest obywatel.
Na tym etapie rozważań warto podkreślić, że pojęcie marketingu terytorialnego
stanowi sferę zainteresowań także przedstawicieli nauk politycznych. Simon Anholt,
twórca koncepcji indeksu miast, nadmienia, że marketing terytorialny to określenie
właściwej strategii rozwoju marki danego miejsca, a następnie zaprzęgnięcie wszystkich instytucji, osób, produktów z nim związanych dla jej realizacji – tak aby każda
kropka miała swój prawidłowy numer [Anholt 2006, s. 168].
Podsumowując rozważania na temat marketingu terytorialnego, autorzy przychylają się ku tezie promowanej w literaturze przedmiotu, że najbardziej trafna definicja
została określona przez OECD w raporcie dotyczącym konkurencyjności miast. Zgodnie z tym dokumentem marketing terytorialny definiowany jest jako próba stworzenia i wykształcenia cech, które nadają znaczenia danemu miejscu i odróżniają je od
innych pod względem głównych zalet, kultury i stylu przy próbie zastosowania tej
samej metodologii co w wypadku marketingu przedsiębiorstw [OECD Terrytorial Review 2007, s. 45].
Zatem na dalszym etapie rozważań należy wyjaśnić, co stanowi istotę i główny
cel marketingu terytorialnego. Autorzy ponownie przychylają się do tezy stawianej
w literaturze przedmiotu, że celem tych działań jest wpływanie na postawy, opinie
i sposoby zachowania zarówno „zewnętrznych” (czyli adresatów będących społecz300
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ści lokalnej) grup zainteresowanych odbiorców przez kształtowanie właściwego
zestawu środków oraz instrumentów stymulowania kontaktów wymiennych [Ave
1994, s. 34]. Inaczej mówiąc, pracownicy podmiotów marketingu terytorialnego –
organów administracji samorządowej, przedsiębiorstw komunalnych, firm prywatnych (działających na zlecenie władz samorządowych) – oraz członkowie specjalnie
powołanych instytucji i mieszkańcy powinni brać udział w tworzeniu marketingu
terytorialnego. Podmioty te nazywane są „grupą planistyczną” i stanowią pierwszy
poziom marketingu terytorialnego oraz odpowiadają za efekty programów marketingowych. Zadania, które realizują te podmioty, można wyrazić w postaci trzech celów kierunkowych:
•

rozwijanie i umacnianie usług świadczonych przez instytucje publiczne,
z których korzystanie jest utrudnione dla mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych;

•

kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu, gminy oraz jednostek lokalnych;

•

podnoszenie atrakcyjności oraz pozycji regionów, rejonów, miast i gmin
wiejskich w ich wzajemnym współzawodnictwie, tzw. kompetycji [Sumień
1997, s. 77].

Realizacja celów głównych wiąże się z koniecznością realizacji celów szczegółowych, będących w dużej mierze celami marketingowymi poszczególnych akcji,
przedsięwzięć czy kampanii medialnych [Erkkilä 2014, s. 223]. Wśród szczegółowych
operacyjnych celów marketingu terytorialnego, odnoszących się do środowiska wewnętrznego danej jednostki osadniczej, wymienia się między innymi następujące
cele [Szromnik 2007, s. 17]:
•

poznanie aktualnych potrzeb i pragnień mieszkańców w zakresie usług komunalnych dostarczanych przez instytucje lokalne,

•

zapewnienie sprzyjających warunków korzystania z usług publicznych przez
mieszkańców oraz lokalne organizacje i ich grupy,

•

przewidywanie zmian preferencji oraz zachowań podmiotów lokalnych dotyczących korzystania z dóbr i usług publicznych,

•

podnoszenie wartości oferty komunalnej kierowanej do społeczności lokalnej,

•

poprawę jakości usług administracji lokalnej,

•

rozpoznanie stopnia przywiązania mieszkańców i przedsiębiorców lokalnych
do danej jednostki osadniczej [Zenke 2013, s. 7].
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Cele operacyjne marketingu terytorialnego mogą również być zorientowane
na odbiorców nie tylko wewnętrznych, lecz także zewnętrznych. Chodzi tu przede
wszystkim o poznanie motywów ich działania oraz kryterium i preferencji, jakimi się
kierują, oceniając atrakcyjność danego miejsca. Do celów orientowanych na odbiorców zewnętrznych zaliczyć można:
•

kształtowanie oferty turystycznej, inwestycyjnej, handlowej i kulturalnej,

•

komunikowanie się z zainteresowanymi podmiotami w celu poprawy wizerunku,

•

kształtowanie osobowości, tożsamości i atrakcyjności danego obszaru [Wysocka 2001, s. 56].

Podsumowując rozważania dotyczące marketingu terytorialnego, należy wspomnieć, że nie tylko doczekał się wielu definicji, lecz także różnej terminologii opisującej ten proces: marketing miejsc, marketing komunalny czy też marketing przestrzenny (odpowiednio w literaturze angielskiej oznaczany jako territorial marketing,
marketing places, communal marketing czy też spatial marketing). Jak w wypadku
ogólnego pojęcia marketingu, tak i w przypadku pojęcia marketingu terytorialnego
wśród badaczy brak jednomyślności, chociaż różnice między poszczególnymi ujęciami definiującymi ten proces są stosunkowo niewielkie.
Reasumując: autorzy pragną podkreślić, że ich zdaniem marketing terytorialny
nie jest działalnością jednorodną, opartą na jednolitym celu i usystematyzowanych
metodach działania. Uzasadniają tę tezę różnorodnością podmiotów realizujących
działalność w zakresie marketingu terytorialnego: jednostek administracji lokalnej,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych czy też mieszkańców.

Analiza wpływu marketingu terytorialnego jako narzędzia
kreowania marki Szczecina na przykładzie Idei Szczecin
Floating Garden 2050 – badania ankietowe
W 2007 r. została podjęta decyzja o stworzeniu profesjonalnej marki w celu promocji miasta Szczecina. Tak powstał projekt Szczecin Floating Garden 2050. Idea ta
koncentrowała się na założeniu, że rozwój Szczecina należy oprzeć na atutach, które
miasto już posiada, czyli na dostępie do obszarów wodnych, dużym zalesieniu, połączeniu zalet metropolii z miejscem, które nie przytłacza i w którym życie nie wiąże
302
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podkreślić, iż zarówno stworzenie tej marki, jak i opracowanie wieloletniej strategii jej
wdrożenia było procesem długofalowym obejmującym wiele poziomów: począwszy
od stworzenia koncepcji marki, jej wizji i misji, poprzez opracowanie logo, spójnego
systemu wizualnego dla miasta oraz systemu komunikacji. Strategia realizacji tego
projektu w główniej mierze skoncentrowana była na potrzebie i możliwościach zmiany skali działań w celu zagospodarowania wolnych lub zdegradowanych przestrzeni
miasta, tak by poprawić jego walory turystyczne. Zgodnie z tymi założeniami władze
Szczecina pragną zbudować wyjątkowe miasto, tzw. pływające ogrody, do roku 2050.
Ta idea stanowić miała jednocześnie symbol wizji miasta, nazwę projektu, logo promocyjne oraz bazę dla całego systemu identyfikacji i wizualizacji miasta. Te wszystkie
narzędzia w niedalekiej przyszłości mają za zadanie połączyć dynamikę i kreatywność
metropolii oraz przestrzeni i miejsca przyjaznego ludziom oraz naturze.
Analiza dostępnej literatury przedmiotu wskazuje, że na próżno szukać badań
w zakresie oceny efektów marketingu terytorialnego jako narzędzia kreowania marki
miasta na przykładzie Idei Szczecin Floating Garden 2050. Wpływ na taki stan rzeczy
mają dwa istotne czynniki. Pierwszy z nich to fakt, że termin realizacji projektu jest
bardzo odległy. Drugi to ciągłe zmiany zachodzące w zakresie realizacji samej wizji
tego projektu oraz narzędzi, które temu służą. Jednakże autorzy w dalszej części na
podstawie autorskich badań ankietowych podjęli próbę analizy istoty wpływu marketingu terytorialnego jako narzędzia kreowania marki miasta na przykładzie wspomnianego projektu.
Na wstępie badań, opierając się na wnikliwej obserwacji zjawisk rynkowych w odniesieniu do marketingu terytorialnego i wpływu tego narzędzia na kreowanie marki
miasta – zarówno w Polsce, jak i na świecie – założono, że:
•

w dostępnym piśmiennictwie odnoszącym się do problematyki marketingu
terytorialnego występuje jednomyślność, że badania ankietowe stanowią
najbardziej efektywne narzędzie służące do oceny realizacji projektów dotyczących stworzenia profesjonalnych marek miast w celu ich promocji. Na
uwagę zasługuję fakt, że w literaturze przedmiotu szczegółowo i gruntownie
omówiono zarówno uwarunkowania, zastosowane metody, jak i przykłady
takich badań odnoszących się do innych projektów związanych z kreowaniem wizerunku danego miasta i zastosowanych w tym procesie narzędzi
[Aragonez 2016, s. 82];

•

zidentyfikowane procesy narastającej konkurencji pomiędzy miastami spowodowały, że następuje konieczność zbadania istoty marketingu terytorial-
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nego jako narzędzia kreowania marki danego miasta. Autorzy nie popełnią
błędu myślowego, jeśli przyjmą następujące założenie: skoro posługując się
przyjętą metodą badawczą oceniono i zidentyfikowano zasadność zastosowania narzędzi marketingu terytorialnego w celu poprawy wizerunku danych miast w Polsce i na świecie, można zastosować tożsame narzędzie badawcze w celu oceny tych samych procesów w odniesieniu do promowanej
przez Szczecin idei Floating Garden 2050. Ponadto założono, iż zaprezentowane badania mogą być pomocne także jako narzędzie oceny konkurencyjności zastosowanych narzędzi marketingowych, a co za tym idzie, posłużyć
mogą do weryfikacji zastosowanych metod, technik oraz strategii działania
władz miasta w zakresie realizacji tego projektu;
•

dla potrzeb oceny wpływu marketingu terytorialnego jako narzędzia kreowania marki Szczecina znaczenia nabiera zarówno czasookres przeprowadzonych
badań, jak i sposób analizy danych. Autorskie badania zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu metody ilościowej w formie ankiety internetowej zamieszczonej na portalu internetowym http://www.ankieter.pl. W wypełnieniu
ankiety wzięło udział 1000 osób (57,65% kobiet, 42,35% mężczyzn) w wieku
15–65 lat. Wśród respondentów najwięcej osób posiadało wyższe i średnie wykształcenie (odpowiednio 42,35% i 22,35%). Badania zostały przeprowadzone
na przełomie czerwca i lipca 2017 r.;

•

z punktu widzenia poprawności eksploracji oraz możliwości uchwycenia potrzebnych danych analiza dotyczyła czterech podstawowych aspektów:
•

oceny obecnego wizerunku Szczecina,

•

oceny stosowanych narzędzi w zakresie promocji Szczecina,

•

oceny atrakcyjności turystycznej Szczecina,

•

oceny wpływu marki Floating Garden 2050 na rozwój turystyki.

Osiągnięte wyniki badań ankietowych zaprezentowano w formie graficznej na
wykresach od 1 do 4.
Pierwszy etap badań obejmował ocenę obecnego wizerunku miasta Szczecina.
Analiza danych (wykres 1) wskazała, że ponad 52% respondentów postrzega obecny
wizerunek miasta jako dobry, a 23% – jako bardzo dobry. Jedynie 4% ankietowanych
oceniło obecny wizerunek jako zły.
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Wykres 1. Ocena obecnego wizerunku miasta

Źródło: opracowanie własne.

Drugi etap badań dotyczył oceny stosowanych narzędzi w zakresie promowania
Szczecina. Analiza wyników badań (wykres 2) wskazała, że 45% badanych oceniło
te narzędzia jako dobre, a 3% – jako bardzo dobre. Natomiast 14% spośród ankietowanych oceniło te narzędzia jako złe, a 4% jako bardzo złe. Na tym etapie rozważań
na uwagę zasługuje fakt, że prawie jedna trzecia respondentów (33%) nie potrafiła
dokonać oceny w zakresie wpływu stosowanych narzędzi na promocję wizerunku
Szczecina. Na tej podstawie autorzy stawiają tezę, że narzędzia marketingowe stosowane w tym celu nie są w pełni identyfikowalne przez osoby, do których ten przekaz
jest kierowany.
Kolejnym etapem badań była ocena atrakcyjności turystycznej Szczecina (wykres
3). Ponad połowa respondentów, czyli 54%, stwierdziła, że Szczecin jest atrakcyjny turystycznie, a 6% ankietowanych oceniło atrakcyjność turystyczną na poziomie bardzo
dobrym. Natomiast 4% i 2% respondentów oceniło atrakcyjność turystyczną Szczecina na poziomie złym lub też bardzo złym. Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 33%
respondentów nie wyraziło jednoznacznej opinii na ten temat.
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Wykres 2. Ocena stosowanych narzędzi w zakresie promowania miasta Szczecina

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 3. Ocena atrakcyjności turystycznej miasta Szczecina

Źródło: opracowanie własne.

Ostatni etap badań dotyczył oceny wpływu marki Floating Garden 2050 na rozwój
turystyki w Szczecinie (wykres 4). Analiza danych wskazała, że aż 78% mieszkańców
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oceniła ten wpływ wysoko. Na uwagę zasługuje następujący fakt: żaden z respon-
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dentów nie wskazał, iż marka wpłynęła w bardzo wysokim lub też niskim stopniu na
rozwój tego rynku. Na tej podstawie autorzy wnioskują, że wprowadzenie strategii
opierającej się na zastosowaniu narzędzi marketingu terytorialnego w postaci idei
Floating Garden 2050 przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta.
Wykres 4. Ocena wpływu marki Floating Garden 2050 na rozwój turystyki

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie i wnioski
W dobie postępującego procesu globalizacji gospodarki nikt nie powinien mieć
wątpliwości, że marketing terytorialny zwiększa podmiotowość i samodzielność
społeczności lokalnych [Doran 2014, s. 60]. Poczynione obserwacje rzeczywistości
rynkowej wskazały, że marketing terytorialny, inaczej zwany marketingiem miejsc,
zmierza do zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz innych grup, które są atrakcyjne
z punktu widzenia ekonomicznego czy też turystycznego dla miasta. Postawiona we
wstępie hipoteza, iż w zarządzaniu rozwojem atrakcyjności miast marketing terytorialny odgrywa kluczową rolę, ponieważ prowadzi do uatrakcyjnienia ich w oczach
turystów, mieszkańców czy też potencjalnych inwestorów z sektora turystycznego,
znalazła swoje odzwierciedlenie w zaprezentowanych wynikach autorskich badań.
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Na tej podstawie autorzy wnioskują, iż w czasach, kiedy reklama jest sposobem na
odniesienie sukcesu, każda marka – a taką marką bez wątpienia jest miasto – powinna inwestować w promocję, opracować spójną strategię działania dostosowaną do
swoich możliwości i warunków – zarówno tych geograficznych, ekonomicznych, jak
i turystycznych. Dzięki takiej strategii marketingowej możliwy będzie rozwój nie tylko
samego miasta, lecz także sektora usług turystycznych. Zdaniem autorów tak przemyślana i spójna koncepcja działania może się stać kluczem do sukcesu poprzez ukazanie atrakcyjności danego miasta za pomocą stosownych narzędzi marketingowych
[Rapacz 2001, s. 57].
Na etapie podsumowań warto zaznaczyć, że każde z polskich miast i metropolii
cechuje się odrębnymi walorami turystycznymi. Zatem przyjęcie strategii opartej na
zasadach benchmarkingu w zakresie kreowania marki danego miasta nie zawsze zagwarantuje osiągnięcie oczekiwanych korzyści [Iwankiewicz-Rak 1997]. Nie zmienia
to faktu, że ukształtowanie pozytywnych opinii może generować korzyści nie tylko
dla samego miasta, lecz także dla przedsiębiorców, gdyż zapewnia lepsze warunki do
rozwoju. W praktyce może to oznaczać pozyskanie środków finansowych, nowych
inwestycji, miejsc pracy oraz nowych rynków zbytu dla dóbr i usług. Na podstawie
zaprezentowanych rozważań autorzy przychylają się ku tezie, że marketing terytorialny w końcowej fazie jest odpowiednio dobraną kompozycją elementów, których
prawidłowe stosowanie nie gwarantuje, lecz ułatwia kreowanie danej marki i zajęcie
liczącej się pozycji w warunkach wzmożonej konkurencji między miastami dzięki
spełnieniu podstawowego i nadrzędnego celu funkcjonowania miast, jakim jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców.
Analiza zaprezentowanych wyników autorskich badań ankietowych pozwala na
stwierdzenie, że:
•

ponad 52% respondentów postrzega obecny wizerunek Szczecina jako dobry, a 23% jako bardzo dobry;

•

33% respondentów nie potrafiło dokonać oceny w zakresie wpływu stosowanych narzędzi na promocję wizerunku Szczecina;

•

także ponad 33% respondentów nie wyraziło jednoznacznej opinii na temat
atrakcyjności turystycznej Szczecina;

•

analiza danych wskazała, że aż 78% mieszkańców oceniło wpływ idei Floating Garden 2050 na wzrost atrakcyjności turystycznej miasta wysoko, co
pozwala na stwierdzenie, że wprowadzenie strategii opierającej się na zasto-
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sowaniu narzędzi marketingu terytorialnego w postaci idei Floating Garden
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2050 prowadzić będzie w dłuższej perspektywie czasu do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta.
Reasumując: podjęte przez autorów rozważania dotyczące istoty marketingu
terytorialnego jako narzędzia kreowania marki miasta na przykładzie Idei Szczecin
Floating Garden 2050 nie wyczerpują w pełni istoty zagadnienia i stanowią jedynie
próbę zasygnalizowania złożoności badanej problematyki. Poprawność zaproponowanych założeń z pewnością w ciągu kilku lat zweryfikuje rynek, co pozwoli na dalszą
ocenę wpływu zaproponowanej koncepcji rozwoju turystyki poprzez kreowanie marki Floating Garden 2050 w Szczecinie.

309

Wojciech Lewicki, Bogusław Stankiewicz

Bibliografia
Aragonez T., Caetano A. González A. (2016), Strategic Management of City Brands
and Its Influence in Smart Cities, Springer ITKM.
Anholt S. (2006), Sprawiedliwość marek, Instytut Marki Polskiej, Warszawa.
Ave G., Corsico F. (red.) (1994), Urban Marketing in Europe, Torino Incontra, Turyn.
Domański T. (red.) (1997), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast
i regionów, Uniwersytet Łódzki.
Doran M., Daniel S. (2014), Geomatics and Smart City: A transversal contribution to
the Smart City development. Information Polity, „The International Journal of Government & Democracy in the Information Age”, Vol. 19(1/2).
Erkkilä K. (2014), Espoo is a Smart City through collaboration, „Interdisciplinary Studies Journal”, Vol. 3(4).
Florek M. (2006), Podstawy marketingu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Hutt M.D., Speh T.W. (1997), Zarządzanie marketingiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Iwankiewicz-Rak B. (1997), Marketing organizacji niedochodowych – wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich, AE Wrocław, Wrocław.
Kotler Ph., Levy S. (1969), Broadening the Concept of Marketing, „Journal of Marketing”, January.
Kotler Ph. (1972), Generic Concept of Marketing, „Journal of Marketing”, April.
Kotler Ph (1987), Marketing für Nonprofit Organizationen, C.E. Pöschel Verlag, Stuttgart.
Kotler Ph., Andreasen A. (1991), Strategic Marketing for Nonprofit Organizations,
wyd. 4., Englewod Cliffs, Prentice Hall, Nowy Jork.
Kotler Ph., Haider D., Rein I. (1993), Marketing Places – Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, Free Press, New York.
Kotler Ph. (1994), Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Prentice Hall,
310

Gebethner, Warszawa.

Istota marketingu terytorialnego jako narzędzie kreowania marki miasta
na przykładzie Idei Szczecin Floating Garden 2050

Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa.
OECD Territorial Review (2007), Competetive cities: A New Entrepreneurial Paradigm
in Spatial development, OECD.
Rapacz A. (2001), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowościach i regionie,
Wrocław.
Sumień T. (1997), Marketing obszarowy miast, gmin, regionów – ważny instrument rozwoju zrównoważonego, „Człowiek i środowisko , nr 2, t. 21.
Szromnik A, (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna A Wolters Kluwer Bussines Warszawa.
Wysocka E., (2001), Teoretyczne podstawy konkurencyjności w planowaniu przestrzennym, IGPiK, Warszawa.
Zenker S., Beckmann S., (2013), My place is not your place – Different place brand
knowledge by different target groups, „Journal of Place Management and Development”, Vol. 6(1).

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2017
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XVIII | Zeszyt 8 | Część III | ss. 313–327

Jacek Oleksiejuk*
Józef Piłsudski Academy of Physical Education in Warsaw
Faculty of Tourism and Recreation
Department of Economics and Finance

Management of Integrated Territorial Investments
in Warsaw Metropolis – Analysis of Current Activities
and Examples of References of the Tourism and
Recreation Area
Abstract: Integrated territorial investments in Poland were established within the framework of the European Union financial perspective for 2014-2020. It is an instrument of the
EU structural policy which allows to implement a closer and therefore more rational investment policy in bordering areas of the administrative units and territorial structures of
a given country. Under this instrument, the authors will analyze the management of the
ITI within the Warsaw metropolis, assumptions, results and development opportunities,
with some references to the tourism area.
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Introduction
Integrated Territorial Investments1 were not used in the current structural policy of
the European Union2 as an instrument for shaping the socio-economic development
of states and their territorial units [Bołtromiuk 2003, p. 24].

1 In the further part of the work the abbreviation ITI – integrated territorial investments shall be used.
2 Until the introduction of the European Union perspective for 2014–2020.
* jacek.oleksiejuk@awf.edu.pl

Jacek Oleksiejuk

The ITI instrument was attached in two EU legal acts3 which stated that its main
purpose is to shape sustainable development of urban areas and their functional areas, through the implementation of integrated projects co-financed from the EU funds
under the financial perspective for 2014-20204. Consequently, the ITI is a manifestation of the territorial dimension of the cohesion policy. The European Commission,
wishing to increase the involvement of cities in the implementation of the cohesion
policy, obliged all Member States to allocate at least 5% of the European Regional
Development Fund’s resources for the implementation of this instrument. It enables
the implementation of joint ventures combining actions financed by the European
Regional Development Fund and the European Social Fund5. This instrument gives
the possibility of a greater impact of the implemented EU projects outside the boundaries of administrative and territorial units established in the given countries [Strzelecki 2008, p. 115]. Its task is not to provide financial resources for the implementation
of investment projects, but above all to allow the development of a territorial coordination mechanism in the field of programming and implementation of activities. The
essence of the introduction of the ITI is the establishment of a partnership between
territorial units and the preparation of a joint development strategy in order to maximize the use of common assets and solve problems that pertain to the functional
area of cities in a given country [Kasprzak 2013, p. 22].
This article will present and analyze issues related to the causes of the creation,
management and implementation of the ITI in Poland, and in particular in the so-called Warsaw metropolitan area. Special attention is paid to tourism and recreation
field as one of the challenges for developing area. The paper describes descriptive
and analytical methods as the most appropriate for researching the problem formulated in the title. The conclusions of the analysis are presented in the end.
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3 Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 and
Regulation (EU) No 1 301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on
specific provisions regarding the „Investment for growth and employment”.
4 Linking the Country Development Strategy with other strategies and programs, National Development
Strategy 2007-2015, Ministry of Regional Development, Warsaw 2006, pp. 103–104.
5 In the further part of the work the abbreviation ERDF and ESF shall be used.
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Integrated Territorial Investments in Poland
The assumptions adopted in Poland for the implementation of the ITI differ from
those adopted in other EU countries, because they concern not only the cities themselves but also the so-called their functional areas. Also, funding comes from two
structural funds – from the above-mentioned European Regional Development Fund
(hereinafter the ERDF) and the European Social Fund (hereinafter ESF) [Metropolia
Warszawska]. In order to achieve a 5% EU funding threshold, the ERDF adopted the
principle that would be implemented within a special allocation in each of the 16 regional operational programs in Poland and indirectly within the framework of national programs (complementary projects financed by the Infrastructure and Environment Operational Program as well as the Eastern Poland Operational Program), which
will allow the implementation of truly integrated projects financed from various sources. The basis for support under the ITI instrument is contained in the Partnership
Agreement of 21 May 2014, concluded between Poland and the European Commission, defining the principles of programming the financial perspective for 2014-2020.
It confirms the obligation to prepare a strategy defining the scope of support under
the ITI instrument for urban functional areas. At the same time, it points out three
objectives for the implementation of this instrument: promoting a partnership model
of cooperation between various administrative units in urban functional areas, increasing the effectiveness of interventions by implementing integrated projects responding comprehensively to the needs and problems of the cities and their functional
areas, increasing the impact of the cities and their functional areas on the form and
implementation of actions supported in their area under the cohesion policy. The first
document defining the guidelines for the implementation of ITI in Poland was announced in July 2013 by the Ministry of Regional Development (currently the Ministry of
Infrastructure and Development)6. According to this document within the framework
of the ITI were to be implemented interlinked and complementary projects aimed
at using common assets and to solving common problems of functional areas of voivodship cities, which were designated as the addressee of the ITI instrument. The
MID Guidelines also set out the basic formal requirements that must be met in order
to be able to implement the ITI in a given area. These include, first and foremost, the
establishment of a “connection of the ITI” (by establishing an institutionalized form

6 In the further part of the work the abbreviation – MID shall be used.
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of partnership) and the development of the ITI strategy that identifies the problems
and defines the directions of intervention. The MID Guidelines also set out the thematic areas to be covered by support under the ITI instrument, stating that the final
decisions regarding the scope of support in the ITI formula will be made after the negotiations of the so-called territorial contracts and the content of all operational programs [Portal Funduszy Europejskich]. On the basis of the above mentioned so-called
Partnership agreements, the ITI are implemented obligatory in voivodship cities and
their functional areas, which are the most important urban centers in Poland. In addition, in the abovementioned Agreement, the possibility of implementing the ITI was
created in the cities of regional or sub-regional character and in the areas related to
them functionally. The implementation of the ITI in these urban areas is the result of
the decision of the self-governments of the voivodships that have decided to support
these centers through the ITI. The implementation of the ITI instrument into the Polish law took place in the provisions of the Act on the principles of implementation of
the cohesion policy programs financed in the financial perspective 2014-2020 (the
law provides a process of a positive opinion of the ITI strategy by the minister competent for regional development). In total, the ITI will be implemented in 24 functional
areas, including 17 functional areas of voivodship cities (due to the strong functional
connections for Bydgoszcz and Torun joint ITI were created) and 7 functional areas of
subregional or regional cities, in four voivodships: Śląskie (Czestochowa, Rybnik, Bielsko-Biała), Dolnoślaskie (Jelenia Góra, Wałbrzych), Wielkopolska (Kalisz-Ostrów) and
Zachodniopomorskie (Koszalin-Kołobrzeg-Białogard). The most important objectives
of the ITI are [Bromek 2013, p. 35]: promoting a partnership model of cooperation between different administrative units in urban functional areas; increasing the effectiveness of interventions undertaken by implementing integrated projects responding
comprehensively to the needs and problems of the cities and their functional areas;
implementation of integrated projects responding comprehensively to the needs
and problems of the cities and their functional areas; increasing the impact of the
cities and their functional areas on the form and implementation of the activities supported on their territory under the cohesion policy. As mentioned above, the main
source of funding for the ITI in Poland is 16 so-called Regional Operational Programs7,
for which nearly EUR 3.8 billion were allocated for the implementation of the ITI. This
amount definitely exceeds the mandatory 5% of the ERDF, i.e. approximately EUR 2.2
billion, plus ESF funds. Together with the national operational programs (Infrastruc316

7 In the further part of the work the abbreviation – ROP shall be used.
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ture and Environment Operational Program and Eastern Poland Operational Program
– under which the Ministry of Development provides support for the so-called complementary projects to projects supported by the ROP), in total for implementation
of the Strategy of the ITI is allocated approximately EUR 6.2 billion.
The ITI instrument supports primarily projects in the field of: sustainable development, efficient transport linking the city and its so-called functional area; revitalization of socio-economic functions of degraded areas of the urban functional area;
improvement of the natural environment in the functional area of the city; promoting
energy efficiency and promoting low-carbon strategies; strengthening the development of symbolic functions building the international character and supra-regional
importance of the urban functional area, and improving the accessibility and quality
of public services in the entire functional area from the tourism point of view; strengthening research, technological development and innovation.

Integrated territorial investments in the Warsaw metropolis
– assumptions and goals
The Warsaw metropolitan area, or the Warsaw functional area, is based on the data
presented below as a strong socio-economic center in Europe with a local perspective. According to the data published by Eurostat, in the last 10 years the Warsaw metropolis was the fastest growing metropolitan region in Europe. In the last decade,
when the GDP growth in Prague was 12 percent, in Budapest – 18 percent, Warsaw
reached 57 percent. Essential tools necessary to achieve this goal are activities for
the integration the Capital City of Warsaw with the surroundings, and therefore with
the communes strongly associated with it functionally. As part of the activities for
the integrated development of the Warsaw metropolis and the joint acquisition of
European funds within the scope of the instrument of the Integrated Territorial Investments was prepared a draft Strategy for Integrated Territorial Investments for the
Warsaw Functional Area for 2014-2020+ [ITI for WFA]. It is a document responding
to the challenges for local government units resulting from the growing importance
of urban functional areas in national policy and the European Union. The Strategy8 is
a document that indicates projects planned to be implemented under the EU funds
8 In the further part of the work the abbreviation – ITI WFA shall be used.
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allocated in the Regional Operational Program of the Mazovian Voivodship9 for the
ITI instrument as well as complementary projects supporting the achievement of the
Strategy’s objectives. The ITI of the WFA 2014-2020+ strategy is also a document for
the implementation of the development strategy for the metropolitan area of Warsaw. The external and internal conditions have had an impact on the scope of the
above-mentioned document, including: the objectives of the ITI implementation in
Poland, the potential scope of support defined in the Partnership Agreement (taking
into account the specific character of the Mazovian Voivodship as a more developed
region) and the ROP MW for 2014-2020; vision of using the ITI instrument by the signatories of the agreement of communes of the Warsaw functional area on cooperation in the implementation of the ITI in the EU financial perspective 2014-2020; funds
allocated by the EU for the implementation of the ITI instrument (including the distribution of funds to individual EU investment priorities resulting from the qualification
of the Mazovian Voivodship to the category of more developed regions). Based on
the so-called diagnosis of the socio-economic situation in Warsaw and its surrounding units presented in the Strategy, strengths and weaknesses of the Warsaw metropolitan area, which are to be addressed by the ITI intervention were identified. There
have been also identified opportunities and threats that may strengthen or weaken
internal factors. The basic strengths and weaknesses of this area are as follows in table no 1.
The problems of the following areas were identified and subsequently subjected
to intervention as described in the Strategy of WFA: insufficient use of ICT in public
service delivery; education incompatible with the needs of the labor market and the
development of a knowledge-based economy; low professional activity of the women
raising children; increasing number of elderly people and problems with their activity;
insufficient good business environment and export orientation; lack of uniform economic promotion and investment offer of the area; insufficient competitiveness of public
transport in relation to individual transport; inefficient and unevenly developed transport infrastructure; insufficient level of integration of various low carbon transport modes; low energy efficiency and environmental pollution [Szelągowska 2017, p. 222].
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Table 1. SWOT analysis – strengths and weaknesses of the Warsaw metropolitan area
Strengths
Very large population potential of the WFA
with a tendency for further population
growth
Expanded infrastructure of higher-level
services in the fields of culture, health care,
education
High level of human capital

Weaknesses
Poorly educated metropolitan identity

Large variation in the accessibility of public
services within the WFA (in particular between the city and the countryside)
Inadequate public services available electronically to the needs and expectations of
the population
The largest academic and university center Limited activation offer for the elderly
in the country
High level of educational services against The low percentage of children covered by
the nursery, numerous communes without
the background of the voivodship and
other national agglomerations (measured the offer in this regard
by the results of the sixth grade tests,
junior high school and high school exams)
High level of economic activity of the
Relatively low innovation in manufacturing
inhabitants (over 0.5 million registered
companies)
Large and varied labor market
Negative balance of foreign trade, primarily in the field of high technology products
(positive for example in the food sector)
State-of-the-art economy (the highest sha- Low self-government activity in the prore of lymphatic, professional, and creative motion of local entrepreneurs on foreign
industries)
markets, including the lack of a coherent
export offer
Presence of numerous representations of No consistent offer addressed to foreign
international organizations
investors
High concentration of companies with
Low activity of clusters and associations of
foreign capital
entrepreneurs
Location at the intersection of European
Staff shortage with vocational and technitransport routes (road, rail and air)
cal education
A well-developed network of public trans- Inadequate supply of vocational counseport connections in Warsaw
ling for students
The largest city bike system in Poland (one A poorly developed network of public
of the largest in Europe)
transport connections outside of Warsaw,
especially on peripheral routes
Presence of areas of high natural value,
Insufficiently developed road infrastrucincluding protected areas
ture (lack of a full Warsaw bypass, few
high-quality routes in the eastern part of
the WFA)
Source: Own study based on: ITI-WFA Strategy.

319

Jacek Oleksiejuk

Implementation of the strategy of the ITI in the Warsaw
metropolis – scope of the tourism and recreation
With regard to and in response to the above-mentioned problem areas, Warsaw and
39 suburban communes have created the Warsaw functional area10. The area includes: leader ITI - m.st. Warsaw, Błonie, Brwinów, Czosnów, GóraKalwaria, Grodzisk
Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Jaktorów, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Leszno, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, NowyDwór Mazowiecki, Otwock, Ożarów Mazowiecki,
Piaseczno, Piastów, PodkowaLeśna, Pruszków, Radzymin, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, and Żyrardów11. The ITI strategy developed in this area is focused on achieving three goals:
1.

Increasing the availability of public services, which are implemented through
the following activities: information services; educational services; services
for the residents’ activity.

2.

Development of a network of business links covered by the following directions of business: economic promotion; investment areas; human capital.

3.

Improving the quality of space. Under this objective will be implemented:
communication links; natural and cultural environment (tourism capabilities).

As regards to the third goal – tourism capabilities, which is the main topic of discussion, in February 2016, municipalities co-created the Strategy, as well as selected
entities operating in their area, were able to apply for funding within the following
competitions are shown in table 2:
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10 In order to meet the formal conditions for the launch of the ITI instrument in the Warsaw Functional Area,
the authorities of individual communes formed on February 21, 2014.
11 WFA area was approved by the resolution of the Mazovian Voivodship Board No 1466/391/14 of 28th
October 2014. M. Jadziewicz, Warsaw and 39 communities will come to complete with the ITI, March 10,
2016, Press Office, Municipality of Warsaw.

Development of sustainable
multimodal urban mobility
Development of sustainable
multimodal urban mobility
Education of key competences
necessary in the labor market
and appropriate attitudes and
skills (creativity, innovation and
teamwork)
Obtaining/improving qualifications of vocational counselors by
teachers in the field of educational and vocational counseling

Urban mobility within the ITI

Urban mobility within the ITI

General education within the ITI

Educational and professional
counseling within the framework
of the ITI

Facilitating the return to professional activity within the ITI

Type of Projects

Competitions

Table 2. Competitions in the ITI in WFA (2016)

Creation of vocational information and career
centers enabling the implementation of educational and vocational counseling; external
support for schools in the field of educational
and vocational counseling, with schools in the
field of educational and vocational counseling

Education

Creation and functioning of child-care entities
under 3 years old;
including nurseries and children’s clubs;
creating and functioning of new places of care
for a child under 3 years old in existing entities
or creation and functioning of childcare places
in the form of a day care supervisor)

Creation of conditions for experiential learning using information and communication
technologies and development of the ITI
competencies

Education

Recreation

Parking, projects - „park and ride”

Cycle paths and infrastructure

Destination

Tourism

Tourism

Field/sector of
intervention
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IT technologies

IT services

Access to public information of the
communes of the WFA (E-Archive)

Construction and implementation
of an integrated support system for
care services(e-care)

Source: own study.

IT technologies

The main objective of the project IT technologies
was the internationalization of
companies from the metropolitan area of the
 capital

Virtual WFA (Virtual – WFA)

Economic promotion of the WFA

The aim of the project was to improve the
quality of people’s life using care services
through the construction and implementation
of a support system based on information and
communication technology tools.

The aim of the project was to improve the
functioning of the municipal administration in
the field of providing archival information.

The goal of the project was to provide
a package of e-services that facilitate multi-dimensional interaction with municipalities
and the use of public services using mobile
technologies.

The project is addressed to representatives
of Small and Medium Enterprises, including
start-ups.
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Management structure within ITI’s of the Warsaw
metropolitan area
Tasks related to the implementation of the ITI Strategy and the ITI projects will be
implemented by all participants of the agreement. A representative of the ITI for WFA
is Warsaw which as Intermediate Body is making decisions in the scope of the implementation of entrusted tasks, in particular activities related to the selection of projects in competition or non-competitive mode. They are in particular:
•

participation in the elaboration of proposals for all project selection criteria
provided for the ITI sub-measures;

•

consulting and reviewing draft schedules of competitions and their updates
as part of the ITI WFA;

•

participation in the preparation of the competitions’ framework for the Warsaw metropolis and their updates and their acceptance at intermediate body
level12;

•

participation in the assessment of applications in accordance with the schedule of competitions under the rules and regulations in the area;

•

signing the list of projects assessed by the Commission for Project Evaluation
that met the project selection criteria.

Other tasks include: participation in the selection of candidates for experts, monitoring, reporting and participation in the evaluation of the implementation of the ITI
of the WFA as part of the Program; participation in the appeal procedure; taking care
of all the documentation related to the implementation of the ITI instrument; realization of tasks in the field of information and promotion of the ITI.
Municipalities of the metropolitan area are the beneficiaries of territorial support
offered under the ITI instrument. The tasks of communes are: cooperation in the field
of reporting on the implementation of the ITI projects; transfer of data necessary for
material and financial monitoring as well as data from the implementation of product
and direct result indicators; fulfilling the information and promotion requirements related to the implementation of the ITI.
Within the organizational structure and division of competences between individual areas of the WFA, there are also the following units: the Steering Committee
of the WFA, the Consultative Forum of the WFA, the Secretariat of the WFA. For the
12 Intermediate body –Warsaw for ITI in structure of Management.
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purposes of this publication and due to editorial limitations, it seems unnecessary to
analyze the above units.

Activities’ effects and intentions for the future-some
references to tourism and recreation
“We have signed contracts for 45 projects for the amount of PLN 320.8 million co-financed individually by the communes, in the partnership of municipalities, in
partnership with Warsaw, and by the dynamically operating NGO’s and private entrepreneurs in the metropolitan area,” said M. Olszewski, Warsaw’s city Deputy Mayor,
on May 30, 2017 [Demiańczuk 2017]. Integrated Territorial Investments in the WFA,
which are being implemented in 2017, are as follows:
1.

infrastructure for tourism and recreation:
•

Bicycle route network that will create transport corridors integrated with
different types of public transport. It will be an alternative for residents
commuting to work by car every day. The result is a reduction of air and
noise pollution, as well as improved road safety. Routes built within the
ITI will be labeled uniformly. The co-financing amount is over PLN 230
million under which up to 2018 will be created 327 km of bicycle roads.

•

Park and Ride. The implementation of these investments will encourage
residents to use public transport. Among the intentions of the project,
it is important that each car in the city less polluting and better functioning of public transport. The construction of new or reconstruction of
already existing car parks in Warsaw (2.8 million PLN in subsidies) and in
neighboring municipalities are planned. In total there will be 23 objects
with 2711 parking spaces for passenger cars and 1133 for bicycles.

•

Projects in the field of general education aimed at developing key competences and creating appropriate attitudes/skills in children and youth
necessary on the labor market, including competences: mathematics
and natural sciences, IT and communication in foreign languages, as
well as attitudes/skills: creativity, innovation, teamwork or entrepreneurial attitudes. Achieving these assumptions will be possible through the
implementation of additional didactic and compensatory classes plan-
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curricula, as well as the equipping educational institutions with didactic
aids and ICT tools. In this activity, the pool of contracted EU funding is
7.6 million PLN, which is to cover 7662 pupils and 511 teachers.
•

Childcare facilities for children up to 3 years old. EU funds will be used to
accommodate children’s needs, purchase and assembly of equipment,
purchase of assistance to support care and education, staff training and
remuneration, and day-to-day operations.

2.

Development of educational and professional counseling and cooperation
with the labor market. Funds are used to strengthen school co-operation
with the labor market by identifying labor market needs and promoting
vocational education. In this action the pool of contracted EU co-financing
amounts to 895.000, PLN. Within the framework of projects 41 schools and
institutions will be supported.

Conclusions
Integrated Territorial Investments in the analyzed area in 2017 was estimated for 58
projects implemented in 40 municipalities. Until 30th of October 2017, agreements
were signed, thanks to which in the metropolis 2711 places will be created in P+R car
parks, 345 km of bicycle roads, 955 places for children up to 3 years old.
One of the effects of the ITI in the WFA is 112 schools and over 16 thousand students supported in the area of competence development as well as implementation
of e-services (25 public institutions). Nevertheless, an important part of the study included in question: what is the measurable outcome of using the ITI for the WFA, is
still unanswered. This is due to the fact that projected and ongoing projects have not
been completed and indicators of effective use of resources are unknown. Therefore, the subject of researches in the following years will be already completed investments in the WFA as also their impact on better sustainable development in the
tourism and recreation sector.
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national parks, protected landscape areas, nature reserves and so-called national recreation area. At the same time it is worth saying that these areas are among the most visited
protected areas in the world - the number of recreation visitors in national parks exceeded
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The matters presented in the article focus on issues related to the forms of natural resource
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of sustainable development, which is the core of our policy. Completion of the subject matter is a catalog of practical solutions implemented the theoretical assumptions.
The conducted research was based on the following sources:
•
documents and publications available in the Parks and National Park Service websites analysis of existing data),
•
information obtained during discussions with park staff (interviews with elements of
in-depth interview),
•
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Wprowadzenie
Lądowe obszary chronione w Stanach Zjednoczonych (USA) zajmują powierzchnię
przekraczającą 1,2 mln km2, co stanowi około 14% powierzchni lądowej kraju [https://
www.protectedplanet.net/country/US#ref1]. Wśród nich znajdują się m.in. parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody czy tzw. krajowe tereny rekreacyjne (National Recreation Area) [https://www.nps.gov/goga/ planyourvisit/
designations.htm]. Są one zarządzane przez instytucje różnych szczebli (m.in. federalne, stanowe, lokalne) i objęte bardzo zróżnicowanym zakresem ochrony.
Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że obszary te należą do najliczniej odwiedzanych terenów chronionych na świecie – liczba gości przybywających do amerykańskich parków narodowych w celach turystyczno-wypoczynkowych (recreation visitors) przekroczyła w 2016 r. 330 mln [https://www.nps.gov/aboutus/faqs.htm]. Duża
liczba turystów wymaga od gospodarzy tych terenów podejmowania działań mających na celu z jednej strony udostępnianie parków w celach edukacyjnych i wypoczynkowych, z drugiej strony zaś ochronę cennych walorów przyrodniczych i kulturowych. Prowadzenie polityki rozwojowej i osiąganie tak sprzecznych celów wymaga
stosowania rozmaitych narzędzi i podejść metodologicznych.
Prezentowane w artykule rozważania ogniskują się na zagadnieniach związanych
z formami ochrony walorów przyrodniczych dostępnych na terenie USA, a także przybliżają kontekst teoretyczny rozwoju zrównoważonego, który stanowi trzon prowadzonej polityki. Uzupełnienie podjętej tematyki stanowi katalog rozwiązań praktycznych wdrażanych w ramach implementacji założeń teoretycznych.
Ze względu na wieloaspektowość podjętej tematyki przeprowadzone badania
własne wymagały dotarcia do rozmaitych źródeł danych i informacji. Wśród nich wymienić należy następujące:
•

dokumenty i opracowania dostępne m.in. na stronach internetowych Służby
Parków Narodowych (National Park Service) oraz materiały informacyjne dostępne w parkach (analiza danych zastanych),

•

informacje uzyskane w trakcie rozmów prowadzonych z pracownikami parków (wywiady swobodne z elementami wywiadu pogłębionego),

•
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literatura podmiotu.
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Zrównoważona przestrzeń obszarów chronionych
Termin „obszar chroniony” definiowany bywa w rozmaity sposób. Za powszechnie
obowiązującą uznaje się definicję zaproponowaną przez Międzynarodową Unię
Ochrony Przyrody (IUCN), która wskazuje, że obszarem chronionym określamy „wydzieloną przestrzeń geograficzną, formalnie uznaną (przez odpowiednie instytucje)
i zarządzaną poprzez instrumenty prawne lub inne skuteczne środki w celu osiągnięcia długoterminowej ochrony przyrody, wartości ekosystemowych i kulturowych”1.
W ślad za tą definicją system ochrony przyrody w USA obejmuje rozmaite formy
organizacyjno-prawne. Ich różnorodność uwzględnia zarówno specyfikę geograficzno-przyrodniczą, a co za tym idzie – wielorakość krajobrazów, środowisk, siedlisk (np.
obszary nadmorskie, pustynne, górzyste) – jak i stronę historyczną, kulturową oraz
społeczną chronionych obszarów. Obecnie system wyróżnia 18 form ochrony, które
łącznie obejmują ponad 400 wydzielonych obszarów. Ich wykaz zawiera tabela 1.
Wymienione formy ochrony obejmują obszary wodne i lądowe o wybitnych walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Tereny te zazwyczaj zawierają
jeden lub więcej charakterystycznych typów środowisk, takich jak: las, łąka, tundry,
pustynia, estuarium lub systemy rzeczne; mogą zawierać także miejsca cenne z geologicznego punktu widzenia (m.in.: góry, obszary termalne i jaskinie); mogą być siedliskami obfitych lub rzadkich gatunków zwierząt i roślinności [https://www.nps.gov/
articles/nps-designations.htm].
Zarządzanie nimi pozostaje w gestii National Park Services, która zatrudnia około
22 tys. pracowników etatowych oraz 400 tys. wolontariuszy, natomiast roczny budżet
organizacji przekracza 3,65 mld dolarów [https://www.nps.gov/aboutus/faqs.htm,
https://www.nps.gov/aboutus/upload/Site-Designations-01-13-17.pdf ].
Z punktu widzenia obsługi funkcji turystycznych i rekreacyjnych największe znaczenie mają parki narodowe, których na terenie Stanów Zjednoczonych znajduje się
59. Ich łączna powierzchnia wynosi około 210 tys. km2. Są one rozmieszczone na obszarze całego kraju i reprezentują różnorodne typy krajobrazów i klimatów.

1 Tłumaczenie własne na podstawie [Dudely 2008, s. 9].
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Tabela 1. Obszary chronione podlegające National Park Service
Forma obszaru chronionego

Nazwa oryginalna

Liczba
obszarów

1.

Park narodowy

National Park

59

2.

Narodowy pomnik

National Monument

87

3.

Rezerwat narodowy

National Preserve

19

4.

Narodowy park historyczny

National Historical Park

51

5.

Narodowe miejsce historyczne

National Historic Site

78

6.

Międzynarodowe miejsce historyczne

International Historic Site

1

7.

Narodowy park pola bitewnego

National Battlefield Park

4

8.

Narodowy park militarny

National Military Park

9

9.

Narodowe miejsce bitwy

National Battlefield

11

10. Narodowe pole bitwy

National Battlefield Site

1

11. Miejsca pamięci narodowej

National Memorial

30

12. Narodowe obszary rekreacyjne

National Recreation Area

18

13. Narodowe brzegi morskie

National Seashore

10

14. Narodowe brzegi jezior

National Lakeshore

4

15. Rzeki narodowe

National River

15

16. Narodowy rezerwat

National Reserve

2

17. Narodowe drogi

National Parkway

4

18. Narodowe szlaki

National Trail

3

Other

11

Inne
Razem

417

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [https://www.nps.gov/articles/nps-designations.htm]
i [https://www.nps.gov/aboutus/upload/Site-Designations-01-13-17.pdf ].

Zrównoważone zarządzanie obszarami chronionymi
w świetle badań własnych
Wymienione obszary chronione zarządzane są przez National Park Service (NPS, Służba Parków Narodowych). Wśród najważniejszych celów działalności organizacji z jednej strony wymienić można konieczność ochrony zasobów naturalnych i kulturowych
(historycznych) kraju tak, by niezmienione mogły służyć również przyszłym pokoleniom, z drugiej strony – udostępnianie obszarów chronionych zwiedzającym w ce332

lach wypoczynkowych i edukacyjnych [https://www.nps.gov/aboutus/index.htm].
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Realizacja tak sprzecznych celów wymaga stosowania rozmaitych narzędzi i podejść metodologicznych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje koncepcja tzw.
rozwoju zrównoważonego, która zakłada m.in.:
•

konieczność ochrony środowiska przyrodniczego, społecznego i historyczno-kulturowego (przeciwdziałanie degradacji, ochrona konserwatorska),

•

integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody,

•

promowanie jakości (świadczonych usług, oferowanego produktu itd.),

•

zapewnianie poczucia bezpieczeństwa turystom i gospodarzom (społeczności lokalnej),

•

kształtowanie nowych postaw wśród organizatorów ruchu turystycznego i turystów [por.: Coccossis, Parpairis 2000, ss. 107–125; Gołembski 2002,
ss. 368–384].

W analogiczny sposób turystykę zrównoważoną interpretuje I. Jędrzejczyk, która
wskazuje trzy podstawowe zasady, na których koncepcja się opiera. Wśród nich autorka wymienia [Jędrzejczyk 1995, cyt za: Kowalczyk 2010, s. 32]:
•

zasadę ładu gospodarczego, oznaczającego „konieczność zachowania określonych proporcji między kształtowaniem się wzrostu tempa zasobochłonności gospodarki turystycznej a tempem reprodukcji zasobów środowiska”,

•

zasadę efektywności społeczno-ekonomicznej gospodarki turystycznej (ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony i oszczędności zasobów),

•

zasadę wzajemnych korzyści wszystkich grup interesu funkcjonujących na
danym obszarze.

Tak pojmowana koncepcja projektowania rozwoju i zarządzania obszarem oznacza dążenie do osiągnięcia „modelu idealnego, który może pojawić się jedynie wtedy,
gdy między czterema jej zasadniczymi elementami (środowisko przyrodnicze, turyści, społeczności lokalne, usługodawcy turystyczni) występuje stan równowagi. […]
Na ogół sytuacja przypominająca stan, który można uznać za bliski turystyki zrównoważonej, może zaistnieć tylko wtedy, gdy aktywne elementy układu – czyli (a) turyści,
(b) społeczności lokalne i reprezentujące ich władze oraz (c) osoby prawne i fizyczne
świadczące szeroko rozumiane usługi turystyczne i czerpiące z tego tytułu korzyści –
wykazują chęć wprowadzania w stosunku do siebie różnego rodzaju ograniczeń (samoograniczeń)” [Kowalczyk 2010, s. 33].
Powyższe wskazania obecne są także w dokumentach i strategiach opracowywanych przez National Park Service, w których wielokrotnie akcentują potrzebę integrowania środowiska ludzkiego (cywilizacji) i środowiska naturalnego: „zrównoważone
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projektowanie powinno używać alternatywnego podejścia do tradycyjnego sposobu planowania. Nowe podejście do projektowania musi uwzględniać wykorzystanie
potencjału opartego na zasobach naturalnych i kulturowych lokalnych, regionalnych
i globalnych środowisk […].
Koncepcja zrównoważonego rozwoju […] uznaje, że cywilizacja ludzka jest integralną częścią świata przyrody i że natura musi być zachowana i utrwalana, jeśli sama
wspólnota ludzka chce przetrwać. Zrównoważone projektowanie artykułuje tę ideę
poprzez zmiany, które stanowią ilustrację zasad ochrony i zachęcają do stosowania
tych zasad w naszym codziennym życiu”2.
Istotnym elementem implementacji założeń rozwoju zrównoważonego pozostają
konsekwencja, dalekowzroczność i etapowość działań, które znajdują odzwierciedlenie w koncepcji The Limits of Acceptable Change Planning System (LAC), opracowanej
przez US Forest Service w roku 1980. W jednym z opracowań poświęconych programowi czytamy, że „LAC nie jest koncepcją nową. Jest to jednak ostatni krok w ciągłym
dążeniu do poprawy zarządzania dzikimi obszarami rekreacji poprzez definicję bardziej wyraźnych, wymiernych celów. Dokument wskazuje 9 etapów niezbędnych do
osiągnięcia zamierzonych celów. Wśród nich wymienić można następujące:
1.

Identyfikację problemów, obszarów i zagadnień;

2.

Określenie i opis działań alternatywnych;

3.

Wybór wskaźników opisujących zasoby i uwarunkowania społeczne;

4.

Inwentaryzację istniejących zasobów i opis uwarunkowań społecznych;

5.

Określenie standardów dotyczących zasobów i wskaźników społecznych;

6.

Określenie alternatywnych rozwiązań odzwierciedlających problemy w odniesieniu do zasobów i uwarunkowań społecznych;

7.

Identyfikację działań dla każdej alternatywy;

8.

Ocenę i wybór najkorzystniejszego rozwiązania;

9.

Realizację działań i monitorowanie efektów”3.

Realizacja postulatów koncepcji rozwoju zrównoważonego wymaga zatem działań opartych na współpracy rozmaitych podmiotów, których interesy bardzo często
pozostają ze sobą sprzeczne. Katalog działań oraz wyznaczonych celów odnaleźć możemy m.in. w dokumencie o znamiennym tytule „Green Parks Plan. Advancing Our
Mission Through Sustainable Operations” („Projekt Green Parks. Wspieranie naszej
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2 Tłumaczenie własne na podstawie: [National Park Service, Guiding Principles of Sustainable Design (in
Parks and OtherConservationAreas). DIANE Publishing Company].
3 Tłumaczenie własne na podstawie [Stankey, Cole, Lucas, Petersen, Frissell 1985, s. 3].
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misji poprzez zrównoważone działania”), opublikowanym w roku 2016, określajacym
ramy praktycznych działań pozwalających implementować założenia rozwoju zrównoważonego. Jego najważniejsze elementy zostały przedstawione poniżej [https://
www.nps.gov/subjects/sustainability/upload/NPS-Green-Parks-Plan-2016.pdf ].

Rozwój zrównoważony – implementacja i rozwiązania
praktyczne
W tej części artykułu zaprezentowane zostaną wybrane inicjatywy i rozwiązania, które służyć mają zrównoważonemu rozwojowi obszarów chronionych w USA. Warto
zaznaczyć, że niektóre działania są efektem złożonych programów i przyjętych strategii (w tym chociażby działania związane z dostosowaniem infrastruktury – drogi,
parkingi, miejsca biwakowe, komunikacja) inne natomiast stanowią przykład inicjatyw podejmowanych przy zaangażowaniu znacznie mniejszych środków, w tym np.
działalność edukacyjna (pokazy, prelekcje, wycieczki) oraz informacyjna i wydawnicza (mapy, książki, foldery).
W myśl przyjętej strategii Green Parks Plan [https://www.nps.gov/subjects/sustainability/upload/NPS-Green-Parks-Plan-2016.pdf ] działania, które mają implementować założenia rozwoju zrównoważonego, służą osiągnięciu następujących celów:
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The NPS will improve facility water use efficiency
Green OurRides

The NPS will transform our fleet and adopt greener transporta- NPS zmieni naszą flotę, pojawią się bardziej ekologiczne metody
transportu
tion methods
Kupuj produkty naturalne, zmniejszaj, używaj ponownie i odzyskuj
Buy Green and Reduce, Reuse, and Recycle

4.

5.

6.

The NPS will purchase environmentally friendly products and
increase waste diversion and recycling

The NPS will improve facility energy performance and increase NPS poprawi wydajność energetyczną obiektów i zwiększy zależność od energii odnawialnej
reliance on renewable energy
Be Water Wise
Rozsądnie gospodaruj wodą

NPS kupi przyjazne dla środowiska produkty i zwiększy ilość odpadów do recyklingu

NPS poprawi efektywność zużycia wody
Zielony transport

Be Energy Smart

3.

Bądź inteligentny energetycznie

NPS zmniejszy emisję gazów cieplarnianych i dostosuje obiekty
zagrożone zmianami klimatu

2.

The NPS will reduce GHG emissions and adapt facilities at risk
from climate change

The NPS will meet and exceed the requirements of all applica- NPS osiągnie wyznaczone normy środowiskowe oraz wdroży najble environmental laws and adopt sustainable best practices in lepsze, zrównoważone praktyki
all facility operations
Bądź przyjazny klimatowi i przygotuj się na zmiany klimatu
Be Climate Friendly and Climate Ready

Cele i działania (tłumaczenie)
Ciągłe poprawianie efektywności środowiskowej

Cele i działania (wersja oryginalna)
Continuously Improve Environmental Performance

1.

Tabela 2. Cele strategiczne programu Green Parks Plan

Piotr Majdak

Wzmocnienie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju
NPS włączą inicjatywy zrównoważonego rozwoju do nowych
i istniejących partnerstw
Promuj zdrową aktywność na świeżym powietrzu
NPS będzie promować zdrową aktywność na świeżym powietrzu
i minimalizować wpływ podejmowanych działań na środowisko
Promuj zrównoważony rozwój poza naszymi granicami
NPS zaangażuje osoby z zewnątrz w zrównoważony rozwój i zaprosi ich do współpracy
Zielona Ziemia
NPS podejmie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju naszych krajobrazów

Strengthen Sustainability Partnerships

The NPS will incorporate sustainability initiatives into new and
existing partnerships
Preserve Outdoor Experiences,
Promote Healthy Engagement

The NPS will promote healthy outdoor experiences and minimize the impact of facility operations on the environment
Foster Sustainability Beyond Our Boundaries

The NPS will engage visitors about sustainability and invite
their participation
Green Our Grounds

The NPS will enhance the sustainability of our landscapes

9.

10.

bility/upload/NPS-Green-Parks-Plan-2016.pdf.]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Green Parks Plan. Advancing Our Mission Through Sustainable Operations. https://www.nps.gov/subjects/sustaina-

8.

7.
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Przykładów realizacji tych wskazań odnaleźć możemy wiele. Poniżej przedstawiono rozwiązania, które w praktyce realizują postulaty rozwoju zrównoważonego
[por.: Majdak 2014, s. 59–63 oraz tłumaczenia własne na podstawie: https://www.
nps.gov/yell/getinvolved/energyconservation.htm; https://www.mnn.com/money/
sustainable-business-practices/blogs/sustainability-at-our-national-parks]:
•

działalność informacyjna i wydawnicza – ważną rolę w obsłudze turystów
stanowią punkty informacyjne oraz wyszkoleni pracownicy udzielający
wskazówek dotyczących szlaków, atrakcji turystycznych, potencjalnych
zagrożeń oraz wszelkich innych aspektów funkcjonowania obszarów chronionych. Turystom udostępniane są bezpłatne mapy, foldery, broszury ułatwiające zwiedzanie parków. Działalność informacyjna służy budowaniu
świadomości turystów odwiedzających parki oraz w znacznej mierze zapobiega nieodpowiedzialnym zachowaniom;

•

działalność edukacyjna – niemal wszystkie amerykańskie parki narodowe
oferują bogate programy edukacyjne przeznaczone dla turystów. Każdego dnia organizowane są wycieczki tematyczne, spotkania, prelekcje,
pokazy. Niektóre z nich (jak np. oglądanie gwiazd, pokazy zdjęć) organizowane są już po zmroku, inne wymagają specjalnych warunków atmosferycznych lub ekwipunku. Zajęcia są bezpłatne, mają atrakcyjną formę,
prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników parku. Oprócz
funkcji edukacyjnej działalność ta ma także ważny aspekt praktyczny –
zagospodarowuje i urozmaica czas turystom przebywającym w obrębie
kempingów;

•

miejsca noclegowe i punkty usługowo-handlowe – niemal wszystkie parki
umożliwiają turystom nocowanie na specjalnie przygotowywanych polach
biwakowych zlokalizowanych w pobliżu szlaków. Są one przystosowane
do przyjęcia określonej liczby samochodów i namiotów. Każdy przybywający otrzymuje swoje stanowisko wyposażone w „piaskownicę” do rozbicia
namiotu, palenisko, metalową skrzynkę na żywność (ochrona przed niedźwiedziami) oraz miejsce parkingowe. Z jednej strony ułatwia to znalezienie
miejsca i rozbicie namiotu, z drugiej strony zapobiega niekontrolowanym
działaniom turystów. Do dyspozycji turyści mają także sklepy spożywcze
(promujące ekologiczną i lokalną żywność), punkty serwisowe, zaplecze sanitarne i medyczne. Mimo na ogół dużej powierzchni takich pól (niekiedy

338
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Zion, Yosemite National Park) w sezonie letnim niekiedy trudno znaleźć
wolne miejsce, co świadczy o popularności tej formy wypoczynku;
•

ekologiczne autobusy (shuttle bus) oraz alternatywne środki transportu – niektóre obszary parków narodowych zostały zamknięte dla indywidualnego
ruchu kołowego. Dzięki temu w znaczny sposób ograniczono emisję spalin
i poziom hałasu. Wyeliminowano także parkujące nielegalnie samochody
i podniesiono stopień bezpieczeństwa pieszych. Jednocześnie uruchomiono
sieć bezpłatnych, cichych, ekologicznych, hybrydowych (lub propanowych)
autobusów. W godzinach największego ruchu turystów kursują one co kilka
minut; za ich pomocą można dojechać w odleglejsze rejony parku lub dostać
się do określonego odcinka szlaku. Rozwiązanie to umożliwia zwiedzanie
parku także osobom starszym lub niepełnosprawnym. Na pokładzie wyświetlane są poglądowe filmy lub nagrania informacyjne. Autobusy są bezpłatne.
Efekty wprowadzenia systemów ekologicznej komunikacji wewnątrz parków
są wymierne. Doskonałego przykładu dostarcza chociażby Zion National
Park, w którym system 30 shuttle busów obsługuje w sezonie około 3 mln
turystów. Dzięki temu liczbę samochodów prywatnych docierających do kanionu Zion (najbardziej znanego fragmentu parku) ograniczono o mniej więcej 5 tys. pojazdów dziennie, a emisję szkodliwego CO2 zredukowano o niemal 2,5 t rocznie [http://www.nps.gov/dsc/d_publications/d_1_gpsd_1_ch1.
htm]. Podobne dane traktowane są jako wspólny sukces gospodarzy parku,
turystów, ekologów, stąd często spotkać można broszury lub tablice informacyjne uzmysławiające skalę zjawiska. Alternatywę dla shuttle busów i jednocześnie dodatkową atrakcję stanowi możliwość zwiedzania parków konno
lub na mułach. Rozwiązanie to ma także ważne zastosowanie praktyczne
– niektóre szczególnie uciążliwe szlaki dostępne są wyłącznie z kwalifikowanym przewodnikiem i odpowiednio przygotowanymi zwierzętami;

•

Parkingi, lokalne stacje radiowe dla zmotoryzowanych – dotarcie do wielu fragmentów parków narodowych wymaga korzystania z samochodów
prywatnych i komunikacji indywidualnej. Wyznaczone parkingi zapobiegają pozostawianiu pojazdów na poboczach, a aktualne informacje na temat
dostępności wolnych miejsc w danym rejonie uzyskać można w punktach
informacyjnych. W obrębie parków narodowych działają także specjalne rozgłośnie radiowe, w których podawane są bieżące informacje dotyczące ruchu
kołowego, utrudnień na drodze, warunków pogodowych itp. Przygotowywa-
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ne serwisy ułatwiają poruszanie się po parkach i wpływają na poprawę bezpieczeństwa;
•

Flota i transport – w wielu parkach podejmowane są działania służące redukcji emisji CO2 przez pojazdy używane na terenach chronionych. Istniejącą flotę zastępuje się paliwooszczędnymi pojazdami i wybierając najbardziej
wydajne maszyny do każdej pracy. Obecnie około 19% samochodów i ciężarówek używanych do pracy w Yellowstone to pojazdy hybrydowe. Yellowstone pracuje także nad edukacją pracowników i odwiedzających na temat
oszczędnego zużycia paliwa podczas jazdy i konserwacji;

•

Infrastruktura na szlakach turystycznych – miejsca szczególnie atrakcyjne
turystycznie i jednocześnie wrażliwe są niekiedy dostosowywane do zwiększonej liczby turystów. Spotkać można specjalne drewniane pomosty, utwardzone ścieżki, drabinki, wiaty oraz inne elementy uławiające poruszanie się
po szlaku i chroniące bezpośrednio sąsiadujące z trasami naturalne siedliska.
Istotnym elementem infrastruktury szlakowej są także ekologiczne toalety
zlokalizowane w różnych częściach parków – na parkingach, biwakach, przy
punktach widokowych. Co ciekawe, można je także spotkać w trudno dostępnych fragmentach parków. Odpowiednia konstrukcja budynków, użycie
energii słonecznej oraz specjalnych środków czystości dają możliwość funkcjonowania toalet i higienicznego z nich korzystania;

•

Limitowanie wejść i opłaty – niektóre, szczególnie wrażliwe lub niebezpieczne fragmenty parków narodowych udostępniane są kilku lub kilkunastu osobom rocznie i wymagają zdobycia specjalnych przepustek. Pewne ograniczenie stanowią także opłaty pobierane za wjazd do niektórych parków oraz za
zajęcie miejsca na biwaku. Pozostałe opisane serwisy i udogodnienia są jednak udostępniane turystom bezpłatnie;

•

Energia odnawialna [https://www.nps.gov/yell/getinvolved/energyconservation.htm] – W niektórych parkach narodowych działają urządzenia umożliwiające pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Systemy fotowoltaiczne wykorzystujące energię słoneczną odniosły wielki sukces w miejscach,
w których brakuje energii elektrycznej. W Bechler przenośna przyczepa z panelem ogniw słonecznych o mocy 9 kW spełnia 90% potrzeb elektrycznych
w sezonie letnim. System paneli słonecznych o mocy 44 kW w Lamar Buffalo
Ranch ma zaspokoić 100% zapotrzebowania na energię elektryczną i do jej
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•

Ekologiczne produkty i redukcja odpadów – parki narodowe minimalizują
straty, kupując przedmioty przyjazne środowisku (tj. przedmioty o minimalnym opakowaniu, materiały biodegradowalne lub nadające się do recyklingu i bez toksycznych składników, a także produkty wymagające minimalnej
energii do produkcji i transportu). Pracownicy parków używają papieru biurowego z 30-proc. zawartością materiałów pochodzących z recyklingu i papierowych ręczników wykonanych w 100% z makulatury. Zmniejsza się również zakup plastiku jednorazowego użytku;

•

Ekologizacja wydawanych koncesji – najważniejsi koncesjonariusze parków
narodowych (gestorzy bazy noclegowej i gastronomicznej, właściciele stacji
paliw oraz innych obiektów handlowo-usługowych) ze względu na charakter świadczonych usług pozostają w bezpośrednich relacjach z osobami odwiedzającymi parki narodowe. Jednocześnie – z uwagi na strategiczne cele
National Park Service – partnerzy koncesyjni zobowiązali się do stosowania
systemów zarządzania środowiskowego, które spełniają międzynarodowe
standardy biznesowe w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Konkluzje
Poruszane w artykule zagadnienia przybliżają kwestie związane z zarządzaniem obszarami chronionymi na terenie USA. Przedstawiony w tabeli 1 wykaz uwidacznia, że
system jest rozbudowany i obejmuje rozmaite formy organizacyjne, prawne i przestrzenne. Na obszarach pozostających pod zarządem National Park Service prowadzona jest działalność z jednej strony ukierunkowana na ochronę cennych walorów, a z drugiej strony służąca ich udostępnianiu różnym grupom odwiedzających.
Pojawiąjący się tutaj oczywisty konflikt wymaga podejmowania działań, które będą
uwzględniać interesy wszystkich zainteresowanych grup. W ślad za tym w oficjalnych
dokumentach, a także w praktycznej działalności National Park Services odnaleźć możemy echa rozmaitych podejść i teorii związanych z zarządzaniem obszarami chronionymi. Szczególną jednak rolę odgrywa koncepcja tzw. rozwoju zrównoważonego,
która stanowi źródło inspiracji dla wielu praktycznych działań realizowanych na terenie obszarów chronionych.
341
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Artykuł prezentuje dane uzyskane m.in. w ramach projektu badawczego „Rozwój zrównoważony i innowacje w turystyce”, realizowanego na Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie (projekt o symbolu DM-59).
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sports venues in Poland as the products of any regions on the tourist market. The methods
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Wstęp
Rynek turystyczny w Polsce w ostatnich latach rozwija się zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej. Równocześnie zauważyć można służący mieszkańcom oraz
odwiedzającym wzrost liczby inwestycji w infrastrukturę ogólną, w tym także w nowoczesne wielofunkcyjne obiekty sportowe.
Autor w opracowaniu wskazuje kluczowe uwarunkowania atrakcyjności nowoczesnych obiektów sportowych jako produktów regionów na rynku turystycznym.
Dla osiągnięcia celu zastosowano metody analizy (z wykorzystaniem źródeł wtórnych) i syntezy uzyskanych wyników.
W pierwszej części opracowania przedstawiono specyfikę produktu turystycznego regionu. Następnie pokazano różne aspekty funkcjonowania oraz rozwoju obiektów sportowych jako atrakcji turystycznych spełniających wymagania współczesnych
klientów.
Autor dokonuje analizy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania oraz rozwoju obiektów sportowych w świetle zachodzących zmian po stronie
podażowej i popytowej rynku spotkań.
Opisane uwarunkowania atrakcyjności obiektów sportowych jako produktów regionu mogą posłużyć innym zarządzającym regionami oraz takimi obiektami w Polsce do poprawy ich funkcjonowania i rozwoju usług. Autor ma świadomość ograniczeń związanych z tymi badaniami i wnioskowaniem, wynikających z analizy pewnej
części czynników i dynamiki zmian rynku turystycznego w Polsce, a także dalszego
rozwoju obiektów sportowych. Tematyka zróżnicowania atrakcyjności obiektów
sportowych, wynikająca z różnych czynników zarówno materialnych, jak i niematerialnych, w związku z dynamiką zmian zachodzących na rynku turystycznym i rosnącą
liczbą nowych obiektów sportowych w Polsce wydaje się interesująca, a obiekty te
wymagają dalszej obserwacji i analizy. Artykuł ma charakter przeglądowy. Zarazem
zaprezentowano w nim pewną koncepcję rozwoju obiektów sportowych jako atrakcyjnych produktów turystycznych danej destynacji.

Produkt turystyczny regionu
Przemieszczanie się osób poza miejsce stałego zamieszkania, przy spełnieniu okreś348

lonych kryteriów, może być nazwane turystyką. Z uwagi na przyczyny i konsekwencje
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tego przemieszczania turystyka może być rozpatrywana jako zjawisko psychologiczne, społeczne, ekonomiczne, przestrzenne i kulturowe [Przecławski 1996, ss. 31–32].
Światowa Organizacja Turystyki [ONZ-WTO 1995, s. 5] definiuje turystykę jako ogół
czynności osób przemieszczających się poza miejsce stałego zamieszkania na okres
nie dłuższy niż 12 miesięcy w różnych celach (wypoczynkowym, biznesowym i innym). Cele te wynikają z różnych motywów (potrzeb) podróżowania.
Podmioty uczestniczące w organizacji i obsłudze przemieszczających się osób
tworzą rynek turystyczny [Gołębski 2009, s. 45]. Natomiast główne motywy podróży
i sposoby jej finansowania mogą stanowić kryterium dalszej dezagregacji rynku turystycznego1.
W ujęciu marketingowym jakikolwiek produkt to rzecz, usługa, miejsce, czynność,
organizacja, pomysł, idea itp. oferowana przez sprzedawców i kupowana przez nabywców oraz zaspokajająca ich potrzeby [Altkorn 1994; Panasiuk 2005]. Jest to pewna propozycja sprzedaży, oferta, weryfikowana przez rynek (nabywców). Nabywcy
kupują produkty, ponieważ oczekują, że zaspokoją one ich potrzeby i wymagania,
przyniosą korzyści, choćby tylko w postaci subiektywnej satysfakcji posiadania i konsumowania [Seweryn 2005, s. 72]. Jeżeli w grupie nabywców lub klientów docelowych znajdą się odwiedzający, to można uznać, że dany produkt spełnia definicję
produktu turystycznego.
Produkt turystyczny ma jednak pewną specyfikę, która przejawia się m.in. w tym,
że produkt przedsiębiorstwa turystycznego stanowi komponent większej całości –
produktu turystycznego miejscowości (obszar recepcji turystycznej, regionu, destynacji) [Rapacz 2007; s. 51; Żemła 2011, ss. 311–329].
Szeroko rozumiany produkt turystyczny obejmuje bowiem usługi turystyczne
wraz z dobrami turystycznymi i infrastrukturą oferowaną w destynacji – tzw. produkt
turystyczny destynacji2.
Według V.T.C. Middletona [1996, s. 89] ogólny produkt turystyczny regionu to
układ wielu czynników ujętych w pięć grup:

1 Można dokonać podziału na rynek turystyki wypoczynkowej (podróży finansowanej ze środków własnych,
odbywanej w czasie wolnym od pracy) oraz rynek turystyki biznesowej (podróż realizowana w związku
z wykonywaną pracą, część lub całość wydatków pokrywa instytucja delegująca).
2 W polskiej literaturze funkcjonuje także określenie „obszar recepcji turystycznej” (ORT) – obszar, do którego
kierowany jest ruch turystyczny, obszar potrafiący przyciągać odwiedzających dzięki wytworzeniu i dostarczeniu im wyższej wartości niż obszary konkurencyjne.

349

Krzysztof Cieślikowski

•

atrakcje i środowisko miejsca docelowego,

•

infrastruktura i usługi miejsca docelowego,

•

dostępność miejsca docelowego,

•

wizerunek miejsca docelowego,

•

cena płacona przez konsumenta.

Atrakcjami turystycznymi mogą być walory turystyczne (zespół dóbr danych przez
naturę, ukształtowanych przez historię i tworzonych przez współczesność) oraz dobra
stworzone przez człowieka (urządzenia i obiekty sportowe, obiekty rozrywki, środki
transportu czy centra handlowe) [Halemba i Mrozowicz 2013]. Na infrastrukturę miejsca docelowego składa się baza noclegowa, baza gastronomiczna, środki transportu
lokalnego (w miejscowości docelowej). Wizerunek zarówno miejsca docelowego, jak
i przedsiębiorstwa turystycznego kreowany jest za pomocą współczesnych i najbardziej dostępnych kanałów komunikacji wykorzystanych w promocji przedsiębiorstw
obsługujących odwiedzających i administracji regionu turystycznego. Na cenę płaconą przez konsumenta składają się wszelkie koszty związane z organizacją pobytu
w miejscowości docelowej.
Zatem na rynku turystycznym w proces zaspokojenia potrzeb nabywców angażują się zarówno przedsiębiorstwa funkcjonujące na tym rynku, jak i administracja
regionu, która może aktywnie zarządzać elementami infrastruktury ogólnej oraz turystycznej, wpływając na ogół doświadczeń i wizerunek miejsca docelowego.
Region na rynku turystycznym może być też traktowany jako obszar – jednostka
administracyjnie wyodrębniona3, do której kierowany jest ruch turystyczny. Produkt
regionu może się składać z odpowiednio skomponowanych elementów (produktów
cząstkowych, atrakcji cząstkowych, ofert występujących na danym administracyjnie
wyodrębnionym obszarze przedsiębiorstw) przyciągających i obsługujących odwiedzających. Wśród tych elementów wymienia się m.in. różne atrakcje turystyczne, infrastrukturę turystyczną wspartą przez podaż usług świadczonych przez różne podmioty sektora publicznego i prywatnego, determinanty wynikające z dziedzictwa historycznego
i kulturowego, gościnności mieszkańców, atmosfery itp. [Hudson 2008, ss. 390–391].
Powstaje wtedy szeroki produkt turystyczny regionu (obszaru recepcji turystycznej, destynacji), który traktowany może być jako całość składająca się z elementów
materialnych i niematerialnych stanowiących podstawę istniejącego w umyśle od-
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24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U.
1998, nr 96, poz. 603.
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wiedzającego wyobrażenia i oczekiwań związanych z pobytem w danym miejscu
[Dziedzic 1998, s. 23]. Kreowany jest on zarówno przez pojedyncze podmioty (przedsiębiorstwa) oferujące różne usługi turystyczne lub paraturystyczne [Flejterski i in.
2005, ss. 244–245], jak i przez władze samorządowe odpowiadające m.in. za kształtowanie składników infrastruktury ogólnej. Zatem aby stworzyć wspólną koncepcję
produktu turystycznego regionu (miejsca turystycznego), konieczna jest harmonijna
współpraca wszystkich – często bardzo zróżnicowanych – podmiotów podaży turystycznej [Żemła 2003, s. 24].
Do takich specyficznych podmiotów występujących także na rynku turystycznym
zalicza się obiekty sportowe, które mogą stanowić element infrastruktury ogólnej regionu służący zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym.

Nowoczesny obiekt sportowy i jego oferta
Obiekt sportowy to samodzielny budynek lub zespół budynków albo urządzeń terenowych, przeznaczonych do celów sportowych. Wśród nich wymienia się m.in. stadiony [Wiśniakowska 2006, s. 666]. Działalność obiektów sportowych reguluje Polska
Klasyfikacja Działalności, która w dziale 93. opisuje działalność sportową, rozrywkową
i rekreacyjną [Rozporządzenie 2007].
W dokumentach planistycznych wielu miast w Polsce można znaleźć definicje
stadionu sportowego jako obiektu przystosowanego do przeprowadzania zawodów
w różnych dyscyplinach sportu, które mogą być obserwowane przez uczestniczącą
publiczność [Raport z inwentaryzacji obiektów 2014]. Mając na uwadze fakt realizacji
na tych obiektach różnych wydarzeń (sportowych, ale także kulturalnych i biznesowych), można zaliczyć te obiekty do szerszej grupy – tzw. obiektów spotkań [Cieślikowski 2016, ss. 147–159].
Główną częścią obiektu sportowego jest przestrzeń przygotowana do organizacji zawodów sportowych z określonej dyscypliny sportowej (np. obiekty piłkarskie
mają płytę piłkarską – boisko wraz z trybunami dla kibiców). Obiekt taki posiada także
zaplecze socjalne (szatnie, toalety), administracyjne, a także gastronomiczne czy też
inne do realizacji różnych usług (np. handlowych, hotelowych, rozrywkowych). Niektórzy autorzy [Berbeka 2013, ss. 9–12] zwracają uwagę na potrzebę szerszej analizy
współczesnych obiektów sportowych, których oferta (atrakcyjność) postrzegana jest
także przez otoczenie obiektu.
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Nowoczesne obiekty sportowe rozwijały się przez wiele lat. W literaturze można
spotkać podział tego rozwoju na pięć etapów – np. pięć generacji stadionów sportowych [Redhead 2007; Antonowicz i in. 2014]4.
Obiekty sportowe pierwszej generacji to obiekty, których celem było pomieszczenie maksymalnie dużej liczby widzów. Zawody sportowe – głównie w ramach jednej
dyscypliny sportowej (np. mecze piłkarskie) – były przede wszystkim formą społecznej
integracji lokalnej społeczności. Służyły głównie mieszkańcom. Dlatego obiekty te pełniły wtedy głównie funkcję instytucji sektora publicznego, przedkładając dostęp, możliwość uczestnictwa w sportowym widowisku nad wygodę oglądania widowiska czy
dostępność komunikacyjną. Mieszkańcy (a w niektórych przypadkach także odwiedzający) mogli oglądać wydarzenia – głównie zawody sportowe – w pozycji stojącej.
Obiekty sportowe drugiej generacji to stadiony wyposażone w miejsca siedzące dla publiczności, niektóre z nich zadaszone. Ponadto w obiektach zainstalowano
punkty z małą gastronomią, zwiększyła się także liczba toalet dla publiczności. Istotną
zmianą było również pojawienie się na stadionie sztucznego oświetlenia, które miało
ułatwić przeprowadzanie telewizyjnych transmisji z zawodów sportowych.
W obiektach sportowych trzeciej generacji udostępniono przestrzeń dla działalności handlowej i innej usługowej (pojawiły się sklepy z klubowymi pamiątkami oraz
klubowe muzea i kawiarenki czynne także poza godzinami wydarzeń sportowych).
Można stwierdzić, że rozpoczął się proces komercjalizacji powierzchni obiektu sportowego. W jej obrębie zaczęto wynajmować także biura podmiotom niezwiązanym
ze sportem (czy też klubem).
Obiekty sportowe czwartej generacji to już wielofunkcyjne „areny” – które stały się
zaawansowanymi technologicznie multisensorycznymi obiektami (wkomponowując
się tym samym w teorię wzrostu wartości ekonomicznej na podstawie doświadczenia), projektowanymi w sposób umożliwiający szybkie przystosowanie do dowolnego typu wydarzeń [Pine i Gilmore 1999; Marciszewska 2010; Stasiak 2013].
Obiekty sportowe czwartej generacji odeszły od tradycyjnego nazewnictwa i wiele z nich stało się „arenami sportowymi” (Arena Duszniki-Zdrój, Ergo Arena, Atlas Arena, Arena Zabrze itd.). Są to obiekty przeznaczone do określonego rodzaju wydarzeń,
jednak z możliwościami do realizacji także wydarzeń innego typu. Generalnie obiekty sportowe czwartej generacji przestały być obiektami tylko sportowymi, a stały się
wielofunkcyjnymi miejscami spotkań z szerokim zapleczem biznesowym (małe sal-
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wieku); IV generacja (obiekty oddawane do użytku po roku 1996); V generacja (stadiony przyszłości).
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ki spotkań – tzw. skyboxy), konferencyjnym (sale konferencyjne, galowe), gastronomicznym (restauracje), handlowym (sklepy, a nawet galerie handlowe), innym usługowym (np. usługi medyczne, siłownie, biura podróży i inne), gotowymi do realizacji
różnych wydarzeń (sportowych, kulturalnych, biznesowych, prywatnych). Wszystko
po to, aby stać się także atrakcjami turystycznymi spełniającymi wymagania współczesnego klienta.
Obiekty sportowe piątej generacji będą miały rozbudowaną wokół obiektu strefę
komercyjną współpracującą z inną przestrzenią miejską. Przestrzeń sportowa obiektu sportowego piątej generacji (boisko, szatnie) nie jest najważniejsza, choć ciągle
bardzo istotna. Infrastruktura ogólna wokół obiektu sportowego piątej generacji to
zaplanowany park rozrywki wraz z wieloma atrakcjami umilającymi odwiedzającym
czas tam spędzony. Charakterystyka różnych usług odpowiada możliwości wielkiego
centrum handlowego, centrum rozrywki i centrum biznesowego pod jedną nazwą.
Analiza rozwoju obiektów sportowych (rysunek 1) pozwala zauważyć rosnąca
liczbę realizowanych w nich usług, a tym samym wzrost atrakcyjności turystycznej
tych obiektów.
Rysunek 1. Atrakcyjność turystyczna obiektów sportowych na tle ich rozwoju

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Antonowicz i in. 2014, ss. 229–257].

Obserwując rozwój obiektów sportowych, można zauważyć, że administratorzy
nowoczesnych obiektów sportowych spełniają coraz to nowe potrzeby odwiedza-
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jących i oferują coraz to nowe usługi. Stosują także nowe formy utrwalania doznań
(doświadczeń, przeżyć). Obiekt wyposażony jest np. w bezprzewodowy Internet udostępniany każdemu, kto znajdzie się w obiekcie, na potrzeby komunikacji widzów
z ich znajomymi poza obiektem. Wydarzenia rejestrowane są też przez samych organizatorów i zarządzających obiektami oraz zapisywane w przestrzeni dyskowej ogólnie dostępnej – np. na kanale YouTube, do którego zainteresowane wydarzeniami
osoby mogą zaglądać długo po wydarzeniu.
Rysunek 2. Nowoczesny obiekt sportowy w obliczu wyzwań ekonomii doświadczeń

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Stasiak 2013, ss. 65–74].

Realizacja nowych form wydarzeń przejawia się w zapraszaniu (przyciąganiu) do
obiektu coraz to nowszych wydarzeń sportowych (różnych dyscyplin, w tym np. z obszaru tzw. e-sportu), kulturalnych (różnych form kultury), spotkań biznesowych (kongresowych, targowych). Nowoczesne obiekty są przygotowane do udostępniania niemal każdej przestrzeni w swoich zasobach na potrzeby realizacji wydarzeń, tak aby za
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powtarzalnych (np. rozgrywek ligowych) przygotowywane są scenariusze dodatkowych mniejszych wydarzeń, konkursów i innych form uatrakcyjnienia pobytu osobom
odwiedzającym obiekt. Wreszcie obiekty sportowe piątej generacji rozbudowują swoje otoczenie i włączają podmioty w nim funkcjonujące we wspólną promocję i przygotowanie wydarzeń. Te wszystkie elementy produktu nowoczesnego obiektu sportowego realizowane są ze wsparciem najnowszych dostępnych rozwiązań technicznych,
np. wirtualnej rzeczywistości (przygotowanie specjalnych pomieszczeń, w których
odwiedzający przed wydarzeniem lub po nim będzie mógł przeżyć wybrane fragmenty ponownie, a nawet znaleźć się w innych obiektach sportowych na świecie, zagrać
z elektronicznymi sobowtórami swojej drużyny sportowej itp.).
Wszystkie te działania ze strony zarządzających nowoczesnymi obiektami sportowymi (rysunek 2) potwierdzają fakt, iż rozwój ich w znacznej mierze powodowany
jest przez zmiany ogólnoekonomiczne związane z rozwojem ekonomii doświadczeń.
Następuje bowiem zespolenie doświadczenia z procesem konsumpcji produktu, powszechne kreowanie doświadczeń za pomocą nowoczesnych technologii; konieczność aktywnego uczestnictwa konsumentów produktu; duży nacisk kładzie się na
indywidualizację i personalizację kreowanych doświadczeń; doświadczenia utrwalane/zapisywane są w pamięci ludzkiej z wykorzystaniem wszelkich form komunikacji
[Marciszewska 2010].
Analizując rozwój obiektów sportowych z uwzględnieniem rozszerzającej się
oferty usług, a także coraz większy nacisk na utrwalanie doznań uczestników wydarzeń, można stwierdzić, że współczesne obiekty sportowe mogą stać się także atrakcyjnymi produktami turystycznymi regionu. Są w stanie przyciągać coraz więcej odwiedzających spoza miejscowości, w której funkcjonują.

Wybrane uwarunkowania atrakcyjności turystycznej
obiektów sportowych
W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji atrakcyjności turystycznej, co
wynika m.in. ze złożoności rynku turystycznego i różnorodności występujących na
nim podmiotów. Ogólnie atrakcyjność turystyczna to pewna zdolność do przyciągania (zaciekawienia) odwiedzających. W odniesieniu do regionu (destynacji) atrakcyjność turystyczna może być określana jako właściwość obszaru charakteryzująca się
określonym zespołem cech przyrodniczych lub pozaprzyrodniczych, które są przed-
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miotem zainteresowania turystów [Kurek 2007]. Swarbrooke [1995] proponuje podział atrakcji na cztery grupy:
•

naturalne atrakcje turystyczne,

•

dzieła stworzone przez człowieka, ale w innym celu niż przyciąganie turystów, które z czasem stały się atrakcjami samymi w sobie,

•

miejsca zaprojektowane i zbudowane od podstaw jako atrakcje,

•

imprezy kulturalne, sportowe, religijne, festiwale, igrzyska olimpijskie itp.

Mając na uwadze specyfikę zarówno turystyki, jak i nowoczesnych obiektów
sportowych, obiekty te można uznać za specyficzne atrakcje turystyczne. Zazwyczaj
odbywają się w nich różne wydarzenia, które razem z odpowiednio rozbudowywaną
i unowocześnianą infrastrukturą obiektu i jego otoczenia mogą spełniać oczekiwania
mieszkańców i odwiedzających.
Czynnikami istotnymi dla odwiedzających obiekty sportowe są [Berbeka 2004, s. 42]:
•

dostępność (przejazd i dotarcie do obiektu, zjazdy z autostrad, oznakowanie
przejazdów przez miasta, możliwość skorzystania z systemu komunikacji masowej, liczba miejsc parkingowych),

•

lokalizacja (osoby zamieszkałe wewnątrz krytycznego promienia handlu
określanego na podstawie czasu dojazdu; jest to podstawowy czynnik determinujący segment docelowy),

•

otoczenie (walory naturalne w otoczeniu obiektu zwiększają jego atrakcyjność; bezpieczna okolica).

Pamiętając o tym, że obiekty sportowe to także obiekty różnych spotkań, można
powołać się w tym miejscu na badania innych autorów, np. z rynku spotkań biznesowych. Czynniki istotne przy wyborze obiektu dla klientów na tym rynku to: dostępność komunikacyjna, oryginalność miejsca, materialny potencjał usługowy otoczenia
obiektu, jakość świadczonych usług i inne [Cieślikowski 2014, s. 119].
Analiza zachodzących zmian w gospodarce rynkowej, różnych oczekiwań klientów przywiązujących coraz większą wagę do doświadczeń (doznań, przeżyć) pozwala sformułować pewne grupy uwarunkowań (wewnętrznych i zewnętrznych),
które powinni uwzględnić projektanci i zarządzający nowoczesnymi obiektami
sportowymi (tabela 1). Odnosi się to szczególnie do zarządzania i przyszłego zagospodarowania tych obiektów oraz ich otoczenia jako specyficznych atrakcji turystycznych regionów.
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Tabela 1. Kluczowe czynniki atrakcyjności obiektów sportowych na rynku turystycznym
Czynniki wewnętrzne
•
łatwy dojazd do obiektu oraz różnych
miejsc w obiekcie
•
wielofunkcyjność nowoczesnych
obiektów sportowych
•
bezpieczeństwo w obiekcie i jego
otoczeniu
•
sprawna obsługa na każdym etapie
procesu komunikacji z klientem
•
liczne punkty gastronomiczne
i toalety
•
personel obiektu
•
model zarządzania obiektem

Czynniki zewnętrzne
•
zmiany socjokulturowe
•
zmiany demograficzne
•
zmiany technologiczne
•
zachowania konkurentów

Źródło: opracowanie własne.

Współcześni klienci cenią sobie wygodę, dogodny dojazd, w tym szczególnie samochodem osobowym, odpowiednie oznakowanie dojazdu. W wypadku komunikacji zbiorowej ważne wydaje się umieszczenie informacji w języku klienta docelowego
już na witrynie internetowej obiektu sportowego. Mając na uwadze rosnące oczekiwania odwiedzających, ważne wydaje się przygotowanie i wykorzystanie obiektu
przez różne dyscypliny sportu, a także na potrzeby innych wydarzeń (w tym kulturalnych czy też biznesowych), różnorodność realizowanych w obiekcie usług, w tym
także dla osób przebywających poza realizowanymi wydarzeniami. Mając na uwadze
akty terrorystyczne ostatnich kilku lat5, należy szczególną wagę przywiązywać do
bezpieczeństwa widzów, szczególnie do procesu obsługi klienta (rejestracja uczestników), a także elementów technicznych związanych z bezpieczeństwem (sprawny monitoring, dodatkowa ochrona obiektu). Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest
jedną z podstawowych potrzeb ludzkich określonych w piramidzie Maslowa. W procesie komunikacji z klientem należy umiejętnie zastosować sprzedaż elektroniczną
z wykorzystaniem ogólnie znanych operatorów sprzedaży elektronicznej6. Kolejny
element czynników wewnętrznych związany jest z tym, że ludzie spędzają kilka godzin, uczestnicząc w wydarzeniu organizowanym w obiekcie sportowym, co wywo5 Np. 13 listopada 2016 r. w Paryżu, kiedy to w serii ataków terrorystycznych zginęło 130 osób. Terroryści uderzyli w kilku miejscach jednocześnie, w tym przy wejściu na stadion piłkarski w czasie meczu piłki nożnej; 23
maja 2017 r. w Manchesterze, kiedy to dokonano zamachu terrorystycznego na koncercie Ariany Grande.
Zginęły wówczas co najmniej 22 osoby, a 59 osób zostało rannych.
6 W tym procesie należy zapewnić sprawność urządzeń elektronicznych przy wejściu do obiektu sportowego
oraz odpowiednio dużą liczbę bram wejściowych czy też wydłużyć czas otwarcia kas.
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łuje u nich konieczność zaspokojenia potrzeb podstawowych, np. związanych z odżywianiem czy też korzystaniem z toalet. Zatem udostępnienie odpowiedniej liczby
punktów gastronomicznych oraz toalet będzie istotnym elementem poddawanym
ocenie przez odwiedzających.
Na atrakcyjność obiektu wpływa również personel obiektu sportowego, w tym
szczególnie personel kontaktujący się z klientem. Pracownicy ci powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi klienta, tak by potrafić rozwiązywać sytuacje
kryzysowe, sprawnie obsługiwać urządzenia oddane im do użytku, posiadać pełną
wiedzę na temat odbywających się w obiekcie wydarzeń, posiadać informację o miejscowości i najbliższym otoczeniu obiektu sportowego itp.
Nowoczesne obiekty sportowe wymagają także nowoczesnego podejścia do zarządzania obiektem. Mając na uwadze funkcjonowanie z wykorzystaniem środków
publicznych, należy pamiętać o transparentnym prowadzeniu działalności obiektu7, zaangażowaniu kompetentnych menedżerów (wyspecjalizowanych w poszczególnych obszarach decyzyjnych związanych z funkcjonowaniem obiektu), a także
o wykazywaniu dużej aktywności i przywiązywaniu dużej staranności do kontaktów
z określonymi grupami klientów.
Do zewnętrznych czynników zaliczyć można zmiany socjokulturowe i demograficzne. W krajach gospodarek rozwiniętych zauważalny jest proces starzenia się społeczeństwa, a zatem coraz więcej osób starszych będzie uczestniczyć w wydarzeniach
w obiektach sportowych. Konieczne są zatem różne udogodnienia dla tej grupy osób
– windy, ruchome schody, większe napisy. Ponadto zmiany kulturowe powodują, że
mężczyźni coraz więcej czasu spędzają z dziećmi. Zatem nowoczesne obiekty powinny mieć pomieszczenia dla dzieci, a nawet oferować specjalne animacje dla najmłodszych. Kolejny czynnik to zmiany technologiczne, które związane są przede wszystkim z koniecznością stosowania nowoczesnych form komunikacji, nowych technik
powielania informacji czy też utrwalania doświadczeń. Zarządzający obiektem sportowym powinni także obserwować zachowania konkurentów. Wydaje się, że rosnąca
konkurencja wśród obiektów sportowych powinna skłonić administracje obiektów
sportowych do dbania np. o wygląd zewnętrzny obiektu i jego otoczenia – czysty,
oświetlony, multimedialny obiekt może być dla klienta znacznie bardziej atrakcyjny.
Zarządzający powinni przywiązywać coraz większą wagę do pakietowania usług –
czyli łączenia oferty z innymi usługodawcami w regionie itp.
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7 Z wykorzystaniem najnowszych sposobów komunikacji, opierając się na faktach i liczbach.
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Podsumowanie
W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce wybudowano wiele nowych obiektów sportowych [Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki 2016].
Ich budowa finansowana była głównie ze środków publicznych. Obiekty te są własnością administracji państwowej lub samorządowej (chociaż są w wielu wypadkach
zarządzane przez spółki prawa handlowego).
Wydaje się, że wydarzenia odbywające się w tych nowoczesnych obiektach sportowych mogą stanowić istotny produkt integrujący aktywność administracji publicznej w zakresie marketingu (marketingu wewnętrznego, zewnętrznego, interakcyjnego) względem różnych grup docelowych: przedsiębiorców lokalnych, organizacji non
profit i instytucji publicznych, mieszkańców i odwiedzających. Uwzględnianie współczesnych wymagań klientów, w tym szczególnie odwiedzających spoza regionu,
może się przyczynić do kreowania pozytywnego wizerunku miejscowości, być źródłem dodatkowego dochodu dla wielu przedsiębiorstw zaangażowanych w obsługę
zwiększonego ruchu turystycznego wywołanego zainteresowaniem takim obiektem
i odbywającymi się w nim wydarzeniami. Wymaga to jednak uwzględnienia wielu
współczesnych uwarunkowań funkcjonowania oraz rozwoju takich obiektów sportowych traktowanych jako atrakcji turystycznych regionów.
Te uwarunkowania można podzielić na wewnętrzne (zależne od znajomości własnej organizacji, zasobów materialnych oraz osobowych, którymi dysponuje zarządzający obiektem) i zewnętrzne (wynikające z otoczenia rynkowego, w którym funkcjonuje obiekt, w tym szczególnie zmiany oczekiwań klientów czy też zachowania
konkurentów). Świadomość zachodzących zamian w gospodarce rynkowej i konieczność ciągłej obserwacji różnych uczestników rynku spotkań, na którym funkcjonują
obiekty sportowe, może się przyczynić do sukcesów rynkowych i dalszego rozwoju
nowoczesnych obiektów sportowych. Obiekty te w perspektywie rosnącej konkurencji regionów na rynku turystycznym stają się atrakcyjnymi produktami turystycznymi
regionów.
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their free time here as well as take advantage of medical treatment.
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specializing in medical tourism in Poland. The analysis will be an introduction to further
research of the Author.
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Wprowadzenie
Niniejszy artykuł porusza kontrowersyjny temat. Na wstępie – dla lepszego zrozumienia niniejszego opracowania – należy wskazać, czym jest turystyka medyczna.
Szeroko rozumiana turystyka medyczna to podróż pacjenta – konsumenta opieki
zdrowotnej, często wraz z osobami towarzyszącymi – do innego państwa lub regionu
mieszczącego się poza miejscem jego zamieszkania. Jest to podróż w celu poprawy
stanu zdrowia bądź skorzystania ze specjalistycznej opieki medycznej.
W ostatnim dziesięcioleciu wyraźnie wzrosło zainteresowanie społeczeństwa poprawą własnego wizerunku, zwiększa się również świadomość zdrowotna społeczeństwa, którego dochody z roku na rok wzrastają. W związku z tym stale rosną potrzeby
samorealizacji. Ostatnio coraz bardziej widoczny jest również wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne. Sprzyja temu aktualny trend na zdrowy styl życia. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome zagrożeń, jakie powodują stres, siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej i pośpiech.
Dawniej kluby fitness były często odwiedzane w celach rekreacyjnych, dziś natomiast są oblegane przez klientów troszczących się o swoją kondycję fizyczną. Instruktorzy i trenerzy prześcigają się w tworzeniu coraz to ciekawszych ofert dla coraz
bardziej wymagającego klienta. W ostatnich latach widać zwiększone zainteresowanie usługami trenerów personalnych, dietetyków czy technologów żywienia. Z badań
przeprowadzonych 10 lat temu wynikało, że w całej Polsce było tylko około 700 siłowni i klubów fitness. Dziś prawie tyle jest w samej Warszawie. Pod koniec ubiegłego roku działało w naszym kraju 2,5 tys. klubów fitness, do których było zapisanych
ponad 2,7 mln Polaków. Tak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte i organizacji
EuropeActive [wyborcza.biz].
Ludzie już nie chcą jedynie ograniczać liczby spożywanych posiłków. Wiedzą, że
dieta musi być odpowiednio zbilansowana, w związku z tym coraz częściej i chętniej korzystają z porad wykwalifikowanych dietetyków, którzy dostosowują menu
do ich upodobań, stylu życia i potrzeb. Coraz więcej osób podróżuje do innych krajów nie tylko w celach wypoczynkowo- poznawczych, lecz także po to, by skorzystać z zabiegów medycznych niedostępnych w miejscu zamieszkania ze względu na
brak oferty, ze względów finansowych bądź z uwagi na obwarowania prawne. Chirurgia plastyczna oraz procedury z nią związane nie należą do tanich, poprawianie
urody jest bardzo rzadko – jeżeli w ogóle – finansowane przez Narodowy Fundusz
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Zdrowia. Aby tak się stało, dany zabieg musi być poparty wskazaniami medyczny-
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mi. Jednak w czasach kultu perfekcyjnego wyglądu na tego typu usługi popyt cały
czas rośnie, a pacjenci mogą poprawiać urodę w placówkach prywatnych, które wychodzą naprzeciw klientom, konkurując cenami przeprowadzanych zabiegów. Ceny
poszczególnych usług, jak czytamy w raporcie „Gazety Wrocławskiej”, uzależnione są
od stosowanego sprzętu, aparatury, rodzaju i jakości wszczepianych materiałów oraz
zatrudnianych specjalistów wykonujących skomplikowane zabiegi. Polscy specjaliści
cieszą się bardzo dobrą opinią, dlatego też nasz kraj często odwiedzają turyści medyczni z Europy Zachodniej, a nasi lekarze cenią swoją wiedzę i umiejętności praktyczne bardzo wysoko.
Wykres 1. Liczba osób korzystających z klubów fitness w Europie

Źródło: [http://wyborcza.biz].

Biura podróży, dostrzegając coraz większe zainteresowanie podróżowaniem
w celu poprawy zdrowia, wychodzą naprzeciw klientom, poszerzając oferty wycieczek w celach wypoczynkowych o rozwiązania mające ułatwić pacjentowi dostanie
się do wybranej przez siebie placówki w celu poratowania zdrowia bądź poprawienia estetyki wyglądu. Oprócz biur podróży takie rozwiązania proponowane są
również przez placówki medyczne oferujące kompleksowe usługi dla turystów z sąsiednich regionów bądź z zagranicy. Wykres 2 przedstawia kraje, z których do Polski
na leczenie przybywa najwięcej turystów. Największą grupę stanowią Niemcy, zaraz
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po nich są Brytyjczycy i Skandynawowie. Powodów, dla których zagraniczni turyści
wybierają nasz kraj, jest wiele, przede wszystkim są to względy ekonomiczne i związane z nimi: pobyt w szpitalu bądź placówce świadczącej usługi medyczne, badania
wstępne, wykonanie zabiegu oraz badania kontrolne, zakwaterowanie – również
dla osoby towarzyszącej, jakość świadczonych usług i doświadczenie personelu
medycznego.
Wykres 2. Kraje, z których do Polski na leczenie przybywa najwięcej pacjentów

Źródło: [Medi-tour.pl].

Celem artykułu jest przeanalizowanie struktury ofert, jakie przedstawiają na swoich stronach internetowych przedsiębiorstwa działające na rynku turystyki medycznej w Polsce. Analiza ta będzie wstępem do dalszych badań autorki.

Turystyka zdrowotna a turystyka medyczna
Definicję turystyki zdrowotnej sformułował J. Wolski [1970] jako „świadome i dobrowolne udanie się na pewien okres poza miejsce zamieszkania w czasie wolnym od
pracy w celu regeneracji ustroju dzięki aktywnemu wypoczynkowi fizycznemu i psychicznemu”. Motywami do uprawiania turystyki zdrowotnej, w związku z przytoczoną
definicją, są: odnowa sił, poprawa stanu zdrowia, ale też aktywny wypoczynek. Biorąc
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pod uwagę te czynniki, należy wyjaśnić pojęcie turystyki medycznej.
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Na wykresie 3 przedstawiono miejsce turystyki medycznej w turystyce zdrowotnej,
które zaprezentowała Jolanta Rab-Przybyłowicz.
Wykres 3. Miejsce turystyki medycznej w turystyce zdrowotnej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Rab-Przybyłowicz 2014, s. 24].

Turystyka medyczna pojawia się tu jako trend związany z potrzebą wybrania się
w podróż, najczęściej do innego państwa, w celu skorzystania z proponowanych tam
zabiegów medycznych mających na celu poprawę naszego zdrowia bądź urody [Rab-Przybyłowicz 2014, s. 24]. Podejmowane działania związane z promowaniem oraz
prowadzeniem zdrowego trybu życia nie są już tylko modne, lecz na stałe wkradły się
w mentalność społeczeństwa.

Uwarunkowania rozwoju turystyki medycznej
Procesy demograficzne
XX wiek na świecie niewątpliwie przyniósł społeczeństwu poprawę sytuacji zdrowotnej. Średnio dla obu płci przeciętne trwanie życia wyniosło na początku stulecia około 40 lat, natomiast obecnie wynosi 69 lat (w Japonii 80 lat). Średnia długość życia
w Europie to 74 lata, a w krajach wysoko rozwiniętych – około 78 lat. W Polsce średnio
żyć będziemy 74 lata [Zdziebło 2008, s. 64].
Proces starzenia się społeczeństwa jako zjawisko globalne przedstawia tabela 1.
Dotyczy to wszystkich regionów oraz państw na świecie. Proces ten jednak nie przebiega równomiernie, a najbardziej widoczny jest w Europie, co gorsze również współ-
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cześnie prognozy demograficzne przewidują sukcesywny spadek liczby ludności oraz
jej udziału w globalnej populacji z 10,6% do około 7,5% w roku 2050 [Żołędowski
2012, s. 31]. Wiek „zaawansowany” to istotny czynnik, który obecnie determinuje skalę
potrzeb zdrowotnych całego społeczeństwa zarówno w ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej opiece medycznej. Tu należy brać również pod uwagę świadczenia pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne. Zmiany demograficzne, jakie zachodzą na świecie, charakteryzują się bardzo szybkim starzeniem się społeczeństwa, rzutując tym samym na
wszystkie sfery gospodarcze i społeczne. Konsekwencje starzenia się społeczeństwa,
jak twierdzi w swojej pracy Szukalski [2011, ss. 13–15], mają charakter wieloaspektowy. Największe znaczenie z punktu widzenia ekonomii ma rosnące obciążenie ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym. Również przed
systemem ochrony zdrowia stają więc coraz większe wyzwania. Osoby starsze, co
obecnie jest coraz bardziej widoczne, częściej są pacjentami zarówno otwartych, jak
i zamkniętych placówek ochrony zdrowia. W związku z tym wzrastać będzie zapotrzebowanie na procedury związane ze specyficznymi potrzebami pacjentów w wieku
zaawansowanym.
Tabela 1. Prognoza zmian liczby ludności świata według kontynentów (w mln)
Świat
Europa
Afryka
Azja
Ameryka
Łacińska
i Karaiby
Ameryka
Północna
Oceania

2005
6212
729
921
3937

2010
6909
733
1033
4167

2015
7302
734
1153
4391

2020
7675
733
1276
4596

2025
8012
729
1400
4773

2030
8309
723
1524
4917

2040
8801
708
1770
5125

2050
9150
691
1998
5231

557

589

618

646

670

690

718

729

335

352

368

383

398

410

431

448

34

36

38

40

43

45

48

51

Źródło: [United 2010, cyt. za: Żołędowski 2012, ss. 30-31].

Starzenie się ludności niesie za sobą również konieczność zmiany myślenia o seniorach. Na osoby zaawansowane wiekowo dziś należy spoglądać życzliwie. Osoby
w wieku ponad 60 lat już teraz cechują się mądrością życiową, bogatym doświadczeniem zawodowym, spokojem i cierpliwością, a za kilka lat, również w Polsce, stworzą
liczną grupę zasobnych konsumentów np. turystyki medycznej.
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Trendy społeczne: kult piękna i młodości
W XXI w. kult pięknego – żeby nie powiedzieć doskonałego – ciała sprawia, że moda
na poprawianie urody została wpisana w styl współczesnego człowieka [Rab-Przybyłowicz 2014, s. 90]. Ludzie chcą wyglądać tak dobrze, jak to tylko możliwe. Dla pewnych grup społecznych liczy się tylko bądź przede wszystkim wygląd. Jest on brany
pod uwagę zawsze, w każdej dziedzinie życia i choć nie powinien liczyć się najbardziej, odgrywa istotną rolę w życiu zawodowym – i nie tylko – w większości społeczeństw. Jednak nie w każdym społeczeństwie występuje ten sam ideał piękna, dlatego też niektóre zabiegi, np. chirurgii plastycznej, są wykonywane w danym państwie
częściej niż pozostałe.
Wykres 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [stat.gov.pl].

Obecnie odnotowujemy wzrost zamożności społeczeństwa. Zarabiamy coraz więcej, a tym samym coraz więcej środków finansowych jesteśmy skłonni przeznaczyć
na przyjemności, turystykę, poprawę zdrowia i urody. Każdego roku odnotowuje się
spadek liczby gospodarstw domowych, w których z powodu braku środków finansowych należy zrezygnować z leczenia.
Największym zainteresowaniem cieszą się zabiegi chirurgii plastycznej. Są one
bardzo popularne na całym świecie, a drobne zabiegi kosmetyczne są dostępne
dla coraz większego grona odbiorców, ponieważ przedsiębiorcy świadczący takie
właśnie usługi poszerzają oferty o zabiegi dla nieco mniej zamożnej klienteli. Ludzie
chcą coraz częściej poprawiać swoją urodę bez czekania w kolejce na zabiegi, które
sfinansuje NFZ, w związku z tym decydują się na wizyty w prywatnych gabinetach.
Jak podaje K. Sokalski, prezes Medical Finance Group, która jest właścicielem marki
MediRaty finansującej zabiegi medyczne i leczenie: „ponad połowa naszych klientów
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pożycza pieniądze na zabiegi stomatologiczne: ortodoncję, implantologię, coraz
bardziej popularne są implanty zębowe. 15 proc. klientów pożycza na zabiegi chirurgii plastycznej, wszelkie korekcje ciała zarówno poprawiające estetykę, jak i kwestie
zdrowotne. Dużą część naszych klientów stanowią ci, którzy pożyczają pieniądze na
zabiegi okulistyczne, ortopedyczne”. Zwykle są to kobiety, ponieważ to one częściej
dbają o siebie niż mężczyźni. W pierwszym kwartale 2017 r. średnia kwota finansowania zabiegów w systemie MediRaty wyniosła 5,2 tys. zł, a najwyższe zaciągnięte
zobowiązanie sięgnęło 50 tys. zł. Jak podaje Sokalski, ponad 60% klientów stanowią
kobiety powyżej trzydziestego roku życia, które mają ustabilizowaną sytuację finansową, bardzo często związane umową o pracę, pochodzące z dużych aglomeracji
miejskich.
Uwarunkowania prawne
Obecnie w dobie globalizacji i integracji społeczeństw, gospodarek i polityk zniknęły
bariery związane z przemieszczaniem się ludności, w bardzo szybkim tempie znikają
bariery językowe, zwiększa się dostępność transportowa. Dzięki nowym technologiom świat staje się coraz bardziej osiągalny. Również świadomość społeczeństw na
temat dostępności opieki zdrowotnej każdego roku jest coraz większa i dzięki temu
turystyka w celach medycznych staje się coraz bardziej powszechna.
Branża turystyczna rozwija się w sposób dotąd nieznany, społeczeństwo chce
dbać nie tylko o zdrowie i kondycję fizyczną, ale również o kondycję psychiczną
i w tym celu ludzie są w stanie podróżować do najbardziej odległych zakątków
świata. Nie są to jednak tanie podróże, turystyka medyczna cały czas wymaga od
podróżujących wysokich nakładów finansowych [Religioni 2014, s. 742]. Aby zwiększyć dostępność korzystania z usług medycznych poza granicami kraju, Parlament
Europejski i Rada wdrożyły dyrektywę z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw
pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Ma to:
•

ułatwić dostęp pacjentów do bezpiecznej transgranicznej opieki zdrowotnej;

•

zapewnić mobilność pacjentów zgodnie z zasadami, które ustanowił
Trybunał Sprawiedliwości, poprzez opracowanie ram prawnych, które
określają korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie
członkowskim niż państwo ubezpieczające. Daje to również możliwość
zwrotu kosztów omawianych świadczeń, jeśli mieszczą się one w zakresie
świadczeń, do których ubezpieczony jest uprawniony w państwie ubez-
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•

promować dobrą współpracę w zakresie opieki zdrowotnej pomiędzy państwami członkowskimi z poszanowaniem kompetencji w zakresie szeroko rozumianej organizacji oraz świadczenia usług opieki zdrowotnej.

Omawiany dokument dał państwom członkowskim szerokie możliwości, jeśli chodzi o rozwój turystyki medycznej, ponieważ gwarantuje zwrot części poniesionych
nakładów finansowych na zabiegi medyczne.

Oferty turystyki medycznej
Coraz bogatsze społeczeństwo wykazuje zwiększające się każdego roku zainteresowanie podróżami w celach poprawy zdrowia bądź urody i jest to trend bardzo wyraźny. Wychodzą mu naprzeciw przedsiębiorstwa chcące świadczyć swoje usługi na
coraz szerszą skalę. W Polsce, korzystając z popularnych wyszukiwarek internetowych, możemy się doszukać ofert turystyki medycznej od przedsiębiorstw w każdym
województwie, choć nie wszystkie mają tak samo bogatą ofertę. Badanie przeprowadzone przez autorkę w październiku 2017 r. polegało na wpisywaniu w wyszukiwarkę google.pl haseł w różnej konfiguracji, z dopiskiem: „Polska”, „turystyka”, „leczenie
niepłodności”, „chirurgia plastyczna”, „stomatologia”, „odchudzanie/utrata masy ciała”,
„przeszczepy narządów”, „ortopedia”.
Oferty, jakie można znaleźć, są bardzo zróżnicowane, przedsiębiorstwa oferują
wachlarz usług związanych z wybranymi zabiegami. Nowoczesne kliniki stomatologiczne czy centra medyczne świadczą kompleksowo swoje usługi. Oprócz nowoczesnego wyposażenia w sprzęt w ofercie mają również komfortowo wyposażone pokoje
do dyspozycji pacjentów. Pobyt można zamówić z wyżywieniem. Kompleksowa oferta klinik, szpitali i centrów medycznych jest standardem, natomiast mniejsze podmioty świadczące usługi pacjentowi spoza rejonu lub z zagranicy często współpracują
z pośrednikami turystycznymi. Na temat prywatnych placówek informacji dostarczają
biura informacji turystycznych.
Płatność za zabiegi wykonywane przez doświadczonych specjalistów, którzy
opracowują nowe, autorskie metody leczenia możliwa jest w ratach, pacjenci mogą
liczyć na obsługę w różnych językach, opiekę przed- i pooperacyjną, kilkudniową rehabilitację, transfer z lotniska, zakwaterowanie w pobliżu miejsca zabiegu, pełne wyżywienie. Przedsiębiorcy kuszą potencjalnych pacjentów wysoką jakością opieki lekarskiej i jej profesjonalizmem, atrakcyjnymi cenami, dogodnymi terminami, a także
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szybkim dostępem do wybranych usług. Często też – lecz niestety nie jest to standard
– pojawiają się informacje o tym, że placówki, pokoje i sanitariaty są przystosowane dla pacjentów poruszających się na wózkach. Niektóre placówki w swojej ofercie
mają również możliwość zakwaterowania osoby bliskiej, która towarzyszy pacjentowi
podczas podróży. Przeważnie w cenę zabiegu wliczone są niezbędne specjalistyczne zaopatrzenia medyczne. Wszystkie placówki dają pacjentom poczucie komfortu
psychicznego, dyskrecji i bezpieczeństwa. Wszystkie przedsiębiorstwa oferują konsultacje. W większości dostępne są również pakiety promocyjne w zależności np. od
miesiąca, w którym pacjent zdecyduje się skorzystać z wybranego zabiegu. Można
również połączyć zabiegi medyczne z odpoczynkiem, centra medyczne oferują swoje
zabiegi w klinice, a odpoczynek w pobliskim spa, a personel medyczny po zabiegu
odwiedza pacjenta w miejscu zakwaterowania, gwarantując tym samym wygodę
i dyskrecję, natomiast do domu pacjent wraca, gdy nie widać już śladów po zabiegu,
takich jak obrzęki czy opuchlizna. Omawiane placówki kuszą potencjalnego klienta,
wyjaśniając, że odpoczynek i relaks, a także spokojny umysł pozytywnie wpływają
na rezultaty każdego zabiegu i na proces gojenia się ran. W ofertach często znaleźć
można również bardzo modny w ostatnim czasie catering dietetyczny. Standardem,
o którym trzeba już chyba wspominać, jest możliwość rejestracji, płatności oraz załatwienia wszelkich niezbędnych formalności online. Na stronach internetowych
zwykle podawane są ceny w złotych oraz w euro. W wybranych placówkach można
też znaleźć informacje, że pacjent z zagranicy jest uprzywilejowany w stosunku do
pacjenta z Polski.

Podsumowanie
Kraje, z których do Polski przyjeżdżają turyści w celach medycznych, to przede wszystkim Wielka Brytania, Niemcy, Skandynawia, Belgia, Włochy oraz coraz częściej Rosja.
Czynniki przyczyniające się do rozwoju turystyki medycznej to między innymi:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjentów
w transgranicznej opiece zdrowotnej, tanie połączenia lotnicze, dostępność komunikacyjna, zanik bariery językowej, szybsza dostępność zabiegów, bardziej zaawansowana technologia leczenia, lepsza jakość opieki medycznej, niższy koszt podstawowych i dodatkowych procedur medycznych, kompleksowy program finansowania
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ry estetyczne. Jest ona fenomenem, który cały czas dynamicznie się rozwija. To bardzo korzystne zjawisko nie tylko w kontekście pacjenta, który udaje się w podróż po
zdrowie czy urodę, lecz także w kontekście rozwoju gospodarczego kraju z uwagi na
działalność przedsiębiorstw w zakresie świadczenia opisywanych usług. Polska jest
krajem stabilnym gospodarczo i politycznie, wskaźniki dotyczące przestępczości są
stosunkowo niskie w porównaniu ze statystykami zagranicznymi i jest to dodatkowy
istotny czynnik, który może być brany pod uwagę przez osoby chętne do odwiedzenia naszego kraju w celach medycznych.
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Determinanty kształtujące wysokość cen pokoi
hotelowych w wybranych miastach Polski
Determinants of Room Prices for Hotels in the Main Cities of
Poland
Abstract: The purpose of the article is determining impact of selected factors on the hotel
rooms prices in the biggest Polish cities. The data used for the study is derived from the
Booking.com website. The study was conducted on 30th June 2017, it concerned the prices
of double rooms in period between 19th to 26th August 2017. Consecutive methods were
applied for price analysis: structure of cross-sectional data analysis, correlation analysis
and simple econometrics’ modeling. The double room price was assumed as endogenous
variable, while: hotel category, distance to the town center, breakfast included in price,
possibility of free cancellation and the rating of the hotel by the Booking.com customers
were established as exogenous variables. Hotel room prices were analyzed due to categories and the vernacular city. Pearson’s linear correlation coefficients were calculated for price correlation and chosen determinants. Afterwards, a model describing the dependence
of prices on the analyzed factors, was estimated by the least squares method. As a result,
the average room price variation among Polish hotel rooms was estimated. The analyzed
price determinants met requirements of statistical significance for all examined objects,
however not all of them were statistically significant in individual cities. Estimated least
squares method and econometric model allowed to determine the positive relationship
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between hotel room prices and: hotel category, consumer rating presence of breakfast in
hotel’s offer and negative dependence on the distance from the city center.
Key words: price, hotel, determinants, correlation, model

Wstęp
Celem artykułu jest zbadanie wpływu wybranych determinant na wysokość cen usług
noclegowych oferowanych przez hotele w największych miastach Polski, których populacja przekracza 200 tys. osób. W badaniu autorki wykorzystały dane pochodzące
ze strony Booking.com zebrane w dniu 30 czerwca 2017 roku.
Należy zauważyć, że oferta hoteli dostępnych na analizowanej stronie niemal nie
odbiega pod względem ilościowym od danych publikowanych przez Główny Urząd
Statystyczny dotyczących liczby hoteli w poszczególnych miastach. Oczywiście hotele współpracujące ze stroną udostępniają tą drogą jedynie część swoich pokoi, a więc
może się zdarzyć, iż hotel niedostępny już na stronie Booking.com nadal będzie miał
wolne pokoje. Dlatego też dane dotyczące obłożenia obiektu oznaczają obłożenie
pokoi dostępnych w danym hotelu na stronie Booking.com, a nie obłożenia hotelu
w rzeczywistości. Analiza cen pokoi hotelowych na podstawie danych pochodzących
ze strony internetowej poświęconej rezerwacji miejsc wydaje się zasadna, gdyż jest to
coraz częściej wybierana przez konsumentów droga rezerwacji miejsc noclegowych.
W 2017 r. firma doradcza Deloitte w raporcie „Tech Trends 2017: The kinetic enterprise” pokazuje, że w Polsce aktywnie z Internetu korzysta ponad 25 mln osób
[https://www2.deloitte.com], a średni czas spędzony w sieci jednego dnia to około
6 godzin, co potwierdzają dane zebrane przez amerykańską firmę We Are Social. Od
roku 2002 liczba Polaków korzystających z Internetu rośnie.
Raport Digital in 2017 Global Overview odnosi się również do użytkowników
smartfonów – w Polsce jest ich 38,4 mln [https://wearesocial.com]. W następnych latach będzie obserwowany gwałtowny rozwój, co spowoduje wzrost liczby urządzeń
połączonych z siecią. W Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania zakupami dokonywanymi przez Internet. Ponad 55% społeczeństwa przynajmniej raz w miesiącu
dokonuje zakupu produktu lub usługi w sieci.
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Wykres 1. Odsetek osób korzystających z Internetu na przełomie 2002–2017

Źródło: [http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_049_17.PDF].

Wykres 2. Aktywność e-handlu wśród Polaków w styczniu 2017 r.

Źródło: [https://wearesocial.com].

W dobie zwiększającego się popytu na usługi i dobra dostępne za pośrednictwem
Internetu zauważono rosnące zainteresowanie stronami i aplikacjami umożliwiającymi rezerwację i zakup miejsc noclegowych. Do bardziej popularnych na rynku turystycznym Europy należą: Booking.com, Tripadvisor oraz Trivago. Strony te zawierają
między innymi oferty usług noclegowych, restauracji itp. Największą popularnością
wśród internautów z Europy cieszy się strona Booking.com.
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Wykres 3. Zainteresowanie stroną internetową w ujęciu czasowym

Źródło: https://trends.google.pl/trends

Przegląd literatury
W pracach badawczych rozważano zagadnienia dotyczące determinant wpływających na zróżnicowanie cen usług noclegowych. Badacze zwracali szczególną uwagę
na teorie związane z zależnościami cen z punktu widzenia przestrzennego rozmieszczenia usług noclegowych.
W roku 2011 Lee zwraca uwagę na wykorzystanie licznych metod statystycznych
i szacowanie modeli ekonometrycznych, wyjaśniających zmienność cen. Do najbardziej znanych należą: regresja liniowa (modele liniowe oraz semilogarytmiczne), regresja logistyczna, regresja ważona geograficznie oraz wieloczynnikowa analiza wariancji [Lee 2011, ss. 756–758]. Najbardziej znane zmienne wyjaśniające różnorodność
cen noclegowych to [Zhang, Zhang, Lu, Cheng, Zhang 2011, ss. 1036–1043; Becerra,
Santaló, Silva 2013, ss. 71–79; Balaguer, Pernias 2013, ss. 391–400]:
•

kategoria obiektu – związana ze standardem usług podstawowych oraz ofertą usług dodatkowych świadczonych w obiektach noclegowych; czynnik ma
bezpośredni wpływ na cenę pokoju,

•

odległość od centrum jako rzeczywista odległość między punktami w przestrzeni, odległość odczytana z mapy,

•

liczba miejsc noclegowych – świadczy o ekskluzywności, hotele luksusowe to
najczęściej obiekty duże,

•

przynależność do sieci i łańcuchów hotelowych,

•

rodzaj oferowanych usług dodatkowych – wpływa na jakość obiektu noclegowego,
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•

doświadczenie na rynku turystycznym – zwiększa rozpoznawalność.
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Badacze zwracają uwagę na istotny wpływ lokalizacji na kształtowanie się cen
usług oferowanych przez obiekty noclegowe. Lokalizacja w centrach miast umożliwia łatwy dostęp do uzupełniających usług oraz transportu. M. Adamiak i T. Napierała
[2013, ss. 37–50] uważają, że centra miast sprzyjają skupianiu obiektów noclegowych
z wyższymi cenami.
Cechami szczególnymi popytu na dobra i usługi turystyczne są [Łazarek 2004,
Niezgoda, Zmyślony 2003]:
•

kompleksowość popytu wynikającego z łączenia usług noclegowych z innymi produktami turystycznymi,

•

rozdzielenie miejsca świadczenia i korzystania usług noclegowych od miejsca, w którym popyt na usługi został ujawniony,

•

zróżnicowanie nabywców usług noclegowych z uwzględnieniem zakresu
ujawnianych potrzeb konsumentów,

•

rynek usług noclegowych, który jest rynkiem nabywcy, ma to znaczenie na
etapie tworzenia cen usług.

Szczególny wpływ na cenę usług noclegowych będzie miała komplementarność dóbr i usług turystycznych oraz zróżnicowanie konsumentów. Obiekt położony w centrum miasta lub blisko atrakcji turystycznych, z łatwym dostępem do usług
gastronomicznych i rozrywkowych, może ustalać wyższe ceny niż obiekt położony
w mniej dogodnej lokalizacji. Kategoryzacja hoteli pozwala na dostosowanie cen i jakości świadczonych usług do zamożności i różnorodności potrzeb konsumentów.
M. Adamiak i T. Napierała [2017, ss. 571–588] stwierdzili, że największy wpływ na
cenę pokoi hotelowych w Warszawie miała kategoria hotelu, położenie w centrum
miasta oraz dobre połączenie z lotniskiem.

Metodyka badań
W celu zbadania wpływu wybranych determinant na cenę pokoi hotelowych
w głównych miastach Polski zdecydowano się pozyskać dane ze strony internetowej
Booking.com [https://www.bookng.com], która służy do rezerwacji miejsc noclegowych różnego typu i kategorii na całym świecie. Istnieje wiele stron spełniających
te same zadania, takich jak Trivago, Hotels, Tripadvisor, HRS itd., jednak to Booking.
com jest jedną z najpopularniejszych. Istnieje od roku 1996, jest dostępna w 43 językach, liczba dostępnych obiektów sięga niemal półtora miliona i obejmuje 226
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krajów świata. Liczba rezerwowanych pokoi wynosi ponad 1,2 mln na dobę [https://
en.wikipedia.org]. Ponadto zawiera bogaty zestaw filtrów, dzięki którym konsument
może szczegółowo określić swoje preferencje, a także dokładne opisy oferowanych
obiektów. W ofercie znajdują się nie tylko hotele, lecz także apartamenty, miejsca
w hostelach, pensjonaty, motele i domy wakacyjne.
Badanie przeprowadzono 30 czerwca 2017 r. i dotyczyło cen dwuosobowych pokoi hotelowych w terminie od 19 do 26 sierpnia 2017 r., w szesnastu największych
miastach Polski, których populacja przewyższa 200 tys. obywateli: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie, Katowicach, Białymstoku, Gdyni, Częstochowie, Radomiu, Sosnowcu i Toruniu.
W ten sposób pozyskano dane dla 409 hoteli. Dane dotyczyły:
P – cena pokoju w wybranym terminie w euro za tydzień,
LG – liczba gwiazdek przyznanych hotelowi,
OC – odległość od centrum miasta w kilometrach,
S – bezpłatne śniadanie, zmienna zerojedynkowa (0 – brak śniadania, 1 – śniadanie
oferowane w cenie pokoju),
BO – bezpłatne odwołanie rezerwacji, zmienna zerojedynkowa (0 – brak możliwości
odwołania, 1 – możliwość bezpłatnego odwołania),
OK – ocena obiektu przez klientów (strona Booking.com umożliwia ocenę obiektu
klientom, którzy wynajęli pokój za jej pośrednictwem, maksymalna ocena to 10).
W dalszej kolejności dokonano analizy liczby i struktury wg kategorii obiektów
hotelowych oferowanych przez stronę Booking.com w poszczególnych miastach. Następnie przeprowadzono analizę korelacji za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona pomiędzy zmienną endogeniczną (cena), a poszczególnymi zmiennymi
egzogenicznymi, osobno dla każdego z badanych miast, a także dla ogółu analizowanych obiektów. Istotność współczynnika zbadano testem t-Studenta, przyjmując
poziom istotności α=0,05. Ostatnią czynnością była próba konstrukcji modelu opisującego zależność ceny od analizowanych determinant dla wszystkich badanych
obiektów hotelowych.
P=a0+a1LG+a2OC+a3S+a4BO+a5OK
Na koniec oszacowany metodą najmniejszych kwadratów model poddano weryfikacji merytorycznej i statystycznej.
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Analiza bazy hotelowej i pozostałych obiektów
oferowanych przez stronę Booking.com
W pierwszej fazie badania określono liczbę obiektów noclegowych oferowanych
przez stronę internetową Booking.com w podziale na kategorie. Porównując liczbę
hoteli oferowaną przez stronę, można stwierdzić, że nie odbiega ona znacznie od liczby podawanej przez GUS na dzień 31 lipca 2016 r. Ze względu na zbyt małą liczbę
dostępnych hoteli w Częstochowie, Sosnowcu i Radomiu miasta te zostały odrzucone
podczas dalszej analizy.
Największa liczba hoteli znajduje się w Krakowie (152). Warszawa, która zajęła drugą pozycję, ma ich aż o 60 mniej. Kolejne miejsca zajmują Poznań (66), Wrocław (59)
i Gdańsk (49). Warto zauważyć, że Kraków i Warszawa dysponują ponad 46% hoteli
w ogólnej liczbie hoteli badanych miast. Największy odsetek hoteli jednogwiazdkowych znajduje się w Szczecinie (9,09%), dwugwiazdkowych – w Bydgoszczy (33,33%),
trzygwiazdkowych – w Lublinie (76,67%), czterogwiazdkowych – w Katowicach
(35%), a pięciogwiazdkowych – w Warszawie (14,13%).
Średnią ważoną liczby gwiazdek przypadających na jeden hotel w poszczególnych miastach zamieszczono w tabeli 2. Średnią najwyższą kategorię hoteli zaobserwowano we Wrocławiu, najniższą zaś w Łodzi. W ośmiu miastach średnia ta jest wyższa bądź równa trzem gwiazdkom.
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Liczba hoteli
jednogwiazdkowych
1
0
1
0
0
0
4
1
2
0
0
1
2
0
5
3

Liczba hoteli
Liczba hoteli trzydwugwiazdkowych
gwiazdkowych
5
7
10
14
1
1
9
24
2
9
6
6
10
84
1
23
8
16
12
36
1
2
2
2
5
8
8
10
18
38
4
30

Źródło: opracowanie własne na podstawie [https://www.booking.com/index.pl.html].

Białystok
Bydgoszcz
Częstochowa
Gdańsk
Gdynia
Katowice
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań
Radom
Sosnowiec
Szczecin
Toruń
Warszawa
Wrocław

Miasto

Liczba hoteli
czterogwiazdkowych
4
5
1
11
2
7
43
4
5
15
1
1
7
6
18
14

Tabela 1. Liczba obiektów noclegowych oferowanych przez stronę Booking.com
Liczba hoteli
pięciogwiazdkowych
0
1
0
5
0
1
11
1
0
3
0
1
0
0
13
8
189
65
20
1831
660
102
1937
83
100
370
11
64
222
142
1597
383

Liczba innych
obiektów
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Źródło: opracowanie własne.

Miasto
Średnia liczba gwiazdek przypadająca na hotel
Miasto
Średnia liczba gwiazdek przypadająca na hotel

Wrocław
3,34
Gdynia
3,00

Tabela 2. Średnia liczba gwiazdek przypadających na jeden hotel
Kraków
3,31
Toruń
2,92

Gdańsk
3,24
Szczecin
2,91

Warszawa
3,17
Bydgoszcz
2,90

Katowice
3,15
Białystok
2,82

Poznań
3,14
Łódź
2,77

Lublin
3,10

Determinanty kształtujące wysokość cen pokoi hotelowych w wybranych miastach Polski

383

Karolina Gołębieska, Anetta Majchrzak-Jaszczyk

Można stwierdzić, że w Krakowie zlokalizowanych jest najwięcej hoteli trzy- i czterogwiazdkowych. Stanowią one ponad 83% hoteli dostępnych w tym mieście. W Warszawie dominują hotele trzygwiazdkowe, a liczba hoteli cztero- i dwugwiazdkowych
jest taka sama. Spośród analizowanych miast w Warszawie znajduje się najwięcej
hoteli pięciogwiazdkowych. W Poznaniu hotele jedno- i pięciogwiazdkowe stanowią
jedynie 4,55% ogólnej liczby hoteli. Wrocław – podobnie jak Kraków – dysponuje największą liczbą hoteli trzy- i czterogwiazdkowych, stanowią one ponad 74% ogólnej
liczby hoteli. W Gdańsku struktura obiektów hotelowych wg kategorii jest podobna
jak w Warszawie i Poznaniu. Dominują hotele trzygwiazdkowe, jednak odsetek hoteli
dwu- i czterogwiazdkowych jest porównywalny. W Bydgoszczy, Toruniu, Białymstoku,
Łodzi i Gdyni liczba hoteli dwugwiazdkowych jest wyższa niż trzygwiazdkowych. We
wszystkich miastach oprócz Katowic, gdzie najwięcej jest obiektów czterogwiazdkowych, dominują hotele trzygwiazdkowe.
Interesujące jest również to, jak kształtuje się liczba hoteli w badanych miastach
w stosunku do liczby innych obiektów oferowanych przez stronę Booking.com oraz
obłożenie hoteli i innych miejsc noclegowych oferowanych w danym mieście w dniu
przeprowadzenia badania.
Zdecydowanie największą liczbę innych obiektów noclegowych posiadają trzy
miasta: Kraków, Gdańsk i Warszawa. Stanowią one 70% ogółu liczby innych obiektów znajdujących się w analizowanych miastach. W większości są to apartamenty
prywatne, oferowane na krótkoterminowy wynajem (do 30 dni) za pośrednictwem
strony Booking.com. Najwyższe obłożenie ogółu obiektów oferowanych przez stronę w analizowanym terminie, zaobserwowano w Toruniu (62%), Szczecinie (51%)
i Wrocławiu (50%), najniższe zaś w Łodzi (26%), Poznaniu (26%) i Bydgoszczy (30%).
Najwyższym obłożeniem miejsc hotelowych oferowanych przez stronę Booking.
com, poszczycić się mogą Gdańsk i Gdynia (po 98%) oraz Kraków (96%), najniższym
zaś Bydgoszcz (74%).
W dniu przeprowadzenia badania w analizowanym terminie jedynie w 403 spośród 605 hoteli dostępnych za pośrednictwem strony znajdowały się wolne pokoje
dwuosobowe. Najmniej dostępnych hoteli było w Toruniu, jedynie 46% oferty strony
Booking.com, a najwięcej w Poznaniu (88%).
Podsumowując, można stwierdzić, iż w Krakowie, Warszawie i Gdańsku konsumenci mają szeroki wybór hoteli oraz innych obiektów noclegowych.
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152
92
66
59
49
31
30
30
24
22
20
17
13

Kraków
Warszawa
Poznań
Wrocław
Gdańsk
Łódź
Lublin
Bydgoszcz
Toruń
Szczecin
Katowice
Białystok
Gdynia

1937
1597
370
383
1831
100
83
65
142
222
102
189
660

Liczba innych
obiektów

Źródło: opracowanie własne [https://www.booking.com/index.pl.html].

Liczba hoteli

Miasto

45
42
26
50
45
26
40
30
62
51
33
43
40

Obłożenie
ogólne

Tabela 3. Liczba hoteli i pozostałych obiektów oraz ich obłożenie

96
95
86
91
98
77
80
74
92
94
84
94
98

Obłożenie hoteli

Liczba
Liczba
dostępnych
dostępnych
innych obiektów
hoteli
w analizowanym w analizowanym
terminie
terminie
82
1050
72
892
58
263
36
180
28
1004
25
70
23
43
20
47
11
52
12
107
17
64
9
107
10
392
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Analiza cen pokoi hotelowych w poszczególnych
miastach
Ceny pokoi dwuosobowych w badanym terminie wahały się od 147 euro do 2648
euro za tydzień. Najtańsze usługi świadczył hotel trzygwiazdkowy w Łodzi, najdroższe zaś – czterogwiazdkowy w Toruniu. Najwyższą średnią cenę pokoi hotelowych zaobserwowano w Gdańsku (871,74 euro), a najniższą w Łodzi (308,36 euro).
Najbardziej zróżnicowane były ceny pokoi hotelowych w Toruniu, jednak po odrzuceniu najdroższego hotelu, który znacznie zawyżył wyniki statystyk, średnia w tym
mieście spadła do 458,18 euro, a współczynnik zmienności – do 0,46, a więc poziomu porównywalnego z tym w innych miastach. Trzy pozostałe hotele, w których tydzień w wybranym okresie kosztowałby konsumenta ponad dwa tysiące euro, były
hotelami pięciogwiazdkowymi i znajdowały się w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku.
Cztery najdroższe hotele były oddalone od centrum miasta o 0,2–1,8 km (najmniej
w Toruniu, najbardziej w Warszawie). Ocena konsumentów tych hoteli wahała się
w przedziale od 8,7 (w Toruniu) do 9,1 (w Warszawie).
Pięć najtańszych hoteli znajdowało się odpowiednio w Łodzi (hotel trzygwiazdkowy w odległości 8 km od centrum miasta, oceniony na 6,4 i w cenie 147 euro), Krakowie (hotel dwugwiazdkowy w odległości 2,1 km od centrum miasta, oceniony na 8,
w cenie 154 euro), Poznaniu (hotel trzygwiazdkowy w odległości 7,6 km od centrum
miasta, oceniony na 7,1, w cenie 157 euro), Krakowie (hotel dwugwiazdkowy w odległości 3,7 km od centrum miasta, oceniony na 6,3, w cenie 164 euro) i Wrocławiu
(hotel dwugwiazdkowy w odległości 2,8 km od centrum miasta, oceniony na 7, w cenie 174 euro).
Najniżej oceniane były cztery hotele z Krakowa, w tym jeden jednogwiazdkowy
i jeden trzygwiazdkowy oraz dwa dwugwiazdkowe. Ocena ta wahała się od 6,2 do
6,4. Najwyższą ocenę otrzymał pięciogwiazdkowy hotel w Lublinie, znajdujący się
w ścisłym centrum miasta (ocena 9,6). Następne były trzy czterogwiazdkowe hotele
z oceną 9,5, dwa w Krakowie i jeden w Gdańsku.
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Tabela 4. Statystyki opisowe cen pokoi hotelowych w poszczególnych miastach
Miasto
Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk
Gdynia
Katowice
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań
Szczecin
Toruń
Warszawa
Wrocław
Ogółem

Średnia
cena
508,67
337,71
871,74
609,9
511,82
682,92
382,55
308,36
412,04
590,15
640,67
525,51
686,68
547,78

Mediana
544
297
760
567,5
488
660
347,5
279
369
508
447
472
567
442

Wartość
minimalna
352
190
240
372
181
154
217
147
157
231
232
190
174
147

Współczynnik
Wartość
maksymalna zmienności
728
0,23
968
0,45
2039
0,47
946
0,34
958
0,43
2041
0,57
1051
0,45
624
0,36
1489
0,47
1255
0,46
2648
0,99
2354
0,59
1874
0,63
2648
0,64

Źródło: opracowanie własne.

Średnia cena pokoju w hotelach pięciogwiazdkowych wynosiła 1165,87 euro za
tydzień. Najniższa była w hotelu w Warszawie (571 euro), oddalonym o kilometr od
centrum miasta i ocenionym na 8,9, najwyższa zaś również w Warszawie (2354 euro)
w hotelu oddalonym o 1,8 km od centrum i ocenionym na 9,1.
Średnia cena pokoi w hotelach czterogwiazdkowych wynosiła 723,59 euro za tydzień. Najtaniej konsumenci mogli spędzić ten czas w hotelu w Białymstoku oddalonym od centrum miasta o 0,7 km i ocenionym na 8,5 (w cenie 544 euro), najdrożej zaś
we wspomnianym wcześniej hotelu w Toruniu.
Średnia cen pokoi w hotelach trzygwiazdkowych wynosiła 451,94 euro za tydzień.
Najtaniej konsumenci mogli spędzić analizowany tydzień we wspomnianym już
wcześniej hotelu w Łodzi, a najdrożej w hotelu w Gdańsku (1731 euro), oddalonym
od centrum miasta o 7,1 km i ocenionym na 8,3.
Średnia cena pokoju w hotelu dwugwiazdkowym wynosiła 321,66 euro. Najniższa
była w Krakowie (154 euro) we wspomnianym wcześniej hotelu oddalonym o 8 km
od centrum miasta i bardzo nisko ocenionym (na 6,4). Najwyższa zaś w Gdańsku
(852 euro), w hotelu oddalonym od centrum o 9 km i ocenionym na 8,7.
Hoteli jednogwiazdkowych dostępnych na stronie Booking.com było jedynie dziesięć i średnia cena pokoju wynosiła 273,8 euro. Najniższa była w Warszawie
(190 euro), w hotelu oddalonym od centrum o 7 km i ocenionym na 7,6. Najwyższa
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we Wrocławiu (408 euro), w hotelu ocenionym na 7,7 i oddalonym o 4,7 km od centrum miasta.
Przedstawione wyniki świadczą o tym, że kategoria i odległość od centrum niekoniecznie muszą mieć decydujący wpływ na cenę pokoi hotelowych.

Analiza korelacji pomiędzy ceną pokoju i jej
determinantami
W artykule zbadano współzależność pomiędzy cenami pokoi hotelowych a kategorią
hotelu, odległością od centrum, oceną obiektu przez klientów oraz możliwością bezpłatnego odwołania rezerwacji i wliczonym w cenę śniadaniem. Jedynie dla współzależności ceny i odległości od centrum należy się spodziewać ujemnego znaku współczynnika korelacji, dla pozostałych determinant znak ten powinien być dodatni.
Współczynniki istotne w sensie statystycznym (poziom istotności równy 0,05)
zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. Kategoria hotelu okazała się istotną determinantą wpływającą na cenę pokoju hotelowego w jedenastu miastach. Wszystkie
współczynniki korelacji policzone dla tej współzależności miały znak dodatni. Odległość od centrum była istotnym czynnikiem warunkującym cenę jedynie w czterech miastach. Dla wszystkich miast poza Białymstokiem była to zależność ujemna.
Śniadanie wliczone w cenę pokoju wpływało w sposób istotny statystycznie jedynie
w Szczecinie. Znak współczynnika korelacji nie był zgodnie z oczekiwaniem dodatni
we wszystkich badanych miastach. Bezpłatne odwołanie rezerwacji było czynnikiem
nieistotnym w sensie statystycznym. Ocena obiektu przez konsumentów okazała się
czynnikiem wpływającym dodatnio na cenę pokoju w ośmiu miastach.
Wszystkie badane determinanty kształtujące wysokość cen pokoi hotelowych
były nieistotne dla Białegostoku. Znaki współczynników korelacji policzonych dla
współzależności ceny i poszczególnych determinant również nie były zgodne z oczekiwaniami dla tego miasta. Gdy się analizuje pierwszy wiersz tabeli 5, można ulec
wrażeniu, że większa odległość od centrum miasta, brak śniadania i możliwości rezerwacji oraz niższa ocena klientów zwiększają cenę pokoju hotelowego. Spowodowane
to było zapewne bardzo małą liczebnością próby (jedynie 9 hoteli).
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0,38
0,22
-0,03
-0,28
-0,52

Gdańsk

0,65
0,00
0,35
0,32
0,31

Bydgoszcz

0,72
-0,36
-0,10
0,04
0,51

Łódź

Lublin

Kraków

Katowice

Gdynia
0,59
-0,24
-0,02
-0,01
0,40

Poznań

0,60
-0,14
0,26
-0,31
0,54
0,40
0,00
0,60
0,05
0,37

Szczecin

0,74
-0,40
0,05
-0,24
0,43

0,59
-0,32
0,41
-0,28
0,30

Toruń

0,69
-0,57
0,03
-0,09
0,64

0,65
-0,40
-0,10
-0,08
0,62

Warszawa

0,68
-0,33
0,04
-0,14
0,71

0,73
-0,45
-0,05
0,08
0,50

Wrocław

0,86
-0,19
-0,40
-0,33
0,56

0,60
-0,34
0,13
-0,10
0,45

Ogółem

Miasto

Źródło: opracowanie własne.

Białystok

LG
OC
S
BO
OK

Tabela 5. Współczynniki korelacji policzone dla współzależności ceny pokoju (P) i poszczególnych determinant
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Biorąc pod uwagę ogół przebadanych hoteli, można stwierdzić, że wszystkie determinanty wpływające na cenę pokoi hotelowych okazały się istotne statystycznie,
a znak współczynników korelacji był zgodny ze znakiem oczekiwanym dla wszystkich
czynników z wyjątkiem możliwości bezpłatnego odwoływania rezerwacji. Można by
się pokusić o stwierdzenie, że taką możliwość dają hotele o niższym standardzie i gorzej oceniane. Należy również wziąć pod uwagę, że data badania nie była zbyt oddalona w czasie od terminu, którego badanie dotyczyło, a więc możliwość bezpłatnego
odwołania nie była czynnikiem szczególnie istotnym.

Oszacowanie zależności ceny od wybranych
determinant metodą najmniejszych kwadratów
Ostatnim krokiem analizy była budowa modelu ekonometrycznego dla wszystkich
hoteli ogółem.
Poniższy model oszacowano metodą najmniejszych kwadratów:
P=a0+a1LG+a2OC+a3S+a4BO+a5OK
Otrzymano następujące wyniki:
Model 1. Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1-403 (n = 402)
Zmienna zależna (Y): P
const
LG
OC
S
BO
OK

Współczynnik
−664,36
187,41
−16,40
122,79
−11,47
76,32

Błąd stand.
190,20
17,84
4,40
31,37
29,69
24,45

t-Studenta
−3,49
10,50
−3,73
3,91
−0,39
3,12

wartość p
0,0005
<0,0001
0,0002
0,0001
0,6994
0,0019

***
***
***
***
***

Źródło: opracowanie własne.
Po odrzuceniu nieistotnej statystycznie zmiennej, którą okazała się możliwość
bezpłatnego odwołania rezerwacji, model przyjął postać:
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P=−673,91+187,95LG−16,45C+121,16S+76,95OK
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Model 2. Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1-403 (n = 402)
Liczba pominiętych niekompletnych obserwacji: 1
Zmienna zależna (Y): P
const
LG
OC
S
OK

Współczynnik
−673,91
187,95
−16,45
121,16
76,95

Błąd stand.
188,39
17,77
4,39
31,05
24,37

t-Studenta
−3,58
10,58
−3,74
3,90
3,16

wartość p
0,0004
<0,0001
0,0002
0,0001
0,0017

***
***
***
***
***

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie oszacowanego MNK modelu można by stwierdzić, iż każda
gwiazdka podnosi cenę za pokój w wybranym terminie o 187,95 euro. Wraz z każdym kilometrem od centrum miasta cena pokoju spada o 16,45 euro, a wliczenie
śniadania w cenę pokoju podnosi jego cenę o 121,16 euro. Wzrost o jednostkę oceny konsumentów podnosi cenę pokoju o 76,95 euro.
Współczynnik determinacji wynosi jedynie 0,42, co oznacza, że model wyjaśnił
jedynie 42% zmienności ceny pokoi hotelowych, a więc brane pod uwagę determinanty nie wyjaśniły w pełni zróżnicowania cen pokoi hotelowych. Dodatkowo
badanie testem White’a wykazało heteroskedastyczność składnika losowego,
a badanie na nieliniowość modelu wykazało, że lepiej byłoby zastosować model
logarytmiczny bądź wielomianowy. Tym autorki zamierzają się zająć w dalszych
pracach.

Wnioski
Przeprowadzone badanie cen dwuosobowych pokoi hotelowych dostępnych na
stronie Booking.com w terminie od 19 do 26 sierpnia 2017 r. pozwoliło na przeprowadzenie analizy liczebności i struktury wg kategorii hotelu w wybranych miastach
Polski, zbadanie współzależności pomiędzy ceną a wybranymi czynnikami nań
wpływającymi. Analiza liczebności hoteli oferowanych przez stronę wykazała niemal całkowitą zgodność z liczbą hoteli podaną przez Główny Urząd Statystyczny 31
lipca 2016 r. w poszczególnych miastach. Dlatego też strona Booking.com wydaje
się dobrym i kompletnym źródłem informacji. Jest to również najbardziej popularna strona służąca do rezerwacji miejsc noclegowych w Europie.
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Największa liczba hoteli znajduje się w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Odsetek hoteli funkcjonujących w tych miastach przekracza 60% ogółu
hoteli znajdujących się we wszystkich badanych miastach. W dniu badania jedynie w 67% hoteli oferowanych na stronie Booking.com w analizowanym terminie
były dostępne pokoje dwuosobowe: 10 hoteli jednogwiazdkowych (67% ogółu
oferty strony), 65 hoteli dwugwiazdkowych (66% ogółu oferty strony), 193 hotele
trzygwiazdkowe (64% ogółu oferty strony), 104 hotele czterogwiazdkowe (72%
ogółu oferty strony) i 31 hoteli pięciogwiazdkowych (81% ogółu oferty strony).
Można więc wnioskować, że większym zainteresowaniem wśród klientów rezerwujących pokoje za pośrednictwem strony Booking.com cieszyły się hotele o niższej kategorii.
Jeśli chodzi o średnią liczbę gwiazdek przypadającą na jeden hotel, to jest ona
najwyższa we Wrocławiu (3,34 gwiazdki), a najniższa w Łodzi (2,77 gwiazdki). Jedynie
w Toruniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Białymstoku i Łodzi średnia liczba gwiazdek przypadająca na jeden hotel jest niższa niż trzy.
Ceny pokoi dwuosobowych w badanym terminie wahały się od 147 euro do
2648 euro za tydzień. Najtaniej można było spędzić ten czas w hotelu trzygwiazdkowym w Łodzi, najdrożej zaś w czterogwiazdkowym hotelu w Toruniu. Najwyższą
średnią ceną pokoi hotelowych charakteryzował się Gdańsk, gdzie średnia ta wynosiła 871,74 euro, najniższą zaś ponownie Łódź (ze średnią 308,36 euro). Wysokie ceny
pokoi hotelowych w Gdańsku spowodowane były terminem pobytu. Przypuszczenie to potwierdza fakt, iż najdroższym hotelem trzygwiazdkowym okazał się hotel
właśnie w tym mieście, oddalony od centrum o 9,3 km i o niezbyt wysokiej ocenie
konsumentów (8,3). W dalszych badaniach autorki zamierzają dokonać analizy cen
w miesiącach zimowych. Wybór terminu rezerwacji wpłynie zapewne w sposób istotny na ceny pokoi w poszczególnych miastach. Przedstawione wyniki świadczą o tym,
że kategoria i odległość od centrum niekoniecznie muszą mieć decydujący wpływ na
cenę pokoi hotelowych.
Kategoria hotelu okazała się istotnym czynnikiem wpływającym na cenę pokoju hotelowego w jedenastu miastach, odległość od centrum była istotnym czynnikiem warunkującym cenę jedynie w czterech miastach, śniadanie wliczone w cenę
pokoju wpływało w sposób istotny statystycznie jedynie w Szczecinie, bezpłatne
odwołanie rezerwacji było czynnikiem nieistotnym w sensie statystycznym, a ocena obiektu przez konsumentów okazała się czynnikiem wpływającym dodatnio na
392

cenę pokoju w ośmiu miastach. Współczynniki korelacji policzone dla wszystkich
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obiektów wykazały istotną statystycznie współzależność pomiędzy ceną i każdą
z determinant.
Na podstawie oszacowanego metodą najmniejszych kwadratów modelu ekonometrycznego stwierdzono, że każda gwiazdka podnosi cenę pokoju o 187,95 euro,
wraz z każdym kilometrem od centrum miasta cena pokoju spada o 16,45 euro, a wliczenie śniadania w cenę pokoju podnosi ją o 121,16 euro. Wzrost o jednostkę oceny
konsumentów podnosi cenę pokoju o 76,95 euro.
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in the hotel and catering industry is particularly important, especially in the competitive
rivalry. This study aim was to identify certain aspects of recruitment and selection on the
hotel and catering enterprises with particular emphasis on the required documents, the
number of stages and factors affecting the perception of the process of recruitment and
selection of candidates.
Key words: hotel and catering sector, recruitment and selection process, Human Resources.

Introduction
Conducting business in the hotel and catering sector depends on many factors, including the proper selection of employees. Due to the non-material nature of services, the role of the human factor is a key element determining the level and quality
of provided services. In the selection of employees, attention should first be paid to
education, experience, and competence, which should also be combined with the
skills of working in a team. A choice of the employees is a complex process and is the
subject of this study.
The aim of this study was to present selected aspects of recruitment and selection
in the hotel and catering enterprises, with particular emphasis on the required documents, the number of stages and factors affecting the perception of the recruitment
and selection process by the candidates.

Research material and methodology
Empirical research was carried out in the period 2014-2016 as individual interviews
with representatives of hotel and catering enterprises, responsible for management
processes. The scope of the study included the corporate social responsibility and
some aspects of management, including human resource management, innovation
process management, brand management and promotional activities. For the purposes of this study issues relating to the recruitment and selection process treated as
elements of human resource management were used.
The research sample consisted of 198 hotel and catering enterprises (99 from each
industry). In terms of the organizational and legal form among catering enterprises
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gastronomic entities), limited liability companies (25%) and civil entities (13%). The
hotel business was mainly related to limited liability companies (39%), business activity of natural persons (26%) and limited liability companies (14%).
One of the elements that differentiate investigated entities was the length of the
operation of the market. Among the catering enterprises, the largest share were those up to 5 years (45%), the above 15 years (21%) and from 10 to 15 years (19%). Enterprises providing hotel services were represented to the greatest extent by entities
operating over 15 years (37%), from 10 to 15 years (26%) and from 5 to 9 years (21%).
The surveyed gastronomic enterprises were mainly active on the local market (67
%), much less on the regional and national market (respectively 8% and 12%). The
international range was characterized by 13% of enterprises. The structure of the surveyed hotel enterprises in terms of operating range was different. The largest share
was held by entities with international (33%) and local (31%) coverage. National and
regional coverage concerned respectively 20% and 15% of the surveyed enterprises.

The recruitment and selection process in the theoretical
approach
The process of personnel selection is an important element of business management
and human resources management, aimed at providing the right number of competent employees [Jamka 2001, p. 72, Pawlak 2003, pp. 137–185]. Employees are an
enterprise’s important strategic resource, that is characterized by the opportunity to
learn and improve their potential, creative thinking and the ability to see the company’s threats and opportunities [Pocztowski 1996].
The selection of employees is treated as a set of targeted coordinated actions related to the activities of filling organizational positions by persons with appropriate
professional qualifications and mental traits [Król 2006, p. 197].
For the purpose of this study, the following definition of employee selection is described as a “logistic-time sequence of decisions and actions leading to optimal satisfaction of staffing requirements arising from both employment plans and emerging
vacancies that can not be predicted during planning” [Zając 2007, p. 94]. There are
several stages to be distinguished, including updating staffing needs, analyzing job
descriptions, external or internal recruitment, selection, employment understood as
signing a contract of employment and an adaptive program [Zając 2007, p. 94].
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Recruitment should be seen as a formalized process of recruiting people to work
in a given company. It includes a number of activities undertaken for searching, informing and acquiring candidates with an appropriate qualification profile [Armstrong
1996]. The set of activities constituting the essence of recruitment is aimed at selecting the most appropriate candidates taking into account the required qualifications
and competencies for a given job position [Pawlak 2003, p. 45]. It is important to point out that the purpose of recruitment is to recruit employees in the right number,
with specific features, in a specific place and time to cover staff gaps [Schwan et al
1995, p. 63]. What is more, it is the process of selecting the most appropriate people
from a large number of interested candidates [Adamiec et al 2000, p. 105].
The recruitment process fulfills several functions, among which the information
and motivation functions are of particular importance. The first refers to providing
information to persons who are candidates for a specific position in terms of competence requirements, working and pay conditions as well as other rules applicable to
a given company. The motivational function indicates the personal factor in the context of attracting interest in a given job position. It should also indicate the function
of self-selection (pre-selection) and marketing function. Pre-selection is associated
with the information addressed to recipients with the aim of making them self-esteem by using a range of tasks listed in the announcement. The marketing function
consists in shaping the company’s image through the information contained in the
job offer regarding the business profile, products and services offered, etc. [Pocztowski 2006, p. 126].
The following types of recruitment can be distinguished: wide and narrow, internal and external. Wide recruitment concerns the search for employees in the market
for relatively uncomplicated work, while narrow recruitment is targeted at a specific group of candidates with specific competencies and professional qualifications
[Pocztowski 2006, p. 138].
Internal recruitment consists of directing the offer to employees that are employed in a given enterprise. It allows increasing the motivation of employees and their
loyalty to the employer at the lower cost. The knowledge about the candidates, the
level of candidates’ experience, knowledge and predisposition are also important.
The disadvantages are that there is less choice when it comes to employees in terms
of their competence and knowledge with possible problems in interpersonal relations. External recruitment takes place on the external market, which contributes to
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sional qualifications experience [Jamka 2001, p. 19]. The disadvantages are higher costs, higher risk of employing the wrong persons and taking actions introducing new
employees in the scope of new duties [Ciekanowski 2013, p. 347].
In practice, the following techniques are used to recruit candidates for work:
spontaneous applications of individual candidates, advertisements in the daily
press, professional magazines, radio and television, data banks, reference, job agency intermediation, personal counseling agency, intermediation of temporary job
agencies, word of mouth provided officially and unofficially, cooperation with schools, universities, educational institutions, an organization of job fairs, workshops,
open days and recruitment via the Internet [Pocztowski 2006, p. 137, Kalinowski et
al 2007, p. 32].
The process of selection of the right candidate takes place on the basis of specific
requirements related on the one hand to one’s job position on the other hand to the
company’s activity. The first area of requirements indicates the candidate’s personality and skills, including work experience, general knowledge, and detailed knowledge.
The company’s requirements include three groups: (1) regarding the workplace (enterprises), including mission and identity, (2) regarding the employee, in the context
of flexibility, responsibility, resilience to stress, initiative and independence, (3) social
requirements, including: communication skills, ability to build interpersonal relations,
cooperation [Zając 2007, p. 96].
The selection is a set of activities that allows comparing the characteristics of candidates with the requirement of a worker employed at a given position with other
participants of recruitment process [Marciniak 1999, p. 60]. It is an assessment of the
candidate’s usefulness, helping to ensure the selection of the best candidate for a given position [Król 2006, p. 208].
There is a positive and negative selection. The first one consists of selecting the
best employees using quality criteria. It increases the probability of employing the
best candidate but requires more skills. Negative selection is characterized by the rejection of candidates who do not meet the criteria, mainly on a quantitative nature. It
minimizes the probability of employing the wrong candidate using simpler selection
methods [Suchar 2009, p. 35].
Continuous selection is carried out in the promotion of workers employed in the
company, which is an important element of careers shaping. The initial selection concerns candidates who take part in the recruitment process. Continuous selection is
used in the sieve model I relation to the process of promoting the best and most ef-
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fective employees and the elimination the number of employees that characterized
by the lowest results and development perspectives.
Selection is the complex process due to the importance of this stage in the human resources management process. It requires the use of specific tools and techniques that enable effective selection. Classical selection techniques concerns analysis
of information provided by candidates. It includes documents analysis (job application, CV and cover letter), interview and references. Modern selection methods play
an important role in decision making through closer identification of the candidate.
They include group selection methods such as psychological tests, knowledge tests,
aptitude tests, psychomotor tests and medical tests [Król 2006, p. 211], test examination of candidate’s professional predispositions, integrated assessment of an Assessment Center, episodic method, problem-solving method (simulation exercises) and
graphological analysis [Dajczak 2007].
There are three models of selection used in the literature and practice: compensation, subsequent obstacles and hybrid [Lipka 2001, p. 98, Dajczak 2007, pp. 75–87].
The first one assumes the passage of all candidates through all stages of selection. It
gives the opportunity for compensation or alternative fulfillment of interchangeable
requirements. The following steps can be distinguished in this model:
•

document analysis (CV, cover letter, etc.),

•

interview,

•

tests,

•

other selection techniques, identical for all candidates,

•

medical tests,

•

evaluation and selection,

•

employment.

The model of further obstacles, called „hurdles”, is about eliminating the candidate if one of the requirements is not met at any stages. This is manifested in the following sequence of steps:
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•

document analysis (CV, cover letter, etc.),

•

elimination of a part of candidates,

•

interview,

•

elimination of a part of candidates,

•

tests,

•

elimination of a part of candidates,

•

other selection techniques, identical for all candidates,
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•

elimination of a part of candidates,

•

medical tests,

•

elimination of a part of candidates,

•

evaluation and selection,

•

employment.

The hybrid model is a critical-compensating model depends on eliminating some
candidates at the beginning of the selection process and then allowing all candidates
to continue the process. The selection steps are as follows :
•

selection sieve,

•

elimination of candidates who do not meet the program requirements,

•

applying the same selection technique to all candidates,

•

evaluation and selection,

•

employment.

Evaluation of the elements of the recruitment and
selection process of selected enterprises in the hotel and
catering sector – results of own research
The recruitment and selection process depends on the organizational structure and
the specificity of the company and its size. In the hotel and catering industry, an important element is the type of position for which the employee is recruited, including the need to have the necessary qualifications and personality traits. The results
of empirical research included mainly the evaluation of the recruitment and selection process aimed at the main positions in the catering and hotel industry excluding
managerial functions. The type of positions determined the opinions and choices of
respondents.
Among the enterprises from the catering and hotel sector, the process of employing candidates most often started with the analysis of the CV in terms of selecting the
optimal human resources necessary per formwork in a given position. An important
element of the companies’ requirements for the candidates were diplomas and certificates of completed courses. Such additional qualifications were more important in
the hotel industry (50,5%).
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Table 1. Methods of selection in hotel and catering enterprises
Specification
Analysis of documents
Interview
Reference
Assesment Centre
Psychological test
Aptitude tests

Catering enterprises (N1)
(% of indications)
51,6
85,8
51,6
1,0
2,0
43,4

Hotel enterprises (N2)
(% of indications)
66,7
84,8
56,6
4,0
6,1
34,3

N = 198, N1 = 99, N2 = 99,
Source: own research 2014–2016.

The second stage of selecting employees in practice refers to testing their suitability for work according to established criteria. For this purpose, a number of research
techniques or tools are used including document analysis such as application form,
CV, work certificate, references, medical tests, practical test of candidate’s skills, interviews and psychological tests [Krzemiński 2015, s. 19]. In the hotel and catering
sector, interviews and analysis of documentation submitted by candidates were used
most often in the selection process. A special role was played by personal competences, verified using different types of skill tests. According to the research, the classic
„selection trio consisting of the use of three tools: the analysis of recruitment documents, checking references and interviews” was most often used [Flaszewska et al
2013, p. 244]. Both in the catering industry (2%) and hotel industry (6,1%) less frequent were the popular psychological tests that predict the effectiveness of employees
at a given workplace.
Table 2. Documents required during recruitment process in hotel and catering enterprises
Specification
CV
Cover letter
Application form
Reference
Diplomas and certificates from
completed courses
N = 198, N1 = 99, N2 = 99,
Source: own research 2014–2016.
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Catering enterprises (N1)
(% of indications)
87,9
28,3
13,1
31,3

Hotel enterprises (N2)
(% of indications)
85,9
42,4
9,1
28,3

44,4

50,5

Recruitment and Selection of Hotel and Catering Companies

The catering and hotel sector is distinguished primarily by the relatively simplified recruitment process. In other industries, recruitment processes are usually multi-stage. In the analyzed sector the entrepreneurs limited this process to two stages of
recruitment. The first stage is the analysis of documentation, and second – interview,
often conducted in English, the purpose of which is to obtain basic information about the candidate, verify the knowledge and professional experience, as well as evaluate the motivation to work.
Table 3. Number of recruitment stages
Specification
One stage
Two stages
Three Stages
Four stages and more

Catering enterprises (N1)
(% of indications)
29,3
53,5
8,1
2,0

Hotel enterprises (N2)
(% of indications)
21,2
52,5
15,2
2,0

N = 198, N1 = 99, N2 = 99,
Source: own research 2014–2016.

The practical skills of the candidates player crucial role both in catering and hotel
enterprises. The percentage of responses in two comparable sectors was similar. Future employees also expected precise determination of work requirements at a selected position.
The results of the research show that in the process of obtaining information about potential workplaces in the catering and hotel industry, the waiting time for contact and feedback plays a significant role. In the recruitment and selection process,
selected personality traits of candidates and the network of people applying for employment played a slightly smaller role.
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Source: own research 2014–2016.

Rating on a scale of 1 to 5, where 1 is the lowest rate and 5 – the highest

Access to a wide advertising base (n=86)
The time waiting period for contact or feedback (n=88)
Precise specification of requirement for a given workplace (n=88)
Experience and preparation of recruiters (n=88)
The atmosphere of the recruitment and selection process (n=88)
Recruitment and selection method (n=88)
Extroverts of a person interested in taking up a job (n=86)
An extensive network of contacts of the Job applicant (n=86)
Form of contact with the employer (letter, e-mail, direct contact) (n=86)
Education of the candidate (n=86)
Candidate’s skills (knowledge of foreign languages, finished courses,
training) (n=88)

Specification

Answers (%)
3
23,3%
12,5%
8,0%
14,8%
11,4%
22,7%
34,9%
51,2%
24,4%
15,1%
4,5%

1 and 2
4,7%
2,3%
2,3%
2,2%
0,0%
1,1%
4,7%
12,8%
3,5%
5,8%
3,4%

92,1%

4 and 5
72,1%
85,2%
89,7%
82,9%
88,6%
76,2%
60,5%
36,1%
72,1%
79,1%
4,41

3,84
4,14
4,48
4,24
4,31
4,08
3,64
3,27
3,92
4,02

Average

Table 4. Factors influence the recruitment and selection process in catering enterprises – the prospect of the candidate
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Source: own research 2014–2016.

Rating on a scale of 1 to 5, where 1 is the lowest rate and 5 – the highest

Access to a wide advertising base (n=84)
The time waiting period for contact or feedback (n=85)
Precise specification of requirement for a given workplace (n=86)
Experience and preparation of recruiters (n=86)
The atmosphere of the recruitment and selection process (n=85)
Recruitment and selection method (n=86)
Extroverts of a person interested in taking up a job (n=86)
An extensive network of contacts of the Job applicant (n=85)
Form of contact with the employer (letter, e-mail, direct contact) (n=86)
Education of the candidate (n=85)
Candidate’s skills (knowledge of foreign languages, finished courses,
training) (n=86)

Specification

Answers (%)
3
17,9%
17,6%
8,1%
17,4%
18,8%
23,3%
29,1%
28,2%
16,3%
22,4%
8,1%

1 and 2
14,3%
11,8%
4,6%
9,3%
2,4%
10,5%
8,2%
23,6%
8,2%
4,8%
3,5%

88,4%

4 and 5
67,8%
70,6%
87,2%
73,2%
78,8%
66,3%
62,7%
48,2%
75,6%
72,9%

Table 5. Factors influence the recruitment and selection process in hotel enterprises – the prospect of the candidate

4,49

3,76
3,64
4,24
3,93
4,13
3,86
3,71
3,36
3,84
3,99

Average

Recruitment and Selection of Hotel and Catering Companies
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In terms of the effectiveness of recruitment methods in case of catering enterprises, the majority of respondents (76,1%) preferred their own contacts and information about available workplaces obtained from friends. In the hotel industry, the main
source of information was online recruitment portals (73,3%). The lowest interest was
in sources of information such as job fairs and loggers placed in Employment Offices.
The percentage of responses in both analyzed industries was similar. These results
also confirmed other, according to which 80% of enterprises use social networks to
recruit employees [Czaplicka 2014, p. 11]. Also, interested in employment candidates
in a given sector are looking for offers primarily on the Internet.
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Source: own research 2014–2016.

N = 198, N1 = 99, N2 = 99,

Rating on scale of 1 to 5, where 1means no effectiveness, and 5 – very effective

advertisements in newspapers, trade magazines, etc. (n=82)
own contacts (n=88)
employment agencies (n=86)
online recruitment portals (n=86)
website of the enterprise (n=86)
Labor Office (n=86)
job fairs (n=86)
other
e.g. outdoor advertisement (n=20)
no answer (n=79)

Specification

Table 6. Effectiveness of sources of recruitment in catering enterprises
Answers (%)
3
22,0%
19,3%
34,9%
25,6%
38,4%
31,4%
29,1%
3,0%

1 and 2
22,0%
6,5%
40,7%
16,3%
23,3%
47,7%
57,0%
11,1%

6,0%

4 and 5
56,1%
76,1%
24,4%
58,2%
38,3%
21,0%
14,0%
2,25

3,54
3,07
2,71
3,76
3,27
2,53
2,37

Average

Recruitment and Selection of Hotel and Catering Companies

407

408

Source: own research 2014–2016.

Rating on scale of 1 to 5, where 1means no effectiveness, and 5 – very effective

advertisements in newspapers, trade magazines, etc. (n=80)
own contacts (n=85)
employment agencies (n=84)
online recruitment portals (n=86)
website of the enterprise (n=84)
Labor Office (n=84)
job fairs (n=83)
other
e.g. apprenticeships (n=21)

Specification

Table 7. Effectiveness of sources of recruitment in hotel enterprises
Answers (%)
3
20,0%
23,5%
35,7%
20,9%
39,3%
32,1%
33,7%
20,0%

1 and 2
22,6%
10,6%
28,6%
5,9%
20,2%
46,4%
50,6%
70,0%

10,0%

4 and 5
57,5%
65,9%
35,7%
73,3%
40,5%
21,4%
15,6%
2,00

3,54
3,85
3,13
4,05
3,23
2,67
2,48

Average
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Conclusions
The specificity of service activity in the hotel and catering industry related to the
direct contact of employees with guests determines the application of appropriate
human resources management strategies, in particular with regard to the selection
of employees carried out in the recruitment an selection process. The attitude of employees, their approach to the performance of their duties depends largely on the
level and quality of services, which affect the image of the hotel and catering enterprises.
The recruitment and selection process in given industries show some common
features to the type of documents required. However, to the greater extent, the shortening of the selection process was noticed in the case of catering enterprises than
hotels, which should be associated with the specificity of services and the process of
their management in both sectors.
Among the factors affecting the candidates’ perception of the recruitment and selection process in catering and hotel enterprises, the most important is attributed to
the precise determination of requirements for a given job position and the candidate’s skills such as knowledge of foreign languages, finished courses and training. The
atmosphere of the recruitment and selection process was also significant.
To sum up, it should be pointed out that it is necessary to carefully plan and carry
out process due to the employees’ contribution to the quality of services rendered,
which translates into the assessment made by guests. This is particularly important
today in the era of competition based on the quality and individualization of the service delivery process.
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Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju korporacji
hotelowych w warunkach globalizacji rynku
Mergers and Acquisitions as a Strategy for Development
Hospitality Corporate under Market Globalization Conditions
Abstract: Mergers and acquisitions of the hotel corporations are recognized as elements
that support the development of the economy. Developed countries consider it as one of
the basic methods of implementing the organization’s development strategy. The purpose of this article was to present the role of this kind of processes in the strategy of growth
and development of hotel corporations. In order to best interpret the problem, the case
study method and the critical analysis of the literature of the subject were used. As a result
of the research, global hotel corporations are merging to acquire new markets, limit competition, and gain competitive advantage.
Key words: mergers and acquisitions, strategy, development, corporations, hospitality

Wstęp
Fuzje i przejęcia uznawane są za transakcje stosowane przez organizacje w celu dokonania określonych przedsięwzięć strategicznych oraz finansowych. Rezultat tego
procesu może stanowić połączenie dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw w jedną organizację. Najczęściej dokonywane w taki sposób, aby możliwe było osiągnięcie
nowych zamierzeń przez zbiorowy współudział w rynku. Plany i zadania mogą być
stosunkowo zróżnicowane, dotyczyć wzrostu i rozwoju firmy, uzyskania przewagi
konkurencyjnej, ekspansji na nowe rynki lub poszerzenia oferty asortymentowej.

* msztorc@tu.kielce.pl

Małgorzata Sztorc

Celem artykułu jest zaprezentowanie roli fuzji i przejęć w strategii wzrostu i rozwoju korporacji hotelowych. W opracowaniu wskazano, iż zastosowanie metody
tego rodzaju pozwala na rozwiązanie problemów dotyczących braku odpowiednich
zasobów, które umożliwiałyby osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Należy wnioskować, że z punktu widzenia korporacji tego rodzaju koncepcja stanowi podstawową strategię rozwoju obok wzrostu organicznego czy aliansów. O zakresie i istotności analizowanego zjawiska świadczy liczba oraz wartość transakcji zawieranych
na globalnym rynku hotelarskim. W ostatnich latach fuzje stanowią także narzędzie
ekspansji rynkowej korporacji. Zawierane na rynku transakcje wyznaczają jedną
z podstawowych strategii wzrostu i są metodami zaliczanymi do rozwoju zewnętrznego organizacji.
Tematyka strategii rozwoju za pomocą fuzji i przejęć podjęta została w niniejszym
artykule, ponieważ pomimo zwiększonego zainteresowania tymi metodami wzrostu
pod względem teoretycznym oraz zwiększającą się liczbą badań empirycznych zrozumienie tego procesu w dalszym ciągu jest niewystarczające. Pojawiające się luki
w teorii oraz nierozwiązane kluczowe problemy dotyczące m.in. wyodrębnienia czynników i uwarunkowań mających wpływ na podejmowanie decyzji o fuzji lub określenie, jakie elementy decydują o zwielokrotnieniu powodzenia przeprowadzanych
transakcji, wpłynęły na zainteresowanie tym tematem.

Znaczenie współczesnej globalizacji i internacjonalizacji
w procesie koncentracji przedsiębiorstw
Proces współczesnej globalizacji oraz mające z nim związek wzmożone działania
konkurencji określają nowe wyzwania znajdujące się przed korporacjami hotelowymi. Transferują one zarówno zagrożenia, jak i możliwości rozwoju globalnych
przedsiębiorstw. Kluczowy problem stanowi jednak właściwe wykorzystanie okoliczności, które skutkują perspektywą funkcjonowania na wielu nieznanych rynkach
jako rezultat internacjonalizacji lub umiędzynarodowienia prowadzonej działalności. W wielu wypadkach internacjonalizacja wydaje się dla obiektów hotelowych
koniecznością. Według M.E. Portera wolumen sektorów globalnych i równorzędnych systematycznie wzrasta i przypuszczalnie powiększy się w przyszłości [Porter
2010, s. 270] z uwagi na wymóg uczestnictwa i obowiązek konkurowania w skali
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globalnej. Ponadto w gospodarce występuje znaczna liczba hoteli, które od mo-
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mentu powstania obierają orientację międzynarodową [Bengtsson 2004, ss. 28–29]
i znajdują strategiczne rynki dla prowadzenia działalności również poza terytorium
rodzimego kraju.
Aktualna literatura przedmiotu nie wskazuje w sposób zdecydowany na powszechnie obowiązujące ujednoznacznienie terminu globalizacji. W wielu wypadkach niesłusznie utożsamiane są określenia „globalizacja sektorów” oraz „globalizacja
rynków”, mimo że każde z nich posiada odmienne znaczenie w stosunku do stosowanej strategii oraz charakteru prowadzonej działalności. Niemniej definicje tego rodzaju łączy stanowisko ukazujące, że analiza sektora oraz rynku wpływa na właściwość
strategii globalnej [Stonehouse, Hamill, Campbell, Purdie 2001, ss. 23–24].
Początkowo globalizacja pojmowana była jako głębokie przemiany i przeobrażenia występujące w gospodarce światowej, będące wynikiem liberalizacji stosunków
gospodarczych, internacjonalizacji kapitału, rewolucji informatycznej i wzrostu znaczenia międzynarodowych korporacji [Orłowska, Żołądkiewicz 2012, s. 18]. Wskazanie
wspólnego terminu, który w sposób precyzyjny ukazywałby charakteryzowany proces, stanowi wyjątkowe wyzwanie. Wśród popularnych określeń pozostaje definicja
zaprezentowana przez R. Robertsona, ujmująca globalizację jako proces, przez który
świat staje się w coraz większym stopniu jednym wspólnym miejscem. Stąd jednostką analizy naukowych dociekań powinien się stać globalny system, a nie jego części
składowe takie jak: państwo, naród czy religia [Robertson 1992, s. 11]. Ponadto globalizacja stanowi proces mający związek z kreowaniem sieci powiązań i zależności
przyczynowo-skutkowych wśród krajów, regionów i przedsiębiorstw, jednocześnie
w obszarze gospodarczym, a także kulturowym i technologicznym, ale szczególnie
w zakresie finansowym i handlowym. Proces globalizacji kształtował się na skutek zaistnienia odpowiednich okoliczności, które przyczyniły się do działań na szeroką skalę
[Morawski 2010, s. 77].
W sposób ogólny globalizację należałoby sformułować jako proces tworzenia zliberalizowanego i zintegrowanego światowego rynku towarów, usług, kapitału oraz
kształtowania się nowego międzynarodowego ładu instytucjonalnego, służącego
rozwojowi produkcji, handlu, a także przepływów finansowych w skali całego świata
[Szczakowski, 2005, s. 47]. Tym samym należy stwierdzić, że jest to ważny etap umiędzynarodowienia, który bazuje na pojmowaniu świata w charakterze jednego rynku.
Sytuacja tego rodzaju związana jest z dotychczas niepospolitym zwiększeniem rozmiarów i dynamiki powiązań między państwami uzależnionymi od przepływu kapitału, technologii, towarów, usług i osób [Rymarczyk 2004, s. 19].
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Rozpatrując znaczenie procesu globalizacji i internacjonalizacji, należy zaznaczyć
rolę korporacji, jaką realizują w gospodarce światowej. Charakterystycznym rezultatem i zarazem głównym elementem przyśpieszającym globalizację są korporacje
transnarodowe, czyli wielopoziomowe organizacje złożone z własnego przedsiębiorstwa oraz jego zagranicznych oddziałów lub sieci. Proces globalizacji, którego
element aktywizujący stanowią korporacje w wymiarze międzynarodowym, wyznacza znaczące w skali świata typizacje punktów centralnych, semiperyferie oraz peryferie. Skutkiem tego kraje narodowe zatracają osiągniętą pozycję w stosunku do
podmiotów międzynarodowych. Ponadto globalizacja sektorów i rynków wynikająca
z unifikacji potrzeb klientów przyczynia się do stosownego zinternacjonalizowania
organizacji, które są w stanie maksymalnie korzystać ze współczesnego systemu globalnego rynku.
Z przeglądu literatury przedmiotu należy wnioskować, iż fundamentalne znaczenie dla procesu globalizacji ma kooperacja przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym, czyli internacjonalizacja. Definiowana jest ona niejednoznacznie zazwyczaj
jako proces lub przekształcenie zakresu funkcjonowania organizacji. W odniesieniu
do procesu internacjonalizacji wyróżnia się postępujące i nieregularne zaangażowanie przedsiębiorstwa na globalnym rynku, które dotyczy w podobny sposób wewnętrznych oraz zewnętrznych modeli umiędzynarodowienia [Welch, Luostarinen
1988, s. 136].
Formowanie się korporacji międzynarodowych intensyfikowane jest przez mechanizmy konkurencji tworzone na globalnym rynku. Kluczowym uwarunkowaniem
ich kreowania jest poszukiwanie dostępnych zasobów i odpowiednich czynników
produkcji, nowych, otwartych rynków zbytu oraz perspektywa osiągnięcia wyższej
stopy zysku z zaangażowanego kapitału.
Organizacja podejmująca decyzję umiędzynarodowienia swojej działalności powinna sformułować optymalną strategię rozwoju przez internacjonalizację. Niemniej
wybór metod i instrumentów umiędzynarodowienia stanowi skomplikowany proces,
który zależny jest od elementów znajdujących się wewnątrz przedsiębiorstwa (potencjału, branży) oraz okoliczności zewnętrznych ukazujących lokalizację organizacji na
docelowym rynku. Gdy otoczenie globalne odróżnia się od rodzimego, szczególnie
istotnego znaczenia nabiera wyodrębnienie strategii internacjonalizacji z całościowej
strategii korporacji.
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Wpływ globalizacji na strategie rozwoju koncernów
hotelowych
Postępujące procesy globalizacji na rynku usług turystycznych skłaniają korporacje
hotelowe do poszukiwania nowych metod rozwoju i wzrostu pozycji przedsiębiorstwa podejmowanych w łańcuchu wartości. Jednym z rozwiązań, które przeciwdziała
zmniejszeniu konkurencyjności na rynku hotelarskim, jest ekspansja na nowe rynki.
We współczesnym systemie globalizacji zasady funkcjonowania na międzynarodowym rynku organizacji oraz wybór ich strategii rozwoju wymagają zastosowania
nowych koncepcji. Dotychczas tradycyjne ujęcie omawianego procesu postępowania przedsiębiorstw hotelarskich dotyczyło wyłącznie określenia istoty zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym jako determinant modelowania strategii rozwoju. Z kolei współczesne podejście powinno się odwoływać do zmian zachodzących
w gospodarce światowej, które wpływają na reguły funkcjonowania jednostek gospodarczych w skali mikroekonomicznej.
Strategię można zdefiniować jako zintegrowany i skoordynowany zbiór działań
(akcji, posunięć) podejmowanych dla wykorzystania zasadniczych kompetencji oraz
uzyskania przewagi konkurencyjnej [Zorska 1998, s. 62]. Elementem koniecznym
podczas realizacji obranej strategii rozwoju, wynikającym ze zmian w otoczeniu, jest
udoskonalenie posiadanych lub tworzenie nowych kompetencji. Stanowisko tego rodzaju ze względu na globalną perspektywę umożliwia przyjęcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa za fazę rozwoju organizacji, a nie w charakterze niezależnego
podejścia strategicznego.
Uzasadnieniem wyeksponowania strategii w rozwoju organizacji było spostrzeżenie, że przedsiębiorstwa skoncentrowane wyłącznie na obecnych rezultatach szybko
tracą wysoką pozycję rynkową [Sowa 2006, s. 38]. Dlatego też międzynarodowe korporacje działające w skali globalnej uznały za zasadne przekształcenie łańcucha tworzenia wartości. Ujednolicenie zasad funkcjonowania gospodarki światowej przyczyniło się do dynamizacji międzynarodowego rynku oraz formowania korporacyjnego
sposobu koordynacji procesu świadczenia usług hotelarskich. Wśród zewnętrznych
form wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw należy wyszczególnić: fuzje (konsolidacje
i inkorporacje), przejęcia (kapitałowe, holdingi), alianse strategiczne oraz inne formy
kooperacji, m.in. umowy o współpracy, konsorcja, zrzeszenia. Przedsięwzięcia w zakresie wymienionych struktur charakteryzują się transakcjami polegającymi na wykupieniu całej lub części organizacji. Fuzje i przejęcia są porozumieniami stosowanymi
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przez przedsiębiorstwa, których celem jest realizacja wyznaczonych planów strategicznych oraz finansowych.
W literaturze przedmiotu według klasycznego podziału strategii wyróżnia się
przeważnie dwa ich typy: ofensywne i defensywne. Pierwszy rodzaj ujednoznaczniany jest ze strategiami aktywnymi, ekspansywnymi, antycypacyjnymi oraz rozwojowymi. Z kolei strategie defensywne określa się jako sposoby przetrwania,
obronne lub pasywne. Poza wymienionym podziałem do strategii rozwoju zalicza
się przede wszystkim strategie konkurencyjne, strategie zmian strukturalnych,
m.in. formowania nowych rozwiązań organizacyjnych [Sudoł 1999, ss. 137–139];
[Stabryła 1998, ss. 123–125] przez np. fuzje i przejęcia, alianse strategiczne, powiązania joint venture lub tworzenie koncernów. Implementacja strategii rozwoju
wskazuje, że organizacja ma zdolność przeorganizowania i adaptacji do niestabilnych uwarunkowań rynku globalnego. Zatem strategie globalnych przedsiębiorstw hotelarskich koncentrują się na analizie zmian zachodzących w otoczeniu
i opracowaniu taktyki wobec konkurencyjnych organizacji w celu uzyskania atrakcyjniejszej pozycji rynkowej.
Typowy wzorzec rozwoju przedsiębiorstwa stanowi trzyetapowy model A. Chandlera, który generuje: etap 1 – koncentrację na jednym biznesie oraz rynku krajowym;
etap 2 – integrację pionową lub/i ekspansję zagraniczną; etap 3 – dywersyfikację pokrewną [Chandler 1962, ss. 14–16]. Niemniej paradygmat ten został opracowany w innych uwarunkowaniach otoczenia niż teraźniejsze. Aktualnie organizacje funkcjonujące w otoczeniu globalnym wykorzystują innowacyjne technologie, które wpływają
na przyspieszenie procesu umiędzynarodowienia, kooperacji i ich rozwoju.
Niezależnie od wykorzystanej koncepcji rozwoju (wewnętrznej, zewnętrznej,
mieszanej) korporacja hotelowa może obrać formę specjalizacji lub dywersyfikacji.
Zastosowanie wymienionych strategii związane jest z odpowiedzią na pytanie, czy
organizacja planuje koncentrować działania na jednej sferze działalności, a więc na
specjalizacji, czy też na minimum dwóch obszarach, dążąc do dywersyfikacji. Celem specjalizacji jest osiągnięcie względnie maksymalnych umiejętności i uzyskanie
w ten sposób kluczowej przewagi konkurencyjnej. Organizacja wykorzystująca specjalizację w ramach strategii rozwoju może w sposób równoczesny lub etapowy dokonać ekspansji terytorialnej lub zdobyć nowe kompetencje [Strategor 2001, s. 157].
Z kolei strategia dywersyfikacji według klasycznego ujęcia zaproponowanego przez
H.I. Ansoffa polega na wyjściu przedsiębiorstwa poza obecne rynki oraz oferowane
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produkty [Ansoff 1971, s. 99].

Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju korporacji hotelowych w warunkach globalizacji rynku

Współczesne korporacje hotelowe mają możliwość szerokiego wyboru strategii
wzrostu, na których mogą budować swoją pozycję. Według założeń teoretycznych
strategia dywersyfikacji dotyczy przede wszystkim dużych organizacji, których dalszy
wzrost uwarunkowany jest zwiększeniem rozmiarów funkcjonowania.

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw na globalnym rynku
hotelarskim
Umiędzynarodowienie funkcjonowania przedsiębiorstw uzależnione jest szczególnie od zmian zachodzących na rynku, które charakteryzują się wzrostem konkurencji, zliberalizowaniem przedsiębiorczości, ograniczeniem barier międzynarodowej
wymiany handlowej i przepływów kapitałowych oraz transformacjami wynikającymi
z postępu technicznego, dynamizacji przepływu informacji czy ułatwień w systemie
komunikacji pomiędzy krajami [Karra, Phililips 2004, s. 22].
Dotychczas na proces internacjonalizacji korporacji hotelowych decydujący
wpływ miały handel międzynarodowy i rotacja kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Sytuacja tego rodzaju związana była z działalnością korporacji transnarodowych przewodzących dynamicznym strategiom rozwoju wynikającym z fuzji i przejęć (Mergers and Acquisitions, M&A) [Studzińska 2003, s. 13].
W literaturze przedmiotu fuzje i przejęcia były wielokrotnie określane, mimo to
w dalszym ciągu brak jest wspólnej ich definicji. Należałoby przyjąć, iż fuzja stanowi
połączenie dwóch korporacji, podczas gdy jedna z nich przetrwa, a druga – przejęta – przestanie istnieć. W wyniku połączenia na organizację przejmującą przechodzą
wszystkie atuty oraz należności przejętego przedsiębiorstwa. Tym samym konsekwencją fuzji jest połączenie korporacji A (nabywca) oraz B (sprzedawca) i funkcjonowanie dalej jako A. W wypadku połączenia dwóch firm o zbliżonej wielkości następuje
proces konsolidacji, a fuzja – wówczas gdy swoje działania konsolidują przedsiębiorstwa w sposób znaczny różniące się wielkością [Gaughan 2002, s. 7]. Z kolei przejęcie
dotyczy zdecydowanego uzyskania kontroli nad drugim przedsiębiorstwem. Korporacja lub wybrane jej oddziały, filie, sieci zostają prawnie zależne od organizacji przejmującej [DePamphilis 2001, s. 5].
Transakcje fuzji i przejęć od lat notowane są w setkach miliardów dolarów rocznie
(zob. wykres 1). Znaczący ich wzrost w ostatnich latach świadczy o tym, iż stanowią
one kluczową determinantę w procesie kształtowania i dynamizacji przepływów ka-
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pitałowych między poszczególnymi rynkami oraz stanowią fundamentalną oznakę
globalizacji.
Wśród współczesnych kierunków rozwoju hotelarstwa należy wymienić w pierwszej kolejności postępujący proces konsolidacji. Globalne korporacje i koncerny hotelowe przybierają dwie formy koncentracji: poziomą (obiekty łączą się w celu osiągania wspólnych korzyści lub przedsiębiorstwa przejmowane się na zasadzie akwizycji)
lub pionową (ekspansja na nowe rynki za pośrednictwem sieci hotelowych należących do koncernów). Zazwyczaj koncentracja na rynku hotelarskim realizowana jest
za pomocą przejęcia, wchłonięcia, fuzji, tworzenia nowych konsorcjów oraz platform
współpracy [Łazarek, Łazarek 2002, ss. 243–245].
Wykres 1. Wartość globalnych transakcji fuzji i przejęć w latach 2006–2016 w mld
dolarów

Źródło: [Morgan 2017, s. 3].

W wypadku sektora hotelarskiego fuzje mają charakter inkorporacji lub przejęcia.
W wyniku koncentracji kapitałowej działalność rozpoczyna jedna duża organizacja
lub grupa hotelowa (kapitałowa). Im większe zasoby posiada korporacja, tym przeważająca jest jej siła przetargowa wobec otoczenia. Większość koncernów funkcjonujących na rynku hotelarskim wykorzystuje fuzje w strategii wzrostu i rozwoju. W latach
2008–2012 rynek transakcji na świecie kształtował się mniej więcej na niezmiennym
poziomie (2,8–3,2 mld dol.). Niemniej od 2013 r. można zauważyć symptomy ożywienia. Dlatego też znaczna część właścicieli obiektów hotelowych zdecydowała się na
ich sprzedaż. W 2012 r. odnotowano największą transakcję przejęcia hotelu Metropol w Moskwie przez sieć hotelową Azimut Hotels. Z kolei na rynku polskim doko420

nano sprzedaży hotelu InterContinental za 103 mln euro niemieckiemu funduszowi
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inwestycyjnemu WestInvest InterSelect DEKA. Kolejnym przykładem jest sprzedaż Le
Meridien w Budapeszcie arabskiemu funduszowi Al Harboor oraz Radisson Blu Grand
Hotel w Sofii lokalnym inwestorom [Szubstarski 2013, s. 9]. Wartość transakcji hotelowych na polskim rynku przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Największe transakcje hotelowe w Polsce w latach 2006–2016
Koncern
sprzedający
InterContinental
Warimpex

Sieć hotelowa/hotel

Nabywca

Hotel InterContinental
Hotel Jan III Sobieski

Orbis

Hotel Bristol

Orbis

Hotel Cracovia i Neptun
Hotel Mercure Kasprowy
Wierch
Hotel Polonez

DEKA
Wenaasgruppen
Rosmarinum
Investment
Echo Investment
Bachleda
Investment Group
Griffin

Orbis
Orbis

Wartość
transakcji
103 mln euro
50 mln euro
19,5 mln euro
15 mln euro
14 mln euro
5,5 mln euro

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Szubstarski 2013, s. 10].

Z kolei w 2014 r. Louvre Hotels Group, druga pod względem wielkości sieć hoteli w Europie, należąca do funduszu Starwood Capital, została sprzedana za kwotę
1,2 mld euro chińskiemu koncernowi Jinjiang International, który stanowi własność
państwa. Tym samym korporacja zajmie jedno z pierwszych miejsc w rankingu dziesięciu największych grup hotelowych na świecie [Louvre Hotels Group sprzedana
Chińczykom 2014, s. 17]. W kolejnym roku (2015 r.) Louvre Hotels Group przejęła 25
hoteli (1,8 tys. miejsc noclegowych należących do niemieckiej sieci Nordic Hotels).
Aktualnie obiekty funkcjonują pod markami Golden Tulip, Tulip Inn i Première Classe. Strategiczna fuzja obiektów Nordic stanowi typowy element rozwoju koncernu,
który wspierany jest przez chińskiego akcjonariusza – korporację Jinjiang [Louvre
Hotels Group przejmuje Nordic Hotels 2015, s. 4]. W tym samym roku AccorHotels dokonał przejęcia od FRHI Holdings Ltd. za 2,9 mld euro trzech prestiżowych sieci hotelowych: Fairmont, Raffles i Swissôtel [AccorHotels przejmuje hotele Fairmont, Raffles
i Swissôtel 2015, s. 6].
Natomiast w 2016 r. korporacja Marriott International dokonała transakcji nabycia koncernu Starwood Hotels & Resorts Worldwide, dzięki której została największą
korporacją hotelową na świecie. Aktualnie Marriott oferuje ponad 5,7 tys. hoteli, które
dysponują ponad 1,1 mln pokoi zlokalizowanymi w 110 krajach. W wyniku fuzji korporacja powiększyła swoje zasoby do 30 sieci hotelowych oferujących usługi we wszyst-
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kich segmentach rynku [Kołakowski 2016, ss. 10–12]. Dotychczas Marriott plasował
się na trzeciej pozycji wśród światowych korporacji hotelowych. Konkurował o pozycję lidera w branży z korporacjami Hilton Worldwide i InterContinental Hotels Group.
Dysponował 760 tys. pokoi w 4,4 tys. obiektach. Przejęcie koncernu Starwood, który
klasyfikowany był na ósmym miejscu w rankingu największych korporacji (tabela 2)
z 370 tys. pokojami (1,3 tys. hoteli), pozwoliło korporacji Marriott zaistnieć na rynku
w charakterze lidera.
Kolejną organizacją dokonującą fuzji w 2016 r. była chińska korporacja HNA
Tourism Group, która przejęła za 2 mld dol. koncern Carlson Hotels włącznie z jego
udziałami w Grupie hotelowej Rezidor [Szubstarski 2016, s. 11]. Wartość transakcji fuzji dokonanych na globalnym rynku hotelarskim w latach 2014–2016 przedstawiono
w tabeli 3.
Analizując dane zawarte w tabelach 2 i 3, należy wnioskować, że decyzję o przejęciu podejmują koncerny hotelowe dotychczas konkurujące ze sobą o udział w rynku.
Rozpoczynają one współpracę w precyzyjnie zdefiniowanej dziedzinie funkcjonowania (np. rozszerzenie działalności o nowe rynki geograficzne, wprowadzanie nowej
oferty usług). Tym samym korporacje hotelowe dokonujące fuzji lub przejęcia ograniczają między sobą konkurencję w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.
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2
8
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8
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5

6

9

4

1

3

2
7

2012

Huazhu Hotels Group Ltd.

Best Western

Homeinns Hotel Group

Choice Hotels International

2 989

4 109

2 765

6 429

4 056 + 130

6 012

Jinjiang (in Plateno; Vienna
Hotel Group)

AccorHotels – FRHI

7 876

5 070

4 726

4 400 +
2 633

2016

Wyndham Hotel Group

IHG

Hilton Worldwide

Marriott International
– Starwood Hotels & Resorts

Nazwa koncernu

2384

3 903

2 609

6 376

3 717

2 208

7 645

4 840

4 278

4 117 + 2
579

2015

-

3931

2609

6300

3717

2910

7645

4840

4322

4175
1222

2014

Liczba pokoi
(tys.)

-

4097

2241

6340

3576

1566

7485

4653

4115

3916
1175

2013

-

4050

1772

6725

3516

1401

7342

4602

3966

3800
1134

2012

304 428

311 870

321 802

507 483

554 517

572 340

678 042

744 368

751 350

1 108 852

2016

278,843

302 144

296 075

504 808

482 296

241 910

660 826

710 295

708 268

701 899 +
346 599

2015

-

303522

296075

500000

482296

352538

660826

710295

715062

714765
35,225

2014

Liczba pokoi
(tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Hotels 325 2013, s. 9]; [Hotels 325 2014, s. 8]; [The Wins of Change 325 Hotels 2016, s.12].
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-

317838

262321

506058

461719

235461

645423

679050

678630

675623
346819

2013

-

312467

214070

538222

450487

214796

627437

675982

652957

660394
335415

2012
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FRHI Hotels & Resorts

Nordic Hotels AG

Vienna House Group
Starwood Hotels & Resorts
Worldwide
BTG Hotels Group
Carlson Hospitality Group
Morgans Hotel Group

2015

2015

2016

AccorHotels Group
Jinjiang Hotels
InterContinental Hotels Group
Marriott International
Red Lion Hotels Corporation
Grupo Barceló

Mama Shelter Paris
Golden Tulip,Tulip Inn, Royal Tulip
Kimpton Hotels & Restaurants
Delta Hotels & Resorts
Settle Inn & Suites
Occidental
Lavande Hotels, Portofino Hotels & Resorts,
Maison Albar, H12 art of life
Fairmont, Raffles i Swissôtel
Comfort Hotel, Clarion Hotel,
Clarion Collection
Andel’s , Vienna House, Angelo by Vienna,
Four Points, Sheraton, aloft, W Hotels, Le
Meridien, The Luxury Collection, ST Regis,
BTG Hotels
Park Plaza, Country Inns & Suites by Carlson
Morgans Hotel
Homeinns Hotel Group
HNA Tourism Group
SBE

Marriott International

Jinjiang Hotels

Louvre Hotels Group

AccorHotels Group

Jinjiang Hotels

Nabywca

Sieć hotelowa/hotel

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ricca 2016, ss. 17-19].

2016
2016
2016

2016

Plateno Hotels

2015

Data
Koncern sprzedający/
transakcji
sieć hotelowa
2014
Mama Shelter
2014
Louvre Hotels Group
2014
Kimpton Hotels & Restaurants
2015
Delta Hotels&Resorts
2015
GuestHouse International
2015
Occidental Hotels & Resorts

Tabela 3. Największe fuzje i przejęcia w latach 2014–2016 na rynku hotelarskim

43%
100%

100%

80%

60%

100%

81%

Liczba
udziałów
35%
97%
100%
65%
91%
62%

1,2 mld dolarów
794 mln dolarów

37,7 mld dolarów

289 mln dolarów

-

2,9 mld dolarów

-

1,2 mld Euro
430 mln dolarów
127,5 mln dolarów
8,5 mln dolarów
-

Wartość transakcji
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Zakończenie
Rozwój nowych technologii, globalizacja, konsolidacja oraz intensywne zmiany
w otoczeniu konkurencyjnym zobowiązują do systematycznej analizy strategii rozwoju korporacji hotelowych. Dlatego też fuzje i przejęcia stają się jedną z metod
wzmacniania pozycji konkurencyjnej organizacji w warunkach zarówno lokalnego,
jak i globalnego rynku.
Z przeprowadzonej analizy należy wnioskować, iż fuzje i przejęcia w dalszym
ciągu stanowić będą chętnie wybieraną strategię rozwoju oraz osiągania przewagi
konkurencyjnej przez koncerny hotelowe. Wśród powodów dokonywania fuzji należy wymienić chęć wykreowania silnych organizacji, które będą w stanie skuteczniej
konkurować na globalnym rynku, ograniczając tym samym konkurencję przez poszukiwanie nowych metod i instrumentów zwiększania efektywności funkcjonowania.
Fuzje i przejęcia mogą być uważane za niezależną strategię rozwoju lub zewnętrzną metodę realizacji określonej strategii rozwoju. Głównymi przyczynami fuzji na rynku hotelarskim są: wzrost wartości przedsiębiorstwa i zwiększenie udziału
w rynku, ograniczenie kosztów funkcjonowania, poprawa konkurencyjności, efekt
synergii czy spadek globalnego popytu na usługi. Fuzje korporacji hotelowych osiągają pozytywne skutki, gdy dokonywane są w aspekcie produkt–rynek, czyli poprzez zastosowanie odpowiedniej specjalizacji i dywersyfikacji oraz wyboru rynku,
tempa i rozmiarów wzrostu.
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Abstract: Thinking about increasing the physical activity of Poles often ends in building
sport facilities. Meanwhile, it is a fundamental but only the initial stage of stimulating this
process. The „My pitch Orlik 2012” program is a unique initiative that gave us all a great
opportunity, provided that we know how to use it well. Continuous active support of this
unprecedented project, identifying with it and supporting the work of animators, who are
the key success factors in the functioning of the Orliks, are of utmost importance. Understanding their problems and needs, as well as support from governing institutions are crucial to succeed.
The presented work deals with the specifics of the animators’ work and the whole context
in which they operate. The problems which they face and the sources of support for their
work are analyzed – with particular emphasis on the location of Orliks (rural and urban
communities).
Key words: Orliks, sport facility management, animator, village, town

Wstęp
„Moje Boisko – Orlik 2012” to program polskiego rządu zainicjowany w roku 2007.
Zakładał budowę w każdej gminie (na terenie całego kraju) ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów wielofunkcyjnych boisk sportowych (jednego boiska do piłki
nożnej i jednego wielofunkcyjnego do piłki koszykowej i siatkowej) wraz z szatniami
i zapleczem socjalnym (magazynem sprzętu gospodarczo-sportowego, oddzielnymi
szatniami dla kobiet i mężczyzn lub drużyn, zespołem higieniczno-sanitarnym, pomieszczeniem gospodarza obiektu i trenera środowiskowego). Orliki miały powstawać
w miejscach bezpiecznych i dobrze skomunikowanych, wyposażonych w niezbędną
infrastrukturę towarzyszącą. Wytyczne programu zakładały oświetlenie kompleksu
boisk minimum ośmioma słupami oświetleniowymi [Batyk 2011, ss. 89–100].
Cena budowy każdego Orlika określona była na 1 mln zł, ale finansowanie miało
pochodzić z trzech źródeł [Włoch, Gołdys 2015, ss. 31–45]:
•

33% z budżetu państwa (nie więcej niż 333 tys. zł),

•

33% z samorządu wojewódzkiego (nie więcej niż 333 tys. zł),

•

34% od inwestora (gminy) pokrywającego pozostałe koszty.

Założenie finansowego współudziału organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego miało prowadzić do zwiększenia aktywności środowisk lokalnych oraz zmniejszania różnic w potencjale infrastrukturalnym, jaki występował w wielu regionach Polski. W sumie z budżetu centralnego przyznano na
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program ponad 990 mln zł [OECD 2013].
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Inicjatywa programu była związana z Euro 2012, ale stanowiła także odpowiedź
na niską liczbę Polaków aktywnych sportowo [Gradziuk 2014, ss. 121–130]. Nadrzędnym jej celem było nadrobienie wieloletnich zaległości w budowie infrastruktury
sportowej i wykorzystanie tej bazy do promowania aktywnego stylu życia w polskim
społeczeństwie. Zapewnienie szerokiego i bezpłatnego dostępu do nowoczesnych
obiektów sportowych (przez 5 lat od ich powstania), organizacja różnego rodzaju
imprez sportowych i opieka animatorów zwiększały szansę na aktywny wypoczynek
Polaków (ze szczególnym naciskiem na oddziaływanie na dzieci i młodzież). W większości wypadków Orliki zlokalizowane są w pobliżu szkół. Jako takie wzbogacają ofertę zajęć wychowania fizycznego, dają możliwość rekreacyjnego uprawiania różnych
sportów oraz stanowią infrastrukturalną bazę szkolenia młodych sportowców.
Obok wymiaru sportowego, infrastrukturalnego i finansowego istotnym założeniem programu był także aspekt społeczny [Gradziuk 2014, ss. 121–130]. Budowa
orlików determinowała bowiem tworzenie nowych podmiotów szczebla lokalnego,
które na nowo zrzeszały uczestników i organizatorów przedsięwzięć prowadzonych
w powstałych obiektach sportowych − wzmacniając tym samym kapitał społeczny
[Włoch, Gołdys 2015, ss. 31–45].
„Moje boisko – Orlik 2012” to jedno z największych przedsięwzięć infrastrukturalno-społecznych zrealizowanych w Polsce po roku 1989 [MSiT 2015]. Dzięki współpracy ministerstwa sportu z samorządami wojewódzkimi i lokalnymi w ciągu pięciu
edycji programu (w latach 2008–2012) − wybudowano 2604 nowoczesne kompleksy
boisk sportowych, co znacząco wpłynęło na poprawę warunków uprawiania sportu
w kraju [FRKF 2015]. Orliki funkcjonują w 1664 z 2479 polskich gmin [MSiT 2015].
Najwięcej powstało ich na terenie województwa wielkopolskiego (299), mazowieckiego (259) i kujawsko-pomorskiego (213). Ale są również gminy, które nie mają ich
na swoim terenie (33%). Głównymi tego przyczynami są: brak środków własnych na
realizację inwestycji (48%), brak zainteresowania programem (26%), zbyt duże koszty utrzymania obiektu (12%), podobny obiekt znajdujący się na terenie gminy (10%)
lub inne powody (5%), w tym brak odpowiedniej lokalizacji, wsparcia finansowego ze
strony urzędu marszałkowskiego, zbyt mała liczba mieszkańców czy też korzystanie
przez mieszkańców z obiektów gmin ościennych [MSiT 2015].
Dzięki zatrudnianiu wykwalifikowanych animatorów − organizujących zajęcia
dzieciom i młodzieży oraz zapewniających wsparcie wszystkim innym grupom społecznym i wiekowym korzystającym z boisk − obiekty te wykorzystane są w maksymalnym stopniu. Od marca do października 2015 r. orliki zostały odwiedzone ponad
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28 mln razy (dokładnie 28 242 194) – przez dzieci, młodzież i dorosłych. W stosunku
do roku 2014 liczba wejść na boiska zwiększyła się aż o 4 542 194 osoby [FRKF 2015].
W funkcjonowaniu orlika kluczową rolę odgrywa animator. Jego obecność stanowi gwarancję bezpiecznego działania obiektu oraz właściwego wsparcia użytkowników. Jego głównym zadaniem jest oczywiście zachęcanie do aktywności fizycznej
jak największej i jak najbardziej zróżnicowanej grupy osób, skłanianie ich do systematycznej aktywności oraz edukowanie [FRKF 2015]. Wymaga to jednak wielu umiejętności, nie tylko trenerskich czy wychowawczych, lecz także organizatorskich i menedżerskich, tym bardziej że – jak piszą Włoch i Gołdys [2015, ss. 31–45] – ze względu na
brak jakiejkolwiek długoterminowej polityki zarządzania − wiele funkcji zarządczych
obiektami spada właśnie na animatorów. W swojej pracy napotykają na wiele problemów, które w zależności od lokalizacji obiektu (w gminie wiejskiej lub miejskiej)
mają większą lub mniejszą rangę. Dlatego celem niniejszego badania jest analiza opinii animatorów na temat problemów związanych z zarządzaniem orlikami w gminach
miejskich i wiejskich. Istotne wydaje się pytanie, czy działalność animatora jest wspomagana przez instytucje zarządzające obiektami.

Materiał i metody
Badanie sondażowe przeprowadzono w grudniu 2014 r. za pomocą wywiadów realizowanych za pośrednictwem Internetu (CAWI – Computer-Assisted Web Interviews), na
podstawie kwestionariusza ankiety opracowanego przez zespół Centrum Wyzwań
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kwestionariusz ankiety, w którym większość stanowiły pytania zamknięte jednokrotnego wyboru, dotyczył funkcjonowania
orlika, specyfiki pracy animatora oraz jego współpracy z instytucjami zarządzającymi
obiektem (urzędami miasta, gminy lub starostwami powiatowymi, szkołami, ośrodkami sportu i rekreacji) oraz innymi lokalnymi partnerami (np. klubami sportowymi,
wolontariuszami, parafiami, rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia).
Kwestionariusz wypełniany był w specjalnie dedykowanym portalu (www.naszorlik.pl) − przy okazji składania corocznego sprawozdania z działalności orlika do
Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej (odpowiedzialnej za realizację programu „Moje
Boisko – Orlik 2012”).
W badaniu ankietowym wzięło udział 2237 spośród 3665 animatorów zatrudnio432

nych na wszystkich funkcjonujących orlikach w roku 2014 (n=2604). 1434 ankiety
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zostały wypełnione poprawnie i uwzględnione w dalszej analizie. Charakterystyka
badanej próby została przedstawiona w tabeli 1.
Tabela 1. Liczba badanych orlików i ich lokalizacja (n=1434)

Województwa

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Gmina
wiejska
(n=657)
n
37
46
54
20
36
73
65
12
71
21
37
33
16
41
63
32

%
5,6
7,0
8,2
3,0
5,5
11,1
9,9
1,8
10,8
3,2
5,6
5,0
2,4
6,2
9,6
4,9

Gmina
miejska
do 20 tys.
mieszk.
(n=404)
(n=1434)
n
%
39
9,7
38
9,4
22
5,4
22
5,4
19
4,7
20
5,0
35
8,7
17
4,2
26
6,4
18
4,5
14
3,5
24
5,9
8
2,0
33
8,2
43
10,6
36
6,4

Gmina
miejska ≥20
tys. mieszk.
(n=373)
n
24
33
24
10
50
23
40
6
18
10
15
32
6
30
28
24

%
6,4
8,8
6,4
2,7
13,4
6,2
10,7
1,6
4,8
2,7
4,0
8,6
1,6
8,0
7,5
6,4

Ogółem

n
100
117
100
52
105
116
140
35
115
49
66
89
30
104
134
82

%
7,0
8,2
7,0
3,6
7,3
8,1
9,8
2,4
8,0
3,4
4,6
6,2
2,1
7,3
9,3
5,7

Źródło: opracowanie własne.

Obliczenia statystyczne przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu komputerowego IBM® SPSS® Statistics w wersji 21. Wnioskowanie statystyczne opierało się na
wykorzystaniu testu niezależności chi-kwadrat. W ocenie efektów między zmiennymi
(miejsce lokalizacji Orlika a rok otwarcia, instytucja zarządzająca orlikiem, rola animatora na orliku, najważniejsze problemy w pracy animatora, wsparcie technologiczne
ze strony instytucji zarządzających obiektem) przyjęto poziom istotności 0,05.
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Wyniki
Spośród wszystkich analizowanych obiektów 45,8% orlików zlokalizowanych jest
w gminach wiejskich, a pozostałe działają w gminach miejskich (w tym 28,2% w miastach do 20 tys. mieszkańców i 26% w miastach powyżej 20 tys.; tabela 2). W wypadku gmin wiejskich (66,5%) i miast do 20 tys. (52,2%) orlikami relatywnie częściej (chi-kwadrat=39,9; p<0,001) zarządzają urzędy miasta/gminy lub starostwa powiatowe.
W dużych miastach powyżej 20 tys. częściej (chi-kwadrat=63,9; p<0,001) instytucją
zarządzającą są szkoły (48,8%; tabela 2).
Analiza pokazuje, że animatorzy zatrudnieni na orlikach pełnią – w zależności
od gminy (chi-kwadrat=38,7; p<0,001) − różne funkcje (tabela 3). Na wsiach częściej
pełnią głównie funkcje trenerskie (59,7%), w miastach powyżej 20 tys. − częściej wychowawcze (59,5%) i zarządcze (48,5%), w miastach zaś do 20 tys. są organizatorami
imprez (57,4%).
Źródłem największego wsparcia dla animatorów są instytucje zarządzające orlikami, choć w tej kwestii występują różnice (chi-kwadrat=148,0; p<0,001) w zależności od typu gminy. W wypadku gmin wiejskich największe znaczenie ma samorząd
lokalny (28,6%), a w wypadku gmin miejskich (bez względu na liczbę mieszkańców)
– szkoła (do 20 tys. – 27,0%; powyżej 20 tys. − 52,0%). Poza nimi pracę animatorów
wspierają lokalne kluby sportowe (odpowiednio w gminach 28,6%; 21,8%; 8,3%),
gminne oraz miejskie ośrodki sportu i rekreacji lub inne jednostki publiczne zajmujące się sportem (odpowiednio 7,0%; 16,6%; 10,2%). Nie bez znaczenia jest pomoc ze
strony rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia (odpowiednio 7,3%; 7,9%; 6,4%).
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Urząd miasta, gminy
lub starostwo
powiatowe
Szkoła
Ośrodek sportu
i rekreacji
Inna instytucja

Instytucja zarządzająca orlikiem

Źródło: opracowanie własne.

2008–2010
2011–2012
2013–2014

Rok otwarcia

Czynniki

66,5
21,8
9,9
1,8

143
65
12

10,6

436

69

Gmina wiejska
mieszk.
mieszk.
n
%
317
48,6
266
40,8

11

95

87

211

26

2,7

23,5

21,5

52,2

6,5

Gmina miejska do
20 tys.
n
%
258
64,2
118
29,4

5

57

182

129c

19

n
218
132

1,3

15,3

48,8

34,6

5,1

%
59,1
35,8

Gmina miejska
≥20 tys.

Tabela 2. Charakterystyka orlików zatrudniających ankietowanych animatorów (n=1434)

148,0;
p<0,001

31,2;
p<0,001
148,0;
p<0,001

Chi-kwadrat; p

28

217

412

776

114

n
793
516

2,0

15,1

28,8

54,2

8,0

%
55,7
36,3

Ogółem
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Źródło: opracowanie własne.

Trener (instruktor) piłkarski
Nauczyciel, wychowawca
młodzieży
Organizator lub współorganizator
imprez
Gospodarz orlika, zarządca
Pasjonat sportu

Czynniki
%
59,7
49,3
50,7
45,5
44,0

n
392
324
333
299
289

Gmina wiejska

181
180

232

207

44,8
44,6

57,4

51,2

181
165

181

222

48,5
44,2

48,5

59,5
chi-kwadrat
=38,7;
p<0,001

Gmina miejska do 20 Gmina miejska pochi-kwatys. mieszk.
wyżej 20 tys. mieszk.
drat; p
n
%
n
%
209
51,7
170
45,6

Tabela 3. Najczęściej pełnione funkcje przez badanych animatorów

661
634

746

753

n
771

46,1
44,2

52,0

52,5

%
53,8

Ogółem
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Tabela 4 przedstawia ranking najpoważniejszych problemów, z którymi animatorzy stykają się w swojej pracy. Wynika z niej, że generalnie największym problemem
jest zbyt niska pensja i brak ciągłości zatrudnienia, choć w poszczególnych deklaracjach są istotne różnice (chi-kwadrat=18,7; p<0,05) zależne od typu gminy. I tak animatorzy wiejscy częściej (39,1%) niż ci z gmin miejskich (do 20 tys. − 38,4 i powyżej 20
tys. − 38,7%) deklarują zbyt niską pensję. Podobnie jest z brakiem ciągłości zatrudnienia (odpowiednio 30,2% vs. 26,7% i 19,7%). Z kolei na brak lub zły stan sprzętu częściej narzekają pracujący w miejskich ośrodkach (w miastach powyżej 20 tys. − 15,1%
i w miastach do 20 tys. − 11,7% vs. 9,9% na wsiach).
Wykazano istotne związki między instytucją zarządzającą orlikiem w danej gminie a problemami animatorów. Na wsiach zbyt niską pensję (53,0%) częściej deklarują pracujący na orlikach zarządzanych przez szkołę. Niepełne zatrudnienie (15,6%)
jest głównym problemem animatorów podlegających ośrodkom sportu i rekreacji.
Brak ciągłości zatrudnienia dotyczy w największym stopniu orlików pod auspicjami
urzędu miasta/gminy lub starostwa powiatowego (34,1%), a niepożądane lub niebezpieczne zachowanie osób korzystających z orlika (12,5%) i brak lub zły stan/jakość
sprzętu (12,5%) – pod auspicjami innych instytucji (np. samorządowego zespołu
oświaty i wychowania, ośrodka kultury czy klubu sportowego).
W miastach do 20 tys. mieszkańców zbyt niska pensja (42,9%) częściej deklarowana jest w orlikach OSiR-owskich, niepełne zatrudnienie (16,9%), brak ciągłości zatrudnienia (37,7%) i niepożądane lub niebezpieczne zachowanie osób korzystających
z orlika (10,4%) – w szkolnych, a brak lub zły stan/jakość sprzętu (16,7%) – w orlikach
zarządzanych przez inne instytucje.
Z kolei w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców zbyt niska pensja (46,6%) oraz
brak lub zły stan/jakość sprzętu (16,5%) dotyczy animatorów z Orlików zarządzanych
przez urząd miasta. Brak ciągłości zatrudnienia (23,7%) i niepożądane lub niebezpieczne zachowanie osób korzystających z orlika (19,1%) częściej odnotowano w orlikach zarządzanych przez szkołę, a niepełne zatrudnienie (20,0%) – w orlikach zarządzanych przez inne instytucje.
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Źródło: opracowanie własne.

Zbyt niska pensja
Brak ciągłości zatrudnienia
(3 miesiące bez pensji)
Niepewność zatrudnienia
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Niepożądane lub niebezpieczne
zachowanie osób korzystających
z orlika

Czynniki
%
39,1
30,2
12,3
9,9
8,5

n
194
150
61
49
42

Gmina wiejska

32

45
39

89

n
128

9,6

13,5
11,7

26,7

%
38,4

Gmina miejska do
20 tys. mieszk.

Tabela 4. Najważniejsze problemy w pracy animatora orlika
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18,1

119
613
17

93,8

615

Bezpośrednio
Strona
internetowa
Telefonicznie
Bez rezerwacji
93,4
2,6

78,5

21,5

67,7

515

444

Nie

32,3

Nie

212

Tak

66,3

141

435

Nie

%
33,7

Tak

n
221

Gmina wiejska

Tak

Źródło: opracowanie własne.

Aktualizowany
fanpage na
Facebooku
Możliwość
rezerwacji orlika

Dostęp do
komputera
i Internetu na
orliku
Działająca strona internetowa

Czynniki

Tabela 5. Wsparcie technologiczne badanych orlików
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327
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%
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n
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Analiza pokazała, że większość orlików nie ma pełnego dostępu do Internetu (tabela 5). Sieć, jeżeli w ogóle, relatywnie częściej (chi-kwadrat=7,6; p<0,05) jest dostępna na orlikach wiejskich (33,7%) niż w miastach do 20 tys. (31,7%) i w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (25,5%). Z własnego komputera korzysta 37,5% animatorów
z gmin wiejskich i odpowiednio 43,3% i 44,0% z gmin miejskich. Z własnej kieszeni za
Internet płaci odpowiednio 5,2%; 7,2% i 11,5% animatorów.
W większości gmin rezerwacji można dokonać bezpośrednio na orliku lub telefonicznie, choć są w tej kwestii istotne różnice (chi-kwadrat=26,6; p<0,001). Internetowa rezerwacja możliwa jest tylko w 18,1% ośrodków wiejskich, w 16,1% ośrodków
z miast do 20 tys. i w 20,1% z miast powyżej 20 tys. mieszkańców. Aktualizowany
fanpage na Facebooku relatywnie częściej (chi-kwadrat=13,4; p<0,001) działa w gminach wiejskich (21,5%).

Dyskusja
Program „Moje Boisko – Orlik 2012” to jedna z największych inwestycji infrastrukturalno-społecznych prowadzonych w Polsce na tak dużą skalę [MSiT 2015]. Przedsięwzięcie − finansowanie obiektów w całości ze środków publicznych (w połowie z budżetu
centralnego), skierowanie propozycji do amatorów, zrealizowanie projektu w bardzo
krótkim czasie – było przedsięwzięciem niespotykanym w skali światowej. Nie można go porównać z polityką żadnego innego kraju, gdyż obecnie ogromna większość
publicznych inwestycji w sporcie koncentruje się głównie na stadionach [Hallman
2013]. „Moje Boisko – Orlik 2012” przypomina program budowania małej infrastruktury sportowej (np. w Finlandii od 1930 r. lub w Niemczech po 1945 r.) [Włoch, Gołdys
2015, ss. 31–45], ale w polskim przypadku wysiłek ten był dużo bardziej skoncentrowany. Wybudowano aż 2604 obiekty sportowe w ciągu zaledwie pięciu lat.
Kluczowym czynnikiem funkcjonowania orlików jest oddolny potencjał społeczny
i menedżerski nowo utworzonej klasy zawodowej − lokalnych instruktorów sportu,
animatorów [Włoch i Gołdys 2015, ss. 31–45]. Zakres ich zadań nie jest powszechnie
znany [Daszkowska-Kamińska 2014]. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie też
go nie określa. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych w niniejszym badaniu animatorów wiadomo, że zakres ich obowiązków jest przeróżny. W zależności od typu
gminy częściej bywają trenerami (59,7% we wsiach), nauczycielami (59,5% w mia440

stach powyżej 20 tys.), organizatorami imprez (57,4% w miastach do 20 tys.) lub też
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zarządcami czy gospodarzami orlika (48,5% w miastach powyżej 20 tys.). I w zasadzie
we wszystkich tych przedsięwzięciach są pozostawieni sami sobie. Do końca 2015 r.
operator programu Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej prowadziła rozbudowane
działania szkoleniowe, które rozwijały wsparcie merytoryczne dla animatorów z naciskiem na tworzenie lokalnego wsparcia dla boisk przez samorządy i inne instytucje
zarządzające boiskami. Działania te jednak nie były kontynuowane przez kolejnych
zarządzających Fundacją. Mimo że każdy z orlików podlega jakieś instytucji zarządzającej − w gminach wiejskich (66,5%) i miastach do 20 tys. (52,2%) częściej urzędom,
a w miastach powyżej 20 tys. (48,8%) – szkołom, w praktyce odpowiedzialność za zarządzanie spoczywała głównie na animatorach [Włoch, Gołdys 2015, ss. 31–45]. Jak
pokazują badania tych autorek, przeciążenie pracą, „łatanie dziur” powoduje coraz
większą frustrację animatorów i zniechęcenie do przezwyciężania napotykanych problemów. A jest ich wiele. Najważniejszy z nich to warunki zatrudnienia, w tym zbyt
niska pensja, która wskazywana jest zarówno przez pracujących w ośrodkach wiejskich (39,1%), jak i miejskich (odpowiednio 38,4% i 38,7%). Podobnie jest z brakiem
ciągłości zatrudnienia (wykazywanym przez 30,2% animatorów z gmin wiejskich,
26,7% – z miast do 20 tys. i 19,7% – z miejskich powyżej 20 tys.) i niepewnością zatrudnienia (odpowiednio 12,3%; 13,5%; 12,5%). Konieczna jest większa aktywność
samorządów lokalnych w tej kwestii, bo to do nich należy wynagradzanie kadry
i pozyskiwanie funduszy na stałe oferowanie możliwości uprawiania sportu różnym
grupom społecznym. W raporcie NIK [2012] pod tytułem „Finansowe wspieranie kultury fizycznej i sportu przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego” zaobserwowano, że znaczną część lokalnych budżetów sportowych samorządy przeznaczyły
na utrzymanie infrastruktury. Nie jest to spójne z faktem, że animatorzy (szczególnie w ośrodkach miejskich powyżej 20 tys. − 15,1%; do 20 tyś. − 11,7%) narzekają
na brak sprzętu lub jego zły stan/jakość. Wskazuje to, po pierwsze, na konieczność
prowadzenia szkoleń wśród samorządowców na temat tworzenia budżetów dla sportu powszechnego, uwzględniających potrzeby orlików, po drugie, na konieczność
pozyskiwania środków na ten cel, np. z „Programu modernizacji infrastruktury sportowej Edycja 2017” [MSiT 2017] czy z innych konkursów dotacyjnych (środki unijne).
Wskazuje to zarówno na konieczność prowadzenia szkoleń wśród samorządowców
na temat tworzenia budżetów dla sportu powszechnego, uwzględniających potrzeby orlików – w tym przede wszystkim stałego wynagrodzenia dla kadr, szkolenia ich,
zakupu sprzętu i stałego remontowania infrastruktury, jak i konieczność pozyskiwania środków na ten cel, np. z „Programu modernizacji infrastruktury sportowej Edycja
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2017” [MSiT 2017], czy z innych konkursów dotacyjnych (środki unijne). Niezbędna
wydaje się zmiana myślenia o orlikach – niech przestaną być one efektem programu
rządowego i staną się naszą własnością, o którą będziemy dbać na bieżąco (dokonywać napraw, pozyskiwać partnerów, zawiązywać współpracę). Orlik nie jest odizolowanym obiektem, lecz elementem szerszej lokalnej sieci sportu powszechnego. Możliwa jest zatem szeroka współpraca (z lokalnymi organizacjami, klubami sportowymi,
wolontariuszami), choć oczywiście nie zastąpi ona działania gospodarskiego [Gołdys
i wsp. 2011, ss. 4–39]. Badania [Włoch, Gołdys 2015, ss. 31–45] dowodzą, że orliki prowadzone przez lokalne ośrodki sportu i rekreacji, które są zazwyczaj znacznie lepiej
zintegrowane z lokalnymi systemami sportowymi, mają bardziej komplementarną
ofertę od orlików zarządzanych przez inne instytucje. Animatorzy korzystający z osobistych i organizacyjnych zasobów takich ośrodków (np. z platformy internetowej)
mają większe możliwości działania, komunikacji z interesariuszami orlików. Życie
w sieci jest ważnym elementem programu „Moje Boisko – Orlik 2012” [FRKF 2015].
Niestety, niniejsze badanie pokazuje, że aż 66,3% orlików w gminach wiejskich, 68,3%
w miastach do 20 tys. i 74,5% w miastach powyżej 20 tys. nie ma pełnego dostępu
do Internetu. Działającej strony internetowej w 2014 r. nie miało odpowiednio 32,3%;
34,7% i 33,5% z nich. Z pewnością nie pozwala to na wymianę doświadczeń, dzielenie
się wiedzą, dobrymi praktykami czy lepszą promocję orlika oraz łatwe umawiania się
na zajęcia [Włoch, Gołdys 2015, ss. 31–45].

Wnioski
Kluczowym warunkiem dalszego rozwoju programu „Moje Boisko – Orlik 2012” jest
wsparcie animatorów orlika i odciążenie ich pracy (ograniczenie zakresu zadań). Konieczna jest większa aktywność instytucji zarządzających (utożsamianie się z programem, pojmowanie go jako swojej własności) oraz szersza współpraca z innymi instytucjami, klubami sportowymi, grupami społecznymi. Pamiętać jednak należy, że
nawet interwencja z zewnątrz nie stworzy potencjału, jeśli nasz własny jest ograniczony [Gradziuk 2014, ss. 121–130].
Prace badawcze realizowano w ramach budżetu Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, która była operatorem programu Animator Boisk Orlik.
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